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Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (toliau – VJOSAS), vienijanti ir
atstovaujanti 12 Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, išreiškia
susirūpinimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo reikalų
koordinatoriaus (toliau – JRK) pareigybės nebuvimo.
Atkreipiame dėmesį, jog Jaunimo skyriaus vedėjo pareigos ir veikla skiriasi nuo JRK
pareigybės. Išreiškiame susirūpinimą, jog vienas asmuo negali įgyvendinti dviejų jaunimui bei
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms svarbių pareigybių. Siekiant užtikrinti, jog darbas
su jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO) bei neformaliomis grupėmis vyktų
sklandžiai, o jaunimo problemos būtų nuolat sprendžiamos kokybiškai, skatiname atskirti Jaunimo
reikalų skyriaus vedėjo pareigybę nuo JRK, sukuriant atskirą darbo vietą.
Remiantis JRK pareigybiniu aprašu 1, kurį nurodo Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, JRK savivaldybėje:
1. Rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir
priemones;
2. Analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį
savivaldybėje;
3. Plėtoja

savivaldybės

institucijų

ir

įstaigų,

dirbančių

jaunimo

politikos

srityje,

bendradarbiavimą;
4. Atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas.
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Valstybės tarnybos departamentas Vilniaus miesto savivaldybės konkurse į Jaunimo skyriaus
vedėjo pareigas nurodo2, jog pareigas einantis valstybės tarnautojas taip pat dirba su jaunimo
organizacijomis, analizuoja jų padėtį Savivaldybėje. Be to, šis asmuo inicijuoja finansavimo
konkursus

neformalioms

jaunimo

grupėms

bei

jaunimo

NVO,

užtikrina

tarpžinybinį

bendradarbiavimą. Taigi, pagal šį aprašą Jaunimo skyriaus vedėjas turi vykdyti ir JRK funkciją.
Atsižvelgiant į kelių metų praktiką, pastebime, jog Jaunimo skyriaus vedėjas atlikdamas
pagrindinę funkciją nespėja atlikti darbo, kurį galėtų ir turėtų atlikti JRK. Jaunimo skyriaus vedėjas
vykdant savo pareigybes turi koordinuoti pavaldžių įstaigų darbą, taip pat užtikrinti kokybišką
Vilniaus jaunimo NVO sektoriaus veiklą, kuriame yra apie 60 jaunimo NVO, kurios neretai būna
pamirštos, nevyksta jų stiprinimas, konsultavimas ar analizė dėl jų padėties Vilniaus mieste, nes dėl
per didelio darbo krūvio skyriaus vedėjas nevykdo papildoma tapusios JRK funkcijos.
VJOSAS pabrėžia JRK arba pareigybės naudą ir aktualumą mieste, sprendžiant Vilniaus
jaunimo NVO problemas. Raginame atsižvelgti į Vilniaus jaunimo NVO nuomonę ir organizuoti
papildomo žmogaus jaunimo skyriuje pareigybės (vyriausiojo specialisto), kurioje būtų numatyta
konkreti darbo su NVO organizacijomis, steigimą.
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