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MARIJAMPOLĖS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS „APSKRITASIS STALAS“  

(toliau – MJOTAS)  

2023 – 2027 m. STRATEGIJA  

  

VIZIJA  

  

Patikimas ir stipriausias vietos valdžios, mokslo ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems 

žmonėms, atstovaujant jų interesams ir įgalinant jauną žmogų kurti savo ir vietos bendruomenės  

(darnią) gerovę. 

  

MISIJA  

  

Būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, MJOTAS siekia 

jaunimui aktualių pokyčių Marijampolės savivaldybėje.  

  

VERTYBĖS  

  

MJOTAS veiklos pagrindas yra interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas, paremtas 

brandžios demokratijos principais. Konsoliduota Narių nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos 

veiklos kryptis bei prioritetus. MJOTAS Pirmininkas, Valdyba, Biuras ir Revizijos komisija vykdydami 

veiklą vadovaujasi bendrai sutartais Narių interesais.  

  

• BENDRUOMENIŠKUMAS. Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę mes siekiame 

prasmingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo.   

• SKAIDRUMAS. Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą aiškiai ir laiku pateikiame visą 

aktualią informaciją apie savo strategiją, sprendimus ir procedūras.  

• INOVATYVUMAS. Kūrybiškai veikdami kartu ir atskleisdami naujų idėjų potencialą mes 

nuolat mokomės vieni iš kitų.   

• SAVANORYSTĖ. Savanorystę laikydami jaunimo veiklos pagrindu puoselėjame profesionalų ir 

atsakingą savanoriškos veiklos organizavimą, taip ugdant jaunų žmonių pilietiškumą.  

• ATVIRUMAS. Esame tolerantiški, vienijantys, priimantys ir išklausantys įvairias nuomones.  

• DEMOKRATIŠKUMAS. Kurdami įvairovei atvirą aplinką mes ieškome bendrų sprendimų.   
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STRATEGINIAI TIKSLAI  

1. MJOTAS ir jos organizacijų Narių stiprinimas.  

2. Kokybiškas atstovavimas MJOTAS organizacijų Narių interesams bei jaunų žmonių įtakos vietos 

valdžios sprendimų priėmimui didinimas.  

3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas jaunimui aktualiais klausimais.  

4. Jaunimo, jaunimo veiklos ir savanorystės įvaizdžio gerinimas.  

5. Savanoriškos veiklos ir pilietiškumo skatinimas Marijampolės savivaldybėje.  

  

STRATEGINIŲ TIKSLŲ UŽDAVINIAI  

  

1. MJOTAS ir jos Narių bei Stebėtojų organizacijų stiprinimas  

1.1. Vykdyti nuolatinę MJOTAS organizacijų Narių poreikių stebėseną ir analizę.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Bent kartą per metus rengiamos MJOTAS Narių internetinės apklausos. 

➢ Per metus aplankomos bent 3 organizacijos Narės. Susitikimų metu aptariamos Narių 

įsitraukimo į MJOTAS veiklą galimybės bei diskutuojamos Narių veiklos kokybės gerinimo 

galimybės.  

  

1.2. Užtikrinti žmogiškuosius išteklius, reikalingus MJOTAS veiklai įgyvendinti.  

Tikslų pasiekimo kriterijai: 

➢ Planuojama išlaikyti 5 žmonių MJOTAS organizacinę komandą, per metus įtraukiant bent 

2 naujus savanorius.  

➢ Užtikrinti efektyvią žmogiškųjų MJOTAS išteklių valdymo sistemą. 

 

1.3. Užtikrinti MJOTAS Narių ir Stebėtojų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, kompetencijų 

kėlimą.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

  
➢ Per metus įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas MJOTAS Narėms stiprinti.  

➢ Per metus į MJOTAS veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 150 individualių jaunų žmonių.  

➢ Per metus suorganizuoti bent 2 MJOTAS Vadovų klubus.  

 

1.4. Skatinti naujų organizacijų jungimąsi prie MJOTAS  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  
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➢ Siekti, kad kiekvienais metais bent 1 organizacija tampa MJOTAS Nare.  

➢ Sukurti MJOTAS Narėms ir potencialioms organizacijoms, galinčioms ir/arba siekiančioms tapti 

MJOTAS Narėmis patrauklius, aktualius ir jaunimo organizacijas vienijančius bei stiprinančius 

MJOTAS Narystės paketus su specialiais pasiūlymais organizacijoms. Užtikrinti šio paketo 

viešinimą ir įgyvendinimą.  

  

1.4.  Didinti MJOTAS bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybių jaunimo organizacijų 

tarybomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;  

 

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Palaikyti ryšį su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, įsitraukti į bendrų 

klausimų sprendimą ir dalintis geraisiais pavyzdžiais, siekiant plėsti ir užtikrinti 

bendradarbiavimą.  

➢ Palaikyti ryšį su nacionalinėmis jaunimo ir/arba tarptautinėmis organizacijomis bei prisidėti 

prie veiklų įgyvendinimo, siekiant plėsti ir užtikrinti bendradarbiavimą.  

 

1.6. Užtikrinti tvarkingą ir skaidrų MJOTAS dokumentacijos valdymą, dokumentų prieinamumą 

MJOTAS Narėms bei šviesti organizacijas buhalterinės apskaitos ir dokumentų tvarkymo srityje.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

  

➢ Talpinti visą MJOTAS Narėms aktualią informaciją MJOTAS internetiniame tinklapyje, 

sudarant galimybę pasiekti MJOTAS veiklos bei kitus dokumentus.  

➢ Planuojama surengti bent 1 mokymų sesiją  per dvejus metus buhalterinės apskaitos ir 

dokumentų tvarkymo tematika jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms.  

  

  

2. Kokybiškas MJOTAS organizacijų Narių interesų atstovavimo užtikrinimas, jaunų žmonių 

įtakos vietos valdžios sprendimų priėmimui didinimas  

2.1. Atstovauti MJOTAS Nares ir Stebėtojas organizacijas visuose su jaunimo klausimais 

susijusiuose sprendimų priėmimo procesuose Marijampolės savivaldybėje, Marijampolės 

regione ir Lietuvos Respublikoje.  
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Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Planuojama užtikrinti maksimalų MJOTAS atstovų įsitraukimą į savivaldybės administracijos 

suformuotų darbo grupių, komitetų tarybų ir kitų struktūrų sudėtis, siekiant atstovauti jaunimo 

interesams skirtingose srityse Marijampolės savivaldybėje ar regione.  

➢ Užtikrinamas kokybiškas ir atsakingas MJOTAS atstovavimas Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryboje.  

2.2. Užtikrinti kokybišką, sklandžią, atsakingą ir jaunimo poreikius atliepiančią Marijampolės 

savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veiklą.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

  
➢ Reglamentų numatyta tvarka deleguoti MJOTAS atstovus į SJRT.  

➢ Užtikrinti, kad MJOTAS deleguoti atstovai į SJRT, dalyvaudami SJRT veikloje, savo pozicijas 

derintų su MJOTAS Narių organizacijų išreikšta pozicija.  

➢ Užtikrinti, kad MJOTAS deleguoti atstovai į SJRT dalyvautų ir kokybiškai atstovautų MJOTAS 

interesams ne mažiau kaip 70 proc. SJRT veiklų per metus.  

➢ Organizuoti bent 2 kartus per metus susitikimus su SJRT nariais ir bent 2 atskirus susitikimus su 

MJOTAS deleguotais SJRT nariais.  

➢ Siekiant įgalinti kokybiškai atstovauti ir informuoti supažindinti MJOTAS į SJRT deleguotus 

atstovus su MJOTAS Narių organizacijų poreikiais, keliamais klausimais, rengiamais 

dokumentais ar pozicijomis.  

  

2.3. Nuolat rinkti ir sisteminti jaunimo organizacijoms aktualią informaciją.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Bent 1 kartą per mėnesį išsiųsti naujienlaiškį jaunimo organizacijoms su aktualia jaunimo 

politikos įgyvendinimo informacija.  

➢ Nuolat viešinti jaunimo iniciatyvų, jaunimo politikos ar kitų  finansavimo konkursų skelbimus.  

  

2.4. Stiprinti ryšius su Marijampolės savivaldybės sprendimų priėmėjais ir administracija.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Kviesti Marijampolės savivaldybės sprendimų priėmėjus ir administracija dalyvauti diskusijose, 

skirtose jaunimo politikai formuoti. 

➢ Dalyvauti ir organizuoti tarpžinybinius susirinkimus jaunimui aktualiems klausimams spręsti. 
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➢ Užtikrinti jaunimo atstovavimo ir stiprinimo, apklausų ir poreikių analizės paslaugų teikimą 

Marijampolės savivaldybės administracijai.  

  

2.5. Užtikrinti MJOTAS narių interesų atstovavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Dalyvauti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizuojamuose renginiuose.  

➢ Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, mokymo kursuose bei kitose iniciatyvose.  

➢ Užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis.  

   

  

2.6. Sukurti MJOTAS Alumni klubą ir užtikrinti jo veiklos tęstinumą.  

 

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Sudaryti MJOTAS Alumni klubo (Pirmininkų, Valdybos, Revizijos komisijos, Biuro ir kitų 

asmenų) kontaktų sąrašą.  

➢ Bent kartą per metus suorganizuoti susitikimą su MJOTAS Alumni klubu ir užtikrinti šio klubo 

narių žinių ir kompetencijų perdavimą MJOTAS Narėms organizacijoms.    

 

3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas jaunimui aktualiais klausimais   

3.1. Užmegzti ryšius ir tapti socialiniu partneriu savivaldybėje veikiančioms įstaigoms, kurios dirba 

su jaunimui aktualiais klausimais.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Susisiekti su ne mažiau kaip 5 įstaigomis per metus, kurios dirba su jaunimui aktualiais 

klausimais ir kurios gali būti MJOTAS socialiniais partneriais, arba palaikyti ryšį ir didinti 

bendradarbiavimą su įstaigomis-partneriais.  

➢ Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su ne mažiau kaip 3 įstaigomis, siekiant organizuoti bendras 

veiklas jaunimui ir jaunimo organizacijoms.  

   

3.2. Stiprinti ir palaikyti ryšius tarp MJOTAS Narių ir Stebėtojų organizacijų, valdymo organų ir 

savivaldybės atstovų.  
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Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Suorganizuoti MJOTAS ir MJOTAS Narių susitikimus su Marijampolės savivaldybės meru ir/ar 

mero pavaduotojais ir/ar Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriumi bent 1 kartą 

per metus.  

➢ Stengtis užtikrinti reguliarius susitikimus tarp MJOTAS atstovų ir Marijampolės savivaldybės 

tarybos ir/arba administracijos atstovų, siekiant palaikyti bendrą jaunimo politikos formavimo 

ir įgyvendinimo pulsą Marijampolės savivaldybėje.  

  

3.3. Bendradarbiauti su Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi formuojant ir 

įgyvendinant jaunimo politiką Marijampolės savivaldybėje.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Užtikrinti reguliarių susitikimų su jaunimo reikalų koordinatoriumi organizavimą.  

➢ Pateikti bent 2 MJOTAS Narių organizacijų patvirtintas ir/arba MJOTAS Valdybos sprendimu 

suformuotas (pagal MJOTAS Įstatų numatytą tvarką) pozicijas, rezoliucijas ar rekomendacijas 

Marijampolės savivaldybės merui, Marijampolės savivaldybės tarybai arba Marijampolės 

savivaldybės administracijos direktoriui, susijusias su jaunimo politikos formavimu ir kokybišku 

įgyvendinimu Marijampolės savivaldybėje.  

   

4. Jaunimo ir jaunimo veiklos įvaizdžio gerinimas   

4.1. Didinti MJOTAS ir MJOTAS Narių veiklos žinomumą visuomenėje.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Vykdyti nuolatinę komunikaciją MJOTAS socialiniuose tinkluose bei internetiniame puslapyje. 

➢ Sukurti MJOTAS Strategijos 2023 – 2027 metams ir metinių veiklos planų viešinimo planą.  

➢ Užtikrinti patrauklų MJOTAS vizualinį identitetą.  

  

4.2. Užmegzti ir stiprinti ryšius su privačiu sektoriumi, siekiant pridėtinės vertės MJOTAS veiklai.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:    

➢ Palaikomas arba sukuriamas reguliarus ryšis su bent 5 nuolatiniais MJOTAS veiklų rėmėjais.  

➢ Sukurti lūkesčius atliepiantį MJOTAS pristatymą, pasiūlymų ir reikmių paketą. 
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4.3. Siekti kokybiško ir aktualaus informacijos apie MJOTAS, MJOTAS Nares bei kitas jaunimo 

veiklas pateikimo visuomenei.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:   

➢ Kviesti Marijampolės televizijos atstovus daryti reportažus MJOTAS ir MJOTAS Narių 

renginiuose. 

➢ Per metus parašyti ir paviešinti bent 4 straipsniai apie MJOTAS ir MJOTAS Narių veiklą.  

➢ Sudaryti bendradarbiavimo ryšius su naujienų sklaidos priemonėmis.  

  

4.4. Užtikrinti MJOTAS atstovų atskaitomybę ir atgalinio ryšio pateikimą MJOTAS Narėms ir 

Stebėtojoms organizacijoms bei visuomenei.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Pagal MJOTAS Įstatų numatytą tvarką parengti ir pristatyti MJOTAS veiklos ir finansinę 

ataskaitas.  

➢ Pagal MJOTAS Įstatų numatytą tvarką per metus suorganizuoti bent 1 visuotinį narių 

susirinkimą.  

➢ Viešinti MJOTAS Pirmininko, Valdybos, Revizijos komisijos ir kitų komisijų, darbo grupių ar 

tarybų, kuriose MJOTAS turi/yra delegavęs atstovus, veiklą, priimtus sprendimus, posėdžių 

lankomumą ir kitą MJOTAS Narėms ir Stebėtojoms organizacijos bei visuomenei aktualią  

informaciją apie MJOTAS  veiklą.  

  

  

5. Savanoriškos veiklos ir pilietiškumo skatinimas Marijampolės savivaldybėje.  

  

5.1. Kelti MJOTAS Narių bei kitų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų žinias savanorystės 

tematikoje.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Sudaryti sąlygas priimti savanorius, įgyvendinant MJOTAS veiklas.  

➢ Konsultuoti Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijas savanorystės skatinimo 

klausimais.  

➢ Užtikrinti kokybišką MJOTAS savanoriškos veiklos programos sudarymą ir jos įgyvendinimą.  

➢ Organizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas per metus, skirtas savanoriškos veiklos žinomumui regione 

didinti, skatinančias jaunus žmones įsitraukti į savanorišką veiklą.  
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5.2. Užtikrinti MJOTAS, MJOTAS Narių organizacijų Marijampolės savivaldybės jaunimo 

dalyvavimą pilietinėse veiklose.  

Tikslų pasiekimo kriterijai:  

➢ Inicijuoti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 3 skirtingas jaunų žmonių pilietiškumą stiprinančias 

veiklas per metus Marijampolės savivaldybėje 

  

  

  

Patvirtinta Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ Neeiliniame visuotiniame 

susirinkime 2022 m. lapkričio 17 d.  

    

  

  

  

 Pirmininkas                   Evaldas Paltanavičius  


