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

Pagrindin÷s veiklos
Liepos m÷n. LiJOT išleido metodin÷s medžiagos paketą jaunimo organizacijoms „Į pagalbą NVO“
kompaktinio disko formatu. Kompaktiniame diske galima rasti dokumentų pavyzdžius raštvedybai ir
apskaitai, metodinius ir kitus leidinius, 2005-2010 m. LiJOT periodinio ekspertinio leidinio „Po sk÷čiu“
archyvą. Taip pat dar 2005 m. LiJOT ir Vokietijos Schleswig-Holstein žem÷s jaunimo tarybos parengtą
vis dar aktualią programą „Strategija, žmogiškieji ištekliai, viešieji ryšiai ir projektai“. Paketą gali gauti
visos LiJOT nar÷s.
M÷nesio viduryje įvyko LiJOT Vasaros forumas 2010. Liepos savaitgalį kartu dirbo ir mok÷si apie 100
žmonių bei 32-iejų organizacijų atstovai. Šis forumas buvo orientuotas į LiJOT organizacijų narių
bendradarbiavimo stiprinimą, geresnį vieni kitų pažinimą, kuriam pradžią padar÷ atvykimo dienos vakare
surengta stalo žaidimų sesija.
Šį m÷nesį jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo projekto „Misija Sibiras“ komanda išvyko į ilgesnę nei
dviejų savaičių ekspediciją Sverdlovsko srityje (Rusijos Federacija). Komandos išlyd÷tuv÷s bei spaudos
konferencija įvyko Vilniaus geležinkelio stotyje.
Po poros savaičių „Misija Sibiras‘10“ komanda sutikta sostin÷s geležinkelio stotyje, kur įvyko neformali
spaudos konferencija.
Visą liepos m÷nesį LiJOT ir UADB „Seesam Lietuva“ platino jaunimo nuomonių tyrimą, kuriuo siekta
išsiaiškinti jaunų žmonių pom÷gius bei poreikius ir požiūrį į atsakomybę ir saugumą. Vasaros pabaigoje
visuomen÷ bus supažindinta su apklausos rezultatais.
Biuro darbuotojai šį m÷nesį aktyviai dalyvavo susitikimuose, konferencijose bei kituose renginiuose tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje.

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

Liepos m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas

Liepos 2 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento sukurtos darbo grup÷s
susitikime d÷l jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo. Susitikime buvo aptarti birželio m÷nesį įvykusio
susitikimo rezultatai, numatytas tolimesnis veiklos planas.
Liepos 4-9 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Belgijos pirmininkavimo Europos Tarybai proga
rengtuose renginiuose jaunimo darbo temai, Gente, Belgijos karalyst÷je. Pirmasis renginys – „1-oji
Europos konferencija Jaunimo darbas ir jaunimo politika istorin÷je perspektyvoje“ – siek÷ apžvelgti
jaunimo darbo ištakas bei raidą, atsižvelgti į dabartinę darbo su jaunimu įvairovę. Antrojo renginio – „1asis darbo su jaunimu konventas“ - metu buvo siekiama identifikuoti darbo su jaunimu lauke esančias
įtampas ir problemas, spręsti iškilusias problemas. Pastarojo renginio metu taip pat priimta Konvento
deklaracija, tarnausianti kaip pagrindas art÷jančias už jaunimo klausimus atsakingų ministrų susitikimui.
Liepos 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Parlamentarizmo istorijos ir
atminimo įamžinimo skyriaus organizuotame pasitarime d÷l 2011 m. Sausio 13 –osios tragiškų įvykių
pažym÷jimo Lietuvoje.
Liepos 16 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su Lietuvos delegacijos atstovais,
dalyvavusiais renginiuose Gente d÷l jaunimo darbo pripažinimo iš Jaunimo reikalų departamento,
Jaunimo tarptautin÷s bendradarbiavimo agentūros, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos
neformalaus ugdymo asociacijos. Susitikime buvo pasidalinta įvairiais įspūdžiais iš renginių, taip pat
kalb÷ta, kas gal÷tų būti pritaikyta Lietuvoje esančiam kontekstui.
Liepos 23 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
susitikime su LR Seimo kancleriu J.Mileriu ir LR Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo
skyriaus ved÷ja A.Rupšyte. Susitikime sutarta bendradarbiauti organizuojant valstybei svarbių dienų
min÷jimus, skatinant jaunimą dom÷tis tautos ir parlamentarizmo istorija.
Liepos 29 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Nacionalin÷s darbo grup÷s
d÷l informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais susitikime. Susitikimo metu buvo peržiūr÷tas ES
Jaunimo politikos steb÷senos komiteto pateiktas klausimynas apie jaunimo ir darbo rinkos pad÷tį
Lietuvoje ir buvo diskutuojama d÷l geriausių informacijos ataskaitai surinkimo būdų. Lietuvos teikiamoje
ataskaitoje turi būti pateikiama ne tik faktin÷ informacija apie valstyb÷s vykdomas programas jaunimo
darbingumui didinti ar statistika apie įvairius jaunimo ir darbo rinkos aspektus, bet ir paties jaunimo
nuomon÷ apie jiems sudaromas sąlygas dirbti, derinti studijas, darbą ir šeimyninį gyvenimą, laisvalaikį,
diskriminaciją darbo rinkoje ir pan. D÷l šios priežasties darbo grup÷ sutar÷ parengti elektroninį
klausimyną jaunimui ir surinkti jų nuomones. Klausimyno rengime dalyvauja R.Ribačiauskait÷, LR
SADM ir JRD atstovai.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Liepos 8 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko
su kompanijos „Intel“ korporatyvinių reikalų vadovu vidurio ir rytų Europai M.Dzoga d÷l galimyb÷s
bendradarbiauti organizuojant Intel Tarptautinę mokslo ir inžinerijos mugę Lietuvoje. Susipažinta su
galimyb÷mis ir sutarta d÷l tolimesn÷s komunikacijos ir bendradarbiavimo.
Liepos 9 d. E.Rupkus susitiko su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstove R.Malskaityte d÷l
bendradarbiavimo galimybių. Sutartos esmin÷s bendradarbiavimo sritys ir bendradarbiavimo sutarties
pasirašymo sąlygos.

Liepos 12-14 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir E.Rupkus reng÷ pirmąjį projekto
„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010-2011“ įgalinimo pažinti ir atstovauti interesus seminarą
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“. Renginio metu buvo
pristatyta regionin÷ jaunimo politika ir jos struktūros, galimyb÷s jaunimo NVO nacionaliniu ir europiniu
lygiu, diskutuota apie bendradarbiavimą tarp jaunimo NVO ir savivaldyb÷s, parengtos rekomendacijos
„Apskritojo stalo“ darbui ir partnerystei su savivaldybe. Seminaras yra projekto „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2010-2011“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“, veikla.
Liepos 15 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. Pos÷džio
metu buvo paskirstytas projektinis finansavimas antrajam pusmečiui pateiktoms paraiškoms.
Liepos 26 d. E.Rupkus susitiko su „S÷km÷s mokykla“ atstovais N.Buivydu ir D.Pocevičiūte. Susitikimo
metu aptartas LiJOT ir „S÷km÷s mokykla“ bendradarbiavimas, analizuoti organizacijos poreikiai ir
diskutuota d÷l naujų galimybių „S÷km÷s mokykla“ veiklai.
Liepos m÷nesį įvyko 5 JOVKGS organizacijų įvertinimai, iš jų - 2 pakartotiniai, 3 su naujomis
organizacijomis.
Šiuo metu sistemoje dalyvauja 20 organizacijų, veikia 8-ių ekspertų tinklas.
Sistema remiama įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos vykdomą projektą „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-001),
finansuojamą Europos socialinio fondo.

Jaunimo įgalinimas
Liepos 1 d. į ekspediciją Sibire (Sverdlovsko sritis, Rusijos Federacija) išvyko jau 8-oji LiJOT rengiamo
jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“ komanda, sudaryta iš 20
asmenų. Plačiau: http://www.misijasibiras.lt/2010/naujienos/post/83/
Liepos 7 d. prasid÷jo LiJOT kartu su UADB „Seesam Lietuva“ atliekamas jaunimo nuomonių tyrimas,
kuriuo siekiama išsiaiškinti jaunų žmonių pom÷giai bei poreikiai ir požiūris į atsakomybę ir saugumą.
Tyrimas vyko iki liepos 30 d., sulaukta virš 500 respondentų. Tyrimas yra viena iš LiJOT ir UADB
„Seesam Lietuva“ bendradarbiavimo priemonių.
Liepos 16 d. iš dar vienos, jau 8-osios, ekspedicijos Sibire sugrįžo LiJOT projekto „Misija Sibiras‘10“
dalyviai. Plačiau: http://www.misijasibiras.lt/2010/naujienos/post/88/
Liepos 16 – 18 d. Prienų raj., Staklišk÷se, sodyboje „Guosta“, įvyko LiJOT Vasaros forumas 2010.
Savaitgalį kartu dirbo ir mok÷si apie 100 žmonių bei 32-iejų organizacijų atstovai. Šis forumas buvo
orientuotas į LiJOT organizacijų narių bendradarbiavimo stiprinimą, geresnį vieni kitų pažinimą, kuriam
pradžią padar÷ atvykimo dienos vakare surengta stalo žaidimų sesija. Šių metų renginio programą sudar÷
dvi dalys – mokomoji ir gerosios praktikos mainų. Mokymų dalyje dalyviai dirbo pasiskirstę į 4 darbo
grupes. Plačiau: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3612
Liepos 30 d. Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷ Alytaus radijo stoties FM99 laidoje „Europos klubas“
pristat÷ Eurodesk tinklą bei finansavimo duomenų bazę, išsamiau išskirdama jauniems žmon÷ms
aktualiausias ir įdomiausias finansavimo programas, stažuotes.

Socialin÷s atskirties mažinimas
-

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

27 100 unikalūs lankytojai, 26,15% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
10 564 unikalūs lankytojai, 29,58% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
30 493 unikalūs lankytojai, 35,67% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą.
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