
• Užtikrinti	prasmingą	jaunimo	
dalyvavimą	ir	dialogą	visuose	ES	
sprendimų	priėmimo	etapuose,	
tobulinant	esamus	
dalyvaujamuosius	mechanizmus	ir	
kuriant	naujus.	

• Užtikrinti	vienodą	prieigą	prie	
kokybiškos,	nešališkos	ir	jaunimui	
palankios	informacijos	apie	tai,	
kaip	veikia	ES,	kaip	prisijungti	prie	
ES	sistemos	ir	kokias	galimybes	ji	
siūlo.	

•  Inicijuoti	bei	tobulinti	informacijos	
sklaidą	apie	Europą	bei	ES	
formaliame	ir	neformaliame	
švietime.	

• Užtikrinti	sąžiningą	vienodą	visų	
valstybių	narių	atstovavimą	
politinėse	ir	administracinėse	ES	
įstaigose,	laikantis	vienodos	
pilietybės	principo.	

• Padidinti	ES	jaunimo	programų	
biudžetą	ir	poveikį.	

• Kurti	jaunų	žmonių	pasitikėjimą	ES	
projektu,	sprendžiant	
demokratijos,	skaidrumo	ir	
matomumo	trūkumą.	

•  Institucionalizuoti	ES	sprendimų	
poveikio	bei	palankumo	jaunimui	
vertinimą.	

Jaunimo	tikslai	yra	Jaunimo	Struktūrinio	Dialogo	
2017-2018	rezultatas.	Jie	atspindi	jaunų	žmonių	iš	
visos	Europos	nuomonę	

SUJUNGTI	ES	IR	JAUNIMĄ		
Skatinti	jaunimo	suvokimą	dėl	priklausymo	
Europos	Sąjungos	projektui	ir	sukurti	tiltą	tarp	
ES	ir	jaunimo,	siekiant	atkurti	jaunimo	
pasitikėjimą	Sąjunga	ir	didinti	dalyvavimą	ES	
procesuose		

Kasmet	daugėja	jaunuolių,	kurie	nepasitiki	Europos	
Sąjunga.	Jie	sunkiai	supranta	Europos	sąjungos	veikimo	
principus,	vertybes	ir	tikslus.	Kaip	viena	priežasčių,	kodėl	
jaunimo	gretose	didėja	euro-skepticizmas,	įvardintas	
demokratijos	deficitas	ES	procesuose.	
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2	 • Kovoti	su	diskriminacija	ir	užtikrinti	
lygias	teises	visų	lyčių	atstovams	
kultūriniame,	politiniame,	
socialiniame	ir	ekonominiame	
gyvenime.		

• Užtikrinti	visuomenės	supratimą	
apie	lyčių	nelygybę	ir	
diskriminaciją,	ypač	vyraujančią	
žiniasklaidoje.	

•  Sustabdyti	lyčių	skirtumais	grįstą	
smurtą,	veiksmingai	sprendžiant	

visus	su	smurtu	susijusius	
klausimus.	

• Pašalinti	stereotipinius	lyčių	
vaidmenis	ir	įvairias	lyčių	tapatybes	
švietimo	sistemose,	šeimos	
gyvenime,	darbo	vietoje	ir	kitose	
gyvenimo	srityse.	

• Užkirsti	kelią	lyties	pagrindu	
vykstančiai	struktūrinei	
diskriminacijai	darbo	rinkoje	bei	
užtikrinti	lygias	teises	ir	galimybes.	

• Užtikrinti	vienodą	užmokestį	už	
vienodą	darbą	ir	vienodą	
atsakomybės	už	darbą	pasidalijimą.	

	

• Užtikrinti	vienodą	prieigą	prie	
formaliojo	ir	neformalaus	ugdymo	
ir	kad	švietimo	sistemų	programos	
atitiktų	su	lytimi	susijusius	
požiūrius.	

Užtikrinti	visų	lyčių	lygybę	ir	su	lytimi	susijusius	
požiūrius	visose	jauno	žmogaus	gyvenimo	
srityse.		

Lytimi	pagrįsta	diskriminacija	vis	dar	daro	poveikį	daugeliui	
jaunų	žmonių,	ypač	jaunų	moterų.	Reikia	užtikrinti	lygias	
galimybes	ir	teises	visų	lyčių	jauniems	žmonėms,	įskaitant	ir	
LGBTQI	jaunuolius.		

Lyčių	lygybė		

Read	 Youth	
Goals	online!	



• Parengti	jaunus	žmones	taip,	kad	jie	
gebėtų	kritiškai	ir	atsakingai	naudoti	
bei	teikti	informaciją.		

• Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	gebėtų	
atpažinti	ir	pranešti	apie	klaidinančią	
informaciją	ir	gebėtų	patikrinti	
naudojamų	naujienų	šaltinių	
tikslumą.	

• Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	gebėtų	
atpažinti	ir	pranešti	apie	neapykantą	
skatinančią	kalbą	ir	diskriminaciją	
internete	bei	kitose	žiniasklaidos	

priemonėse.	

• Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	galėtų	ir	
gebėtų	dalyvauti	pagarbiame,	
tolerantiškame	ir	ne	smurtiniame	
dialoge.	

• Užtikrinti	lengvą	prieigą	prie	
suprantamos,	jaunimui	palankios	
informacijos,	atitinkančios	etikos	
kodeksus	ir	kokybės	standartus.	

• Užtikrinti,	kad	tėvai,	globėjai,	ir	visi,	
kurie	dalyvauja	jaunimo	švietime	ir	
mokyme,	būtų	aprūpinti	žiniasklaidos	

ir	skaitmeninio	raštingumo	įgūdžiais	
ir	kad	jie	būtų	patikimi	informacijos	
šaltiniai	jauniems	žmonėms.	

INFORMACIJA	IR	
KONSTRUKTYVUS	DIALOGAS		

PSICHINĖ	SVEIKATA	IR	GEROVĖ	

Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	turėtų	geresnę	prieigą	
prie	patikimos	informacijos,	didinti	jų	sugebėjimą	
kritiškai	vertinti	informaciją	ir	skatinti	aktyvumą	
dalyvaujant	konstruktyviame	dialoge.	

Jauniems	žmonėms	sunku	patikrinti	informacijos	tikslumą	ir	
patikimumą.	Jie	turi	būti	tinkamiau	parengiami	naršyti	
žiniasklaidos	erdvėje	ir	dalyvauti	konstruktyviame	dialoge.	
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•  Skatinti	savęs	pažinimą	ir	mažiau	
konkurencingą	mąstyseną,	
skatinant	individualių	įgūdžių	ir	
stipriųjų	pusių	vertinimą.	
• Užtikrinti	teises	į	darbą	ir	mokslą	
psichinės	sveikatos	problemų	
turintiems	asmenims	tiek	ligos	
metu,	tiek	pasveikus,	siekiant	
užtikrinti	jų	gebėjimą	siekti	savo	
ambicijų.	
•  Sukurti	viską	apimantį	
tarpsektorinį	požiūrį	į	psichinę	

sveikatą	visiems,	ypač	socialinę	
atskirtį	patiriančioms	grupėms.	
•  Suteikti	visiems	specialistams,	
dirbantiems	su	jaunais	žmonėmis,	
taip	pat	šeimos	nariams	ir	
draugams,	kokybiškus	psichinės	
sveikatos	pagalbos	mokymus.	
• Užtikrinti	pagarbų	ir	gerai	
finansuojamą	gydymą	įtraukiant	
aukštos	kokybės	psichinės	
sveikatos	paslaugas	visose	
medicinos	įstaigose.	

•  Sutelkti	dėmesį	į	prevencijos	
priemones,	kurios	užtikrintų,	kad	
jauniems	žmonėms	būtų	suteiktos	
žinios	ir	įgūdžiai,	reikalingi	
geresnei	psichinei	gerovei.	
• Kovoti	su	gėdos	jausmu	ir	
išankstiniu	nusistatymu	prieš	
psichinės	sveikatos	problemas,	
plėtojant	sąmoningumo	ugdymo	
programas.	

Pasiekti	geresnę	psichinę	gerovę	ir	nutraukti	
psichinės	sveikatos	problemų	niekinimą,	taip	
skatinant	visų	jaunuolių	socialinę	integraciją.	

Vis	daugiau	jaunų	žmonių	Europoje	išreiškia	susirūpinimą	dėl	
psichinės	sveikatos	problemų,	tokių	kaip	didelis	stresas,	
nerimas,	depresija	ir	kitos	psichinės	ligos	tarp	jų	bendraamžių.	
Jauni	žmonės	nurodo	didžiulį	visuomenės	spaudimą,	su	kuriuo	
jie	susiduria	šiandien,	ir	išreiškia	poreikį	gerinti	jaunimo	
psichinės	sveikatos	apsaugą.	

•  Teikti	teisinę	apsaugą	ir	įgyvendinti	
tarptautines	teisines	priemones	kovai	
su	visų	rūšių	diskriminacija	ir	
neapykanta,	pripažįstant,	kad	jauni	
žmonės	susiduria	su	įvairiomis	
diskriminacijos	formomis.	

• Didinti	informacijos	sklaidą	atskirtį	
patiriančių	jaunuolių	gretose,	siekiant	
užtikrinti,	kad	jie	žinotų	apie	jiems	
pasiekiamas	erdves,	galimybes	ir	
patirtį.	

• Užtikrinti,	kad	visi	socialiai	atskirti	
jaunuoliai	turėtų	vienodą	prieigą	prie	

formalios	ir	neformalios	mokymosi	
aplinkos,	sprendžiant	visus	įtraukties	
aspektus.	

•  Stiprinti	pedagogų	kompetencijas	
dirbant	su	socialinę	atskirtį	
patiriančiais	jaunais	žmonėmis.	

•  Suteikti	daugiau	erdvės,	galimybių,	
išteklių	ir	programų	dialogui	ir	
socialinei	sanglaudai	skatinti	bei	
kovoti	su	diskriminacija	ir	segregacija.	

•  Stiprinti	socialinę	paramą,	
įgyvendinant	teisę	į	pragyvenimo	lygį,	

sąžiningas	darbo	sąlygas,	visuotinę	
prieigą	prie	kokybiškos	sveikatos	
priežiūros	ir	užtikrinti	specialias	
priemones	socialiai	atskirtiems	
jauniems	žmonėms.	

• Užtikrinti,	kad	socialiai	atskirti	
jaunuoliai	dalyvautų	visuose	
sprendimų	priėmimo	procesuose	ir	
būtų	pagrindiniai	veikėjai,	ypač	
procesuose,	susijusiuose	su	jų	pačių	
teisėmis,	gerove	ir	interesais.	

	

ĮTRAUKTIS	Į	VISUOMENĘ	
Įgalinti	ir	užtikrinti	visų	jaunuolių	įtraukimą	į	
visuomenę.	

Trečdalis	jaunų	žmonių	Europoje	yra	ant	skurdo	ir	socialinės	
atskirties	ribos.	Daugelis	neturi	galimybių	naudotis	savo	
socialinėmis	teisėmis.	Daugelis	žmonių	vis	dar	susiduria	su	
įvairia	diskriminacija,	išankstinėmis	nuostatomis	ir	
nusikaltimais,	kuriuos	skatina	neapykanta.	Nauji	migracijos	
reiškiniai	iškėlė	į	viešumą	kelis	socialinius	ir	integracinius	
iššūkius.	Todėl	labai	svarbu	siekti,	jog	visi	jauni	žmonės	
Europoje	galėtų	naudotis	savo	teisėmis,	įskaitant	ir	didžiausią	
atskirtį	patiriančius	jaunuolius.	



•  Sukurti	kokybiškas	darbo	vietas,	
garantuojančias	sąžiningas	darbo	
sąlygas,	darbo	teises	ir	teisę	į	
pragyvenimo	lygį	visiems	jauniems	
žmonėms.	
• Užtikrinti	visų	jaunų	darbuotojų	
socialinę	apsaugą	ir	sveikatos	
priežiūrą.	
• Užtikrinti	sąžiningą	elgesį	ir	lygias	
galimybes	visiems	jauniems	
žmonėms	siekiant	panaikinti	
diskriminaciją	darbo	rinkoje.	

• Užtikrinti	lygias	galimybes	visiems	
jauniems	žmonėms	plėtoti	reikiamus	
įgūdžius	ir	įgyti	praktinės	patirties,	
siekiant	sušvelninti	perėjimą	nuo	
studijų	prie	darbo	rinkos.	
• Užtikrinti,	kad	kompetencijos,	įgytos	
stažuočių,	gamybinės	praktikos	ir	
kitų	mokymosi	apie	darbą	formų,	
taip	pat	savanorystės	ir	neformalaus	
ugdymo	metu,	būtų	pripažįstamos	ir	
įteisintos.	
• Užtikrinti	jaunų	žmonių	ir	jaunimo	

organizacijų	kaip	lygių	partnerių	
dalyvavimą	kuriant,	įgyvendinant,	
stebint	ir	vertinant	darbo	politiką	
visuose	lygmenyse.	
• Užtikrinti	vienodą	prieigą	prie	
kokybiškos	informacijos	ir	tinkamų	
paramos	priemonių,	kad	jaunimas	
galėtų	pasiruošti	besikeičiančiai	
darbo	rinkai	ir	darbo	ateičiai.	

KOKYBIŠKAS	DARBAS	VISIEMS	

KOKYBIŠKAS	MOKSLAS		

Užtikrinti	prieinamą	darbo	rinką,	suteikiančią	
galimybes	visiems	jauniems	žmonėms	gauti	
kokybiškas	darbo	vietas.		

Jaunimas	kenčia	nuo	didelio	jaunimo	nedarbo,	nesaugių	ir	
išnaudojančių	darbo	sąlygų	bei	diskriminacijos	darbo	rinkoje	
ir	darbo	vietoje.	Informacijos	ir	tinkamų	įgūdžių,	reikalingų	
būsimam	darbui,	trūkumas	neleidžia	jauniems	žmonėms	
visapusiškai	integruotis	į	darbo	rinką.	Todėl	reikia	imtis	
priemonių,	kad	visi	jauni	žmonės	turėtų	galimybę	siekti	
kokybiško	darbo.	
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• Užtikrinti	universalią	ir	vienodą	
prieigą	prie	kokybiško	švietimo	ir	visą	
gyvenimą	trunkančio	mokymosi.	
• Užtikrinti,	kad	visi	jauni	žmonės	
turėtų	prieigą	prie	tinkamai	
finansuojamo	neformaliojo	švietimo,	
kuris	būtų	pripažįstamas	ir	
patvirtintas.	
•  Skatinti	atvirumą	ir	palaikyti	
tarpasmeninių	ir	tarpkultūrinių	
įgūdžių	ugdymą.	
•  Kiekviename	švietimo	proceso	etape	

kurti	ir	įgyvendinti	labiau	
individualizuotus,	dalyvavimą	ir	
bendradarbiavimą	skatinančius	
metodus,	orientuotus	į	besimokantįjį.	
• Užtikrinti,	kad	švietimas	aprūpintų	
visus	jaunus	žmones	gyvenimo	
įgūdžiais,	tokiais	kaip	pinigų	valdymas	
ir	sveikatos	švietimas,	įskaitant	
seksualinę	ir	reprodukcinę	sveikatą.	
•  Į	formalųjį	ir	neformalųjį	ugdymą	
įtraukti	metodus,	kurie	leistų	
besimokančiajam	ugdyti	asmeninius	

įgūdžius,	įskaitant	kritinį	ir	analitinį	
mąstymą,	kūrybiškumą	ir	gebėjimą	
efektyviai	mokytis.	
• Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	galėtų	
naudotis	pilietiškumo	ugdymu,	kad	
jiems	būtų	suteiktos	tvirtos	žinios	
apie	politines	sistemas,	demokratiją	ir	
žmogaus	teises,	taip	pat	pasitelkti	
bendruomenės	patirtį,	kad	būtų	
skatinamas	aktyvus	piliečių	
dalyvavimas.	

	

Integruoti	ir	tobulinti	įvairias	mokymosi	formas,	
paruošiant	jaunus	žmones	kintantiems	XXI	
amžiaus	gyvenimo	iššūkiams.	

Išsilavinimas	tebėra	raktas	į	aktyvų	pilietiškumą,	įtraukią	
visuomenę	ir	įsidarbinimo	galimybes.	Štai	kodėl	turime	
išplėsti	savo	viziją	apie	21-ojo	amžiaus	švietimą,	daugiausiai	
dėmesio	skiriant	perduodamiems	įgūdžiams,	į	studentus	
orientuotam	mokymui	ir	neformaliajam	ugdymui,	kad	būtų	
pasiekta	tikrai	vienoda	ir	visuotinė	galimybė	gauti	kokybišką	
mokymąsi.	

• Užtikrinti	tinkamą	infrastruktūrą	
kaimo	vietovėse,	siekiant	teikti	
tinkamas	viešąsias	paslaugas,	didinti	
informacijos	prieinamumą	ir	jaunimo	
aprūpinimo	būstu	galimybes.	
• Užtikrinti,	kad	kaimo	vietovėse	būtų	
sukurtos	tvarios	aukštos	kokybės	
darbo	vietos,	prieinamos	jauniems	
žmonėms.	
• Užtikrinti	skirtingų	veiklų,	skirtų	
jauniems	žmonėms,	decentralizavimą,	
taip	skatinant	jų	įsitraukimą	į	vietos	
bendruomenę.	

• Užtikrinti,	kad	kaimo	vietovių	
jaunuoliai	aktyviai	dalyvautų	
sprendimų	priėmimo	procesuose.	
• Užtikrinti	vienodas	jaunų	žmonių	
galimybes	gauti	kokybišką	išsilavinimą	
kaimo	vietovėse.	
•  Sukurti	teigiamą	kaimo	vietovių	
įvaizdį.	
• Užtikrinti	kaimo	tradicijų	apsaugą.	
	

	
	

1	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/
Statistics_on_rural_areas_in_the_EU		

KAIMO	JAUNIMO	JUDĖJIMAS	
PIRMYN	

Sukurti	sąlygas,	kurios	leistų	jauniems	žmonėms	
realizuoti	savo	potencialą	kaimo	vietovėse.	

Nepaisant	ES	įsipareigojimų	kaimo	plėtrai	ir	atsižvelgiant	į	tai,	
kad	iki	2015	m.	beveik	trečdalis	ES	gyventojų	gyveno	kaimo	
vietovėse,	vyrauja	skirtumai	tarp	gyvenimo	mieste	ir	kaimo	
vietovėse1.	Todėl	svarbu	užtikrinti	jaunimo	lygybę	miesto	ir	
kaimo	vietovėse.	



• Užtikrinti,	kad	visi,	įskaitant	jaunus	
žmones,	žinotų	savo	veiksmų	poveikį	
aplinkai.	
•  Įgalinti	visą	visuomenę,	ypač	jaunus	
žmones,	tapti	aplinkos	ir	tvaraus	
vystymosi	pokyčių	veikėjais.	
•  Atsižvelgti	į	kiekvieno	politikos	ir	
gyvenimo	sprendimo	poveikį	
aplinkai,	kartu	užtikrinant,	kad	jauni	
žmonės	būtų	įtraukti	į	tvaraus	
vystymosi	politikos	formavimą	
visuose	lygmenyse.	

•  Didinti	tarptautinį	
bendradarbiavimą,	siekiant	pašalinti	
aplinkai	žalingą	gamybą	ir	vartojimą.	
•  Remti	ir	stiprinti	jaunimo	galimybes	
savanoriškai	dalyvauti	aplinkosaugos	
sektoriuje.	
• Užtikrinti,	kad	visi,	ypač	jauni	
žmonės,	turėtų	prieigą	prie	
ekologiškos	infrastruktūros,	kad	
galėtų	gyventi	tvaresnį	gyvenimą	
•  Išplėsti	mokslinius	tyrimus	ir	
inovacijas,	siekiant	prisidėti	prie	

ekologiškų	sprendimų	ir	
technologijų.	

	

TVARI	ŽALIA	EUROPA	

JAUNIMO	ORGANIZACIJOS	IR	
EUROPOS	PROGRAMOS		

Sukurti	visuomenę,	kurioje	visi	jauni	žmonės	
būtų	aktyvūs	aplinkosaugos	požiūriu,	išsilavinę	
ir	galėtų	pakeisti	kasdienį	gyvenimą.	

Šiandien	mes	vartojame	viską	taip,	kad	mūsų	aplinka	negali	
su	tuo	susitvarkyti.	Visuomenė	turi	kovoti	su	klimato	kaita	ir	
augančiomis	grėsmėmis	aplinkai.	Bet	mūsų	visuomenė	
negali	išspręsti	problemos,	kurios	ji	nenori	pripažinti.	Štai	
kodėl	visi,	įskaitant	jaunuolius,	turi	prisiimti	atsakomybę	už	
savo	veiksmus	ir	pradėti	pokyčius,	turėsiančius	įtakos	
ateities	kartų	gyvenimui.	Tvarios	aplinkos	sukūrimas	nėra	
pasirinkimas,	tai	yra	įpareigojimas.	
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• Užtikrinti	jaunų	organizacijų	
matomumą	ir	teikti	kokybišką	
informaciją	apie	jaunimo	
organizacijas	ir	Europos	jaunimo	
programas	visiems	jauniems	
žmonėms.	
• Užtikrinti	pakankamus	iš	ES	
programų	jaunimo	organizacijoms	
skirtus	išteklius,	kad	organizacijos	
galėtų	kurti	projektus	ir	gauti	
struktūrinę	paramą	savo	misijoms	
atlikti	bei	paramą	savo	veiklai.	

• Užtikrinti,	kad	jaunimo	organizacijos	
ir	Europos	jaunimo	programos	būtų	
labiau	suderintos	su	švietimo	
sistemomis	ir	pripažįstamos	kaip	
ugdančios	jaunuolių	gebėjimus	ir	
skatinančios	aktyvų	pilietiškumą.		
•  Didinti	Europos	jaunimo	programų	
prieinamumą,	užtikrinti	jaunimui	
palankų	administravimo	procesą	ir	
teikti	paramą	bei	kokybišką	
informaciją	visiems	dalyviams	ir	
pareiškėjams.	

•  Padėti	socialinę	atskirtį	patiriantiems	
jauniems	žmonėms	aktyviai	dalyvauti	
jaunimo	organizacijose,	jaunimo	
grupėse	ir	ES	jaunimo	programose.	
•  Didinti	išteklius	ir	padidinti	dotacijų	
įvairovę	bei	jaunimo	organizacijų	ir	
jaunimo	grupių	iniciatyvų	įvairovę.	
• Užtikrinti	jaunų	žmonių	dalyvavimą	
Europos	jaunimo	programų	valdymo	
procesuose.	

Užtikrinti	vienodas	galimybes	visiems	jauniems	
žmonėms	dalyvauti	jaunimo	organizacijose	ir	
Europos	jaunimo	programose,	kuriant	visuomenę,	
pagrįstą	Europos	vertybėmis	ir	tapatybe.	

Milijonai	jaunuolių	dalyvauja	jaunimo	organizacijose	ir	Europos	
jaunimo	programose,	kurios	remia	jų	aktyvų	pilietiškumą	ir	ugdo	
jų	gyvenimo	įgūdžius.	Tačiau	jaunimo	organizacijos	ir	Europos	
jaunimo	programos	išlieka	nepakankamai	finansuojamos	ir	joms	
trūksta	pripažinimo	ir	prieinamumo.	

• Užtikrinti,	kad	jauni	žmonės	galėtų	
tinkamai	daryti	įtaką	visoms	visuomenės	
sritims	ir	visoms	sprendimų	priėmimo	
proceso	dalims,	nuo	darbotvarkės	
nustatymo	iki	įgyvendinimo,	stebėsenos	
ir	vertinimo,	taikant	jaunimo	požiūriu	
palankius	ir	prieinamus	mechanizmus	ir	
struktūras,	užtikrinant,	kad	politika	
atitiktų	jaunų	žmonių	poreikius.	
• Užtikrinti	vienodą	prieigą	prie	kasdienių	
sprendimų	priėmimo	proceso	visiems	
jauniems	žmonėms,	nepriklausomai	nuo	
jų	socialinės	padėties.		
•  Padidinti	jaunimo	dalyvavimą	ir	lygų	

atstovavimą	rinkimų	procese,	taip	pat	
išrinktose	institucijose	ir	kitose	
sprendimų	priėmimo	organuose	visuose	
visuomenės	sluoksniuose.	
•  Teikti	jaunimui	skirtas	priemones	ir	
infrastruktūras,	vadinamąsias	"jaunimo	
erdves",	apibrėžiamas	kaip	savarankiška,	
atvira	ir	saugi	erdvė,	prieinama	visiems,	
teikianti	profesionalią	paramą	plėtrai	ir	
užtikrinanti	jaunimo	dalyvavimo	
visuomeniniame	gyvenime	galimybes.	
• Užtikrinti,	kad	visiems	jauniems	
žmonėms	būtų	prieinamos	saugios	
virtualios	jaunimo	erdvės,	kurios	teiktų	

prieigą	prie	informacijos	ir	paslaugų,	taip	
pat	užtikrintų	jaunimo	dalyvavimo	
galimybes.	
• Užtikrinti	tvarų	finansavimą,	bendrą	
pripažinimą	ir	kokybiško	darbo	su	
jaunimu	gerinimą,	siekiant	sustiprinti	
jaunimo	organizacijas	ir	jų	vaidmenį	
integracijos,	dalyvavimo	ir	neformalaus	
ugdymo	srityse.	
•  Teikti	jaunimui	palankią,	svarbią	ir	
išsamią	informaciją,	kurią	taip	pat	rengia	
jauni	žmonės.	

JAUNIMO	ERDVĖS	IR	
PILIETINIS	AKTYVUMAS		

Stiprinti	jaunimo	demokratinį	dalyvavimą	ir	
savarankiškumą,	taip	pat	numatyti	jaunimo	
erdves	visose	visuomenės	srityse.	

Jauni	žmonės	yra	nepakankamai	atstovaujami	jaunimui	
aktualių	sprendimų	priėmimo	procesuose,	nors	jų	
dalyvavimas	yra	labai	svarbus	demokratijai.	Jiems	reikalinga	
prieiga	prie	erdvių	savo	bendruomenėse,	kad	būtų	
palaikoma	jų	asmeninė,	kultūrinė	ir	politinė	raida.	


