Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2010 m.
balandžio m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Balandžio m÷n. viduryje, Druskininkuose, įvyko 27-oji rinkimin÷ LiJOT Asambl÷ja. Jos metu išrinkti
keturi nauji LiJOT Valdybos ir penki Kontrol÷s komisijos nariai, priimtos keturios reikšmingos
rezoliucijos ir kreipimasis į Jaunimo reikalų departamentą. Prie LiJOT steb÷tojų šios Asambl÷jos metu
prisijung÷ Jaunimo organizacija „Darbas“, Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“ ir Šilal÷s rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Iš LiJOT narių
steb÷tojų tikrosiomis nar÷mis tapo Jonavos rajono jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“ ir Lietuvos šaulių sąjunga.
Balandį įvyko dviejų tinklų – ryšių su visuomene ir tarptautinių ryšių – susitikimai. Juose dalintasi
LiJOT organizacijų narių patirtimi, darbo specifika ir galimyb÷mis šiose srityse. Jaunimo organizacijų
atstovai tur÷jo galimybę pagilinti žinias, atlikti praktines užduotis bei pasinaudoti lektorių
konsultacijomis.
Balandžio m÷n. aktyviai dirbta projekto „Misija Sibiras‘10“ klausimais: vyko susitikimai su galimais
partneriais ir r÷m÷jais d÷l tolimesnio arba būsimojo bendradarbiavimo galimybių, bendrauta su
televizijos prodiuseriu d÷l projekto paramos koncerto klausimų, su LR Vyriausyb÷s atstovu kalb÷ta d÷l
projekto finansavimo klausimų.
Taip pat įvyko ne vienas susitikimas su įvairių įmonių atstovais d÷l geguž÷s m÷n. viduryje įvyksiančio
renginio „B-Young“ bedradarbiavimo.
Šį m÷nesį startavo dalyvių atranka į kasmet LiJOT organizuojamą jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo
ugdymo projektą „Misija Sibiras‘10“.
LiJOT internetiniame puslapyje atsirado nauja skiltis „D.U.K“, kurioje sukelti dažniausiai LiJOT
užduodami klausimai bei atsakymai į juos.
Balandžio m÷n. LiJOT atstovai aktyviai dirbo su valstybin÷mis institucijomis bei jų darbuotojais su
jaunimo politika ir jaunimo organizacijomis susijusiais klausimais, vyko į svarbiausius užsienyje rengtus
jaunimo suvažiavimus ir susitikimus, dalyvavo regioninių jaunimo organizacijų atstovų organizuotuose
susitikimuose, konferencijose.

Kviečiame dataliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis balandžio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.

Balandžio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Balandžio 9 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir
LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Šiaur÷s-Baltijos šalių nacionalinių jaunimo organizacijų tarybų
susitikime Taline, Estijoje. Tradicinio kasmetinio susitikimo metu daugiausia d÷mesio buvo skiriama
organizacijų bendradarbiavimo ir bendrų veiklų organizavimo aptarimui bei Europos jaunimo forumo
reikalams. Buvo kalbama apie tolesnį bendradarbiavimą d÷l LiJOT planų kurti jaunimo resursų centrą,
bendro darbo padedant sukurti Lenkijos jaunimo organizacijų tarybą, pagalbą Latvijos jaunimo
organizacijų tarybai ir t.t.
Balandžio 9 d. vyko LiJOT vadovų klubas. Susitikimo metu aptartos Asambl÷jai teikiamos rezoliucijos,
diskutuota d÷l LiJOT narių ir steb÷tojų atstovavimo ir interesų gynimo įvairiose institucijose, nariams
pristatyti programos „Veiklus jaunimas“ 2010 m. prioritetai, kalb÷ta apie LiJOT inicijuojamus bendrus
su nariais projektus.
Balandžio 13 d. LiJOT biure vyko susitikimas d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“. Šio
susitikimo metu, LiJOT narių atstovai analizavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos
ir darbo ministerijos sukurtos darbo grup÷s parengtus su tema susijusius apibr÷žimus ir sud÷liotas
pagrindines jaunimo darbuotojų kompetencijas.
Balandžio 14 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su LR Vyriausyb÷s Strateginio
koordinavimo direktore J.Šiugždinien÷. Susitikimas buvo skirtas rengiamai Ilgalaikei jaunimo politikos
strategijai aptarti. Daugiausiai diskutuota apie šios strategijos tvirtinimą, susitikimo metu nebuvo rasta
bendro sutarimo d÷l to, kas tur÷tų tvirtinti strategiją – Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras ar Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷.
Balandžio 17-18 d. Druskininkuose įvyko 27-oji LiJOT Asambl÷ja. Jos metu išrinkti keturi nauji LiJOT
Valdybos ir penki Kontrol÷s komisijos nariai, priimtos keturios reikšmingos rezoliucijos ir kreipimasis į
Jaunimo reikalų departamentą d÷l veiklos kokyb÷s gerinimo. Prie LiJOT steb÷tojų šios Asambl÷jos metu
prisijung÷ Jaunimo organizacija „Darbas”, Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas” ir Šilal÷s rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”. Iš LiJOT narių
steb÷tojų tikrosiomis nar÷mis tapo Jonavos rajono jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas” ir Lietuvos šaulių sąjunga. Daugiau informacijos apie 27-ąją LiJOT Asambl÷ją
ieškokite:http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3449.
Balandžio 21 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo
ataskaitiniame susirinkime. Renginio metu LiJOT prezidentas skait÷ pranešimą ir vietos veiklos grupių
atstovams pristat÷ regioninę jaunimo politiką.
Balandžio 23 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Socialin÷s apsaugos ir darbo
viceministre Skirma Kondratas. Susitikimo metu aptartos 27 – sios LiJOT Asambl÷jos rezoliucijos,
Jaunimo reikalų tarybos prie JRD veikla.
Balandžio 23-24 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo eilin÷je Europos
jaunimo forumo (YFJ) Narių taryboje (COMEM). Susitikimo metu buvo svarstomi keli svarbūs
klausimai – politiniai dokumentai d÷l demokratijos jaunimo organizacijose, profesinio mokymo, ES-

Lotynų Amerikos jaunimo bendradarbiavimo ir pan. Be to, itin svarbu pamin÷ti tai, kad buvo keičiamas
YFJ statutas. Be kelių ne itin reikšmingų pokyčių, svarbu pamin÷ti, kad nuo šiol YFJ biuro vadovas bus
renkamas YFJ valdybos, o ne Generalin÷s Asambl÷jos.
Balandžio 27 d. LiJOT valdybos narys P.Mieželis ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷
dalyvavo susitikime su Vilnius Rotary International klubu, kurio metu pristat÷ LiJOT projektą B-Young
ir bendradarbiavimo galimybes.
Balandžio 29-30 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo tarptautiniame seminare
„DoIT“. Seminaras vyko Rygoje, Latvijoje. Seminaro metu plačiau buvo diskutuojama apie visuotinio
švietimo ateitį ir pristatomi geriausi pastarojo meto projektai, skatinantys švietimo pl÷trą. Seminare taip
pat dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos švietimo ministerijų atstovai, kurie pristat÷, kaip jų šalys
skatina visuotinį švietimą.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Balandžio 1d. vyko pirmasis LiJOT narių tarptautinių ryšių koordinatorių tinklo susitikimas. Susitikimo
metu buvo pristatyta LiJOT tarptautin÷ veikla ir šių metų planai. Organizacijų atstovai papasakojo savo
organizacijų tarptautin÷s veiklos specifiką. Susitikimo metu buvo pristatyti LiJOT atliktos LiJOT narių
tarptautin÷s veiklos anketos rezultatai. Pažym÷ta, kad daugiausia tarptautinei veiklai pl÷toti trūkstama
projektų rašymo kompetencijų ir žinių, kokie tarptautiniai fondai finansuoja tarptautines jaunimo
veiklas. Be to, apžvelgtos tarptautin÷s jaunimo politikos aktualijos ir svarbiausi svarstomi klausimai.
Balandžio 8 d. LiJOT valdybos narys M.Simanavičius ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷
dalyvavo Kauno rajono vietos veiklos grup÷s organizuotoje konferencijoje „Jaunimas kaimo pl÷tros
procesuose“. Pagrindiniai konferencijos tikslai - organizuoti platesnę diskusiją apie kaimo jaunimo
įtraukimą į kaimo pokyčių valdymą, susipažinti su Europos ir Lietuvos jaunimo iniciatyvų patirtimi,
numatyti bendros veiklos kryptis ir priemones, siekiant motyvuoti, aktyvinti ir įtraukti jaunimą į kaimo
vystymosi procesus. LiJOT valdybos narys M.Simanavičius konferencijos metu skait÷ pranešimą
„Lietuvos jaunimo politika“.
Balandžio 10 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įvyko pirmasis šiais metais RsV tinklo
susitikimas. Mokymus ved÷ trys lektor÷s: dvi iš jų pasakojo apie patirtį visuomen÷s informavimo srityje,
pasidalino žiniomis apie pranešimo spaudai rašymo ypatybes. Trečioji lektor÷ – televizijos žurnalist÷ –
dav÷ naudingų patarimų, kaip reik÷tų ir kaip neder÷tų bendrauti su žurnalistais, norint jiems pasiūlyti
savo organizacijos pranešimus, renginius ar kt. Susitikimo metu dalyviai atliko praktinę užduotį, v÷liau
gal÷jo pasinaudoti individualiomis lektorių konsultacijomis. Šiais metais planuojami dar keturi tinklo
susitikimai.
Balandžio 14 ir 29 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LiJOT vidin÷s narių darbo
grup÷s Savanoryst÷s teisiniam reglamentavimui spręsti, pos÷dyje. Darbo grup÷ rengia bendrą LiJOT
poziciją apie savanorystę Lietuvoje.
Balandžio 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos
„Jaunimo visuomenin÷s, mokslin÷s, sportin÷s, menin÷s iniciatyvų skatinimo komisijos“ pos÷dyje. Jame
svarstytos studentų organizacijų bei sąjungų pateiktos paraiškos, skirstytas finansavimas projektin÷ms
veikloms įgyvendinti.

Balandžio 24 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma dalyvavo NVO forumo sustikime. Šio susitikimo metu praneš÷jai apžvelg÷ Lietuvos NVO
sektoriaus pad÷tį ir pristat÷ užsienio šalių patirtį, kurią pritaikant galima gerinti NVO sektoriaus
Lietuvoje pad÷tį. Po pranešimų dalyviai pasirinko darbo grupes, kuriose plačiau diskutavo žmogiškųjų
išteklių ir NVO teisinio reglamentavimo temomis.
Balandžio 24 – 25 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su
Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu buvo aptariama
Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ strategija bei veiklos kryptys.
Balandžio 29-30 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus ir ryšių su visuomene koordinator÷
R.Kazlait÷ dalyvavo JTBA mokymuose „Kūrybiškai matyk – aktyviai pristatyk“. Mokymų metu
dalintasi patirtimi įgyvendinant ir viešinant programos „Veiklus jaunimas“ projektus ir tobulinta
projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010-2011“ viešinimo strategija.
Balandžio m÷n. vyko susitikimai tarp LiJOT, LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir
Jaunimo reikalų departamento (JRD) d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos. Susitikimų metu
daugiausia d÷mesio buvo skirta strategijos įvertinimo rodiklių analizei bei veiksmų plano tobulinimui.
Balandžio m÷n. LiJOT internetiniame puslapyje atsirado nauja skiltis „D.U.K“. Skiltyje sukelti
dažniausiai LiJOT užduodami klausimai bei atsakymai į juos. Skiltis bus pildoma sulaukus naujų
klausimų.
Balandžio m÷n. pasirod÷ antrasis Europos Tarybos (ET) Patar÷jų Tarybos (PT) naujienlaiškis. Šis
naujienlaiškis bus ruošiamas po kiekvieno PT susitikimo, kurie vyksta du kartus per metus ir jame bus
apžvelgiami jaunimui aktualiausi klausimai.

Jaunimo įgalinimas
Balandžio 2 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷
R.Kazlait÷ buvo susitikę su televizijos prodiuseriu Laurynu Šeškumi. Susitikimo metu aptartas
bendradarbiavimas viešinant LiJOT projektą „Misija Sibiras‘10“.
Balandžio 7 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo pasitarime LR Kultūros ministerijoje
d÷l Lietuvai reikšmingų datų min÷jimo. Susitikime aptarti birželio 14-osios (Gedulo ir vilties) ir birželio
15-osios (Okupacijos ir genocido) dienų min÷jimai.
Balandžio 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo susitikime su Švietimo
mainų paramos fondo, Euroguidance, EURES Lietuva ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros atstovais. Susitikimo metu aptartos svarbiausios numatomos veiklos bei ieškota
bendradarbiavimo galimybių. Nuspręsta keistis naudinga informacija bei bendradarbiauti organizuojant
ir vykstant į renginius siekiant taupyti resursus. Euroguidance atstovai taip pat pakviet÷ kitų tinklų
atstovus prisid÷ti prie leidinio apie mobilumą Europoje paruošimo. Turinį šiam leidiniui nusprend÷
paruošti ir Eurodesk Lietuva.
Balandžio 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷
R.Kazlait÷ buvo susitikę su R.Jokšu, kuris, žiūr÷damas projekto „Misija Sibiras‘09“ filmą per LTV,

pamat÷ savo t÷vo kapą. Svečias papasakojo savo šeimos istoriją, kuri v÷liau buvo pateikta visuomenei.
Plačiau: www.misijasibiras.lt
Balandžio 13-18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Reikjavike,
Islandijoje, vykusiame Europos Eurodesk tinklo susitikime. Susitikimo metu aptartos planuojamos
tinklo veiklos ir būsimi 2010 metų renginiai, patvirtintos Europos Eurodesk tinklo 2009 m. veiklos ir
finansin÷s ataskaitos. Taip pat išklausytas Europos Komisijos atstovo pranešimas apie planuojamus
pokyčius Europos jaunimo politikoje po 2013 metų.
Balandžio 15 d. Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷ dalyvavo LCC Karjeros ir verslumo mug÷je. Čia
ji pristat÷ Eurodesk Lietuva tinklą ir jo teikiamas paslaugas bei atsak÷ į mug÷s dalyvių klausimus apie
mobilumą Europoje.
Balandžio 26 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
dalyvavo LR Vyriausyb÷s kanclerio D.Matulionio sušauktame pasitarime d÷l projekto „Misija
Sibiras‘10“ finansavimo klausimo. Susitarime buvo pristatyta projekto finansin÷ situacija, LR
ministerijos bei LR Vyriausyb÷ atkreip÷ d÷mesį į finansavimo šaltinių stygių ir įsipareigojo pad÷ti
užtikrinti projekto finansų paiešką.
Balandžio 28 d. startavo projekto „Misija Sibiras‘10“ dalyvių atranka. Ji tęsis iki geguž÷s 28 d.
Balandžio 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis susitiko su ISIC Lietuva vadove
E.Zenkevičiūte. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimyb÷s ir nuspręsta keistis informacija
bei prisid÷ti viešinant vieniems kitų produktus.
Balandžio m÷n. vyko susitikimai su potencialiais projektų „Misija Sibiras‘10“ ir „B-Young“ r÷m÷jais.
Balandžio m÷n. Eurodesk Lietuva interneto svetain÷je apsilank÷ 25 584 unikalūs lankytojai, iš kurių
tinklo atstovai gavo 37 užklausas.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Balandžio 13 – 16 d. LiJOT valdybos narys P.Mieželis, regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir
Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos nar÷ G.Motuzait÷ dalyvavo ES
jaunimo konferencijoje „Youth employment and social inclusion“ Jeres de la Frontera, Ispanijoje.
Jaunimo konferencijos pagrindinis tikslas buvo aptarti aktualius jaunimui klausimus, susijusius su jaunų
žmonių nedarbu bei socialine įtrauktimi.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Balandžio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

25 584 unikalių lankytojų, 22,41% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
11 510 unikalių lankytojų, 25,67% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
20 913 unikalių lankytojų, 24,23% 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

