Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2011 m. sausio
mėnesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Sausio mėn. pradţioje įvyko LiJOT pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras„10“
fotografijų parodos atidarymas LR Uţsienio reikalų ministerijoje, kurio metu svečius pasveikino uţsienio
reikalų ministras Audronius Aţubalis ir LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko.
Šį mėnesį LiJOT startavo su informacine jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“, skirta
šių metų LR savivaldybių tarybų rinkimams, įvyksiantiems vasario 27 d.
Sausio mėn. startavo labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir LiJOT įsteigta „Jaunimo stipendija“,
skiriama studentams, parengusiems magistrinius darbus apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką
Lietuvoje.
Sausio mėn. Eurodesk Lietuva portale paskelbta jaunųjų „Ţinau viską“ ţurnalistų tinklo atranka. Tinklą
kuria ES programa „Veiklus jaunimas“ ir Eurodesk Lietuva. Tai naujas jauniems ţmonėms pritaikytas
formatas, buriantis jaunuosius ţurnalistus – kūrybingus, iniciatyvius jaunus ţmones, norinčius įgyti
komunikacijos, informavimo, ţurnalistinės patirties, išmokti kurti ir skleisti informaciją, tobulėti
pasirinktoje srityje ir kurti darbus tolimesnei karjerai.
Sausį LiJOT, bendradarbiaudama su „EuroBasket 2011”organizaciniu komitetu, paskelbė savanorių
atranką į rudenį Lietuvoje vyksiantį Europos vyrų krepšinio čempionatą.
Sausio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo susitikimuose su įvairiomis institucijomis ir partneriais dėl šių metų
veiklų planų, pradėtų vykdyti ar būsimų projektų, tolimesnių bendradarbiavimo krypčių.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis sausio mėnesį, pateiktomis
žemiau.

Sausio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas

Sausio 12 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su VšĮ „Sėkmės mokykla” atstovais.
Susitikimo metu pristatytas LiJOT įsitraukimas į JRD prie SADM sudarytą darbo grupę moksleivių
savivaldų klausimams spręsti.
Sausio 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo susitikime dėl mokslinės
konferencijos jaunimo tyrimų tema organizavimo, kurį inicijavo Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Sausio 17 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir regioninių reikalų koordinatorė
A.Lumbytė dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais
posėdyje. Jo metu buvo aptarti vykdytos apklausos rezultatai, kalbėta apie galimybes ir būdus tobulinti
konsultacijų dėl ES jaunimo politikos įgyvendinimo procesą, siekiant uţtikrinti kuo didesnį jaunimo
dalyvavimą apklausose. Nuspręsta ataskaitą Europos Komisijai ruošti iš turimų duomenų, vėliau
tobulinant konsultacijų mechanizmą.
Sausio 24 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir
regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo Pilietinės visuomenės instituto renginyje, kuriame
buvo pristatytas 2010-ųjų metų Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas. Kaip atskira visuomenės
grupė šiame tyrime buvo pasirinktas jaunimas.
Sausio 26 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir
regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti abiejų struktūrų šių metų
veiklos planai ir pasidalinta įţvalgomis apie galimas bendradarbiavimo kryptis.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Sausio 5 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo susitikime su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovais dėl projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2010 – 2011“ įgyvendinimo.
Sausio 21-23 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010-2011" mokymai
Lietuvos moksleivių sąjungai. Mokymų metu buvo pristatyta nacionalinė ir regioninė jaunimo politika.
Buvo išnagrinėta pagrindinė regioninių jaunimo organizacijų tarybų darbo specifika. Aiškintasi, kaip
nacionalinės organizacijos gali prisidėti prie regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo.
Sausio mėn. LiJOT, įgyvendindama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos vykdomą projektą „Partnerystės 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, kartu su Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemoje
dalyvaujančiomis organizacijomis suorganizavo 5 kompetencijų kėlimo renginius ir 2 konsultacijas. Šiuo
metu sistemoje dalyvauja 17 nevyriausybinių jaunimo organizacijų.

Jaunimo įgalinimas
Sausio 5 d. įvyko LiJOT rengiamo projekto „Misija Sibiras‟10” fotografijų parodos atidarymas LR
Uţsienio reikalų ministerijoje.
Plačiau galima rasti čia: http://www.misijasibiras.lt/2010/naujienos/post/126/
Sausio 7 – 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Europos Komisijos organizuojamoje
Europos savanoriškos veiklos metų alianso darbo grupėje „dėl Savanoriškos veiklos infrastruktūros
gerinimo”. Susitikimo metu aptartos skirtingų šalių patirtys gerinant savanoriškos veiklos infrastruktūrą,
pasidalinta mintimis kaip gerąsias patirtis būtų galima įdiegti kiekvienoje iš ES valstybių.
Sausio 14 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT programų vadovas A.Marcinkus kartu su
partneriais, rengiančiais projektą „Savanorių biuras”, dalyvavo susitikime su LTV direktoriumi
R.Paleckiu. Susitikime pristatytas projektas „Savanorių biuras”, sutarta projekto rėmuose bendradarbiauti
su LTV.
Sausio 14-16 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma vedė mokymus „EuroBasket 2011” miestų savanorių koordinatoriams. Mokymų metu buvo
suformuota komanda, aptartos skirtingos situacijos, pasitaikančios sporto renginiuose, tarpkultūrinio
bendravimo principai, taip pat parengti „EuroBasket 2011” veiklos planai.
Sausio 18 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus susitiko su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros atstove A.Kviklienė dėl bendradarbiavimo kuriant jaunųjų ţurnalistų tinklą
„Ţinau viską“. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo sąlygos ir sutarties sudarymas.
Sausio 20 d. Eurodesk Lietuva portale paskelbta jaunųjų „Ţinau viską“ ţurnalistų tinklo atranka. Tinklą
kuria ES programa „Veiklus jaunimas“ ir Eurodesk Lietuva. Per sausio mėn. sulaukta 110 ţurnalistų
anketų. Tai naujas jauniems ţmonėms pritaikytas formatas, buriantis jaunuosius ţurnalistus – kūrybingus,
iniciatyvius jaunus ţmones, norinčius įgyti komunikacijos, informavimo, ţurnalistinės patirties, išmokti
kurti ir skleisti informaciją, tobulėti pasirinktoje srityje ir kurti darbus tolimesnei karjerai.
Daugiau informacijos: http://www.eurodesk.lt/prisijunk
Sausio 25 d. LiJOT, bendradarbiaudama su „EuroBasket 2011”organizaciniu komitetu, paskelbė
savanorių atranką į rudenį Lietuvoje vyksiantį Europos vyrų krepšinio čempionatą. Visi, norintys uţsiimti
savanoriška veikla „EuroBasket2011” metu, yra kviečiami pildyti anketas tinklalapyje www.eurodesk.lt.
Sausio 27 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su Goethe instituto kalbos skyriaus
vadove N.Buinovskaja ir A.Rodenbeck dėl bendradarbiavimo skatinant daugiakalbystę. Susitikimo metu
pristatyta LiJOT struktūra, veikla ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Sausio mėn. LiJOT startavo su informacine jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“,
skirta šių metų LR savivaldybių tarybų rinkimams, įvyksiantiems vasario 27 d. Kampanijos veidu šiemet
pasirinktas MC Mandzinas, vadinantis save reperiu, ekstremalu, neapšviestų gatvių ir tamsos valdovu,
provokacijomis, savo paradoksalia, naivia ir ironiška asmenybe siekiantis atkreipti dėmesį į miesto
gyventojams aktualias problemas.
MC Mandzino tinklaraštis: www.mannedzin.lt
Sausio mėn. startavo labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir LiJOT įsteigta „Jaunimo stipendija“,
skiriama studentams, parengusiems magistrinius darbus apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką

Lietuvoje. Stipendija įsteigta siekiant skatinti magistro programų studentus geriau paţinti jaunimą ir jų
poreikius bei ugdyti perspektyvius jaunus mokslininkus specializuotis jaunimo situacijos tyrimų srityje.
Daugiau informacijos: http://www.lijot.lt/Page.aspx?pageID=305
Sausio mėn. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pasirašė sutartį su Švietimo mainų paramos fondu dėl
programos, skirtos asociacijų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų
pilietiškumą ir tautiškumą, įgyvendinimo.
Daugiau informacijos: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3950

Socialinės atskirties mažinimas
Sausio 6-7 d. LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos sukurtos darbo grupės dėl „Jaunimo darbuotojų aprašo“ susitikime.
Susitikimo metu darbo grupė diskutavo apie aprašo formą bei turinį, taip pat pasiskirstė papildomais
darbais kitam susitikimui.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Sausio mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

40 121 unikalūs lankytojai, 59,45% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
17 475 unikalūs lankytojai, 34,66% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
37 623 unikalūs lankytojai, 51,92% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą.

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

