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

Pagrindinės veiklos
Liepos mėn. poilsiavietėje „Asveja“, įsikūrusioje Asvejos regioniniame parke, įvyko tradicinis LiJOT
renginys – Vasaros forumas. Šių metų forumo tema – bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi.
Liepą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vyko Nacionalinės darbo grupės susitikimas
Kipro klausimyno klausimais. Į Nacionalinės darbo grupės sudėtį įeina ir LiJOT atstovai.
Šį mėn. Eurodesk Lietuva programos atstovės dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJS) susitikime,
kuriame pristatė Eurodesk Lietuva teikiamas galimybes.
Eurodesk Lietuva atstovas LiJOT Biure sukvietė partnerių susitikimą dėl jaunimo neformalaus ugdymo ir
JNVO įsitraukimo į parodą „Mokykla 2012“.
Liepos mėn. po oficialios spaudos konferencijos Vilniaus geležinkelio stotyje, į lietuvių tremties ir
kalinimo vietas Chakasijos Respublikoje Rusijos Federacijoje traukiniu pajudėjo 11-oji projekto „Misija
Sibiras“ ekspedicijos komanda.
Oficialaus projekto dalyvių išlydėjimo renginio metu septynis metus jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo iniciatyvą organizavusi LiJOT simboliškai perdavė projektą „Misija Sibiras“ į
labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ rankas.

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 1 d. LiJOT pradėjo ES pirmininkaujančio Kipro klausimyno platinimą, klausimynas baigtas
platinti liepos 31 d. Apklausoje dalyvavo 251 respondentas.

Liepos 8 d. LiJOT bendradarbiaudama su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija teikė valstybės
projekto idėjos aprašymą Švietimo ir mokslo ministerijai dėl neformalaus švietimo paslaugų plėtros.
LiJOT administracinis asmuo idėjos kūrime – savanorė L.Prievelytė.
Liepos 21-22 d. poilsiavietėje „Asveja“, įsikūrusioje Asvejos regioniniame parke, įvyko tradicinis LiJOT
renginys – Vasaros forumas. Šių metų forumo tema – bendradarbiavimas su valstybiniu sektoriumi. Apie
renginio pranešėjus, temas ir užsiėmimus daugiau informacijos rasite čia.
Liepos 24 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vyko Nacionalinės darbo grupės
susitikimas Kipro klausimyno klausimais. Į Nacionalinės darbo grupės sudėtį įeina ir LiJOT atstovai.
Susitikime buvo nuspręsta, kad LiJOT, padadedama SADM, organizuos konsultacijas iškeltu klausimu su
NVO ir valstybinio sektoriaus ekspertais, kad klausimyno rezultatai būtų kuo tikslesni.
Liepos 26 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT tarptautinių programų vadovas K.Žemaitis
dalyvavo susitikime dėl Europos Rytų ir Kaukazo renginio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.
Susitikime buvo išgryninta renginio tema, potemės, preliminariai pasiskirstyta darbais ir atsakomybėmis.
Liepos 27 d. vykdydamas Nacionalinės darbo grupės iškeltus tikslus, LiJOT tarptautinių programų
vadovas K.Žemaitis susitiko su NVO ekspertais jaunųjų atvykėlių tema. Buvo susitikta su Kauno
Raudonojo kryžiaus pabėgėlių draugijos centru. Buvo pasidalinta informacija apie pabėgėlių situaciją
Lietuvoje. Ši informacija pravertė ruošiant atsakymus Kipro klausimynui.
Liepos 30 d. LiJOT regioninių reikalų savanorė G.Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) susitikime demokratiškumo projektų vykdytojams. Susitikime
pristatyta projektų ataskaitų rengimo tvarka.
Liepos mėn. LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas ruošė pirkimo pasiūlymą Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos aprašo parengimo paslaugų pirkimui. Parengta pasiūlymo koncepcija, metodinės
gairės bei surinkti kvalifikaciniams reikalavimams būtini dokumentai.
Liepos mėn. LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas dalyvavo „Vilnius - Europos jaunimo
sostinė 2015“ darbo grupės susitikimuose. Europos jaunimo sostinės vardo konkursas organizuojamas
Europos jaunimo forumo, siekiant atkreipti dėmesį į jaunimo įtraukties temą bei inovatyvių miesto
sprendimų svarbą jaunam žmogui. Atnaujintą Vilniaus paraišką ruošia darbo grupė, sudaryta iš Vilniaus
miesto savivaldybės, LiJOT bei VJOSAS atstovų.
Liepos mėn. vyko LiJOT tarptautininkų tinklo vidinės komunikacijos naujienlaiškio ketvirtojo numerio
parengiamieji darbai, už kuriuos atsakingas tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas. Šiuo metu
naujienlaiškį prenumeruoja 60 asmenų, savo organizacijose atsakingų už tarptautinius ryšius.
Naujienlaiškį įdėmiai peržiūri 32,7 proc. prenumeratorių (liepos mėnesio statistika). Jei norite prisijungti
prie šio naujienlaiškio, rašykite zilvinas@lijot.lt.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Liepos 25-26 d. LiJOT regioninių reikalų savanorė G.Alaburdaitė dalyvavo Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ (MJOTAS) Vasaros forume. Forumo metu MJOTAS nariams
vesti komandiniai užsiėmimai, pristatyta Lietuvos jaunimo politikos struktūra ir veikimo principai ir
padėta rengti pozicija dėl Atvirųjų jaunimo centrų.

Liepos mėn. kontaktuota su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis „Apskritaisiais stalais“ dėl jų
kontaktinės informacijos atnaujinimo bei dalyvavimo LiJOT Vasaros forume. Atnaujinta kontaktinė
„Apskritųjų stalų“ informacija pateikta Jaunimo reikalų departamentui (JRD).

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Liepos 3 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir regioninių reikalų koordinatorius
M.Zakarka susitiko su UAB Prodevia atstovu A.Čičinsku dėl galimo bendradarbiavimo kuriant naują
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos interneto svetainę.
Liepos 9 – 15 d. Eurodesk Lietuva atstovė Utenoje G.Vaičiūnaitė stažavosi LiJOT biure. Stažuotės metu
papildyta tarptautinės savanorystės programų duomenų bazė. Šiuo metu duomenų bazėje talpinamos 37
tarptautinės savanorystės programos.
Liepos 10 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir regioninių reikalų koordinatorius
M.Zakarka susitiko su UAB Soundest atstovu R.Laurinavičiumi dėl galimo bendradarbiavimo kuriant
naują Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos interneto svetainę.
Liepos 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus LiJOT Biure sukvietė partnerių susitikimą
dėl jaunimo neformalaus ugdymo ir JNVO įsitraukimo į parodą „Mokykla 2012“. Susitikime dalyvavo
atstovai iš VšĮ „Sėkmės mokykla“, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Ugdymo plėtotės
centro. Susitarta rengti bendrą neformalų ugdymą pristatantį stendą.
Liepos 14 – 15 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir savanorė A.Graikšaitė dalyvavo
Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJS) susitikime, kuriame pristatė Eurodesk Lietuva teikiamas galimybes.
Konsultuota apie 250 jaunų žmonių, daugiausiai dėmesio sulaukė savanoriškos veiklos ir studijų užsienyje
temos.
Liepos 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus kartu su Europos jaunimo kortelės
koordinatore R.Labalaukyte susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo
skyriaus vyr. specialiste J.Sakalauskiene ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM vyr. specialiste
S.Jančauskaite-Aragroug dėl „Judaus jaunimo kortelės“ iniciatyvos įgyvendinimo bei Eurodesk Europos
tinklo susitikimo, planuojamo 2013 m. Vilniuje. Pasikeista informacija ir sutarta bendrai siekti
naudingiausių sprendimų.
Liepos 20 d. po oficialios spaudos konferencijos Vilniaus geležinkelio stotyje, į lietuvių tremties ir
kalinimo vietas Chakasijos Respublikoje Rusijos Federacijoje traukiniu pajudėjo 11-oji projekto „Misija
Sibiras“ ekspedicijos komanda.
Penktadienio popietę projekto ekspedicijos dalyvių išlydėti atvyko ir sveikinimo kalbas sakė Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentė Loreta Senkutė, projekto globėjas, Europos Parlamento
narys prof. V.Landsbergis, Užsienio reikalų ministras A.Ažubalis, Europos Parlamento narė
R.Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seimo kancleris J.Milerius, Socialinės apsaugos ir darbo ministras
D.Jankauskas ir kiti konferencijos svečiai.
Oficialaus projekto dalyvių išlydėjimo renginio metu septynis metus jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo iniciatyvą organizavusi LiJOT simboliškai perdavė projektą „Misija Sibiras“ į
labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ rankas.
Daugiau apie „Misija Sibiras‘12“ dalyvių išlydėjimą skaitykite čia.

Liepos mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 35 511 unikalūs lankytojai, atsakytos 26 užklausos, patalpintos 56 naujienos, 9 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

35 511 unikalūs lankytojai;
20 324 unikalūs lankytojai;
46 989 unikalūs lankytojai.

