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

Pagrindinės veiklos
Kovo mėn. konferencijų centre Dubingiai įvyko LiJOT Žiemos forumas. Šio renginio tema – „Jaunimo
organizacijų komunikacija“, pasirinkta atsižvelgus į LiJOT narių išreikštą poreikį LiJOT Asamblėjoje
vykusios interesų grupės metu.
Kovo – balandžio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo Rygoje vykusiame Šiaurės-Baltijos jaunimo organizacijų
tarybų susitikime, kurio metu buvo aptarti klausimai, susiję su artėjančia Europos jaunimo forumo Narių
taryba (COMEM).
Kovą įvyko Eurodesk Lietuva ir Goethe‘s instituto organizuota daugiakalbystės popietė „Žinau viską“
jauniesiems žurnalistams.
Šį mėn. LiJOT atstovai dalyvavo rinkiminiame Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas
stalas“ visuotiniame susirinkime, kuriame buvo išrinktas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
pirmininkas ir šeši valdybos nariai.
Kovo mėn. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginio planavimo
sesija kartu su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Panevėžio miesto jaunimo
reikalų taryba bei su N. Akmenės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
Kovo mėn. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje iki Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
eksponuota jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“ fotografijų
paroda.
Kovo mėn. pabaigoje Vilniuje AB „TEO LT“ patalpose vyko LiJOT organizuotas Europos savanoriškos
veiklos metų bei jiems skirtos ataskaitos (Policy Agenda for Volunteering in Europe) aptarimas bei
diskusija „Savanorystė Lietuvoje: dabartis bei perspektyvos“.

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

Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Kovo 1 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM)
organizuotame neformaliame susitikime dėl būsto politikos pertvarkymo. Susitikimo metu analizuotos
galimybės peržiūrėti socialinio būsto įstatymą.
Kovo 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Lietuvos statistikų sąjungos
seminare „Specialistų pasiūlos ir paklausos įvertinimas Lietuvos darbo rinkoje“. Gauta reikalingos
informacijos jaunimo nedarbo situacijos analizei.
Kovo 2 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Ministro Pirmininko Tarnybos posėdyje dėl
jaunimo nedarbo. Posėdžio metu tartasi dėl priemonių plano jaunimo nedarbui mažinti.
Kovo 3-4 d. konferencijų centre Dubingiai įvyko LiJOT Žiemos forumas. Šio renginio tema – „Jaunimo
organizacijų komunikacija“, pasirinkta atsižvelgus į LiJOT narių išreikštą poreikį LiJOT Asamblėjoje
vykusios interesų grupės metu.
Ne vieną kartą jaunimo organizacijos yra susidūrusios su įvaizdžio kūrimo problemomis. Kuo stipresnis
organizacijos ideologinis pagrindas, tuo daugiau problemų ji turi dėl įvaizdžio formavimo viešoje erdvėje.
Jaunimo organizacijos neturi pakankamai patirties ir žinių, kaip formuojamas įvaizdis, kaip jį keisti ar
kokią įtaką turi jų pačių vykdoma veikla bei skleidžiama informacija.
Daugiau informacijos: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4871
Kovo 6 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros atstove A.Kvikliene dėl LiJOT įgyvendinamo projekto „Youth 4
Democracy”. Susitikime aptarta projekto eiga, praėję susitikimai bei artėjančios veiklos. Projektas sulaukė
rekomendacijų, kaip pagerinti atitinkamas sritis, buvo bendrai įvertintas.
Kovo 7 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo projekto „PROGRESS“ pristatymo renginyje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM). Renginio metu pristatyta jau įgyvendinta projekto
veikla, numatytos tolimesnės projekto įgyvendinimo gairės.
Kovo 8 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Ministro Pirmininko Tarnybos posėdyje dėl
jaunimo nedarbo. Posėdžio metu tartasi dėl priemonių plano, jaunimo nedarbui mažinti.
Kovo 13 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM)
organizuotame neformaliame susitikime dėl būsto politikos pertvarkymo. Susitikimo metu analizuota
jaunimo situacija ir galimybės gauti socialinį būstą.
Kovo 13 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su projekto „PROGRESS“ partneriais.
Susitikime numatyta tolimesnė projekto įgyvendinimo veikla, aptartos partnerių tarpusavio
bendradarbiavimo sąlygos ir sutartys. Suplanuoti bendri visų partnerių mokymai.
Kovo 15 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo metinėje Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos ataskaitinėje konferencijoje. Joje pristatyta 2011 m. veiklų ataskaita, 2012 m. veiklų planas,
perrinktas pirmininkas.

Kovo 18 – 21 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė, LiJOT Valdybos narys A.Palionis bei
LiJOT organizacijų narių atstovas dalyvavo Europos jaunimo konferencijoje Soro, Danijoje.
Konferencijos tema „Kūrybiškumas, inovatyvumas ir talentas – jaunų žmonių dalyvavimas
demokratiniame Europos gyvenime". Daugiau apie konferenciją galite sužinoti čia:
http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=4&NLNewsID=4923
Kovo 19 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo LR Vyriausybės pasitarime, kuriame buvo
pristatytas ir patvirtintas jaunimo nedarbo priemonių planas.
Kovo 19 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT Valdybos narys M.Pilkis dalyvavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) organizuotame 2012-ųjų – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir
kartų solidarumo metų – atidarymo renginyje.
Kovo 20 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo radijo laidoje „Ryto garsai“. Pokalbio tema –
jaunimo nedarbas.
Kovo 20 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos rengtoje
diskusijoje apie jaunimo nedarbą.
Kovo 20 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo trišalės tarybos posėdyje. Vienas iš aptartų
klausimų – jaunimo nedarbas.
Kovo 21 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Neformaliojo ugdymo valdymo grupės susitikime.
Susitikimo metu aptarta projekto eiga, pristatyta tolimesnė veikla, finansavimo mechanizmas.
Kovo 22 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka
dalyvavo rinkiminiame Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ visuotiniame
susirinkime, kuriame buvo išrinktas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos pirmininkas ir šeši
valdybos nariai.
Kovo 26 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) posėdyje
dėl jaunimo iniciatyvų paraiškų svarstymo. Svarstytos pateiktos paraiškos projektinei veiklai vykdyti.
Kovo 27 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Litas prie lito“.
Diskusijoje kalbėta, kodėl Lietuvoje jaunimo nedarbas vienas didžiausių Europos Sąjungoje, kokia
Lietuvoje jaunimo įdarbinimo politika, kokias jaunimo nedarbo mažinimo priemones numatė Vyriausybė.
Kovo 29 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su valstybine rinkimų komisija dėl
projekto „Man ne dzin“. Aptartos bendradarbiavimo galimybės 2012-iems metams.
Kovo 29-30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo „Transparency International"
Lietuvos skyriaus organizuotame renginyje „Skaidrumo dirbtuvės 2012“. Šiame tarptautiniame renginyje
buvo pristatyti visame pasaulyje įgyvendinami atviros valdžios ir e-demokratijos projektai, įvairios
iniciatyvos.
Kovo 30 – balandžio 1 d. Rygoje vyko Šiaurės-Baltijos jaunimo organizacijų tarybų susitikimas, kurio
metu buvo aptarti klausimai, susiję su artėjančia Europos jaunimo forumo Narių taryba (COMEM).
Susitikime dalyvavo LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė,
LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas.

Kovo 30 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos organizuotoje konferencijoje LR Seime „Lietuvos ateitis: tarp vizijos ir realybės”. Renginio metu
buvo aptartos Lietuvos ekonomikos, politikos, kultūros bei kitų sričių situacijos bei problemos, vizijos.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Kovo 24-25 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginio
planavimo sesija kartu su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Panevėžio miesto
jaunimo reikalų taryba. Šios sesijos metu jaunimo organizacijų atstovai analizavo regioninės jaunimo
politikos įgyvendinimą Panevėžyje, bei parengė rezoliucijos projektą dėl efektyvaus ir kryptingo
regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje.
Kovo 30 d. – balandžio 1 d. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“
strateginio planavimo sesija kartu su N. Akmenės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“. Sesijos metu jaunimo organizacijų atstovai buvo supažindinti su vietos situacija, jiems buvo
pristatytas nacionalinės jaunimo politikos įgyvendinimas. Analizuotos pagrindinės problemos, su kuriomis
susiduria N. Akmenės rajone gyvenantys jauni žmonės.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Kovo 8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su psichologe-konsultate
R.Aleliūnaite dėl Eurodesk atstovų regionuose mokymų apie jaunimo konsultavimą. Aptarti mokymo
tikslai, programa, galimas ateities bendradarbiavimas.
Kovo 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bružaitė susitiko su mokymo
vadovu Ž.Mažeikiu dėl Eurodesk atstovų regionuose mokymo kursų „Jaunimo konsultavimas ir mobilumo
skatinimas“ vedimo. Sutarta dėl mokymo tikslų, programos, preliminariai aptarti mokymo metodai.
Kovo 16 d. įvyko Eurodesk Lietuva ir Goethe‘s instituto organizuota daugiakalbystės popietė „Žinau
viską“ jauniesiems žurnalistams. Popietėje dalyvavo 10 jaunųjų žurnalistų, Eurodesk Lietuva programos
redaktorė V.Ružaitė, Eurodesk TV savanoriai I.Pavliukevičius ir L.Milius bei Goethe‘s instituto atstovai.
Popietės metu daugiakalbystės temos aspektus pristatė dr. L.Vaicekauskienė, Lietuvių kalbos instituto
Kalbos kultūros skyriaus vadovė, prof. dr. I.Dabašinskienė, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė,
V.Bačkiūtė, Britų tarybos projektų vadovė, I.Raudienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė. Pristatyta šių dienų kalbų mokymosi padėtis mokyklose, kalbų
situacija Europoje, kalbos politika, kalbų mokymosi planavimas, nauda asmeniui ir šaliai, aktyviai
diskutuota tarpusavyje.
Kovo 16-18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bružaitė rengė Eurodesk
atstovų regionuose mokymus Kaune „Jaunimo konsultavimas ir mobilumo skatinimas“. Mokymus vedė
Ž.Mažeikis, konsultavimo patirtimi ir žiniomis dalijosi profesionali psichologė-psichoterapeutė
R.Aleliūnaitė. Mokymų metu aptarti informacijos paieškos ir atrankos principai, susipažinti su užklausų
atsakymo specifika, taisyklėmis ir Eurodesk intraneto naudojimu, taip pat jaunų žmonių konsultavimu bei
mobilumo temomis: darbas, kelionės, festivaliai, tarptautinė savanoriška veikla. Taip pat pristatyta
mobilumo vasarą skatinimo kampanijos „Išsitaškyk!” regioninių partnerių parengta idėja, parengtas
kampanijos įgyvendinimo regionuose planas. Ankstesniuose mokymuose negalėjusieji dalyvauti buvo
pakviesti į specialią įvadinę mokymų dalį apie jaunimo informavimo principus, Eurodesk tinklą ir
savanoriškos veiklos skatinimo sesijas. Mokymuose dalyvavo 17 Eurodesk atstovų regionuose savanorių.

Kovo 21 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir savanorė G.Bružaitė pristatė Eurodesk
KTU karjeros dienų renginio metu. Renginyje dalyvavo 1800 jaunų žmonių iš Kauno aukštųjų ir vidurinio
lavinimo mokyklų.
Kovo 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su UAB „Soundest“ atstovu
J.Fedorovičiumi dėl programavimo darbų. Sutarta parengti priminimų, finansavimo programų ir vasaros
stovyklų modulius.
Kovo 28 d. Vilniuje AB „TEO LT“ patalpose įvyko LiJOT organizuotas Europos savanoriškos veiklos
metų bei jiems skirtos ataskaitos (Policy Agenda for Volunteering in Europe) aptarimas bei diskusija
„Savanorystė Lietuvoje: dabartis bei perspektyvos“. Diskusijoje aptarta, kaip LR Prezidentūros, Socialinės
apsaugos ir darbo, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo bei kitų ministerijų, nevyriausybinių organizacijų,
tyrėjų, verslo atstovai bei aktyvūs visuomenės veikėjai mato savanoriškos veiklos pokyčius, kaip vertina
pasiektus rezultatus ją plėtojant Lietuvoje ir ką galima bei ketinama daryti ateityje. Diskusijoje dalyvavo
LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, programų vadovas A.Marcinkus, tarptautinių programų savanoris
Ž.Švedkauskas.
Daugiau apie renginį skaitykite čia: http://www.delfi.lt/news/daily/education/l-senkute-savanoryste-visusalies-sektoriu-rupestis.d?id=57528651
Kovo 29 – balandžio 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė
V.Ružaitė dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime ir neeilinėje asamblėjoje Sofijoje, Bulgarijoje. Susitikime
taip pat dalyvavo Europos Komisijos Jaunimo politikos skyriaus atstovai ir vadovas S.Koperdak, kurie
pristatė Europos jaunimo portalo atnaujinimo planą ir naujas užduotis Eurodesk tinklui. Susitikimo metu
apžvelgti kokybės vertinimo rezultatai, kurie parodė augantį Eurodesk paslaugų naudojamumą. Susitikimo
metu aptarti planuojami pažintiniai vizitai su Eurodesk Estijos ir Austrijos atstovais.
Kovo mėn. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje iki Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
eksponuota jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘11“ fotografijų
paroda. Iki tol joje apsilankė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sostinės ir kitų Lietuvos miestų mokyklų
moksleiviai, studentai, užsienio šalių piliečiai, kiti paroda ir projektu susidomėję asmenys. Galerijos
lankytojams parodą visą mėnesį pristatinėjo „Misija Sibiras‘11“ ekspedicijų dalyviai, šioje erdvėje rodytas
ekspedicijos dalyvio K.Kaupinio režisuotas dokumentinis filmas „Misija Sibiras‘11“ Tosmko srityje.
Kovo mėn. pasirašyta sutartis su Europos Komisija dėl Eurodesk Lietuva programos finansavimo 2012 m.
Kovo mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 63911 unikalūs lankytojai, atsakyta 41 užklausa, patalpintos 64 naujienos, 8 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

63 911 unikalūs lankytojai;
22 786 unikalūs lankytojai;
34 852 unikalūs lankytojai.

