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

Pagrindinės veiklos
Vasario mėn. įvyko vidinė LiJOT narių darbo grupė jaunimo nedarbo problemoms spręsti. Susitikimo
metu dalyvavę LiJOT organizacijų atstovai rengė siūlymus LR valdžios institucijoms, kaip efektyviai
spręsti esamą jaunimo nedarbo problemą.
Vasarį LR Vyriausybės kvietimu LiJOT atstovai dalyvavo susitikime su Europos Komisijos (EK)
delegacija, atvykusia į Lietuvą įvertinti jaunimo nedarbo masto. Susitikimo metu EK atstovams buvo
pristatytas LiJOT siūlymų paketas.
Šį mėn. LiJOT atstovai kartu su partneriais Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje atidarė LiJOT
jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“ fotografijų parodą.
Vasario mėn. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė LiJOT rengiamo jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“ fotografijų parodoje, eksponuojamoje nacionalinės
UNESCO komisijos galerijoje.
Vasarį LiJOT atstovai dalyvavo LR užsienio reikalų ministerijoje vykusiame nevyriausybinių organizacijų
susitikime dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, kuriame buvo pristatytos galimybės
rengti renginius, atitinkančius pirmininkavimo prioritetus.
Šį mėn. dalyvauta Alytuje vykusioje diskusijoje apie regioninę jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą
Alytuje. Diskusijoje buvo aptarta jaunimo politikos situacija ir galimos bei jau esamos bendradarbiavimo
galimybės tarp vietos savivaldos ir jaunimo organizacijų.
Vasario mėn. Eurodesk Lietuva komanda dalyvavo Nacionalinėje studijų mugėje „Mokymasis. Studijos.
Karjera.“, kurioje pristatė Eurodesk Lietuva studijų užsienyje duomenų bazę bei savanoriškos veiklos
galimybes jauniems žmonėms. Eurodesk atstovai gyvai konsultavo 1300 moksleivių ir jų tėvelių.
Vasarį vykusioje 13-ojoje Vilniaus knygų mugėje pirmą kartą pristatytas dokumentinis filmas „Misija
Sibiras’11”, pasakojantis apie jaunimo ekspedicijos Tomsko srityje patirtis.

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

Vasario mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Vasario 1 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento
(JRD) atstovais dėl metų veiklų planų. Derintos bendros LiJOT ir JRD veiklos ir programos.
Vasario 1 d. LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė dalyvavo Jonavos rajono jaunimo visuomeninių
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas" padėkos vakare „JonAS draugas 2011", sveikino
susirinkusiuosius ir bendravo su Jonavos jaunimu. Renginyje buvo įteiktos „JonAS draugas" nominacijos
labiausiai nusipelniusiems Jonavos jaunimui žmonėms ir organizacijoms.
Vasario 2 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo išvažiuojamajame Jaunimo reikalų tarybos (JRT)
posėdyje Kaune dėl Atvirų jaunimo centrų (AJC). Aplankytas Kaune esantis atviras jaunimo centras,
susitikta su aplinkinių savivaldybių atstovais, aptartos AJC plėtros galimybės, pristatytos vykdomos ir
būsimos veiklos.
Vasario 2 d. LiJOT tarptautinių programų savanorė G.Motuzaitė dalyvavo Europos jaunimo forumo
naujo periodo strategijos konsultacijoje Briuselyje. Jo metu buvo aptartas naujausias strategijos variantas,
diskutuota dėl jo turinio ir struktūros. Galutinė strategija bus priimta balandį vyksiančioje Europos
jaunimo forumo Generalinėje asamblėjoje.
Vasario 3 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė su LiJOT tarptautinių programų savanore G.Motuzaite
dalyvavo LR užsienio reikalų ministerijoje vykusiame nevyriausybinių organizacijų susitikime dėl
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, kuriame buvo pristatytos galimybės rengti renginius,
atitinkančius pirmininkavimo prioritetus vystomojo bendradarbiavimo srityje.
Vasario 3 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka vykusioje studijų ir mokslo mugėje
pristatė projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ ir vedė užsiėmimą apie
pilietinių gebėjimų įgavimą – interesų atstovavimą vietos lygmeniu.
Vasario 7 d. LiJOT tarptautinių programų savanorė G.Motuzaitė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas
E.Rupkus dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl sklaidos jaunimo politikos klausimais posėdyje,
kuriame buvo pristatyti Struktūrinio dialogo konsultacijos su jaunais žmonėmis rezultatai. Daugiau apie
rezultatus skaitykite čia.
Vasario 8 ir 15 d. LiJOT Valdybos narys J.Ignatavičius dalyvavo posėdyje dėl regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos konkurso paraiškų vertinimo.
Vasario 9-12 d. Varšuvoje, Lenkijoje, vyko ketvirtasis, paskutinysis tarptautinio projekto
„Youth4Democracy“ pažintinis vizitas, kurio metu jauni žmonės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos
dalyvavo susitikimuose su politikais, jaunimo organizacijų atstovais bei išsamiai susipažino su vietos
jaunimo politikos sistema.

Vasario 10 d. įvyko vidinė LiJOT narių darbo grupė jaunimo nedarbo problemoms spręsti. Susitikimo
metu dalyvavę LiJOT organizacijų atstovai rengė siūlymus LR valdžios institucijoms, kaip efektyviai
spręsti esamą jaunimo nedarbo problemą. Visą LiJOT siūlymų paketą galima rasti čia.
Vasario 10 d. LiJOT tarptautinių programų savanorė G.Motuzaitė dalyvavo nevyriausybinių organizacijų
susitikime dėl vystomojo bendradarbiavimo veiklų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
metu.
Vasario 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Jaunimo reikalų departamento
prie SADM rengtame tarpžinybiniame susitikime, kuriame skirtingų ministerijų ir valstybės institucijų
atstovai pristatė savo preliminarius siūlymus jaunimo nedarbui mažinti.
Vasario 13 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje, skirtoje nagrinėti
jaunimo nedarbo klausimus.
Vasario 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su Valstybinės darbo
inspekcijos (VDI) l.e.p. direktoriumi V.Mačiulaičiu. Susitikime daugiausia dėmesio skirta studentų
praktikų teisinio reglamentavimo klausimams, galimybei ją liberalizuoti ir sudaryti sąlygas didesniam
skaičiui jaunų žmonių (nebūtinai tik studentų) atlikti praktiką verslo įstaigose.
Vasario 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir
LiJOT Valdybos narys J.Ignatavičius LR Vyriausybės kvietimu dalyvavo susitikime su Europos
Komisijos delegacija, atvykusia į Lietuvą įvertinti jaunimo nedarbo masto. Susitikimo metu EK atstovams
buvo pristatytas LiJOT siūlymų paketas.
Vasario 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo jaunimo organizacijų institucinio
stiprinimo programos finansavimo konkurso ekspertų komisijos posėdyje.
Vasario 21 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė susitiko su Jaunimo reikalų departamento (JRD)
direktoriumi M.Kuliavu dėl jaunimo nedarbo mažinimo priemonių plano aptarimo.
Vasario 21 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
susitikime su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru D.Jankausku. Susitikime aptartas LiJOT siūlymų
paketas jaunimo nedarbo problemoms spręsti, tartasi, kurias programas reikia įgyvendinti, efektyviausiai
sprendžiant susidariusią situaciją.
Vasario 24 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo posėdyje LR vidaus reikalų ministerijoje dėl
priemonės „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Susitikimo metu
aptartos projektų idėjos, išklausytos pastabos, pasidalinta informacija apie tolimesnę priemonės
įgyvendinimo eigą.
Vasario 24 d. LiJOT Valdybos narys J.Ignatavičius Kauno miesto savivaldybėje LiJOT vardu sveikino
Lietuvos skautiją eilinės konferencijos proga.
Vasario 24 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo LR Ministro Pirmininko tarnybos inicijuotoje
darbo grupėje dėl jaunimo nedarbo mažinimo. Darbo grupėje nagrinėjamos jaunimo nedarbo problemos
priežastys. Išvadas ir pasiūlymus darbo grupė LR Ministrui Pirmininkui turi pateikti iki š.m. kovo 15 d.

Vasario 27 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo radijo „Laisvoji banga“ laidoje „Sprendimų
metas“. Kartu su LiJOT prezidente apie jaunimo nedarbą Lietuvoje ir galimus sprendimus eteryje
diskutavo „Žinių ekonomikos forumo“ direktorius E.Leichteris ir Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto (ECOSOC) narė I.Vareikytė.
Vasario 27 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo metodinės tarybos prie Lietuvos darbo
biržos susitikime dėl jaunimo nedarbo mažinimo ir priemonių plano aptarimo.
Vasario 27 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su LR Vyriausybės atstovais dėl
viešųjų pirkimų įstatymo, valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir struktūrinių 2014-2020 m.
programavimo. Aptartos bendrų veiksmų galimybės.
Vasario 28 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros (JTBA) Valdybos posėdyje. Jame buvo vykdoma ekspertų atranka 2012 m. paraiškų vertinimui.
Atrinkta 18 ekspertų.
Vasario 28 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Komisijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti posėdyje.
Vasario 29 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė „Lietuvos radijuje” kalbėjo apie jaunimo nedarbo
problemą šalyje, LiJOT teiktus pasiūlymus šia tema.
Vasario 29 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdyje. Jame
aptarta pilietiškumo tematika ir Atvirų jaunimo centrų (AJC) išvados, jaunimo nedarbo situacija, suderinti
bendri pasiūlymai teikimui.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Vasario 6 d. įvyko LiJOT regioninių reikalų komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo nutarta organizuoti
išplėstinį komiteto posėdį, kviečiant jame dalyvauti ir kitų regioninių jaunimo organizacijų tarybų
atstovus.
Vasario 9 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ organizuotoje konferencijoje „Panevėžys – jaunimo galimybių
miestas“. Šioje konferencijoje skaitytas pranešimas apie jaunimo neformalų ugdymą nacionaliniu
lygmeniu bei kokios galimybės šiais metais yra Panevėžio mieste.
Vasario 17-19 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginio
planavimo sesija kartu su Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Jurbarko miesto
jaunimo reikalų taryba. Šios sesijos metu jaunimo atstovai analizavo jaunimo politikos situaciją Jurbarko
rajone bei rengė pasiūlymus, kaip gerinti situaciją ir kryptingai bei efektyviai Jurbarke įgyvendinti
regioninę jaunimo politiką.
Vasario 26-28 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginio
planavimo sesija kartu su Alytaus rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Sesijos metu
buvo parengtas detalus jaunimo politikos įgyvendinimo planas šiems metams. Išanalizuota jaunimo

politikos situacija ir išryškinti pagrindiniai taškai, kuriuose jaunimo organizacijoms būtina bendradarbiauti
su vietos savivaldybe.
Vasario 28 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo
Alytuje vykusioje diskusijoje apie regioninę jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą Alytuje. Diskusijoje
buvo aptarta jaunimo politikos situacija ir galimos bei jau esamos bendradarbiavimo galimybės tarp vietos
savivaldos ir jaunimo organizacijų. Diskusija buvo vienas iš LiJOT įgyvendinamo projekto „Struktūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ renginių.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Vasario 2-4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, programos redaktorė V.Ružaitė ir
savanorė G.Bružaitė dalyvavo Nacionalinėje studijų mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera.“, kurioje
pristatė Eurodesk Lietuva studijų užsienyje duomenų bazę bei savanoriškos veiklos galimybes jauniems
žmonėms. Iš viso mugėje priskaičiuojama virš 45 000 dalyvių. Eurodesk atstovai gyvai konsultavo 1300
moksleivių ir jų tėvelių.
Vasario 6 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja A.Kvikliene ir „15min“ fotoreporteriu I.Gelūnu,
kuriame aptarė konkrečią jauniesiems „Žinau viską“ žurnalistams skirtų mokymų programą.
Vasario 8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bružaitė susitiko su Kauno
technologijos universiteto Karjeros centro vadove K.Bakšaite ir koordinatore M.Bisigirskyte ir VšĮ
„Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro“ vadove A.Stasiukaitiene dėl tapimo Eurodesk atstovais Kauno
mieste ir rajone. Sutarta dėl ilgalaikio bendradarbiavimo.
Vasario 8-11 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė drauge su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros darbuotoja A.Kvikliene organizavo mokymus „Žinau viską“ jauniesiems
žurnalistams. Mokymuose dalyvavo 16 jaunųjų žurnalistų iš įvairių Lietuvos regionų (Šilutės, Tauragės,
Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Biržų, Utenos ir Varėnos). Mokymų metu buvo nagrinėjamos Eurodesk ir ES
programos „Veiklus jaunimas“ temos, mokoma žurnalistams reikalingų rašymo ir fotografavimo įgūdžių,
planuojama tolimesnė jaunųjų žurnalistų tinklo veikla. Ekspertine patirtimi dalijosi „Delfi“ žurnalistas
M.Jackevičius, „15min“ fotoreporteris I.Gelūnas ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narys,
„15min“ žurnalistas M.Nastaravičius.
Vasario 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė susitiko
su Goethe‘s instituto Kalbos skyriaus vadove N.Buinovskaja ir stažuotoja K.Pėčia aptarti konkrečių
veiksmų dėl bendradarbiavimo daugiakalbystės viešinimo tema. Sutarta 2012 m. kovo 16 d. surengti
pirmąją popietę su daugiakalbystės ekspertais, balandžio mėnesį organizuoti mokymus, skelbti konkursą
jauniesiems žurnalistams, kurio nugalėtojas bus apdovanotas kelione į Vokietiją.
Vasario 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su UAB „Globalis“ rinkodaros
specialiste E.Luotyte dėl galimo bendradarbiavimo. Sutarta rengti daugiakalbystę skatinantį konkursą
moksleiviams.
Vasario 15 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė kartu su partneriais Nacionalinės UNESCO komisijos
galerijoje atidarė LiJOT jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“
fotografijų parodą. Apie parodą ir jos atidarymą plačiau skaitykite čia.

Vasario 16 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir savanorė G.Bružaitė susitiko su Utenos
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos nare G.Vaičiūnaite. Susitikimo
metu buvo pristatytos Eurodesk Lietuva siūlomos temos ir aptartos G.Vaičiūnaitės nuotolinės
savanorystės galimybės.
Vasario 17 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė LiJOT rengiamo jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“ fotografijų parodoje, eksponuojamoje nacionalinės
UNESCO komisijos galerijoje. Daugiau apie šalies vadovės susitikimą su projekto organizatoriais ir
ekspedicijų dalyviais skaitykite čia.
Vasario 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su asfaltovaikai.lt projekto vadovu
A.Šilovu dėl galimos partnerystės. Aptartos partnerystės galimybės keičiantis informacija ir nuorodomis.
Vasario 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Jaunimo reikalų departamento
prie SADM Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja S.Jančauskaite-Aragroug dėl
bendrinio jaunimo informavimo sistemos kūrimo darbo grupės inicijavimo. Nutarta sudaryti galimų pirmo
susitikimo dalyvių sąrašą.
Vasario 22 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo
organizuotame Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo tinklo narių susitikime. Susitikimo
dalyviams buvo pristatytas Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo projektas bei planuojamas
tinklo narių vaidmuo ir tolimesnės veiklos.
Vasario 23 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo LCC Tarptautinio universiteto
organizuotoje karjeros ir verslumo mugėje. Renginio metu pristatytos pagrindinės Eurodesk temos ir
jauniems žmonėms siūlomos galimybės, konsultuota apie 150 jaunų žmonių. Iš viso mugėje lankėsi apie
600 jaunų žmonių iš Klaipėdos miesto aukštųjų ir vidurinių mokyklų.
Vasario 24 d. 13-ojoje Vilniaus knygų mugėje pirmą kartą pristatytas dokumentinis filmas „Misija
Sibiras’11”, pasakojantis apie jaunimo ekspedicijos Tomsko srityje patirtis. Prieš ir po filmo peržiūros su
auditorija bendravo ir filmo kūrimo įspūdžiais pasidalino jo kūrėjas, ekspedicijos Tomsko srityje dalyvis
K.Kaupinis. Daugiau apie filmą skaitykite čia.
Vasario 24-26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, programos redaktorė V.Ružaitė ir
savanorė G.Bružaitė organizavo mokymus Eurodesk atstovams regionuose. Mokymų metu buvo
supažindinta su Eurodesk vykdoma veikla, pristatyti pagrindiniai jaunimo informavimo terminai ir
dokumentai, supažindinta su unikalių savanorystės sesijų metodika „Padėk kitiems – padėsi sau.
Savanoriauk!“ (angl. Help Yourself by Helping Others), suplanuoti artimiausi atstovų regionuose veiklos
žingsniai. Mokymuose dalyvavo atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos, Šiaulių ir Naujosios
Akmenės.
Vasario 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė susitiko
su VšĮ Studijų užsienyje informacijos centro atstove R.Žukovska. Sutarta tapti informaciniais partneriais,
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Vasario mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 53 775 unikalūs lankytojai, atsakytos 38 užklausos, patalpinta 60 naujienų, 9 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

53 775 unikalūs lankytojai;
20 395 unikalūs lankytojai;
29 149 unikalūs lankytojai.

