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

Pagrindinės veiklos
Lapkričio mėn. Vilniuje vyko tarptautinio jaunimo demokratiškumo projekto „Youth4Democracy“
pažintinis vizitas. Lietuvoje lankėsi jaunų žmonių grupės iš Estijos, Latvijos ir Lenkijos.
Lapkritį LiJOT atstovai lankėsi Marijampolės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
organizuotoje jaunimo organizacijų mugėje „Nebūk už kampo“, susitiko su Joniškio rajono jaunimo
sąjunga „Apskritas stalas” ir Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais bei dalyvavo LiJOT regioninių
reikalų komiteto posėdyje.
Šį mėnesį Eurodesk Lietuva programos atstovai rengė pirmąjį tarptautinį jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimo seminarą. Jame pranešimus skaitė ERYICA direktorius D.Capecchi,
Suomijos jaunimo informavimo ir konsultavimo plėtros centro „Koordinaatti“ vadovė J.Fedotoff, Estijos
jaunimo veiklos centro (ENTK) atstovas A.Lokk, Lenkijos švietimo ministerijos jaunimo ir
nevyriausybinių organizacijų departamento atstovė K.Wojciechowska, Vokietijos Federacijos Tarptautinio
jaunimo bendradarbiavimo agentūros (IJAB) skyriaus vadovas D.Poli ir specialistė N.Karbach.
Lapkričio mėn. Eurodesk Lietuva tinklalapyje www.žinauviską.lt atnaujinta jaunimo organizacijų
Lietuvoje duomenų bazė. Duomenis pateikė 36 Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai.
Šiuo metu duomenų bazėje galima rasti daugiau nei 1600 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
duomenis.
Lapkritį baigėsi LiJOT organizuotas visą vasarą bei rudenį po Lietuvos miestus keliavęs konkursas
„Savanoriškos veiklos sostinė“. Šiauliai buvo paskutinis miestas, pelnęs šį vardą ir įgyvendinęs
savanoriškas veiklas visą spalio mėnesį.
Lapkričio mėn. LiJOT, palaikoma Europos jaunimo forumo (YFJ), šalies visuomenei pareiškė
susirūpinimą dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų ateities. Šį mėnesį Europos Komisija paskelbė
oficialų pranešimą, kuriame pristatė naują programą „Erasmus for all” (liet. „Erasmus visiems”). Šia
programa orientuojamasi į darbui reikalingų įgudžių ugdymą ir verslumą, formalaus švietimo finansavimą.
Tai kelia Europos jaunimo forumo narių nepasitenkinimą – per mažai dėmesio skiriama nevyriausybinėms
jaunimo organizacijoms, neformaliam ugdymui, jaunimo dalyvavimui demokratiniuose procesuose bei
neužtikrinamas dabartinės „Veiklaus jaunimo“ programos tikslų tęstinumas.
Lapkritį LiJOT atstovai dalyvavo Europos jaunimo forumo (YFJ) Narių Taryboje (COMEM). Susitikimo
metu buvo aptarti svarbiausi šiuo metu Europos jaunimo politikos klausimai. Ypatingas dėmesys skirtas

programos „Veiklus jaunimas“ perspektyvai aptarti, struktūrinio dialogo įgyvendinimo analizei ir
vidiniams organizacijos procesams aptarti.

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

Lapkričio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Lapkričio 3-7 d. Vilniuje vyko tarptautinio jaunimo demokratiškumo projekto „Youth4Democracy“
pažintinis vizitas. Jo metu keturios jaunų žmonių grupės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos lankėsi
Lietuvos Respublikos Seime, Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur susitiko su šių institucijų atstovais ir domėjosi Lietuvos
jaunimo politikos modeliu.
Lapkričio 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus kartu su Lietuvos medicinos studentų
asociacijos prezidentu R.Laurinaičiu, vice-prezidente T.Liakina ir „Jaunimo linijos“ plėtros direktoriumi
V.Neviera susitiko su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais ir pristatė LiJOT siūlymus dėl
konsultacijų jaunimui sveikatos klausimais teikimo, jaunimo sveikatos konsultacijų kabinetų/centrų
įrengimo projekto. Po pasiūlymų pateikimo, kuriais buvo siekiama užtikrinti jaunimo organizacijų atstovų
įsitraukimą į visus projekto kūrimo ir įgyvendinimo procesus, buvo sutarta dėl tolimesnio LiJOT atstovų
įsitraukimo į koordinacinės grupės veiklą.
Lapkričio 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
įgyvendinimo priežiūrai atlikti posėdyje.
Lapkričio 8 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir
regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos
sklaidos jaunimo politikos klausimais posėdyje. Jame buvo kalbama apie naujai gautą Danijos
pirmininkavimo ES Tarybai klausimyną ir galimus jo platinimo būdus. Pasidalinta mintimis, kaip
geriausiai surinkti jaunimo nuomones ir susisteminti informaciją.
Lapkričio 9 d. įvyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis. Jo metu sutarta dėl atvirų darbo su jaunimo
centrų koncepcijos ruošimo, planuojamas išvažiuojamasis posėdis į atvirą jaunimo centrą.
Lapkričio 14 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime Jaunimo
reikalų departamente, kurio metu buvo analizuojamas ES paruoštas klausimynas apie ES jaunimo
politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Buvo pasidalinta klausimais ir susitarta dėl klausimyno pildymo
sistemos.

Lapkričio 17 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo diskusijoje su kitomis NVO apie
savanoriškos veiklos padėtį ir iššūkius Lietuvoje. Aptarta situacija ir pasiūlymai buvo pateikti lapkričio
30d. vykusios konferencijos „Savanorystės skatinimas ir pagalba savanoriškoms organizacijoms” metu.
Lapkričio 17 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame
valdymo grupės susitikime dėl neformaliojo ugdymo krepšelio klausimų. Susitikimo metu buvo pristatytas
pilotinis projektas, jo įgyvendinimo koncepcija.
Lapkričio 17-19 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo Europos jaunimo
forumo (YFJ) Narių Taryboje (COMEM). Susitikimo metu buvo aptarti svarbiausi šiuo metu Europos
jaunimo politikos klausimai. Ypatingas dėmesys skirtas programos „Veiklus jaunimas“ perspektyvai
aptarti, struktūrinio dialogo įgyvendinimo analizei ir vidiniams organizacijos procesams aptarti. Buvo
pristatytos ir patvirtintos metinė veiklos ir finansinė ataskaitos, politiniai dokumentai, vyko įvairios darbo
grupės. Svarbiausias susitikimo darbas buvo naujų Europos Tarybos (CoE) Patarėjų tarybos (AC) narių
rinikimas, kuriame dalyvavo ir išrinkta buvo LiJOT Valdybos narė Aušrinė Armonaitė.
Lapkričio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir tarptautinių programų savanorė
G.Motuzaitė rengė pažintinį vizitą Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA)
direktoriui D.Capecchi dėl LiJOT vykdomos jaunimo informavimo veiklos. Aptartos tarptautinio
bendradarbiavimo galimybės.
Lapkričio 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir LiJOT prezidentė Loreta Senkutė kartu
su ERYICA direktoriumi D.Capecchi susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės
departamento direktoriaus pavaduotoju S.Kulbausku bei Jaunimo reikalų departamento prie SADM
atstovais J.Meldžiuku, S.Jančauskaite-Aragroug ir K.Dambrauskaite. Susitikimo metu pristatyta jaunimo
informavimo ir konsultavimo situacija Europoje, apžvelgti Tarptautinio jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimo seminaro rezultatai. Nutarta sukurti darbo grupę jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos Lietuvoje kūrimui.
Lapkričio 21 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento (JRD) prie SADM darbo grupės „Dėl moksleivių savivaldų“ susitikime. Susitikime
apžvelgta 2011 m. veikla, pasidalinta informacija apie darbo grupės narių nuveiktus darbus, sutarta darbą
tęsti ir 2012 m.
Lapkričio 23 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime LR Vyriausybėje dėl valstybės
pažangos strategijos „Lietuva 2030“. Susitikimo metu kalbėta apie tolimesnį vizijos ir strategijos vystymą,
nevyriausybinių organizacijų interesus.
Lapkričio 24 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir regioninių reikalų koordinatorius
M.Zakarka dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais
posėdyje. Jo metu buvo aptarti du klausimai: Danijos pirmininkavimo ES Tarybai klausimyno vertimas į
lietuvių kalbą ir EK komunikatas „Erasmus visiems“, kuriame pristatyta nauja ES programa jaunimui,
keisianti „Veiklų jaunimą“.
Lapkričio 25 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstove E.Gasilionyte. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos
jaunio organizacijų taryba, jai priklausančios organizacijos, trumpai pristatytos veiklos. Aptartos sveikatos
biuro veiklos ir bendradarbiavimo galimybės.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Lapkričio 10 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka
dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotoje jaunimo
organizacijų mugėje „Nebūk už kampo“. Mugės metu buvo pristatomos jaunimo organizacijų
įgyvendinamos veiklos. Taip pat įvyko susitikimai su Marijampolės jaunimo reikalų koordinatore ir mero
pavaduotoju.
Lapkričio 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka
dalyvavo LiJOT regioninių reikalų komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo patvirintas 2012 m. LiJOT
RKK planas. Pasidalinta idėjomis, kaip būtų galima efektyviau organizuoti regioninių reikalų komiteto
veiklos komunikaciją. Taip pat buvo išgrynintos prioritetinės 2012 m. LiJOT RRK veiklos.
Lapkričio 13 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė susitiko su Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas
stalas” ir Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais. LiJOT atstovė pristatė Lietuvos jaunimo politiką,
pasakojo apie jaunimo organizacijų veiklą.
Lapkričio 23 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka buvo susitikęs su Jaunimo reikalų
departamento prie SADM vyr. specialiste M.Milesivičiūte. Susitikimo metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės stiprinant jaunimo politikos įgyvendinimą Lietuvos regionuose.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Lapkričio 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su „Uno perfecto“ atstovu
V.Škarnuliu dėl protų dvikovų organizavimo ir „Žinau viską“ viešinimo. Sutarta surengti tris renginius,
kurių laimėtojai bus apdovanoti „Žinau viską“ prizais.
Lapkričio 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė susitiko su
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove A.Kvikliene dėl jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau
viską“ 2012 m. veiklų aptarimo. Buvo sutarta dėl svarbiausių prioritetų ir artimiausių mokymo kursų
rengimo.
Lapkričio 10 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
R.Kazlaitė dalyvavo projekto „Misija Sibiras‘11“ pristatyme visuomenei. Šis išskirtinis pristatymas vyko
Tuskulėnų rimties parke kaip vienas iš renginių ciklo dalių. Susirinkusiems klausytojams buvo papasakota
apie šią vasarą vykusias ekspedicijas Tomsko srityje ir Tadžikistano Respublikoje.
Lapkričio 18-20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, referentė V.Ružaitė ir savanorė
G.Bružaitė rengė pirmąjį tarptautinį jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo seminarą
„Dubingių“ seminarų centre Molėtų raj. Seminare pranešimus skaitė ERYICA direktorius D.Capecchi,
Suomijos jaunimo informavimo ir konsultavimo plėtros centro „Koordinaatti“ vadovė J.Fedotoff, Estijos
jaunimo veiklos centro (ENTK) atstovas A.Lokk, Lenkijos švietimo ministerijos jaunimo ir
nevyriausybinių organizacijų departamento atstovė K.Wojciechowska, Vokietijos Federacijos Tarptautinio
jaunimo bendradarbiavimo agentūros (IJAB) skyriaus vadovas D.Poli ir specialistė N.Karbach. Renginio
metu apžvelgta jaunimo informavimo ir konsultavimo situacija ir raida Europoje, veikiančios sistemos
Suomijoje ir Estijoje, ES prioritetai jaunimo politikoje, susipažinta su ERYICA siūlomomis galimybėmis,
nuotolinio jaunimo informavimo sistemomis ir jaunimo e-dalyvavimu. Seminare dalyvavo 27 jaunimo
organizacijų, jaunimo darbo ir dienos centrų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo reikalų

departamento prie SADM atstovai bei jaunimo reikalų koordinatoriai. Seminaras surengtas kartu su
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, remiant Baltijos jaunimo
fondui.
Lapkričio 19 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė pranešimą Vilniaus vietos veiklos grupių
bendruomėms apie savanorišką veiklą ir galimybes bendruomenėms skatinti savanorystę savo veiklose ir
bendruomenių nariams.
Lapkričio 23 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT ryšių
su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė dalyvavo fotografijų parodos apie šiais metais vykusias
ekspedicijas į Sibirą atidaryme LR Seime. Atidarydama parodą, LR Seimo pirmininkė LiJOT projekto
„Misija Sibiras“ dalyviams įteikė padėką, linkėdama jaunajai kartai gaivinti tautos istoriją.
Lapkričio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Jaunimo reikalų departamento
prie SADM Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja S.Jančauskaite-Aragroug.
Susitikimo metu aptarti Tarptautinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo seminaro
rezultatai ir tolimesni jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo darbai.
Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bružaitė
dalyvavo ERYICA jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursuose „YIntro“ Limasolyje (Kipras).
Mokymo kursų metu įgautos kompetencijos jaunimo informavimo ir konsultavimo darbe visose
pagrindinėse srityse: informacijos principų, etikos, atrankos ir pateikimo bei kokybės užtikrinimo,
įvertinimo, stebėjimo ir kt. Tai vieninteliai mokymo kursai, po kurių gaunami oficialūs, visoje Europoje
pripažinti ERYICA sertifikatai profesionaliems jaunimo informacijos darbuotojams. Eurodesk Lietuva
programos atstovai šį sertifikatą gavo pirmieji Lietuvoje.
Lapkričio 28 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje dėl Savanoriškos veiklos metų uždarymo renginio. Susitikime buvo
aptartos planuojamos veiklos ir nuspręsta dėl galutinio programos varianto.
Lapkričio mėn. Eurodesk Lietuva savanorė G.Bružaitė atnaujino www.žinauviską.lt jaunimo organizacijų
Lietuvoje duomenų bazę. Duomenis pateikė 36 Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai.
Šiuo metu duomenų bazėje galima rasti daugiau nei 1600 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
duomenis. Organizacijos visada gali pačios pateikti pataisytus arba naujus duomenis per pranešimo
formas.
Lapkričio mėn. baigėsi LiJOT organizuotas visą vasarą bei rudenį po Lietuvos miestus keliavęs konkursas
„Savanoriškos veiklos sostinė“. Šiauliai buvo paskutinis miestas, pelnęs šį vardą ir įgyvendinęs
savanoriškas veiklas visą spalio mėnesį.
Savanoriškos veiklos sostinių titulas šiemet atiteko penkiems Lietuvos miestams – Alytui, Kėdainiams,
Biržams, Palangai bei Šiauliams. Visuose šiuose miestuose įgyvendinta daugiau nei keli šimtai įvairių
renginių, akcijų, projektų bei žaidynių. Prie visų jų, nors šiek tiek, prisidėjo kone tūkstantis šalies
gyventojų. Savanoriškos veiklos sostinių konkurso tikslai – populiarinti savanorišką veiklą Lietuvos
regionuose, skatinti burtis vietos savanorių bendruomenes ir kartu įgyvendinti kylančias iniciatyvas,
atkreipti vietos valdžios institucijų ir verslo atstovų dėmesį į savanorystės idėjas.
Lapkričio mėn. LiJOT, palaikoma Europos jaunimo forumo (YFJ), šalies visuomenei pareiškė
susirūpinimą dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų ateities. Šį mėnesį Europos Komisija paskelbė
oficialų pranešimą, kuriame pristatė naują programą „Erasmus for all” (liet. „Erasmus visiems”). Šia

programa orientuojamasi į darbui reikalingų įgudžių ugdymą ir verslumą, formalaus švietimo finansavimą.
Tai kelia Europos jaunimo forumo narių nepasitenkinimą – per mažai dėmesio skiriama nevyriausybinėms
jaunimo organizacijoms, neformaliam ugdymui, jaunimo dalyvavimui demokratiniuose procesuose bei
neužtikrinamas dabartinės „Veiklaus jaunimo“ programos tikslų tęstinumas.
Naujam finansiniam periodui artėjant, Europos jaunimo forumas pradėjo viešą kampaniją už
nepriklausomą „Veiklaus jaunimo programą“ ir investicijas į Europos jaunimą. Jos metu jaunimas
kviečiamas mobilizuotis ir palaikyti šią poziciją, siekiant jaunimo politiką paversti ne tik finansiniu, bet ir
politiniu prioritetu.
Kviečiame apsilankyti Europos jaunimo forumo kampanijos puslapyje:
http://www.whereareyouthgoing.eu/info/
Lapkričio mėn. Eurodesk.lt / žinauviską.lt portalą aplankė 31 910 unikalių IP adresų, atsakytos 26
užklausos, patalpintos 68 naujienos.

LiJOT vystymas
Lapkričio 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir savanorė R. Labalaukytė susitiko su
„Swedbank“ atstovais dėl jaunimo finansinio raštingumo problemos sprendimo. Sutarta užmegzti
bendradarbiavimą ir išanalizuoti jaunų žmonių poreikius šia tema.
Lapkričio 24 d. LiJOT savanorė Rūta Labalaukytė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas Evaldas
Rupkus dalyvavo susitikime su AB „Swedbank“ atstove Lina Daniene, AB „Swedbank“ Marketingo
programų vadove jaunimo segmentui Romena Devyžiene ir Asmeninių finansų instituto direktore Odeta
Bložiene bei darbuotoja Deimante Urbonaite dėl banko veiklų jaunimo finansinio švietimo ir verslumo
srityje, aptarta jaunimo finansinio raštingumo skatinimo iniciatyva ir LiJOT įsitraukimo į jaunimo
finansinio raštingumo skatinimo iniciatyvos veiklas galimybės, aptariant konkrečius LiJOT pasiūlymus
dėl jaunimo informavimo asmeninių finansų ir finansinio raštingumo klausimais bei AB „Swedbank“
marketingo priemones jaunimo finansinio raštingumo informavimo srityje.

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

31 910 unikalūs lankytojai;
23 587 unikalūs lankytojai;
31 534 unikalūs lankytojai.

