Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2009 m. liepos m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Liepos viduryje vyko tradicinis LiJOT renginys – Vasaros forumas 2009. Į jį susirinkę bemaž šimtas
jaunimo organizacijų atstovų iš visos Lietuvos band÷ įsijausti į valstybinių institucijų bei pagal tam
tikrą modelį suskirstytų jaunimo organizacijų vaidmenį ir sukurti jaunimo politikos strategiją.
Taip pat liepos m÷nesį LiJOT, kartu su kitomis NVO, daug d÷mesio skyr÷ Europos sąjungos
struktūrinei paramai, vyko susitikimai su Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijų vadovais,
politinio pasitik÷jimo asmenimis bei tarnautojais, kurių metu siekta inicijuoti naujos ES paramos
priemones. LiJOT siekia, kad būtų sukurtos ir patvirtintos naujos priemon÷s, leidžiančios NVO teikti
projektus pilietiškumo ugdymo ir NVO institucinių geb÷jimų stiprinimo srityse. Šie procesai yra
ilgalaikiai ir rezultatų galima tik÷tis 2009 metų pabaigoje, 2010 metų pradžioje.
LiJOT savo organizacijas nares kviečia prisijungti prie savanoryst÷s darbo grupių, nes kartu su AB
„TEO“ ir organizacijomis, dirbančiomis savanoryst÷s pagrindu ir/ar su savanoriais, inicijuoja penkias
darbo grupes savanoryst÷s tema. Šios darbo grup÷s jau prad÷jo savo veiklą ir ją planuoja aktyviai tęsti
toliau.
Kartu su Lietuvos kariuomen÷s Jungtiniu štabu LiJOT reng÷ vaizdo konferenciją su Afganistano
jaunimo lyderiais. Šia konferencija buvo prad÷tas bendradarbiavimas, kuris bus tęsiamas ir ateityje.
Daugiau nei valandą trukusioje konferencijoje lietuviai su afganistaniečiais dalijosi mintimis apie
jaunimo organizacijų ir jaunimo švietimo svarbą kuriant demokratinę pilietinę visuomenę, taip pat apie
abiejų šalių jaunimo problemas. LiJOT atstovai dalinosi savo patirtimi ir skatino jaunus Afganistano
žmones išlikti aktyviais bei siekti aktualių pokyčių sau ir savo bendraamžiams. LiJOT rengiasi prad÷ti
aktyviau skatinti šalies jaunimo organizacijas dirbti vystomojo bendradarbiavimo srityje.
Liepos viduryje dešimties žmonių grup÷ išvyko į pirmąją projekto „Misija Sibiras‘09“ ekspediciją. Ši
ekspedicija vyko Kazachstano Respublikoje, o jos metu buvo kuriamas dokumentinis filmas apie šį
projektą. Ekspedicijos dalyviai lank÷ bei fiksavo griūnančius lagerius, kuriuose kal÷jo lietuviai, tvark÷
apleistas lietuvių kapavietes bei susitiko su vis dar ten gyvenančiais lietuviais. Daugiau informacijos
apie projektą ir ekspedicijas: www.misijasibiras.lt. Antroji ekspedicija išvyksta rugpjūčio 1-ą dieną.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis liepos m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
1

Liepos m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Liepos 7 d. vyko Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo tarybos (JTBA) valdybos pos÷dis. Pos÷džio
metu buvo aptarti einamieji struktūros reikalai, skirstomas finansavimas bei planuojamos ateities
perspektyvos. Šiame pos÷dyje dalyvavo LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT valdybos nariai
Julius Pagojus ir Mantas Simanavičius.
Liepos 9 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Jaunimo organizacijų
SARETAS ir LATA vykdyto tarptautinio demokratiškumo projekto „Only with Your Voice“
baigiamojoje konferencijoje LR Seime, kur skait÷ pranešimą apie jaunimo interesų atstovavimo
mechanizmus ir galimybes Lietuvoje. Susitikimo metu buvo pristatyta LiJOT veikla ir Lietuvos
jaunimo politikos struktūra bei svarbiausi šiuo metu ES ir Lietuvos lygmenimis vykstantys jaunimui
aktualūs procesai.
Liepos 10-12 d. Mindūnų kempinge, Mol÷tų rajone, vyko tradicinis LiJOT renginys – Vasaros
forumas 2009. Į jį susirinkę bemaž šimtas jaunimo organizacijų atstovų iš visos Lietuvos band÷
įsijausti į valstybinių institucijų bei pagal tam tikrą modelį suskirstytų jaunimo organizacijų vaidmenį
ir sukurti jaunimo politikos strategiją. Jaunuoliai pasiskirstę į tokias simuliacines grupes kaip LiJOT,
apskritasis stalas, nacionalin÷ jaunimo organizacija, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo
reikalų departamentas, jaunimo reikalų koordinatorių grup÷, Jaunimo reikalų taryba, MEDIA grup÷ bei
Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija. Pasveikinti jaunimo Vasaros forumo 2009 dalyvių buvo
atvykęs Mol÷tų rajono meras. Daugiau informacijos rasite LiJOT interneto tinklapyje, sekdami šia
nuoroda: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=2814.
Liepos 14 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, valdybos narys M.Simanavičius, tarptautinių programų
vadov÷ R.Ribačiauskait÷, Jaunųjų konservatorių lygos, ELSA Lietuva, AIESEC Lietuva ir Lietuvos
studentų atstovybių sąjungos atstovai dalyvavo susitikime su LR URM ministru V.Ušacku. Susitikimo
metu LiJOT atstovai atkreip÷ d÷mesį į tai, kad jaunimo organizacijos, nor÷damos aktyviai dalyvauti
tarptautinių jaunimo organizacijų tinkluose ar būti tarptautinių struktūrų dalis, privalo mok÷ti
kasmetinį nario mokestį, dalyvauti statutiniuose renginiuose savo l÷šomis pasidengiant visas kelionių
išlaidas bei mok÷ti dalyvio mokestį statutiniuose renginiuose.
Liepos 15 d. vyko regioninių reikalų komiteto pos÷dis. Pos÷dyje buvo aptarti Apskritųjų stalų
susitikimo, LiJOT Asambl÷joje Nr. 25 priimtos pozicijos „D÷l regionin÷s jaunimo politikos pl÷tros“
įgyvendinimo, savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų klausimai.
Liepos 17 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko buvo susitikęs su ELSA Lietuva prezidente Jovita
Valatkait÷. Susitikimo metu buvo aptarta ELSA Lietuva veikla, įsitraukimas į LiJOT erdvę bei LiJOT
projektą JOVKGS. Buvo susitarta d÷l plataus LiJOT pristatymo ELSA Lietuva valdybai.
Liepos 29 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷
dalyvavo susitikime su LR SADM ir Jaunimo reikalų departamento atstovais. Susitikimo metu buvo
toliau diskutuojama d÷l rengiamos jaunimo politikos strategijos. Šiuo metu skirtingi veik÷jai sutaria
d÷l strategijos struktūrinio išd÷liojimo ir pagrindinių temų. Dalyviai daugiausiai d÷mesio skyr÷ įvairių
LR institucijų pateiktomis jaunimui aktualių vykdomų programų ir veiksmų analize bei ruoš÷ tolesnių
veiklų planą.
Liepos 31 d. regioninių reikalų koordinator÷ A. Lumbyt÷ dalyvavo jaunimo demokratiškumo projekto
„Vitaminai“ baigiamojoje konferencijoje Kurš÷nuose. Pagrindin÷s konferencijos temos –
demokratiškumas, kūrybiškumas, jaunų žmonių interesų atstovavimas.
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Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Liepos 20 -23 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo Panev÷žio jaunimo centro
„Apskritasis stalas“ kompetencijų k÷limo renginyje. Pagrindin÷s seminaro temos – regionin÷ jaunimo
politika, darbas su komanda ir organizacijomis nar÷mis, išoriniai organizacijos ryšiai.
Liepos 24 – 26 d. vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009 – 2010 m.“
interesų pažinimo renginys su Marijampol÷s jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, kuriame
dalyvavo LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷.
Liepos 28 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, valdybos narys P.Mieželis, viešųjų ryšių koordinator÷
L.Tyrylyt÷, tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir tarptautinių programų referentas I.Dirma
dalyvavo video konferencijoje su Afganistano jaunimo organizacijų atstovais. Daugiau nei valandą
trukusioje konferencijoje lietuviai su afganistaniečiais dalijosi mintimis apie jaunimo organizacijų ir
jaunimo švietimo svarbą kuriant demokratinę pilietinę visuomenę, taip pat apie abiejų šalių jaunimo
problemas. LiJOT atstovai dalinosi savo patirtimi ir skatino jaunus Afganistano žmones išlikti
aktyviais bei siekti aktualių pokyčių sau ir savo bendraamžiams. Kalb÷damiesi su Afganistano jaunimo
lyderiais, LiJOT atstovai ypač pabr÷ž÷ jaunų žmonių išsilavinimą, kaip esminę sąlygą veiksmingai
dalyvauti šalies valdyme. Taip pat abiejų organizacijų atstovai pasidalijo patirtimi bei pavyzdžiais,
kaip skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti demokratijos kūrimo procesuose bei rinkimuose.
Liepos 28 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Klaip÷dos jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovais. Susitikime buvo aptartas projekto „Struktūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2009 – 2010 m.“ įgyvendinimas bei planuojamas kompetencijų k÷limo
renginys.
Liepos m÷n. įvyko 3 kvalifikacijų k÷limo renginiai organizacijose, dalyvaujančiose Jaunimo
organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo sistemoje (JOVKGS). Iš viso renginiuose dalyvavo per 30
jaunimo organizacijų lyderių.
Liepos m÷n. LiJOT, kartu su kitomis NVO, daug d÷mesio skyr÷ Europos sąjungos struktūrinei
paramai, vyko susitikimai su Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijų vadovais, politinio
pasitik÷jimo asmenimis bei tarnautojais, kurių metu siekta inicijuoti naujos ES paramos priemones.
LiJOT siekia, kad būtų sukurtos ir patvirtintos naujos priemon÷s, leidžiančios NVO teikti projektus
pilietiškumo ugdymo ir NVO institucinių geb÷jimų stiprinimo srityse. Šie procesai yra ilgalaikiai ir
rezultatų galima tik÷tis 2009 metų pabaigoje, 2010 metų pradžioje.

Jaunimo įgalinimas
Liepos 8-24 d. dešimties žmonių grup÷ išvyko į pirmąją projekto „Misija Sibiras‘09“ ekspediciją. Ši
ekspedicija vyko Kazachstano Respublikoje, o jos metu buvo kuriamas dokumentinis filmas apie šį
projektą. Ekspedicijos dalyviai lank÷ bei fiksavo griūnančius lagerius, kuriuose kal÷jo lietuviai, tvark÷
apleistas lietuvių kapavietes bei susitiko su vis dar ten gyvenančiais lietuviais. Daugiau informacijos
apie projektą ir ekspedicijas: www.misijasibiras.lt.
Liepos 15 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su VšĮ „Litvakų fondas“
direktoriumi Tomu Gižu. Susitikimo metu sutarta d÷l projekto „Misija Sibiras‘09“ ir „Litvakų fondo“
bendradarbiavimo.
Liepos 16 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko buvo susitikęs su Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV) lietuvių bendruomen÷s vadovais ir šios bendruomen÷s įgyvendinamos stažuočių programos
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dalyviais. Stažuočių programos metu jauni užsienio lietuviai atvyksta į Lietuvą ir čia stažuojasi pagal
savo studijuotas arba dirbamas specialybes.
Liepos 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Vyriausyb÷je vykusiame
pasitarime, kurio metu pristatyta iniciatyva „D÷l jaunimo stažuočių LR ministerijose ir LR
Vyriausyb÷je“. Pirmajame projekto etape LiJOT tavo šios iniciatyvos informaciniais partneriais.
Liepos 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su Rusijos Federacijos
Ambasados darbuotojais. Susitikimo metu Ambasados darbuotojai pasidalino mintimis apie s÷kmingą
projekto „Misija Sibiras“ veiklą, galimą bendradarbiavimą siekiant informuoti visuomenę, lankytinas
vietas Buriatijos Respublikoje.
Liepos 29 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir tarptautinių programų referentas
I.Dirma susitikimo su Lietuvos ir Lenkijos jaunimo organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo
pristatyta LiJOT struktūra ir veikla, palyginti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo politikos mechanizmai ir
atsakyta į jaunimui rūpimus klausimus.
Liepos m÷n. vyko savanoryst÷s darbo grupių susitikimai ir parengiamieji darbai savanoryst÷s
klausimams. LiJOT, kartu su AB „TEO“ ir organizacijomis, dirbančiomis savanoryst÷s pagrindu ir/ar
su savanoriais, inicijuoja penkias darbo grupes savanoryst÷s tema. Visas LiJOT organizacijas nar÷s
kviečiame prisijungti prie šių darbo grupių. Daugiau informacijos savanoryst÷s tema ieškokite LiJOT
tinklapyje: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=2811.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Liepos 15 d. LiJOT valdybos narys J.Pagojus, LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir buvęs LiJOT
projekto „Gali pasitik÷ti savimi“ vadovas G.Plečkaitis buvo susitikę d÷l EQUAL projekto „Gali
pasitik÷ti savimi“ sukurtų inovacijų perk÷limo į praktiką. Susitikimo metu aptarta esama situacija,
numatytas veiksmų planas tolimesniam darbui.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Liepos m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

36021 unikalių lankytojų, 19,54 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
22024 unikalių lankytojų, 15,35 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
31501 unikalių lankytojų, 23,69 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt
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