Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2012 m. sausio
mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Sausį Taline, Estijoje, vyko trečiasis projekto „Youth4Democracy“ pažintinis vizitas, kurio metu keturios
jaunimo grupės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos lankėsi Estijos parlamente.
Sausio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo viešoje diskusijoje apie naująją LRT strategiją. Džiugu pažymėti,
kad jaunimui naujojoje LRT strategijoje numatomas didelis ir išskirtinis (kaip atskirai interesų grupei)
dėmesys.
Šį mėn. LiJOT atstovai buvo susitikę su LR Ministro pirmininko patarėju NVO ir jaunimo klausimais.
Susitikime diskutuota apie neformalųjį ugdymą, pilotinio NFU projekto sėkmės kriterijus, galimybes
vystyti pasiteisinusį NFU modelį.
Sausį Eurodesk Lietuva atstovai skaitė pranešimus VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ projekto „Savanorių
fabrikas“ atidarymo forume apie savanoriškos veiklos sampratą ir savanoriškos veiklos galimybes vietoje,
Lietuvoje ir pasaulyje Marijampolės jaunimui.
Sausio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo NVO Bendrystės dienoje, kurią organizavo Microsoft Lietuva, ISM
Ekonomikos ir vadybos universitetas.
Sausį LiJOT atstovai dalyvavo Jaunimo verslumo darbo grupėje JRD. Darbo grupėje išgrynintos su
verslumu susijusios sąvokos, atsižvelgiant į jaunimo organizacijų poreikius.

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

Sausio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Sausio 12-15 d. Taline, Estijoje, vyko trečiasis projekto „Youth4Democracy“ pažintinis vizitas, kurio
metu keturios jaunimo grupės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos lankėsi Estijos parlamente,

susitiko su politikais, jaunimo organizacijų ir jaunimo centrų atstovais, išsamiai susipažino su Estijos
jaunimo politikos modeliu.
Sausio 16 ir 25 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo JRD organizuotuose darbo grupės dėl
jaunimo darbuotojo aprašo ruošimo posėdžiuose. Per šiuos posėdžius darbo grupė baigė ruošti jaunimo
darbuotojo aprašą, kuris sausio mėnesio pabaigoje bus perduotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
tvirtinimui.
Sausio 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Ministro pirmininko patarėju
NVO ir jaunimo klausimais M.Špoku. Susitikime diskutuota apie neformalųjį ugdymą, apie pilotinio NFU
projekto sėkmės kriterijus, galimybes vystyti pasiteisinusį NFU modelį.
Sausio 20 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo NVO koalicijos posėdyje. Pagrindiniai
susitikimo klausimai – išplėstinis NVO valdymo grupės posėdis dėl 2014-2020 metų finansinio
programavimo periodo.
Sausio 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo viešoje diskusijoje apie naująją LRT
strategiją. Džiugu pažymėti, kad jaunimui naujojoje LRT strategijoje numatomas didelis ir išskirtinis (kaip
atskirai interesų grupei) dėmesys.
Sausio 25 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė dalyvavo „Lietuva
2030“ apvalaus stalo diskusijoje LR Seime.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Sausio 18 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo JRT posėdyje. Susitikimo tema – galimas
jaunimo įsitraukimas į 2014-2020 m. finansinio programavimo periodą ir jaunimui skirtos programos.
Sausio 19 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė susitiko su PLJS atstovais ir aptarė bendradarbiavimo
galimybes pasaulio lietuvių jaunimo susitikime liepos mėn. Kalbėta apie programą, Lietuvos jaunimo
galimą įsitraukimą, LiJOT programos dalį.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Sausio 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė susitiko su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja A.Kvikliene dėl jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau
viską“ veiklos 2012 m. Aptarti tinklo pasiekimai per 2011 m. ir planuojamos veiklos 2012 m.
Sausio 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su UAB „Uno parks” atstovu
V.Krasnicku dėl ilgalaikio bendradarbiavimo su „Labas“ ir „ONE“ nuotykių parkais. Sutarta tęsti
bendradarbiavimą ir parengti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį.
Sausio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus skaitė pranešimus VšĮ „Sveikatingumo
idėjos“ projekto „Savanorių fabrikas“ atidarymo forume apie savanoriškos veiklos sampratą ir
savanoriškos veiklos galimybes vietoje, Lietuvoje ir pasaulyje Marijampolės jaunimui. Taip pat E.Rupkus
pasikvietė savo patirtimi pasidalinti Vilniaus Valdorfo gimnazijoje Europos savanorišką tarnybą

atliekančius „In actio“ savanorius Cenk Unlucomert ir Magdalena Legerer. Renginyje dalyvavo 80 jaunų
žmonių.
Sausio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus rengė mokymus EurodeskTV savanoriams
apie Eurodesk tinklo raidą, struktūrą ir funkcijas.
Sausio 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR URM viceministru
E.Ignatavičiumi, Rusijos skyriaus vedėju M.Kačerauskiu ir kitais. Susitikime kalbėta apie
bendradarbiavimą projekto „Misija Sibiras’12” rėmuose, atstovams buvo pristatyta ir naujoji projekto
koncepcija.
Sausio 26 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo „Žinių radijo”
rengiamoje laidoje „aktas”, kurioje su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovais pristatė šių
metų liepos mėnesį vyksiantį Pasaulio lietuvių suvažiavimą.
Sausio 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bružaitė lankėsi paraiškas
tapti Eurodesk atstovais pateikusiose organizacijose Molėtuose ir Utenoje. Molėtų Švietimo centras
preliminariai sutiko bendradarbiauti teikiant informavimo paslaugas Molėtų rajono jauniems žmonėms.
Utenos viešoji M. ir A. Miškinių biblioteka ir Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“ įkurs jaunimo informavimo ir konsultavimo tašką bibliotekos patalpose. Su visais
partneriais preliminariai sutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis.
Sausio 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė dalyvavo susitikime
su JTBA darbuotoja A.Kvikliene ir mokymų vadovais dėl jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“
mokymo kursų programos.
Sausio mėn. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė skelbė atranką ir
atrinko du savanorius, Leoną Milių ir Igną Pavliukevičių, EurodeskTV vaizdo skilties priežiūrai.
Sausio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 51 726 unikalūs lankytojai, atsakytos 29 užklausos, patalpintos 63 naujienos.

LiJOT vystymas
Sausio 12 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė susistiko su
Jungtinių tautų vystymo programos (ang. UNDP) atstove Adele Wiman. Susitikimo metu aptartas galimas
institucinis bendradarbiavimas.
Sausio 24 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT programų vadovė G.Bingelytė ir LiJOT savanorė
R.Labalaukytė dalyvavo NVO Bendrystės dienoje, kurią organizavo Microsoft Lietuva, ISM Ekonomikos
ir vadybos universitetas. Renginyje domėtasi galimybėmis jaunimo organizacijoms plačiau naudotis
teikiamais IT resursais, nvo – verslo bendradarbiavimu, nvo viešaisiais ryšiais socialinėje medijoje.
Sausio 26 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo Nacionalinio atsakinto verslo įmonių tinklo
susitikime. Susitikime Transparency International Lietuvos skyriaus atstovai (p.Neringa Mickevičiūtė)
pristatė nesenai atlikto Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimo rezultatus, Samsung
Lietuvoje atstovas prostate Samsung tarptautinę praktiką korupcijos srityje ir jų naudojamus inovatyvius

įrankius. LiJOT po susitikimo pateikia pastabas dėl por Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai
sistemos tyrimo parengtų rekomendacijų.
Sausio 31 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo Jaunimo verslumo darbo grupėje JRD. Darbo
grupėje išgrynintos su verslumu susijusios sąvokos, atsižvelgiant į jaunimo organizacijų poreikius. Darbo
grupės metu nuspręsta kitam susitikimui parengti verslumo skatinimo žemėlapį, kuriame matytųsi visos
programos skirtos jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų verslumo skatinimui remti.

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

51 726 unikalūs lankytojai;
24 408 unikalūs lankytojai;
32 280 unikalūs lankytojai.

