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2022 m. gegužės 28 d.  

Vilnius 

MISIJA 

Vienyti Vilniaus miesto jaunimą ir bendradarbiauti su Vilniaus mieste esančiomis, veikiančiomis 

jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis siekiant aktualių su jaunimo politika susijusių 

pokyčių Vilniaus mieste. 

VIZIJA 

Stiprios ir vieningos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos Narės, aktyviai dalyvaujančios 

jaunimo politikos formavime Vilniaus mieste.  

VERTYBĖS 

• Atskaitingumas

• Skaidrumas

• Bendradarbiavimas

• Nuoseklumas ir tęstinumas

• Bendruomeniškumas

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS (2022-2025 m.) 

A. Vilniaus miesto jaunimo, Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių

organizacijų atstovavimas Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose institucijose

B. Vilniaus miesto jaunimo, Vilniuje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų

stiprinimas bei informavimas

C. VJOSAS priklausančių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas ir vienijimas



VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 

Įm. kodas 124463627  Gedimino pr. 1,       

LT-01103 Vilnius 
+370 610 40224

A. Vilniaus miesto jaunimo, Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių

organizacijų atstovavimas Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose institucijose

1. VJOSAS tarpininkauja tarp Narių ir Stebėtojų bei Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų

institucijų;

2. VJOSAS ir Jaunimo reikalų taryba bendradarbiauja įgyvendinant jaunimo politiką Vilniaus

mieste;

3. VJOSAS proaktyviai siekia įtraukti Nares ir savo valdymo organų narius į savivaldybės darbo

grupes bei komitetus svarstant jaunimui aktualius klausimus, esant poreikiui – inicijuoja darbo

grupes;

4. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovavimas grindžiamas tyrimais ir

apklausomis.

B. Vilniaus miesto jaunimo, Vilniuje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų

stiprinimas bei informavimas

1. VJOSAS – atpažįstamas ir prieinamas partneris Vilniaus miesto jaunimui ir jaunimo bei su

jaunimu dirbančioms organizacijoms;

2. VJOSAS siekia aktyvesnio jaunimo dalyvavimo visuomeninėje ir savanoriškoje jaunimo ir su

jaunimu dirbančių organizacijų veikloje;

3. VJOSAS sudaro galimybę kelti Narių ir Stebėtojų atstovų kompetencijas pagal išreikštą

poreikį;

4. VJOSAS identifikuoja Narėms ir Stebėtojoms bei Vilniaus miesto jaunimui trūkstamą

informaciją bei ją suteikia;

5. VJOSAS konsultuoja ir skatina įvairioms jaunimo grupėms atstovaujančių jaunimo

organizacijų formavimąsi.

C. VJOSAS priklausančių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas ir vienijimas

1. VJOSAS – platforma Vilniaus jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų

bendradarbiavimui;

2. Narės bendradarbiauja, identifikuojant tikslines jaunimo grupes ir jų problemas, bei siekia jas

spręsti;

3. VJOSAS bendradarbiauja nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, vienija VJOSAS

priklausančias organizacijas ir kitų miestų Apskritųjų stalų organizacijas;



VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 

Įm. kodas 124463627  +370 610 40224

4. VJOSAS skatina glaudesnį neformalų ryšį tarp organizacijų Narių.
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