Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2011 m. liepos
mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Liepos mėn. apie 70 LiJOT organizacijų atstovų susirinko LiJOT Vasaros akademijoje, kurioje dalinosi
savo savanoriškos veiklos patirtimi ir sėmėsi žinių iš kitų dalyvių bei lektorių.
Liepą įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ partnerių planavimo
susitikimas. Planavimo susitikimo metu buvo pristatytas numatomas projekto įgyvendinimas, jo techniniai
bei finansiniai aspektai.
Šį mėnesį Lijot atstovė dalyvavo LR Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje. Jo metu buvo nagrinėjami
šie klausimai: Lietuvos pasirengimas pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir naujoji ES finansinė
perspektyva.
Liepos mėn. įvyko LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorių tinklo susitikimas. Jo metu tinklo nariams
buvo pristatytos LiJOT teikiamos paslaugos tarptautinę veiklą vykdančioms organizacijoms, kalbėta apie
ES programos „Veiklus jaunimas“.
Liepą Kėdainiai paskelbti Savanoriškos veiklos sostine ir ja buvo visą liepos mėnesį. Šį titulą miestui
iškovojo savanoriškos organizacijos ir vietos bendruomenės, nacionaliniame konkurse gausiai pasiūlę
įvairių savanoriškos veiklos idėjų.
Liepos pradžioje į ekspedicijas Sibire (Tomsko sritį Rusijos Federacijoje ir Tadžikistano Respublikoje)
išvyko 24 jaunuolių delegacija.
Antroje liepos mėn. pusėje traukiniu Maskva – Vilnius sugrįžo abiejų pilietiškumo ir patriotiškumo
ugdymo projekto „Misija Sibiras’11“ ekspedicijų dalyviai. 9-oji ir 10-oji ekspedicijos šiemet lankėsi
Tadžikistano Respublikoje ir Tomsko srityje Rusijos Federacijoje.
Šį mėn. Eurodesk Lietuva Facebook profilyje pradėtas žaidimas „Parodyk, kaip lauki EuroBasket 2011!”,
bendradarbiaujant su Unikalu LT.
Liepos mėn. baigėsi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) bei labdaros-paramos fondo
„Jauniems” įsteigtos „Jaunimo stipendijos“ konkursas laimėti 1000 Lt stipendiją, skirtą geriausiam
magistriniam darbui apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką Lietuvoje.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis liepos mėnesį, pateiktomis
žemiau.

Liepos mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Liepos 5 d. tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos
organizuotame susitikime su visuomeninėmis organizacijomis dėl ministerijos rengiamo Vystomojo
bendradarbiavimo įstatymo. Susitikimo metu buvo pristatytas įstatymo projektas ir diskutuojama apie jo
tobulinimą ir pritaikymą praktikoje.
Liepos 5 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, Biuro vadovė L.Senkutė, savanorės R.Labalaukytė,
G.Lomanaitė, V.Bružaitė ir tarptautinių reikalų referentas I.Dirma dalyvavo Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume (PLEF). Jaunimo dienos programoje pristatyta karjeros galimybės, verslo sėkmės pavyzdžiai,
geriausi šalies verslininkai dalinosi veiklos patirtimi, patarimais.
Liepos 8 d. tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo LR Seimo Europos reikalų komiteto
posėdyje. Jo metu buvo nagrinėjami šie klausimai: Lietuvos pasirengimas pirmininkauti Europos Sąjungos
Tarybai ir naujoji ES finansinė perspektyva. LR ministras pirmininkas A.Kubilius pristatė Lietuvos
pasirengimo pirmininkavimui situaciją ir atsakė į Seimo narių klausimus. Akcentuota, kad pasirengimas
vyksta sklandžiai bei tai, kad Lietuva pirmininkavimui skiria itin mažą biudžetą. Aptarti logistikos
klausimai ir pirmininkavimo prioritetai. Finansų ministrė I.Šimonytė pristatė Lietuvos poziciją dėl
ilgalaikės ES finansinės perspektyvos ir atsakė į Seimo narių klausimus.
Liepos 15 d. LiJOT išsiuntė klausimyną Europos vykdomajam komitetui (European Steering Committee)
su Lietuvos jaunimo nuomonėmis apie bendradarbiavimą su Rytų Europos ir Kaukazo šalių jaunimu ir
jaunimo organizacijomis. LiJOT kartu su kitais veikėjais įeina į Nacionalinės darbo grupės sudėtį ir yra
atsakinga už tokių klausimynų rengimą ir pateikimą kiekvieną pusmetį.
Liepos 16-17 d. apie 70 LiJOT organizacijų atstovų susirinko LiJOT Vasaros akademijoje, kurioje
dalinosi savo savanoriškos veiklos patirtimi ir sėmėsi žinių iš kitų dalyvių bei lektorių.
Šeštadienio programa prasidėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojo B.Adomavičiaus
pranešimu „Kas yra savanorystė?“, po diskusijos programą aktyviu žaidimu ir po jo sekusiu pranešimu
apie sėkmingą organizacijos vystymąsi pratęsė LiJOT Alumni V.Gaidamavičius.
Vėliau dalyviai skirstėsi į darbo grupes – vyko dvi sesijos po 4 darbo grupes, buvo nagrinėti organizacijos
narių pritraukimo, įtraukimo, kompetencijos kėlimo, atsižvelgimo į narių poreikius, patyrusių narių
išlaikymo, žmogiškųjų išteklių vadybos bei konfliktų sprendimo klausimai.
Antrąją bendrų pranešimų sesiją naujų veiklų pristatymu tęsė TEO atstovas V.Kaminskas, o apie tai, kaip
reikia siekti svajonių ir kaip galima jas įgyvendinti savo asmenine iniciatyva bei kantrybe, pasakojo
Vilniaus Pilaitės mikrorajono gyventojas, „BeePart“ projekto iniciatorius A.Ciplijauskas.
Kitą dieną viešosios politikos ir vadybos instituto analitikė I.Balčaitienė pristatė pranešimą apie atliktą
savanoriškos veiklos Lietuvoje studiją ir jos rezultatus.
Vėliau dalyviai skirstėsi į tris darbo grupes – narių motyvacija, teisiniai savanorystės aspektai ir naujai
išrinktas vadovas.

Liepos 20 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT tarptautinių reikalų referentas I.Dirma
dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos vasaros forume. Renginio metu buvo pristatytos pastaruoju metu
vykdomos LiJOT veiklos bei apžvelgta Lietuvos jaunimo politikos struktūra.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Liepos 1 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ partnerių planavimo
susitikimas. Planavimo susitikimo metu buvo pristatytas numatomas projekto įgyvendinimas, jo techniniai
bei finansiniai aspektai. Projekto partneriai kartu analizavo projekto temas, bei jų aktualumą. Taip pat
projekto partneriai parengė preliminarų projekto veiklų grafiką, išanalizavo ir išgrynino visas būsimas
projekto veiklas.
Liepos 12 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka susitiko su LiJOT regioninių reikalų
komiteto pirmininke G.Motuzaite. Susitikimo metu buvo aptartos išplėstinio regioninių reikalų komiteto
posėdžio/regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikimo galimybės ir techninės įgyvendinimo
detalės.
Liepos 13 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Susitikimo metu buvo trumpai
pristatytas LiJOT įgyvendinamas projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“. Taip
pat susitikime numatytos LiJOT ir JRD bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant šį projektą bei dirbant
kartu su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis.
Liepos 18 d. LiJOT Biuro vadovė L.Senkutė ir LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo
VšĮ „Sėkmės mokyklos“ rengiamoje vasaros stovykloje moksleiviams. Moksleiviams buvo pristatyta
LiJOT ir jos veiklos, taip pat galimybės savanoriškai veikti Lietuvos jaunimo organizacijose.
Liepos 27-28 d. LiJOT Biuro vadovė L.Senkutė ir savanorė R.Labalaukytė dalyvavo Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" Vasaros forume. Renginio metu kalbėta apie LiJOT ir
regioninių jaunimo organizacijų tarybų bendradarbiavimą ir galimas veiklas bei jų plėtojimą.
Liepos 28 d. LiJOT Valdybos narys M.Jurgutis, LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir
LiJOT tarptautinių reikalų referentas I.Dirma organizavo ir dalyvavo LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorių tinklo susitikime. Susitikimo metu tinklo nariams buvo pristatytos LiJOT teikiamos
paslaugos tarptautinę veiklą vykdančioms organizacijoms, kalbėta apie ES programos „Veiklus jaunimas“.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Liepos 1 d. Kėdainiai paskelbti Savanoriškos veiklos sostine ir ja buvo visą liepos mėnesį. Šį titulą
miestui iškovojo savanoriškos organizacijos ir vietos bendruomenės, nacionaliniame konkurse gausiai
pasiūlę įvairių savanoriškos veiklos idėjų.
Konkursą organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), remia – Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM). Šis konkursas yra savotiška 2011-ųjų – Europos savanoriškos veiklos metų –
minėjimo dalis. Informaciją apie konkursą galima rasti ir SADM interneto svetainėje www.socmin.lt.

Liepos 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su kompanijos SONY vadove Baltijos
šalims E.Kašėtiene. Susitikime sutarta bendradarbiauti projekto „Misija Sibiras’11” rėmuose, taip pat,
tartasi dėl galimos partnerystės kituose LiJOT vykdomuose projektuose.
Liepos 7 d. į ekspedicijas Sibire (Tomsko sritį Rusijos Federacijoje ir Tadžikistano Respublikoje) išvyko
24 jaunuolių delegacija. Ekspedicijų metu jauni žmonės tvarkė lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapus,
bendravo su vis dar Sibire gyvenančiais tautiečiais, statė kryžius bei simbolinį paminklą negrįžusiems
tautiečiams pagerbti.
Daugiau informacijos apie ekspedicijų išvykimą rasite čia:
http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4354
Liepos 12 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos
rengiamo Jaunimo visuomeninės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo komisijos
posėdyje. Jame buvo svarstomi LR ŠMM pateikti jaunimo iniciatyvų projektai.
Liepos 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su prodiuserinės kompanijos „TV
Play” direktoriumi L.Šeškumi. Susitikime aptartas bendradarbiavimas projekte „Misija Sibiras’11”, TV
projekte „Savanorių biuras”.
Liepos 20 d. traukiniu Maskva – Vilnius sugrįžo abiejų pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto
„Misija Sibiras’11“ ekspedicijų dalyviai. 9-oji ir 10-oji ekspedicijos šiemet lankėsi Tadžikistano
Respublikoje ir Tomsko srityje Rusijos Federacijoje.
Abi ekspedicijos įgyvendino svarbiausius savo tikslus: Tadžikistano Respublikoje Kurgan – Tiubė miesto
kapinėse komandos dalyvių pastatytas paminklas Sibire likusiems lietuviams atminti, taip pat susitikta su
šiose vietose gyvenančiais tautiečiais. Ekspedicija Tomsko srityje taiga, ieškant lietuvių kapinių,
pėsčiomis įveikė beveik 100 kilometrų, sutvarkė Tomske, 86-ame ir 109-ame kvartaluose, taip pat –
Tunguskyj Gor bei 20 kilometrų nuo Baturino esančias Centralnaj kapines.
Daugiau informacijos ieškokite čia: http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4365
Liepos 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė susitiko su
„Soundest“ atstovais dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo portalo žinauviską.lt programavimo darbų.
Susitikimo metu parengta portalo vizija ir aptarti techniniai aspektai.
Liepos 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo susitikime su ŠMPF atstovais dėl
konferencijos savanoriškos veiklos tema profesinio informavimo taškų specialistams organizavimo.
Susitikimo metu aptarta renginio programa ir galimi pranešimai.
Liepos 29 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo
susitikime su komapanijos “Ramios bites” įkūrėju R. Bilinsku. Susitikime kalbėta apie Europos jaunimo
kortelės plėtros galimybes.
Liepos mėn. Eurodesk Lietuva Facebook profilyje pradėtas žaidimas „Parodyk, kaip lauki EuroBasket
2011!”, bendradarbiaujant su Unikalu LT. Per liepos mėnesį žaidimo metu prie Eurodesk Lietuva profilio
prisijungė apie 200 naujų puslapio gerbėjų.
Liepos mėn. baigėsi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) bei labdaros-paramos fondo
„Jauniems” įsteigtos „Jaunimo stipendijos“ konkursas laimėti 1000 Lt stipendiją, skirtą geriausiam
magistriniam darbui apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką Lietuvoje.

Liepos mėn. Eurodesk.lt portalą aplankė 27 949 unikalių IP adresų, atsakytos 9 užklausos, patalpintos 73
naujienos.

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

27 949 unikalūs lankytojai;
10 793 unikalūs lankytojai;
40 960 unikalūs lankytojai.

