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PASIŪLYMAI DĖL NEFORMALIŲ JAUNIMO GRUPIŲ VEIKLOS SKATINIMO

Visuomenės ir verslo plėtros institutas (toliau – VVPI), siekia užtikrinti gyventojų,
bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei bendrųjų kompetencijų ugdymo kokybę,
taip gerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių
socialinę integraciją, stiprinant ryšius tarp vietos gyventojų, verslo ir valdžios visoje Lietuvoje.

VVPI 2021 metais Jurbarko rajono, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse
įgyvendino jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektą „(Ne)matomieji“,
finansuotą pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
konkursą (toliau - Projektas), kurio tikslas buvo konsultacijų, diskusijų, mentorystės, kompetencijų
ugdymo ir iniciatyvų skatinimo pagalba įgalinti Jurbarko rajone, Šakių rajone ir Vilkaviškio rajone
veikiančias neformalias jaunimo grupes būti aktyvesniais bendruomenės nariais, kurti ir įgyvendinti
savo iniciatyvas bei solidariai prisidėti prie savo bendruomenės aktyvumo palaikymo.

Džiaugiamės Projekto metu pasiektais rezultatais ir neformalių jaunimo grupių aktyvumu,
susidomėjimu ir motyvuotu dalyvavimu ugdantis komandiškumo, lyderystės bei strateginio mąstymo
kompetencijas bei įgyvendinant bendruomenines iniciatyvas.

Siekdami užtikrinti pradėtų veiklų tęstinumą ir matydami darbo su neformaliomis jaunimo
grupėmis poreikio prasme rekomenduojame numatyti finansavimo galimybes bei finansavimo
prioritetus jaunimo iniciatyvoms bei veikloms, kurių pagalba neformalios jaunimo grupės Jūsų
savivaldybės teritorijoje galėtų burtis bendruomeninei veiklai, kas leistų stiprinti šių neformalių
jaunimo grupių darbo komandoje kompetencijas, ugdytų jų suvokimą apie įvairias galimybes
jaunimui, skatintų atsakingai plėsti ir planuoti savo grupės veiklą bei užtikrintų neformalios jaunimo
grupės tęstinumą bei aktyvesnį jaunimo dalyvavimą bendruomeninėje ir visuomeninėje veiklose.
Neformalias jaunimo grupes ir jų veiklą, kol šios grupės dar neturi įregistruoto juridinio asmens
galėtų globoti kaimų bendruomenės, mokyklos ar kitos pelno nesiekiančios vietos organizacijos ir
įstaigos.

Direktorius Vladas Polevičius

Daugiau informacijos apie mūsų vykdomas veiklas rasite tinklapyje www.vvpi.lt arba socialiniuose tinkluose Facebook ir
Instagram.
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