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Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ asamblėjai

Veiklos programa
Kandidatuoju į Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Pirmininko poziciją ir
veiklos planą pateikiu remdamasis organizacijos 2016-2020 m. veiklos strategija. Pradėtų ir
nebaigtų darbų tęstitunumas ir naujų veiklų inicijavimas gali užtikrinti sklandžią ir kokybišką
organizacijos veiklą bei tobulėjimą.
Atstovavimas jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų interesams

Kas metus atlikti išsamią VJOSAS organizacijų-narių poreikių analizę bei pastoviai
domėtis organizacijų veikla;

Nuolatinių ir pastovių Vadovų klubo susitikimų organizavimas;

VJOSAS forumų organizavimas;

VJOSAS inicijuos bei dalvaus tyrimų veikloje, vykdomoje Vilniaus mieste;

Reguliarūs VJOSAS Valdybos susitikimai su Vilniaus jaunimo reikalų tarybos nariais;

Vilniaus jaunimo reikalų tarybos priimtų sprendimų sklaida;

Formuoti VJOSAS pozicijas remiantis atliktų tyrimų ir analizių rezultatais ir
išvadomis, atsižvelgiant į VJOSAS narių nuomonę;

Bendradarbiavimas su Jaunimo reikalų departamentu, savivaldybe bei kitais
partneriais. Aktyvus dalyvavimas LiJOT veikloje.
Aktyvus bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis bei jų potencialo stiprinimas

Nuolatos veikianti VJOSAS organizacijų-narių konsultavimo bei stebėjimo platforma;

Sėkmingai vykdomas informacijos rinkimas, sisteminimas bei analizavimo ir
pateikimo mechanizmas;

Sukurti erdvę VJOSAS narių tarpusavio bendradarbiavimui bei gerosios patirties
sklaidai;

Mokymų bei bendrų projektų įgyvendinimas;

Aktyvus narių dalyvavimas VJOSAS asamblėjų metu.
Jaunų žmonių paskatinimas dalyvauti jaunimo politikoje bei visuomeniniame Vilniaus miesto
gyvenime

Bendradarbiavimas su Vilniaus Jaunimo informacijos centru rengiant jo veiklos planą
ir įgyvendinant veiklas;

Nuolatos atnaujinama ir pasiekiama informacija apie Vilniaus mieste veikiančias
jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir jų veiklas;

Parengta struktūruota ir aiški VJOSAS komunikacijos strategija;


Bendradarbiavimas su partneriais bei kitomis su jaunimu dirbančiomis institucijomis
jaunimo klausimais;

Sudarinėti palankias sąlygas jaunimo organizacijų plėtrai.
Stabilios ir tvarios organizacijos veiklos užtikrinimas

Tęsti kadenciją baigusio Pirmininko pradėtus ir nebaigtus darbus ir projektus;

Nuolatinis VJOSAS Valdybos įsitraukimas į bendras veiklas;

Dirba pastovi VJOSAS Biuro komanda;

Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas bei savo veiklos analizė;

Veikianti informacijos saugojimo ir perdavimo sistema;

Užmegzti neformalius-draugiškus santykius tarp VJOSAS Valdybos, Biurio bei
organizacijų narių;

Užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą iš skirtingų finansavimo šaltinių bei
vystyti socialinio verslo idėjas.
Turiningos veiklos inicijavimas Vilniaus jaunimui

Informacijos parengimas Vilniaus gyventojams bei svečiams apie jaunimą ir jo
interesus;

Žinutės „Vilnius jaunimo miestas“ skleidimas;

Galimybė jauniems žmonėms patogiai deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniaus mieste;

Nuolaidų programų sukūrimas Vilniaus jaunimui;

Prisidėti prie atvirų jaunimo centrų bei erdvių klestėjimo bei plėtimo;

Dalyvavimas veikloje susijusioje su Vilniaus infrastruktūros vystymu.

