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Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (toliau – VJOSAS), vienijanti ir 

atstovaujanti 19 Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, išreiškia 

siūlymus dėl pokyčių Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo programų 

konkurse ir atkreipia dėmesį į Vilniaus jaunimo organizacijų ir neformalių grupių teikiamų 

paraiškų Vilniaus jaunimo programų konkursų finansavimo galimybes ir siūlo koreguoti paraiškų 

teikimo procesą ir reikalavimus,  bei suteikti galimybę supaprastinti administracinį dokumentų 

teikimo procesą.  

 

2022 metų spalio – lapkričio mėnesiais, VJOSAS narė Jaunųjų konservatorių lyga (toliau 

– JKL) organizavo Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo programose 

aktyviai dalyvaujančių Vilniaus jaunimo organizacijų poreikių apklausą1, kurioje dalyvavo 

paraiškas teikusių jaunimo organizacijų atstovai. Šioje apklausoje organizacijų atstovai išreiškė 

savo nuomonę dėl kylančių sunkumų teikiant paraiškas vykdyti Savivaldybės jaunimo iniciatyvų 

programas nevyriausybinėms organizacijoms, jas vykdant bei pateikė siūlymus dėl šio konkurso 

nuostatų keitimo. Dauguma apklausos respondentų palaiko siūlymą didinti skiriamos finansinės 

 
1 https://docs.google.com/document/d/1mlkefV8CtzzYP5cXYhAO9AHnn7A6vb8f3rgUEqpFzEs/edit 

https://docs.google.com/document/d/1mlkefV8CtzzYP5cXYhAO9AHnn7A6vb8f3rgUEqpFzEs/edit
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paramos kiekį, neapriboti NVO galimybių teikti tik vieną paraišką vienerių metų laikotarpyje, 

supaprastinti finansinės paramos prašymo formas bei įgalinti NVO nevykdančias ūkinės veiklos 

atsisakyti nuosavo indėlio proceso.  

 

Šie pokyčiai svarbūs, nes: 

 

1. Leistų pritraukti daugiau narių ir sėkmingiau juos integruoti į organizacijos gretas, 

padidintų organizacijų aktyvumą, matomumą visuomenėje, užtikrintų veiklos tęstinumą ir 

stabilumą, daugiau investuoti į tvirtesnio tarpusavio ryšio kūrimą organizacijos viduje; 

2. Atsirastų platesnės galimybės skirti finansavimą pačių organizacijos narių įgyvendinančių 

projektą įgūdžių tobulinimui, kompetencijų ugdymui, suteikiant palankesnes galimybes 

atstovauti jaunimo interesus bei poreikius; 

3. Padėtų garantuoti didesnį jaunimo organizacijų projektinių veiklų įgyvendinimui skirtų 

vietų pasirinkimą; 

4. Leistų organizuoti kokybiškesnius, labiau jaunimo poreikius atitinkančius mokymus 

skiriant finansavimą lektorių paslaugoms bei kelti savanorių kompetencijas; 

5. Leistų efektyviau iškomunikuoti žinią apie įvykdytas veiklas ir jų pasiektus rezultatus; 

6. Dėl sparčiai augančios infliacijos gali susiformuoti finansų stygius, kuris trukdytų pasiekti 

užsibrėžtų tikslų; 

7. Reikalavimai įnešti 10% – 30% finansinį indėlį jaunimo nevyriausybines organizacijas  

atgraso nuo iniciatyvų teikimo, nes stipriai išauga projektinės veiklos administravimo 

kaštai. 

 

Atkreipdami dėmesį į iškeltas problemas, siūlome: 

 

1. Padidinti didžiausią skiriamą sumą pirmai finansavimo konkurso programai iki 10000 

eurų, antrai iki 5000. 
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2. Suteikti galimybę projekto paraišką teikti ir finansavimą gauti ne vieną, kaip yra dabar, o 

du kartus per metus. Teikti antrą paraišką būtų galima tik tada, kai įvykdytos visos 

pirmosios paraiškos veiklos bei pateikta ataskaita. 

3. Sudaryti galimybę skirti iki 30 % nuo gaunamos projektinės sumos organizacijos veiklai 

reikalingų patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms apmokėti. 

4. Sumažinti privalomą nuosavą indėlį jaunimo organizacijoms, kurios nevykdo ūkinės 

veiklos. Privalomas prisidėjimas savomis lėšomis turėtų būti sumažintas iki 5% Vilniaus 

jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramėje ir iki 20% Vilniaus jaunimo organizacijų 

galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramėje.  

 

 

VJOSAS Pirmininkas       Šarūnas Grigonis 


