
/ 

"· 

UTENOS VISUOMENINI\J JAUNIMO ORGANIZACIJV S;\JUNGA 

,,APSKRITASIS STALAS" 

2018-2023 m. VEIKLOS STRA TEGIJA 

PATVIRTINTA 
2018 m. sausio 30 d. 
Utenos visuomenini4 jaunimo organizacij4 
sajungos ,,Apskritasis stalas" 
Neeilinio visuotinio nari4 susirinkimo metu 
Utena 

I. Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijq s:ijungos ,,Apskritasis stalas" (toliau -
UVJOS ,,Apskritasis stalas") misija ir vizija. 

Misija - Vienijant, stiprinant bei atstovaujantjaunimo organizacij4 ir neformali4 grupi4 interesams, 
kurti tvaricl j4 veiklos aplinkcl, 
Vizija - Stiprios miesto ir rajono jaunimo organizacijos bendradarbiaudamos kuria teigiamcl 
visuomenes poziiitj i visuomenin~ veiklcl ir palankicl aplinkcl jaunimui. 

II. SSGG analize. 

Stiprybes Silpnybes 

Tvarkingas ir aiskus metinis organizacijos Tyrim4 apie Utenos jaunimo poreikius, 
veiklos planas; jaunimo organizacijas, viesosios infrastruktiiros 
Per vise! UVJOS ,,Apskritasis stalas" veiklos jaunimui situacijcl triikumas; 
laikotarpj galiojantys visuotiniai nari4 Nedidelis organizacij4 nari4 jsitraukimas i 
susirinkimai; UVJOS ,,Apskritasis stalas" organizuojamas 
I vairiis UV J OS ,,Apskritasis stalas" veiklas; 
finansavimo saltiniai - tiek valstybes ir Nepakankamas Utenos jaunimo, nari4 
savivaldybes jstaigos, tiek ir privatiis remejai; organizacij4 informavimas jiems aktualiais 
Puikiai tvarkomi organizacijos finansai, laiku klausimais; 
pateikiamos ataskaitos; Nepilna valdybos sudetis ( del aktyvi4 zmoni4 
Aktyvi ir pilna Utenos savivaldybes jaunimo emigracijos is Utenos), trukdanti tolygiai 
reikal4 tarybos (toliau - UJRT) sudetis; aktyviai veikti visose srityse; 
Puikus rysiai su jaunimo reikal4 Neveikli kontroles komisija; 
koordinatoriumi, leidziantys laiku gauti Nevykstantis darbas su zinomomis 
informacijcl is savivaldybes; neformaliomis jaunimo grupemis; 
Aktyviai prie UV JOS ,,Apskritasis stalas" Kompetencij4 triikumas, rengiant ir 
veiklos prisidedantys Alumni; jgyvendinant didelius, tarptautinius projektus; 
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Daug aktyvi4 savanori4 ir aktyvi4 jaun4 Kompetencij4 triikumas, siekiant efektyviai 
zmoni4, galinci4 potencialiai jsitraukti j bendrauti ir dirbti su remejais; 
UVJOS ,,Apskritasis stalas" biuro ir valdybos Silpna finansine ir veiklos atskaitomybe pries 
veikl<!; privacius remejus; 
UVJOS ,,Apskritasis stalas" viduje nera Silpni UVJOS ,,Apskritasis stalas" rysiai su 
politini4 jaunimo organizacij4, kurios jvelt4 kitomis NVO, miesto ir rajono vietos veiklos 
UVJOS ,,Apskritasis stalas" ir nares grupemis (toliau - VVG). 
organizacijas i politinius konfliktus. 

Galimybes Gresmes 

Didejanti Utenos rajono savivaldybes biudzeto Nedidelis jaunimo politinis aktyvumas, 
eilute jaunimo iniciatyY4 veiklai; politines kultiiros triikumas; 
Galimybes dalj projektini4 idej4 jgyvendinti Savanorystes valand4 neuzskaitymas 
gavus Utenos VVG arba Erasmus+ mokyklose (arba dalinis uzskaitymas); 
finansavim<!; J organizacij4 nari4 ir UVJOS ,,Apskritasis 
Teigiamas remej4 poziiiris i UVJOS stalas" veiklas nepakankamai jtraukiamas 
,,Apskritasis stalas" ir jos veikl<!; vyresnis jaunimas (nuo 24 m.); 
Puikiis rysiai su LiJOT, jsitraukimas i jvairias Daugejajaun4 zmoni4, aktyviai veikianci4 
grupes leidzia daryti jtak~ formuojamai virtualioje erdveje, bet mazeja aktyvi4jaun4 
pozicij~, sprendimus, kurti rysius, dalyvauti zmoniq skaicius organizacijose; 
projektuose; Prarastas rysys su jaunais uteniskiais, 
Galimybe per Globalios Lietuvos program~ ir emigravusiais i didziuosius salies miestus ar 
kitur kurti rysius su emigravusiais uteniskiais, palikusiais salj; 
siekiant didinti bendruomeniskum~, j4 ziniq ir Zenkliai mazesnis vaikin4 jsitraukimas i NVO 
patirties pritaikym<! jaunimo politikoje; ir savanorisk~ veikl~ nei merginq; 
Inovatyvi4 sprendimq kaip pasiekti jaunus Dalies politik4 ir jaunimo skeptiskas poziiiris j 

zmones virtualioje erdveje ir dirbti sujais savanorisk~ veikl~; 
paieska. Jq Gaunq zmoni4 virtualioje aplinkoje) Pritraukt4 naujq remej4 interesai trukdymas 
jsitraukimas sustiprint4 atstovavim<! jaunimo darbui su esamais; 

interesams ir isplestq darb~ su jaunimu; Mazas ziniasklaidos demesys jaunimo veiklai ir 
Dirbant su neformaliomis jaunimo grupemis ir jaunimo politikai; 

jaunimu virtualioje erdveje, galimybe Susisiekimo problemos rajone, trukdancios 

paskatinti nauj4 jaunimo iniciaty"l! ir jaunimui jsitraukti ir dalyvauti jvairiose 

organizacij4 atsiradim~. veiklose. 

III. Strateginiai tikslai, uzdaviniai ir jq jgyvendinimo rodikliai. 
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Pirmasis tikslas: lgyyendinti ir pletoti irodymais grista iaunimo politika Utenos raione. 

Pokyciq rodikliai: 

1. Visi UVJOS ,,Apskritasis stalas" teikiami pasiulymai valdzios institucijoms yra 
gristi irodymais (tyrim4 duomenimis, faktais arba statistika); 

2. Savivaldybes strateginiame veiklos plane yra atskira Jaunimo programa, kurios 
biudzetas - ne maziau 40 tiikst. Eur. 

1.1. uzdavinys: Bendradarbiauti su va/stybes ir savivaldybiq institucijomis, uztikrinant Utenos 

jaunimui aktualiq ir i'I interesus atitinkanciq sprendimq priemimq. 
Rodikliai: 

1. Jsitraukimas i jaunimo politikai ir UVJOS ,,Apskritasis stalas" aktualias darbo 
gropes savivaldybes ir nacionaliniame lygmenyje - ne maziau kaip 80 proc. vis4 
aktuali4 darbo grupi4; 

2. UVJOS ,,Apskritasis stalas" aktyviai dalyvauja Utenos jaunimo politikos 
kokybes vertinimuose ir pateikia pasiiilymus UJRT, remiantis atlikto vertinimo 
rezultatais; 

3. Bendradarbiaujant su savivaldybe, atlikti tyrimai apie Utenosjaunimo 
laisvalaikio uzimtumq, biudzetini4 istaig4 teikiamas paslaugas, jaunimq 
internete ir socialiniuose tinkluose bei jaunimo poreikius; 

4. Kasmet pateikti ne maziau kaip po 4 pasiulymai Utenos rajono savivaldybes 
administracij ai. 

1.2. uzdavinys: Uztikrinti savivaldybes jaunimo politikq jgyvendinanciq institucijq veiklos 

kokybf, 

Rodikliai: 
1. UJRT turi patvirtintq veiklos planq kadencijai ir kasmet pateikia ataskaitas 

savivaldybes tarybai; 
2. UVJOS ,,Apskritasis stalas" uztikrina vis4 savo deleguot4 atstov4 dalyvavimq 

UJRT veikloje ir aktyvumq; 
3. Atnaujinus UJRT sudeti, suorganizuojami mokymai UJRT nariams arba 

sudalyvaujama kitq institucij4 organizuotuose mokymuose SJRT efektyviam 
veiklos organizavimui uztikrinti; 

4. Kiekvienais metais surengiami ne maziau kaip 6 UJRT posedziai. 
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1.3. uzdavinys: Pletoti bendradarbiavimq su kitomis institucijomis ir organizacijomis, uitikrinant 

atstovavimq jaunimo interesams. 
Rodikliai: 

1. Dalyvavimas visose LiJOT Asamblejose, Vadov4 klubuose, regionini4 reikal4 

komiteto posedziuose bei regionini4jaunimo organizacij4 taryb4 s~krydziuose; 

2. Bent kartl:!, per metus organizuojamas susitikimas su rajono ir miesto VVG, 

vietos bendruomenemis bei rajone veikianciomis verslo sektoriaus 
organizacijomis; 

3. Per metus sudalyvauta bent 2 nacionalini4 ar tarptautini4 institucij4, istaig4 ar 

organizacij4 organizuotuose susitikimuose, konsultacijose, konferencijose, 

kuriose aptariami jaunimui aktualiis klausimai. 

Antrasis tikslas: Itraukti ivairioms amziaus ir socialinems grupems priklausanti iaunima i 
iaunimo veikla, pasitelkiant inovatyvias ideias ir metodus. 

Pokyciq rodikliai: 

1. Sukurti rysiai su intemete ir virtualiose bendruomenese esanciais uteniskiais ir 

atstovaujama j4 interesams; 
2. Ne maziau kaip 2 vyresni nei 20 metq amziaus jauni zmones yra UV JOS 

,,Apskritasis stalas" valdybos nariai arba savanoriai. 

2.1. uzdavinys: fgyvendinti veiklas, ;traukiancias i UVJOS ,,Apskritasis stalas" ir nariq veiklas 
vyresnius kaip 20 metq asmenis. 

Rodikliai: 
1. Suorganizuota diskusija su Alumni, ekspertais, kitais suinteresuotais zmonemis 

de! vyresnio kaip 20 m. studijuojancio, dirbancio ir nuolat gyvenancio Utenoje 

jaunimo itraukimo i jaunimo politikl:l, surinkti pasiiilymai, parengtas veiksm4 

planas; 
2. Kasmet suorganizuoti ne maziau kaip 3 ,,Jaunimo vakarai", skirti vyresniam 

kaip 20 m. studijuojanciam, dirbanciam ir nuolat gyvenanciam Utenoje 
. . . 
Jaummm; 

3. Bendradarbiaujant su kitomis regioninemis jaunimo organizacijq tarybomis, 

igyvendintos veiklos, kuriq metu apsikeiciama geraja patirtimi, itraukiant 

vyresnio amziaus jauniml:l i jaunimo politikl:l; 

4. Per artimiausius 2 metus bent 50 ,,Jaunimo vakarq" dalyviq dalyvauja kituose 

UVJOS ,,Apskritasis stalas" ir jos nari4 renginiuose. 
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2.2. uzdavinys: Sukurti rysius ir jtraukti j jaunimo politikq jaunimq nuolat praleidziantj 
/aisvalaikj internete ir socialiniuose tinkluose. 

Rodikliai: 
1. Atliktas tyrimas apie Utenos jaunim,i nuolat praleidziantj laik,i internete, 

socialiniuose tinkluose ir virtualiose bendruomenese, tyrimo pagrindu parengti 
pasiiilymai savivaldybes institucijoms, UJRT bei parengtas veiksm4 planas; 

2. UVJOS ,,Apskritasis stalas" sukuria nuolat atnaujinamus profilius visuose 
pagrindiniuose jaunimo lankomuose socialiniuose tinkluose; 

3. UVJOS ,,Apskritasis stalas" profilj socialiniuose tinkluose uzsiprenumeravusi4 
asmen4 skaicius - maziausiai 7000; 

4. Kasmet surengti bent 1 renginj jaunimui, nuolat praleidzianciam laisvalaikj 
intemete, socialiniuose tinkluose ar virtualiose bendruomenese; 

5. Sukurta virtuali jaunimo, nuolat praleidziancio laik,i intemete, grupe, kurioje 
dalinamasi ir apsikeiciama aktualia informacija. 

2.3. uzdavinys: Ugdyti jaunimo pilietiskumq, skatinti jsitraukti i savanoriskq veiklq. 

Rodikliai: 
1. Iki 2019 m. pabaigos UJRT teikimu, Utenos rajono savivaldybeje patvirtinami 

savanorisk,i veikl,i reglamentuojantys teises aktai; 
2. Kasmet suorganizuojamos bent 2 veiklos, didinancios savanoriskos veiklos 

zinomum,i, skatinancios jaunim,i jsitraukti i savanoriskq veikl,i; 
3. Iki rinkim4 bus suorganizuoti bent 3 vietos jaunimo susitikimai su politikais, 

siekiant politik4 ir jaunimo susitarimo de! jaunimo politikos pletros ir jaunimui 
aktuali4 klausim4 sprendim4; 

4. Kasmet suorganizuojamos bent 2 veiklos, skirtos valstybei, visuomenei ar 
jaunimo politikai reiksming4 dat4 ar jvyki4 paminejimui. 

Treciasis tikslas: Uztikrinti UVJOS .,Apskritasis stalas" ir jos nariy veiklos kokybe ir 
testinum;J. 

Pokyciq rodikliai: 
1. Ne maziau kaip 80 proc. UVJOS ,,Apskritasis stalas" organizacij4-nari4 vertina 

UVJOS ,,Apskritasis stalas" veikl,i gerai arba labai gerai; 

2. Ne maziau kaip 20 proc. apklaust4 jaun4 zmoni4 Utenos rajone yra girdejy ar 
zino UVJOS ,,Apskritasis stalas" veikl,i. 
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3.1. uzdavinys: fdiegti veikianciq planavimo sistemq visose UVJOS ,,Apskritasis stalas" 

struktiirose. 

Rodikliai: 
I. Ne reciau kaip kartc:i per kadencijc:i atliekama UV JOS ,,Apskritasis stalas" 

valdybos, biuro veiklos kokybes analizes, biuro mikroklimato tyrimas; 
2. UVJOS ,,Apskritasis stalas" turi kiekvienc:i pirmininko ir valdybos kadencijcl, 

perziurimc:i ir atnaujinamc:i strategijc:i, veiklos planc:i kadencijai; 
3. Visi UVJOS ,,Apskritasis stalas" valdybos nariai ir biuro savanoriai turi jiems 

priskirtas veiklos sritis, savo veiklos planus su apibreztais rodikliais; 
4. Organizacijos, valdybos, biuro ataskaitos pateikiamos visuotiniams nari4 

susirinkimams ir viesai skelbiamos www.uvjosas.lt. 

3.2. uzdavinys: Organizuoti jvairias priemones, skatinancias UVJOS ,,Apskritasis stalas" 
organizacijq-nariq jsitraukimq i UVJOS ,,Apskritasis stalas" veiklas. 

Rodikliai: 
I. Bent kartc:i per metus atliekami UVJOS ,,Apskritasis stalas" organizacij4-nari4 

poreiki4 tyrimai; 
2. Ne maziau 70 proc. UVJOS ,,Apskritasis stalas" organizacij4-nari4 aktyviai 

dalyvauja UVJOS ,,Apskritasis stalas" organizuojamuose renginiuose; 
3. Ne maziau 3 lyderi4 klubai per metus. Kvorumas visuose UVJOS ,,Apskritasis 

stalas" lyderi4 klubuose; 
4. Kasmet atlikti bent 2 organizacij4 nari4 veiklos kokybes vertinimai, pateiktos 

rekomendacijos de! veiklos kokybes gerinimo; 
5. Kasmet jgyvendintos ne maziau kaip 3 veiklos, skirtos UVJOS ,,Apskritasis 

stalas" organizacijoms-narems stiprinti; 
6. Sukurta skiltis UVJOS ,,Apskritasis stalas" intemeto svetaineje, pristatanti 

organizacij as-nares. 

3.3. uzdavinys: Pletoti bendradarbiavimq su neformaliomis jaunimo grupemis ir rajone 
veikianciomis nevyriausybinemis organizacijomis. 

Rodikliai: 
I. Uztikrinta galimybe neformalioms jaunimo grupems teikti informacijc:i ir viesinti 

savo veiklc:i UV J OS ,,Apskritasis stalas" kanalais; 
2. Kasmet organizuoti bent 2 susitikimai su kituose Utenos rajono miesteliuose 

veikianciomis moksleivi4 savivaldomis, jaunimo klubais ir organizacijomis; 
3. J UVJOS ,,Apskritasis stalas" veiklas jtrauktos visos pageidaujancios 

neformalios jaunimo grupes ir nevyriausybines organizacijos. 
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3.4. uzdavinys: Uttikrinti UVJOS ,,Apskritasis stalas" ir jos nariq veiklos pristatymq ir viesinimq 

jaunimui ir visuomenei. 
Rodikliai: 

1. Sukurtas rysi4 su visuomene komitetas UVJOS ,,Apskritasis stalas" biure ir 

virtuali grupe organizacijoms-narems; 
2. Reguliariai ir operatyviai atnaujinama UVJOS ,,Apskritasis stalas" interneto 

svetaine ir profiliai socialiniuose tinkluose; 

3. Kiekvien~ savait<r siunciamas elektroninis naujienlaiskis su Utenos jaunimui 
aktualia informacija; 

4. Uztikrintas veikl4 ir rengini4: ,,Jaunimo vakarai", ,,Jaunimas savivaldybeje", 
,,Lietuvos valstybes simtmecio minejimas", ,,Jaunimo zona", ,,Jaunimo taskas", 
,,Jaunimo diena", ,,Naktines orientacines", ,,Jaunimo apdovanojimai", 

viesinimas ir pristatymas; 

5. Kasmet isleidziamas leidinys ,,Jaunimo atrnintine"; 

6. Uztikrintas radijo laidos jaunimui ,,Utenoje nieko nevyksta" transliavimas. 

3.5. utdavinys: Kurti tvariq, komandiniu darbu ir savanoriska veikla grjstq organizacijq. 

Rodikliai: 
I . I UV JOS ,,Apskritasis stalas" veikl~ kasmet pritraukiami bent 4 nauji 

savanoriai; 

2. Bent ka~ per 3 menesius organizuojami motyvaciniai renginiai valdybos ir 

biuro nariams, stiprinantys bendradarbiavim~, komandinj darb~; 
3. Bent 2 kartus per metus organizuojami seminarai, kuriuos veda Alumni. 

Valdybos nare, laikinai einanti prezidento pareigas Glorija Sermuksnyte 
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