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

Pagrindinės veiklos
Kovo mėn. įvyko LiJOT Ţiemos forumas. Forumo tema – NVO verslumas, siekiantis socialinių pokyčių,
skirtas skatinti organizacijas ieškoti įvairių būdų savo veikloms finansuoti, tapti kuo labiau
nepriklausomomis ir vystyti bendradarbiavimą su verslo sektoriumi bei privačiais rėmėjais, tęsti
organizacijų verslumo įgūdţių ugdymą.
Kovą LiJOT atstovai dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo organizacijų tarybų susitikime
Rygoje, kur buvo aptarti bendri klausimai, kuriuos sprendţia šios nacionalinės jaunimo organizacijų
tarybos.
Kovo mėn. vyko susitikimai dėl projekto „Misija Sibiras’11”, kurių metu aptarti numatomi planai,
pristatytos planuojamų ekspedicijų vietos, datos, tartasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
Kovo mėn. kino centre „Multikino” buvo pristatytas LiJOT jau 5 metus iš eilės organizuojamo jaunimo
pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’10” dokumentinis filmas. Filmo premjera
parodyta ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną per LTV ir LTV World.
Šį mėnesį baigėsi anketinė atranka į „EuroBasket 2011” savanorių grupę. Norą tapti savanoriais išreiškė
daugiau kaip 6000 ţmonių iš Lietuvos bei dar 62 valstybių.
Kovo mėn. pabaigoje per Lietuvos televizijos kanalą buvo parodyta pirmoji LiJOT inicijuojama TV
projekto laida „Savanorių biuras“. Laida nuo kovo 29 d. rodoma per Lietuvos televiziją, kiekvieną
antradienį 19.45 val.
Kovo mėn. pradėtas publikuoti LiJOT ir „DELFI Piliečio“ inicijuojamas rašinių ciklas „Savanorystė“,
kuriuo siekiama išsklaidyti mūsų visuomenėje egzistuojančius mitus apie savanorišką veiklą, informuoti
apie savanorystės teikiamą naudą, prieinamumą ir svarbą.
Kovą Eurodesk Lietuva ir JTBA atstovai vykdė įvadinius jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“
susitikimus Vilniaus, Kauno regionų ţurnalistams, rengė tarpinį jaunųjų ţurnalistų tinklo vertinimą bei
artimiausios veiklos planavimą.
Kovo mėn. vyko Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programos antrasis etapas, kurio metu
dalyviai tobulinosi kurdami mokomuosius uţsiėmimus savo organizacijų nariams.

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

Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Kovo 2-4 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė kartu su LiJOT Valdybos nare L.Pivoriūnaite bei
Ateitininkų federacijos atstovu M.Pilkiu dalyvavo Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje Budapešte,
Vengrijoje. Dalyvaujant darbo grupėje, skirtoje informacijai ir orientavimui, prisidėta prie konkrečių
pasiūlymų rezoliucijai rengimo.
Kovo 5-6 d. tradiciškai įvyko LiJOT Ţiemos forumas. Siekiant stiprinti savo narių potencialą ir sudaryti
sąlygas narių atstovams gilinti savo ţinias specializuotose srityse, organizuotas keturių temų kompetencijų
kėlimo renginys. Forumo tema – NVO verslumas, siekiantis socialinių pokyčių, skirtas skatinti
organizacijas ieškoti įvairių būdų savo veikloms finansuoti, tapti kuo labiau nepriklausomomis ir vystyti
bendradarbiavimą su verslo sektoriumi bei privačiais rėmėjais, tęsti organizacijų verslumo įgūdţių
ugdymą.
Forumo tikslas – plėtoti ir skatinti NVO verslumą tarp jaunimo organizacijų tam, kad laikui bėgant jos
gebėtų kurti paslaugas, parduoti jas visuomenei, valstybiniam ar privačiam sektoriams, o gautas lėšas
naudotų savo veikloms realizuoti. NVO verslumas neturi tapti pagrindine organizacijos veikla, tačiau gali
būti naudojamas kaip finansinį stabilumą garantuojantis įrankis socialiai orientuotai veiklai vystyti.
Ţiemos forumo mokymai vyko 4 temomis: NVO verslumas, siekiantis socialinių pokyčių; NVO ir verslo
partnerystė; Rinkodara ir pardavimų teisiniai aspektai.
Bendrų sesijų metu buvo skaityti pranešimai šiomis temomis: Socialinės inovacijos ir socialinis verslas –
naujos galimybės Lietuvoje; NVO ir verslo partnerystė; Pagalba senais telefonais: kaip gauti papildomų
lėšų organizacijai, ir tuo pačiu, dalyvauti sprendţiant aplinkosaugos problemas; Nevyriausybinių
organizacijų funkcija visuomenėje.
Renginį organizavo LiJOT kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, įgyvendinančiu projektą
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo
politiką“, projekto kodas VP1-4.1-VRM-07-V-01-001.
Kovo 13-16 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo Strasbūro Europos jaunimo centre
vykusiuose eiliniuose Patarėjų Tarybos (PT) bei Jungtinės Tarybos (JT) susitikimuose. Susitikime kartu su
LiJOT atstove Lietuvai atstovavo JRD direktoriaus pavaduotojas J.Meldţiukas (EVKJK).
Viena iš pagrindinių PT susitikimo temų – besitęsianti ET reforma, kurios pasekmės vis dar neaiškios.
Kaip ir kaskart, buvo tvirtinamos praėjusių susitikimų ataskaitos, metinė IV ET Direktorato (Jaunimo ir
sporto) veiklos ataskaita, metinė finansinė ataskaita, Programos komiteto (PK) ataskaita.
Šiame susitikime patvirtinti ateinančių metų geopolitiniai IV DG prioritetai – orientuojantis pagal bendrus
ET prioritetus, kooperacija su kaimyninėmis ET šalimis, dėmesys bendradarbiavimui su ET apskritai.
2011 metams patvirtinti ir EYF pilotinių projektų prioritetai bei daugiau dėmesio skiriant Baltarusijai ir su
ja ar joje vykstantiems projektams (Rusija ir Turkija lieka nuo pernai metų pagal nutylėjimą).
Informacija apie šį susitikimą bus pateikta elektroniniame PT naujienlaiškyje.
Daugiau informacijos apie Europos Tarybos Patarėjų Tarybą rasite LiJOT puslapio skiltyje „Aktualu".

Kovo 17-18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo ES informacijos tinklo
susitikime, kuriame pristatė jaunųjų ţurnalistų „Ţinau viską“ tinklą, LiJOT veiklas Europos savanoriškos
veiklos metams. Renginio metu uţmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai su ES informaciniais tinklais.
Kovo 18 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT viceprezidentė A.Trimonytė, LiJOT Valdybos
narė L.Pivoriūnaitė, LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė A.Lumbytė, LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo susitikime su JRD atstovais. Susitikimo
metu buvo aptartas institucinis bendradarbiavimas tarp JRD ir LiJOT, taip pat identifikuotos prioritetinės
veiklos sritys, kuriomis abi institucijos koordinuos savo veiklą.
Kovo 23 d. įvyko LiJOT inicijuotos darbo grupės susitikimas dėl ES programos „Veiklus jaunimas“
atnaujinimo. Susitikime dalyvavo LiJOT valdybos narys M.Jurgutis, LiJOT tarptautinių programų vadovė
R.Ribačiauskaitė ir LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma. Susitikimo metu Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros atstovės pristatė programos padėtį šiandien ir kartu diskutavo apie galimus
jos pokyčius.
Kovo 30 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, tarptautinių programų referentas
I.Dirma, LiJOT savanorė G.Lomanaitė ir LiJOT Valdybos narys M.Jurgutis dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir
Estijos jaunimo organizacijų tarybų susitikime Rygoje. Čia buvo aptarti bendri klausimai, kuriuos
sprendţia šios nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos. Taip pat pasiruošta artėjančiam Šiaurės-Baltijos
šalių nacionalinių jaunimo organizacijų tarybų tinklo susitikimui.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Kovo 5-6 d. ir 12-13 d. vyko Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programos antrasis etapas,
kurio metu dalyviai tobulinosi kurdami mokomuosius uţsiėmimus savo organizacijų nariams. Programos
tikslas – įgalinti dalyvius dirbti su jaunimo organizacijomis ir grupėmis stiprinant jų kompetencijas,
paremtas esminiais jaunimo politikos ir neformaliojo ugdymo principais bei vertybėmis.
Kovo 8 d. tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo susitikime su Lietuvos jaunųjų socialliberalų
sąjungos (LJSS) atstovais. Susitikimo metu LJSS nariams buvo suteikta daugiau informacijos apie
galimybes teikti paraiškas tarptautinių projektų įgyvendinimui.
Kovo 18 d. LiJOT biure įvyko LiJOT ekspertų tinklo susitikimas. Susitikime dalyvavo ekspertų tinklo
nariai, JOVKGS koordinatorė G.Bingelytė ir LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko. Susitikime aptarti
įvykę įvertinimai, perţiūrėta dabartinė veikla, pateiktos pastabos visai sistemai. Trumpai pristatyti ateities
planai, pasidalinta darbais, kurie reikalingi pačios sistemos tobulinimui.
Kovo 18-19 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo NVO Alianso sudarytoje darbo grupėje,
Briuselyje. Susitikime diskutuota apie savanoriškos veiklos patirtis ES šalyse, apie savanorių turimą
infrastrūktūrą bei galimybes ją tobulinti ES teisės aktais.
Kovo 18-20 d. regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo projekto „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2010 – 2011“ nacionalinių organizacijų mokymuose su Lietuvos raudonojo
kryţiaus draugija. Mokymo kursais siekiama įgalinti nacionalines organizacijas stiprinti savo regioninius
padalinius, supaţindinant juos su regionine jaunimo politika ir galimybėmis per regionines jaunimo
organizacijų tarybas atstovauti savo interesams tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmenimis.

Kovo 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Ekspertų darbo grupėje dėl savanoriškos
veiklos tarpvalstybiniu lygiu ir savanorių mobilumo skatinimo. Darbo grupėje atskiros ES valstybės
pristatė savo vykdomus projektus, pasidalino patirtimi ir kylančiais sunkumais. LiJOT atstovas pristatė šią
vasarą Lietuvoje vyksiantį „EuroBasket 2011” ir visą savanorių koordinavimo metodiką.
Kovo 24 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT vice prezidentė A.Trimonytė ir LiJOT programų
vadovas A.Marcinkus buvo susitikę su JRD prie SADM vyr. specialiste M.Ţilėnaite. Susitikimo metu
buvo diskutuota apie JRD sukurtą darbo grupę „Moksleivių savivaldų problemoms spręsti“.
Kovo 30 d. JRD vyko JRD ir LiJOT atstovų susitikimas apie verslumą. Susitikimo metu aptartos darbo
grupės, skirtos verslumo temos analizavimui, kuriose dalyvauja minėtų institucijų atstovai. Artimiausioje
ateityje planuoja pasiruošti daţniausiai vartojamų sąvokų apibrėţimus, kad nekiltų nesklandumų dėl
nevienodo sąvokų naudojimo.
Kovo 30-balandžio 3 d. vyko ketvirtasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos
neformalaus ugdymo asociacijos (LiNA) vykdomų Ilgalaikių mokymo kursų mokymų vadovams
seminaras. Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų asmenines bei profesines kompetencijas, kurios
įgalins juos rengti, įgyvendinti ir vertinti mokymo veiklas, paremtas besimokančiųjų poreikiais bei
atitinkamomis metodikomis.

Jaunimo įgalinimas
Kovo 3 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo LR Aplinkos ministerijoje
surengtame ES programos, skatinančios aplinkosaugą „Life+“, pristatyme. Renginio metu buvo pristatyti
pagrindiniai programos tikslai ir gairės bei planuojamos šių metų veiklos.
Kovo 3 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus kartu su JTBA darbuotoja A.Kvikliene rengė įvadinį
jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ susitikimą Kauno regiono ţurnalistams. Renginio metu pristatyta
ES programa „Veiklus jaunimas“, Eurodesk Lietuva ir tinklo struktūra, veiklos principai, veiklos
galimybės ir planai bei techniniai aspektai. Taip pat diskutuota dėl ţurnalisto etikos, patirties mainų,
galimybės rengti regioninius susitikimus.
Kovo 8 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT ryšių su visuomene atstovė R.Kazlaitė ir LiJOT
savanorė G.Lomanaitė dalyvavo informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“
įvertinimo susitikime. Susitikimo metu buvo vertinami kampanijos pasiekti kiekybiniai rodikliai.
Kampanijos metu buvo išplatinti 7 pranešimai ţiniasklaidai, kampanijos ţinutės ţiniasklaidoje pasirodė 50
kartų. Informacinės kampanijos rėmuose išleisti 3 video klipai, kurie kartu buvo perţiūrėti daugiau nei 13
tūkst. kartų.
Kovo 9 d. kino centre „Multikino” buvo pristatytas LiJOT jau 5 metus iš eilės organizuojamo jaunimo
pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’10” dokumentinis filmas. Premjeroje
dalyvavo apie 250 kviestinių asmenų. Plačiau apie „Misija Sibiras’10” filmo premjerą galite rasti čia:
http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4068
Kovo 10 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė kartu su JTBA darbuotoja
A.Kvikliene rengė įvadinį jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ susitikimą Vilniaus regiono
ţurnalistams. Renginio metu pristatyta ES programa „Veiklus jaunimas“, Eurodesk Lietuva ir tinklo

struktūra, veiklos principai, veiklos galimybės ir planai bei techniniai aspektai. Taip pat diskutuota dėl
patirties mainų, galimybės rengti regioninius susitikimus.
Kovo 11 d. dokumentinis filmas „Misija Sibiras’10” buvo rodomas per Lietuvos televiziją (LTV) ir LTV
World.
Kovo 12 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo
LKL Ţvaigţdţių dienos renginyje. Renginyje LiJOT atstovai koordinavo savanorių veiklą.
Kovo 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su UADB „Seesam Lietuva“
rinkodaros specialistu E.Maţiuliu dėl bendradarbiavimo tęstinumo. Sutarta ieškoti tolimesnio
bendradarbiavimo galimybių ir naujų formų.
Kovo 17-18 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
R.Kazlaitė dalyvavo interneto technologijų konferencijoje „Login 2011“.
Kovo 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus rengė savanoriškos veiklos galimybių
Lietuvoje ir pasaulyje pristatymą Šiaulių universiteto Karjeros dienų metu. Renginyje taip pat dalyvavo
Europos savanorių tarnybos savanoriai iš uţsienio, kurie su studentais pasidalijo savo asmeninėmis
patirtimis.
Kovo 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, referentė V.Ruţaitė ir JTBA darbuotoja
A.Kviklienė rengė tarpinį jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ vertinimą bei artimiausios veiklos
planavimą. Buvo nutarta skirti dar didesnį dėmesį kompetencijų kėlimui ir įgūdţių ugdymui.
Kovo 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje Spaudos ir informacijos skyriaus vedėju G.Sudiku ir asistente B.Chijėnaite bei SADM
Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyr. specialiste komunikacijai A.Kraujalyte dėl
bendradarbiavimo. Buvo pristatytas jaunųjų ţurnalistų tinklas „Ţinau viską“ ir aptarta galimybė kartu
rengti jaunųjų ţurnalistų vasaros stovyklą. Taip pat trumpai aptartos ir kitos bendradarbiavimo galimybės,
komunikuojant ES temomis (Euroblogas ir kt.).
Kovo 22 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Sporto savanorių sąjungos
pirmininku M.Krasnicku. Susitikime kalbėta apie galimą bendradarbiavimą „EuroBasket2011” savanorių
mokymų metu.
Kovo 23-27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime
Ingolstadt (Vokietija). Susitikimo metu gauta naudingos informacijos apie aktualijas dėl Eurodesk veiklos
po 2013 m. ir bendros pozicijos formavimo, artimiausios veiklos planų, naujokų ir partnerių mokymų,
kokybės vertinimo, Eurodesk įsitraukimo į Europos jaunimo savaitės renginius. Su partneriais iš Estijos ir
Vokietijos aptartos bendradarbiavimo galimybės. Tinklo susidomėjimą pritraukė jaunųjų ţurnalistų tinklo
„Ţinau viską“ pristatymas, tai buvo įvardinta kaip viena geriausių tinklo inovacijų ir išreikštas poreikis
suţinot plačiau apie galimybes panašią iniciatyvą įgyvendinti kitose šalyse. Taip pat partneriams padėkota
uţ pagalbą platinant informaciją apie Europos vyrų krepšinio čempionato savanorių atranką bei
informuota apie artėjančias veiklas, kuriose bus reikalingas tarptautinio tinklo įsitraukimas.
Kovo 25 d. baigėsi anketinė atranka į „EuroBasket 2011” savanorių grupę. Norą tapti savanoriais išreiškė
daugiau kaip 6000 ţmonių iš Lietuvos bei dar 62 valstybių. Daugiau informacijos galite rasti čia:
http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4119

Kovo 29 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR URM Rusijos skyriaus
vedėju T.Valioniu. Susitikime aptarti projekto „Misija Sibiras’11” planai, pristatytos planuojamų
ekspedicijų vietos, datos, tartasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
Kovo 29 d. per Lietuvos televizijos kanalą buvo parodyta pirmoji LiJOT inicijuojama TV projekto laida
„Savanorių biuras“. LiJOT, kartu su partneriais, visą kovo mėnesį aktyviai ruošėsi TV projekto
įgyvendinimui.
Kovo 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko su ŠMPF
atstovėmis dėl įsitraukimo rengiant ŠMPF naujienlaiškį savanoriškos veiklos tematika mokyklose
veikiantiems profesinio informavimo taškams.
Kovo 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Goethe instituto kalbos skyriaus
vadove N.Buinovskaja dėl bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Sutarta surengti konkursą Eurodesk.lt
lankytojams ir jaunimo lyderių apklausą apie kalbų mokymąsi bei specialų konkursą jauniesiems
ţurnalistams. Taip pat sutarta dėl leidinio kalbų mokymuisi internete rengimo.
Kovo 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su VšĮ „Europos informacijos
centro“ atstovėmis dėl bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Aptartos galimybės įsitraukti į Europos
dienos ir Europos savanoriškos veiklos metų renginius.
Kovo mėn. Eurodesk Lietuva nacionalinio partnerio komandą papildė keturios savanorės: Grėtė Bruţaitė,
Laura Butkutė, Ieva Špečkauskaitė ir Vaida Zarauskaitė.
Kovo mėn. pradėtas publikuoti LiJOT ir „DELFI Piliečio“ inicijuojamas rašinių ciklas „Savanorystė“,
kuriuo siekiama išsklaidyti mūsų visuomenėje egzistuojančius mitus apie savanorišką veiklą, informuoti
apie savanorystės teikiamą naudą, prieinamumą ir svarbą.
Šiame cikle bus publikuojami ţinomų asmenų, įvairių profesijų atstovų, darbdavių pasisakymai ir mintys
apie savanorišką veiklą.
Šį mėnesį publikuoti 5 LiJOT savanorių ir Delfi.lt skaitytojų siųsti rašiniai.

Socialinės atskirties mažinimas
-

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

52 094 unikalūs lankytojai, 60,35% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
18 272 unikalūs lankytojai, 43,36% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
38 748 unikalūs lankytojai, 53,91% 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

