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REZOLIUCIJA 

 DĖL UTENOS RAJONO JAUNIMO ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINĘ VEIKLĄ 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos posėdis, 2015 m. birţelio 8 d. Nr.4 

 

Utena 

  

 

 Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau - UVJOS 

„Apskritasis stalas“) – vienintelė jaunimo organizacijų sąjunga Utenos rajone, vienijanti 19 jaunimo 

organizacijų, siekia atkreipti didesnį visuomenės ir Utenos rajono savivaldybės dėmesį į Utenos rajono 

jaunimo įtraukties į visuomeninę veiklą, pilietiškumo ir verslumo skatinimo situaciją. 

             Atsiţvelgdama į esamą situaciją Utenos rajono mokyklose, kuriose nėra formuojamas 

teigiamas poţiūris į savanorišką veiklą jaunimo nevyriausybinėse organizacijose (toliau - JNVO), 

UVJOS „Apskritasis stalas“ pastebi, kad tai daro neigiamą įtaką jaunimo suinteresuotumui įsitraukti į 

visuomeninę veiklą. Savanoriavimo skatinimas Utenos rajono mokyklose būtų naudingas jaunam 

ţmogui, nes būtent savanoriaudamas įvairiose JNVO jaunuolis ugdo savo asmenines kompetencijas, 

geba planuoti savo laiką, tobulėja atstovavimo, organizavimo srityse  bei išmoksta dirbti tiek 

individualiai, tiek komandoje. Verta paminėti ir tai, kad visuomeninė veikla yra puikus laisvalaikio 

praleidimo būdas. Jaunuolis, būdamas JNVO nariu, gali dalyvauti įvairiuose mokymuose, 

seminaruose, konferencijose, pagilinti ţinias jaunimo politikos srityje, kurti struktūrinį dialogą, 

prisidėti puoselėjant savo kraštą, jo kultūrą, teikti įvairius pasiūlymus ir idėjas, naudingas visai 

bendruomenei (pavyzdţiui, didnant miestiečių uţimtumą), raginama organizuoti ir dalyvauti 

pilietinėse akcijose, iniciatyvose, kurios jaunam ţmogui skatina pilietiškumo bei patriotiškumo 

jausmą
1
.Taip pat JNVO nariai turi galimybę atstovauti savo organizaciją, miestą ir regioniniu, ir 

nacionaliniu lygmenimis.  Ţinoma, JNVO skatina jaunuolius tapti versliais asmenimis, domėtis verslo 

sektoriumi ir galimybėmis kurti verslą Lietuvoje. Jeigu Utenos rajono mokyklose savanorystė būtų 

tikslingai skatinama, didesnė mokinių dalis būtų paskatinta įsitraukti į visuomeninę veiklą. Taigi, 

padaugėtų aktyvių, pilietiškų ir verslių jaunuolių, kuriems rūpi savo laisvalaikį praleisti prasmingai, 

kurti geresnę aplinką sau ir kitiems Utenos savivaldybės bendruomenės nariams. 

                                                 
1
 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. „Rezoliucija dėl pilietiškumo ugdymo Lietuvoje“.  

Vilnius: LiJOT Asamblėja Nr. 37, 2014m. spalio 25-26d. < http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/finish/18-rezoliucijos/561-

rezoliucija-del-pilietiskumo-ugdymo-lietuvoje> 
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 UVJOS „Apskritasis stalas“ atsiţvelgusi į gana pasyvų jaunimo įsitraukimą į JNVO veiklą, 

mano, jog Utenos ir Utenos rajono mokyklose kuriant teigiamą jaunuolių poţiūrį į savanorystę, 

padidėtų susidomėjimas šia veikla. Šiuo metu Utenos rajone yra apie 10 000 jaunų ţmonių
2
, iš kurių 

apie 630 yra jaunimo organizacijų nariai. UVJOS „Apskritasis stalas“ mano, jog stengtis didinti 

savanoryste besidominčių jaunuolių skaičių vertėtų tiek dėl pačiam asmeniui, tiek dėl visam miestui 

gaunamos naudos. Jaunimo organizacijų nariai turi kompetencijų darbui su ţmonėmis, kompetencijų 

vykdyti veiklas bei asmens tobulėjimo kompetencijų, būtinų socialiniai vertei kurti
3
, visapusiškas 

galimybes išbandyti save įvairiose srityse, atliekamų uţduočių ir bendravimo dėka atrasdamas, 

tobulindamas ir realizuodamas save. Taip pat tai yra  puiki galimybė jaunuoliui ugdyti darbo rinkai 

reikalingus gebėjimus ir įgyti darbo patirties konkrečioje organizacijoje ar kurti individualų verslą, kas 

ateityje galbūt maţintų jaunimo bedarbystę mieste ir visoje Lietuvoje, kur šių metų duomenimis, 

jaunimo nedarbas sudarė 18,4 proc. 
4
 Todėl, UVJOS „Apskritasis stalas“ siūlo mokyklose jaunuolius 

labiau skatinti įsitraukti į JNVO veiklą, supaţindinti su jų teikiama nauda, ir taip raginti juos kelti savo 

asmenines kompetencijas, taip pat didinant ir  jaunimo uţimtumą Utenos mieste. 

 

Tikėdamiesi šią situaciją pagerinti, siūlome iškelti klausimą dėl Utenos rajono jaunimo 

įtraukties į visuomeninę veiklą. Remiantis jaunimo organizacijų savanorių nuomone, teigiame, kad 

savanoriavimas nėra pakankamai skatinamas Utenos rajono mokyklose. 

 

Šia rezoliucija skatiname:    

 

• Visuomeninę veiklą įtraukti į mokyklų socialinės veiklos programos sąrašą. Taip bus 

formuojamas teigiamas poţiūris į JNVO ir taip moksleiviai turės galimybę susipaţinti ir 

įsitraukti į organizacijų veiklą bei kartu su organizacija gerinti jaunimo uţimtumą, skatinti 

struktūrinį dialogą bei gilintis į jaunimo politiką Utenoje. UVJOS „Apskritasis stalas“ 

sutiktų pasikviesti į savo organizaciją ar į kitas UVJOS „Apskritasis stalas“  vienijamas 

jaunimo organizacijas mokinius atlikti praktiką, skirtą socialinės veiklos valandoms gauti. 

 

• Įtraukti visuomeninės veiklos skatinimą į mokyklų klasių valandėles.  Jaunuoliai taip bus 

informuojami apie tai, kokios jaunimo organizacijos veikia Utenoje bei motyvuojami 

prisijungti prie jų, skatinami savanoriauti. Auklėtojams rekomenduojame į klasių 

valandėles pasikviesti Utenos miesto aktyviausius visuomenininkus, jaunimo organizacijų, 

                                                 
2
 Utenos rajono savivaldybės taryba. „Utenos rajono jaunimo politikos 2011-2016m. strategija“. 

Utena: Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25d. sprendimu Nr. TS-325 
3
 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė tyrimo ataskaita“. 

Vilnius: LiJOT, 2014 m. 
4
 Lina Dranseikaitė, „Jaunimo verslumui skatinti – Europos parama“. 

Panevėţys: Panevėţio balsas Panevėţio krašto dienraštis, 2015 m. 

<http://www.panbalsas.lt/naujienos/es_balsas/jaunimo_verslumui_skatinti_europos_parama>  [Ţiūrėta 2015-06-29]. 
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miesto savivaldybės atstovus, pristatyti savo veiklą, papasakoti savo sėkmės istorijų, kurios 

motyvuoja jaunuolius veikti. 

 

 

 

Prezidentė                                                                                                                  Miglė Jankauskaitė                                             


