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

Pagrindinės veiklos
Rugsėjo mėnesį LiJOT atstovai dalyvavo dviejuose Nacionalinės darbo grupės dėl struktūrinio dialogo
plėtros susitikimuose. Buvo aptarti veiksmai, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai sėkmę, tobulintas darbo grupės veiklos aprašas.
Šį mėnesį pradėta vykdyti šių metų informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne
dzin“, kuri pristatyta rugsėjo 10 d. spaudos konferencijoje.
Rugsėjo 19 d. vyko ir LiJOT 20-mečio minėjimo renginys Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Po
oficialiosios dalies vyko LiJOT 20-mečio ir kampanijos „Man ne dzin“ koncertas Vilniaus Rotušės
aikštėje.
Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo parengimo.
Rugsėjį pristatyas ir visiškai atnaujintas LiJOT tinklapis www.lijot.lt, kuris bus patogesnis ir patrauklesnis
naudotis.

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

Rugsėjo mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugsėjo 6 d. LiJOT tarptautinių reikalų kordinatorius K. Žemaitis kartu su Jaunimo patarėjų tarybos prie
Europos Tarybos nare Aušrine Armonaite dalyvavo Šiaurės – Baltijos šalių nacionalinių tarybų susitikime
Helsinkyje. Jame buvo aptarta Šiaurės – Baltijos šalių nacionalinių tarybų pozicija artėjančioje Europos
jaunimo forumo Generalinėje asamblėjoje. Diskutuota apie regioninio bendradarbiavimo galimybes.

Rugsėjo 7 d. LiJOT tarptautinių reikalų kordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos Jaunimo Forumo
organizuotoje narių konsultacijoje dėl Darbo plano 2012-2013 metams. Buvo atstovautos LiJOT
strateginės nuostatos ir veiklos vizija ateinantiems metams.
Rugsėjo 10-14 d. LiJOT tarptautinių reikalų kordinatorius K. Žemaitis dalyvavo ES Jaunimo
konferencijoje Kipre, kurioje buvo prisidėta prie II-ojo struktūrinio dialogo ciklo pagrindinio dokumento
rengimo. Su konferencijos rezultatais galite susipažinti čia: http://goo.gl/xyywL.
Rugsėjo 11 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo 2014–2020 metu Europos Sajungos struktūrinės
paramos komisijos posėdyje.
Rugsėjo 13 d. įvyko LiJOT tarptautinių reikalų savanorio Ž. Švedkausko organizuotas Heart Programme
projekto partnerių susitikimas. HEART programa – tai Europos Sąjungos remiama programa, skirta
gerinti jaunimo gyvenimo sąlygas bei teikti su sveikais ir harmoningais santykiais susijusius patarimus,
kurią kartu su Londono metropoliteno policija Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje įgyvendina Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba. Rugsėjo 13 d. projekto partneriai susitiko Vilniaus savivaldybėje, aptarė
galimas bendradarbiavimo gaires bei pristatė savo veiklą Lietuvos NVO ir JNVO atstovams.
Rugsėjo 17 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo LRT radijo laidoje apie rinkimus.
Rugsėjo 18 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Laisvės premijos komisijos posėdyje. Laivės
premijos komisija – komisija, svarstanti Laisvės premijos skyrimą, kuria siekiama įvertinti asmenų ir
organizacijų pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį
bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.
Rugsėjo 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su JRD, SADM ir Vyriausybės atstovais
dėl nedarbo mažinimo priemonių.
Rugsėjo 21 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje pristatyas projektas
„Lietuvos skydas“. Šis projektas išreiškia lietuvių vienybės idėją, tautos susitelkimą nepriklausomai
Lietuvos valstybei išsaugoti ir sustiprinti.
Rugsėjo 21-25 d. LiJOT tarptautinių reikalų kordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos Tarybos, už
jaunimą atsakingų ministrų konferencijoje Sankt-Peterburge. Nors konferencija ir nepriėmė jokio galutinio
dokumento, LiJOT pozicijai buvo atstovaujama sėkmingai, LiJOT atstovo darbas Lietuvos delegacijoje
buvo įvertintas teigiamai.
Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo NVO koordinavimo komisijos posėdyje, kuriame
buvo pristatytas 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP) bendruomenių ir NVO vaidmens
didinimo tikslo (SADM) galimų finansinių šaltinių ir preliminaraus biudžeto planavimas.
Rugsėjo 26 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje „Ar pažįsti jauną žmogų?“. LiJOT atstovai susitiko su jaunimo tyrėjais iš
skirtingų Europos šalių, keitėsi patirtimi.
Rugsėjo 27 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo darbo grupės dėl jaunimo nedarbo mažinimo
posėdyje Vyriausybėje.

Rugsėjo 27 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio komisijos
posėdyje. Komisija skirta parengti Lietuvos valstybės atkūrimo šitmečio minėjimo valstybinės programos
metmenis.
Rugsėjo mėn. LiJOT atstovai tarptautinių reikalų savanoris Ž. Švedkauskas bei R. Ribačiauskaitė tęsė
darbus Vilniaus savivaldybės iniciajuotoje trišalėje darbo grupėje, suformuotoje parengti ir pateikti
Vilniaus miesto paraišką tapti Europos Jaunimo Sostine 2015. Vilniaus miestui patekus į antrąjį konkurso
etapą, sukurtas Facebook puslapis, kitais būdais viešinta kampanija, tobulinta bei atnaujinta paraiška
pateikta YFJ spalio 1 dieną. Prie iniciatyvos Facebook tinkle galite prisijungti adresu
http://facebook.com/VilniusLevelUp.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugsėjo 5 d. regioninių reikalų koordinatorius M. Zakarka dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl
struktūrinio dialogo plėtros susitikime. Buvo aptarti veiksmai, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai sėkmę, tobulintas darbo grupės veiklos aprašas.
Rugsėjo 6 d. LiJOT regioninių reikalų savanorė G. Alaburdaitė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro
rengtame seminare dėl Neformaliojo ugdymo programų akreditavimo penkiose Neformaliojo ugdymo
krepšelį įsivedusiose pilotinėse savivaldybėse.
Rugsėjo 6 d. savanorė L. Prievelytė dalyvavo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos
renginyje „Kordinalizacija“.
Rugsėjo 7 d. regioninių reikalų koordinatorius M. Zakarka dalyvavo susitikime su Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininku Zenonu Vaigausku. Buvo aptarti bendradarbiavimo veiksmai įgyvendinant
informacinę jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin“.
Rugsėjo 6 – 13 d. LiJOT regioninių reikalų savanorė G. Alaburdaitė vertino Neformaliojo ugdymo
programų paraiškas.
Rugsėjo 25 d. regioninių reikalų koordinatorius M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime su jaunimo reikalų koordinatoriais.
Susitikimo metu buvo pristatyta įgyvendinama LiJOT veikla susijusi su regionine jaunimo politika.
Aptarti svarbiausi pasiekti rezultatai bei būsimi projektai.
Rugsėjo mėn. savanorė L. Prievelytė koordinavo pasiruošimą LiJOT 20-mečio renginiui, kuris vyko
rugsėjo 19 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Rugsėjo mėn. savanorė L. Prievelytė organizavo praktinius ir logistinius aspektus eilinei 33-iai LiJOT
Asamblėjai, kuri vyks spalio 20 – 21 d.
Rugsėjo mėn. pradėtas pasirengimas projekto „Įsitrauk.Mokykis.Keisk“ įgyvendinimui.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas

Rugsėjo 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo nacionalinės darbo grupės dėl
informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
Rugsėjo 10 d. įvyko informacinės jaunimo pilietiškumo kampanijos „Man ne dzin“ pristatymas
žiniasklaidai. Pristatyme dalyvavo LiJOT prezidentė L. Senkutė, Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininkas Zenonas Vaigauskas, visuomenininkas Gabrielius Liaudanskas-Svaras. Buvo pristatytos
pagrindinės kampanijos veiklos, siekiami tikslai bei rezultatai. Daugiau informacijos apie kampaniją galite
rasti tinklapyje www.mannedzin.lt arba Facebook paskyroje http://facebook.com/mannedzin.
Rugsėjo 11 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė susitiko su Goethe‘s instituto kalbos
skyriaus vadove N. Buinovskaja aptarti tolimesnės daugiakalbystės viešinimo per jaunimo žiniasklaidą
projekto eigos. Išrinkta daugiakalbystės konkurso nugalėtoja – Eurodesk Lietuva ir ES programos
„Veiklus jaunimas“ jaunųjų žurnalistų tinklo žurnalistė L. Vilkaitė.
Rugsėjo 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su „Swedbank“ atstovais dėl
bendradarbiavimo skatinant jaunų žmonių finansinį raštingumą. Nutarta tęsti derybas dėl galimo
bendradarbiavimo pateikus patikslintą detalų pasiūlymo įgyvendinimo planą.
Rugsėjo 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir programos redaktorė V. Ružaitė
susitiko su UAB „Soundest“ vadovu R. Laurinavičiumi. Eurodesk Lietuva komandai buvo pristatytas
naujas socialinių tinklų koordinavimo ir naujienlaiškio siuntimo mechanizmas „SoundestDesk“.
Rugsėjo 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir savanoris Ž. Švedkauskas lankė
Eurodesk Lietuva atstovus Panevėžio rajone – Panevėžio raj. savivaldybės viešąją biblioteką, kur susitiko
su bibliotekos administracijos atstovais ir darbuotojomis, atsakingomis už Eurodesk tinklo veiklą. Aptartas
bendradarbiavimas nuo sutarties pasirašymo pradžios, atsakyti kilę techniniai klausimai, numatytos
veiklos iki metų pabaigos. Sutarta į veiklą įtraukti savanorį.
Rugsėjo 21 d. LiJOT ryšių su visuomene savanoris A. Bružas dalyvavo susitikime su Statistikos
departamento atstovais dėl ateinantiems statistikos metams paminėti skirto bendro LiJOT ir Statistikos
departamento leidinio apie statistiką ir jos naudą jaunimui išleidimo.
Rugsėjo 23-27 d. LiJOT savanoris Žilvinas Švedkauskas lankėsi Suomijos jaunimo informavimo ir
konsultavimo nacionalinio koordinatoriaus centre ir vietos jaunimo informacijos centruose. Susipažinta su
bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo raida bei esama situacija Suomijoje. LiJOT savanoris
bendravo su jaunimo informavimo darbuotojais bei analizavo jų darbo specifiką, stebėjo jaunimo
konsultavimą tiek „akis į akį“, tiek internetinėmis priemonėmis.
Rugsėjo 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus kartu su savanore L. Prievelyte susitiko su
ISM vadybos ir ekonomikos universiteto atstove A. Gagarina dėl bendradarbiavimo tęsimo. Nutarta tęsti
bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas rengti svarbius LiJOT renginius universiteto patalpose, viešinti
universiteto veiklą LiJOT kanalais.
Rugsėjo 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo
administruojamos Euroguidance programos inicijuotame profesinio informavimo partnerių susitikime.
Aptartos Euroguidance veiklos, bendradarbiavimo 2013 m. galimybės.
Rugsėjo 27-29 d. Eurodesk Lietuva programos savanorė A. Graikšaitė kartu su Eurodesk Lietuva
partnerėmis Utenos regione I. Jotkaite ir G. Vaičiūnaite dalyvavo Europos Eurodesk regioninių partnerių
seminare, kurio metu buvo pristatytos „Veiklaus jaunimo“, „Erasmus visiems“ ir „Judus jaunimas“

programų galimybės, taip pat aptartas Europos jaunimo portalo vystymas ir Eurodesk regioninių partnerių
vaidmuo būsimuose pasikeitimuose.
Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir savanoris Ž. Švedkauskas rengė pirmąjį
jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo rengimo ekspertinės darbo grupės susitikimą
Jaunimo reikalų departamento prie SADM patalpose. Darbo grupės nariai prisistatė, buvo supažindinti su
jaunimo informavimo ir konsultavimo problematika Lietuvoje ir Europoje bei aprašo rengimo darbo
organizavimo procesu.
Rugsėjo mėn. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo parengimo.
LiJOT rengs aprašą, kuris nubrėš pagrindines gaires tokios sistemos sukūrimui Lietuvoje, bus sudaryta
speciali ekspertų darbo grupė, stebėsianti rengimą, vyks konsultacijos su vietos ir tarptautiniais ekspertais,
susitikimai ir bendradarbiavimas su šešių skirtingų Lietuvos savivaldybių atstovais.
Rugsėjo mėn. startavo visiškai atnaujintas LiJOT internetinis puslapis www.lijot.lt. Nuo šiol tinklapis bus
patrauklesnis, patogesnis naudojamui. Taip pat keičiasi ir skelbiamos informacijos rūšys – skelbiamos
bendro pobūdžio ir LiJOT naujienos, LiJOT narių ir stebėtojų organizcijų naujienos bei tarptautinės
naujienos. Į puslapį integruotas ir Eurodesk.lt/žinausviską.lt naujienų srautas.
Rugsėjo mėn. baigtas rengti ir išleistas „Po skėčiu“ leidinys, kuris skirtas paminėti LiJOT 20-metį.
Leidinyje į LiJOT žvelgiama iš kelių skirtingų perspektyvų ir kalbinami įvairių sričių atstovai apie LiJOT
raidą, pasiekimus ir apskritai jaunimo politiką Lietuvoje.
Rugsėjo mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 43 418 unikalūs lankytojai, atsakytos 25 užklausos, patalpintos 55 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.

LiJOT vystymas
Rugsėjo 24 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, regioninų reikalų koordinatorius M. Zakarka ir Eurodesk
Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo planavimo susitikime Jaunimo reikalų departamente prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kur buvo apžvelgta LiJOT veikla 2012 m., aptartos finansavimo
programos jaunimo organizacijoms ir kt.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Rugsėjo mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.mannedzin.lt

43 418 unikalūs lankytojai;
~10 000 unikalių lankytojų;
25 505 unikalūs lankytojai.

