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Vilnius
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 
dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu 
Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 
patvirtinimo” Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 
7.5 – 7.17 papunkčiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 
8 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos“, ir siekdamas užtikrinti tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrą bei jo kokybę:

1. T v i r t i n u Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimo gaires (pridedama).
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PATVIRTINTA
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 
2021 m. balandžio  d. įsakymu Nr. 2V-   (1.4)

 
 

JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO SKATINIMO GAIRĖS
 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.            Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimo gairių (toliau – Gairės) paskirtis – 
apibrėžti jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimo  plėtros kryptis, tikslą, principus, vykdymo formas 
ir metodus, suinteresuotas šalis.

2.  Gairėse vartojamos sąvokos:
2.1. Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių.
2.2. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).
2.3. Bendradarbiavimas – asmenų arba socialinių grupių bendravimas, siekiant padėti 

realizuoti vienas kito poreikius.
2.4. Jaunimo reikalų taryba - visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės 

principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje 
veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. 

II SKYRIUS
JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO SKATINIMO PRINCIPAI

 
3. Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

1) savanoriško dalyvavimo – jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas grindžiamas jauno žmogaus savanorišku 
apsisprendimu ir jo įsitraukimu (įtraukimu) į sprendimų priėmimą nepatiriant jokios formos 
diskriminacijos; jaunas žmogus savo noru dalyvauja inicijuojant veiklas, priima sprendimus ir prisiima 
atsakomybę už jų įgyvendinimą;
2) bendros veiklos – mokomasi spręsti problemas grupėje, sprendimus priimti bendradarbiaujant su kitais 
asmenimis, dalijantis su jais darbais ir (ar) atsakomybe; 
3) saugios aplinkos – jaunam žmogui turi būti užtikrintos sąlygos saugiai mokytis, veikti, įgyvendinti 
idėjas nepatiriant fizinio ir psichologinio smurto;
4) informacijos apsikeitimo - turi būti užtikrintas valstybinių institucijų informacijos teikimas jaunimui 
apie priemonių, susijusių su jaunimu, įgyvendinimą;
5) galimybių kūrimo - turi būti kuriamos jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo galimybės (institucijų 
kuriamos jaunimo dalyvavimo procedūros, programos, konsultavimosi procedūros ir kt.); 
6) savęs pažinimo - jaunimui turi būti sukurtos galimybės pažinti save, siekiant atstovauti kitiems. Jauni 
žmonės turi suprasti, kad jų dalyvavimas gali padėti įgalinti grupę arba asmenį.
7) lygiateisiškumo principas - jaunas žmogus yra lygiavertis sprendimų priėmėjų partneris, teikiant 
pasiūlymas ir priimant sprendimus.
8) asmeninio tobulėjimo principas - nuolatinis žvilgsnis į jauną žmogų siekiant sustiprinti kiekvieno 
silpnybes ir išnaudoti stiprybes, išeiti iš komforto į mokymosi zoną.

III SKYRIUS



JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO ORGANIZAVIMAS
 

4. Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas gali būti organizuojamas:
4.1. finansuojant programas, skatinančias jaunų žmonių įtraukimą į pilietinį gyvenimą (pvz. 

Jaunimo organizacijų finansavimo programas ir kt.);
4.1.1. skiriant papildomą tikslinę paramą NVO, siekiant, kad į pilietines veiklas būtų labiau 

įtrauktos šiuo metu mažiausiai įsitraukusios moksleivių grupės: berniukai, žemo socialinio ekonominio 
statuso moksleiviai  bei kaimiškų regionų jaunuoliai;

4.2. teikiant metodinę pagalbą savivaldybėms, jaunimo organizacijoms dėl jaunimo dalyvavimo 
ir įgalinimo priemonių (konsultacijos, mokymai);

4.2.1. organizuojant skaitmeninio raštingumo, advokacijos mokymus;
4.2.2. organizuojant mokymus jaunimo reikalų tarybų nariams (problemos suvokimas, 

problemos įtraukimas į darbotvarkę, politikos formavimas, politikos sprendimų priėmimas);
4.2.3. Organizuojant jaunimo lyderių ugdymo programas, mokymus.
4.3. atliekant įvairius viešosios politikos sričių tyrimus ir kuriant ekspertinius tinklus (pvz. darbo 

su jaunimu taryba);
4.4. kuriant informacinius įrankius, programas, skatinančias jaunimo dalyvavimą ir įgalinimą;
4.5. kuriant pilotines NVO ir mokyklų bendradarbiavimo skatinimo programas;
4.6. stiprinant mokinių, studentų savivaldas, kuriant palankesnę aplinką jų steigimuisi tose 

mokyklose ir aukštosiose mokyklose, kuriose jų veikla dar nevykdoma arba vykdoma tik formaliai;
4.7. įgyvendinant tikslingas pilietiškumo ugdymo programas;
4.8. kuriant atviras erdves idėjoms ir suteikiant fizines ir nuotolines erdves jauniems žmonėms 

kurti iniciatyvas ir gauti jiems reikiamą palaikymą bei pagalbą;
4.9. Kuriant ir palaikant savanorystės programas;
4.10. teikiant teisės aktų siūlymus ir rekomendacijas suinteresuotoms šalims;
4.11. dalyvaujant darbo grupių, tarybų, fondų ir kt. veikloje;
4.12. įtraukiant jaunimą į konsultacijas dėl politinių, administracinių sprendimų priėmimo.

IV SKYRIUS
JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO VEIKLOS REZULTATAI

7. Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo veiklos srityje gali būti siekiami tokie veiklos rezultatai:
7.1. Didinti Savivaldybių skaičius, kuriose organizuojami jaunimo organizacijų finansavimo 

konkursai
7.2. Didinti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų skaičių
7.3. Didinti savanorių skaičių Lietuvos savivaldybėse
7.4. Didinti jaunų žmonių skaičių, dalyvaujančių jaunimo organizacijų ir SJRT veiklose
7.5. siekti, kad visose savivaldybėse būtų ne mažiau vienos organizacijos, kuri būtų įvertinta 

pagal Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką ir bendras įvertinimų 
vidurkis būtų didesnis nei 2 balai.

7.6. siekti, kad visose savivaldybėse būtų bent vienos iš nacionalinių organizacijų, priklausančių 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, padalinys. 

7.7. užtikrinti  atvirą ir prieinamą visiems jauniems žmonės savivaldybėse, kuriose yra 
savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos, delegavimą  į savivaldybių jaunimo reikalų tarybas.

7.8. Užtikrinti jaunimo organizacijų paslaugų Lietuvos regionuose, susijusių su jaunimo 
neformaliuoju ugdymu, plėtrą.



7.9. siekti, kad visose savivaldybėse ir užtikrinti kad ne mažiau kaip 95 proc. savivaldybių būtų 
prieinamos pilietinio jaunimo neformalaus ugdymo programos.

V SKYRIUS
KITŲ INSTITUCIJŲ (MINISTERIJŲ, VIEŠĄJĄ POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ 

INSTITUCIJŲ) VAIDMUO JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO KONTEKSTE 
 

5. Viešąją politiką įgyvendinančios institucijos gali vykdyti jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo 
skatinimo veiklas, vadovaujantis Gairėse apibrėžtais principais, pagal patvirtintus jų ir kitų viešąją 
politiką įgyvendinančių institucijų atskirus formų ir (ar) paslaugų aprašymus kiekvienoje viešosios 
politikos srityje.

6. Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas gali būti vykdomas kitose viešosios politikos srityse: per 
sportą, verslumo ugdymą, sveikatos stiprinimą, fizinį aktyvumą, tarpkultūrinį bendradarbiavimą, 
socialinę partnerystę ir kita. Tokio jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo vykdymo metu yra skatinamas 
jaunimo įtraukimas, skatinimas dalyvauti kryptingoje, įvairiapusiškoje jauno žmogaus veikloje, bei 
prisidedant prie jos vystymo.
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