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

Pagrindinės veiklos
Spalio 20 – 21 dienomis vyko eilinė 33-ioji LiJOT Asamblėja, kurios metu LiJOT tikrąja nare tapo
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“, svarstyta rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo
kokybės gerinimo Lietuvoje, pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatorių, išrinkti LiJOT Padėkos vakaro
nominantai. Daugiau apie Asamblėją galite sužinoti čia: http://goo.gl/DuRg7.
Spalio mėnesį Eurodesk Lietuva programos atstovai dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime ir Generalinėje
Asamblėjoje Kopenhagoje, Danijoje, kurios metu Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
išrinktas į Europos Eurodesk tinklo valdybą.
Šį mėnesį LiJOT atstovas dalyvavo trijuose Nacionalinės darbo grupės dėl Struktūrinio dialogo stiprinimo
(NDG) susitikimuose, kuriuose aptartas tolesnis darbų planas ir pasiskirstymas besiruošiant artėjančiam
Lietuvos pirminikavimui ES Tarybai. Gilintasi į jaunimo politikos nacionalinį bei bendrąjį prioritetą bei
aiškintasi, kokiais būdais šiuos prioritetus įgyvendinti.
Spalį LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo
susitikime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dėl jaunimo nedarbo priemonių – mobilių jaunimo
darbuotojų grupių ir socialinės reabilitacijos programos rengimo. Buvo pristatyta LiJOT pozicija,
diskutuota dėl programos aprašo rengimo su ministerijos, Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir Lietuvos darbo biržos atstovais.
Spalio pradžioje Eurodesk Lietuva programos atstovai ISM vadybos bei ekonomikos universiteto
patalpose organizavo jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo rengimo ekspertinės darbo
grupės seminarą – konsultaciją su tarptautiniu jaunimo informavimo ir konsultavimo ekspertu D.
Capecchi. Darbo grupės nariai buvo supažindinti su jaunimo informavimo ir konsultavimo modeliais
Europoje bei patys aptarė galimas šios sistemos alternatyvas Lietuvoje.

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

Spalio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas

Spalio 2 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė susitiko su Seimo sporto ir jaunimo komisijos pirmininku J.
Liesiu. Kalbėta apie NVO finansavimo galimybes ateinančiais metais.
Spalio 3 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė susitiko su NVO teisės instituto valdybos pirmininku R.
Jokūbausku. Tartasi ir konsultuotasi LiJOT įstatų klausimais.
Spalio 3 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo Seimo sporto ir jaunimo komisijos posėdyje.
Pristatytos 2012 m. NVO sektoriaus finansavimo problemos, aptarti 2013 m. galimi pakeitimai.
Spalio 4 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo
susitikime SADM dėl pirminikavimo ES ir jaunimo sektoriaus temų bei prioriteto.
Spalio 5 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus rengė
susitikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su ERYICA (Europos jaunimo informavimo ir
konsultavimo agentūra) direktoriumi D. Capecchi, Jaunimo reikalų departamento ir ministerijos atstovais.
Pristatytas jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas ir pažanga procese, aptartas tolimesnis
darbas.
Spalio 8 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo neformaliame NVO koordinavimo komisijos
susitikime SADM dėl 2014 – 2020 m. ES finansinės perspektyvos.
Spalio 11 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo
nacionalinės darbo grupės posėdyje.
Spalio 16 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje (JRT). Nagrinėta
tema – tyrimai jaunimo srityje.
Spalio 16 d. LiJOT valdybos narė A. Trimonytė dalyvavo SADM organizuotoje „Kartų savanorystės
dienoje“ ir diskusijoje skirtoje kartų dialogui.
Spalio 18 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime dėl nacionalinio plano jaunimo
problemoms spręsti parengimo.
Spalio 19 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, valdybos narė A. Trimonytė ir biuro vadovas M. Zakarka
dalyvavo konferencijoje Seime, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo keliui ir prof. V.
Landsbergio 80-mečiui paminėti.
Spalio 23 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su Azerbaidžano ambasadoriumi dėl
bendradarbiavimo jaunimo srityje.
Spalio 24 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir JRT nare E. Sinkevičiūte dalyvavo susitikime su narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamento vedėju dėl LiJOT ir departamento bendradarbiavimo ir
priemonių jaunimui 2013 metais.
Spalio 25 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Valdybos nariai A. Palionis bei A. Trimonytė dalyvavo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) valdybos posėdyje. Aptartas mokymų planas
2013 metams. JTBA valdybos pirmininku išrinktas A. Palionis.

Spalio 25 d. LiJOT valdybos narė A. Trimonytė dalyvavo diskusijoje „Kelias į aktyvią senatvę“, kurios
tema – kaip įveikti socialinę atskirtį tapus senjoru ir pasitraukus iš darbo rinkos.
Spalio 26 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis Europos Komisijos atstovams bei
ekspertinės grupės dėl savanorystės nariams pristatė Europos Jaunimo Forumo reakciją į Europos
Komisijos pasiūlymą dėl neformaliojo švietimo bei neformaliojo mokymosi įtvirtinimo.
Spalio 29 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime SADM dėl
jaunimo politikos pagrindų įstatymo (JPPĮ) papildymų. Nuspręsta organizuoti specialią grupę JPPĮ
klausimams spręsti.
Spalio 30 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo JRT posėdyje. Nagrinėta tema – 2014 – 2020 m. ES
finansinė perspektyva.
Spalio 30 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo interviu su kandidatais į
Europos Jaunimo Forumo prezidentus ir viceprezidentus.
Spalio 31 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo
„C.A.F.E.“ projekto partnerių ir asocijuotų partnerių susitikime dėl baigiamosios projekto konferencijos.
Susitikimo metu suplanuotos LiJOT veiklos konferencijos metu.
Spalio mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis parengė laišką Europos valdymo
komitetui (European Steering Committee – ESC), kuriame buvo išreikštas LiJOT palaikymas ESC
svarstomiems klausimams bei pozicija tarptautinių jaunimo organizacijų įtraukimo į struktūrinį dialogą
klausimu.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Spalio 1 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo JRD prie SADM organizuotame
jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grupės posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyti Finansų
ministerijos užsakymu atlikto jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimo rezultatai, darbo grupės
nariai diskutavo apie tyrimo rezultatus ir tolesnį jų naudojimą. Buvo nutarta „Nacionalinės jaunimo
verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programos“ pristatymo renginio koncepcija ir data.
Spalio 8 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Vidaus
reikalų ministerijos inicijuotoje diskusijoje dėl valstybės planavimo projekto pagal priemonę VP1-4.1VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.
Spalio 19 – 26 d. vyko organizacijų atranka į projektą „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“. Po atrankos projekte
dalyvaus šios regioninės jaunimo organizacijų tarybos: Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“, Kauno rajono organizacijų asociacija „Apvalusis stalas“, Marijampolės jaunimo
organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“,
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Zarasų rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
Spalio 25 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Šalčininkų
rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore ir jaunimo organizacijų atstovais, kurie ketina rajone
steigti regioninę jaunimo organizacijų tarybą.

Spalio 28 – 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo tęstiniame pozityvios
jaunimo politikos seminare Roterdame. Seminare taip pat dalyvavo ir Jaunimo reikalų departamento
Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja L. Bačinskienė ir Rietavo bei Trakų
savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai. Seminaro rezultatai bus toliau diskutuojami su Jaunimo
reikalų departamento atstovais.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Spalio 2, 9 ir 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo susitikime Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje dėl Nacionalinės savanoriškos veiklos programos. E. Rupkus teikė
siūlymus programos aprašui ir pristatė LiJOT poziciją bei galimybę jaunimo organizacijoms įsitraukti į
programos įgyvendinimą.
Spalio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo susitikime Lietuvos darbo biržoje
dėl mobilių jaunimo darbuotojų grupių ir socialinės reabilitacijos programos (jaunimo nedarbo priemonė).
E. Rupkus pristatė LiJOT poziciją, dalyvavo diskusijose dėl programos rengimo.
Spalio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, programos redaktorė V. Ružaitė ir referentė
A. Graikšaitė susitiko su EurodeskTV savanoriais I. Pavliukevičiumi ir L. Miliumi. Susitikimo metu
aptarti šių metų EurodeskTV planai ir perspektyvos kitiems metams.
Spalio 10 – 13 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė, Eurodesk Lietuva atstovė Utenoje
I.Jotkaitė, Eurodesk Lietuva atstovė Kaune L.Eidimtaitė dalyvavo pažintiniame vizite Taline, skirtame
jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemai Estijoje pažinti. Eurodesk atstovai lankėsi Eurodesk Estija
ir Europos jaunimo kortelės atstovų Estijoje biure, Estijos jaunimo organizacijų taryboje bei ES
programos „Veiklus jaunimas“ agentūroje Estijoje, kur išklausyta informacija apie organizacijų veiklą,
gerosios patirties pavyzdžių, ieškota bendradarbiavimo galimybių. Taip pat išklausytas pranešimas apie
Estijos jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, kurį skaitė Estijos darbo su jaunimu centro atstovas
Andres Lokk. Aplankytas Taninfo – Talino darbo su jaunimu centro padalinys, taip pat Pärnu švietimo
konsultavimo centras, kuriuose gilintasi į centrų darbo temas, tikslo grupes, personalo atrankos kriterijus ir
centrų teikiamas paslaugas.
Spalio 16 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo
organizuotame informaciniame seminare Vilniaus regiono profesinio informavimo taškų specialistams.
Seminaro metu skaitytas pranešimas, pristatantis Eurodesk Lietuva veiklą.
Spalio 22 d. parengta ir Lietuvos ir Europos Sąjungos suinteresuotiems veikėjams išplatinta LiJOT
pozicija dėl Europos jaunimo portalo ir Eurodesk programos keitimo. Dokumentas pristatytas per Europos
Sąjungos valstybių atstovų susitikimą (Youth Working Party). Po pozicijos pateikimo Europos Komisija
pakeitė savo nusistatymą dėl radikalių Eurodesk tinklo užduočių keitimo.
Spalio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstove J. Sakalauskiene dėl LiJOT pozicijos dėl Europos jaunimo portalo ir Eurodesk tinklo
užduočių keitimo.
Spalio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir redaktorė V.Ružaitė susitiko su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove A.Kvikliene. Susitikimo metu aptarta Eurodesk Lietuva

ir ES programos „Veiklus jaunimas“ koordinuojamo jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“ veikla,
nuspręsta organizuoti apdovanojimų renginį jaunųjų žurnalistų tinklo nariams.
Spalio 25 – 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir redaktorė V.Ružaitė dalyvavo
Eurodesk tinklo susitikime ir Generalinėje Asamblėjoje Kopenhagoje, Danijoje. Susitikimo metu
diskutuota apie kitų metų Eurodesk veiklos planus bei Eurodesk vaidmenį kuriant atnaujintą Europos
jaunimo portalo versiją tiek turinio, tiek komunikacijos aspektu. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.
Rupkus dalyvavo darbo grupėje apie Eurodesk nacionalinių partnerių vaidmenį Europos jaunimo portalo
kūrimo procese. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo darbo grupėje apie 2013uosius – Europos piliečių metus. Darbo grupėje pasidalinta europiniais planais ir galimybėmis dėl šių
metų veiklų bei šalių patirtimis iš ankstesnių Europos metų veiklų. Pasiūlyta rengti gerosios patirties mugę
per Eurodesk tinklo susitikimą 2013 metais vyksiantį Lietuvoje. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.
Rupkus išrinktas į Europos Eurodesk asociacijos valdybą.
Spalio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 47 970 unikalūs lankytojai, atsakytos 43 užklausos, patalpintos 53 naujienos, 6 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.
Spalio mėn. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir savanoris Ž. Švedkauskas tęsė jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo rengimo darbus. Pabaigta pirmoji aprašo dalis „Situacijos
analizė“, įtraukianti teisinės bazės, atliktų tyrimų peržiūrą, JIK paslaugų žemėlapio sudarymą ir kita.
Spalio mėn. buvo toliau tęsiama informacinės jaunimo pilietiškumo kampanijos „Man ne dzin“
komunikacija, kviečiant jaunus žmones dalyvauti LR Seimo rinkimų pirmajame ir antrajame turuose.

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

47 970 unikalūs lankytojai;
14 738 unikalūs lankytojų;
22 303 unikalūs lankytojai.

