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

Pagrindinės veiklos
Gruodžio 12 d. vyko LiJOT Padėkos vakaras. Jo metu apdovanoti labiausiai 2012 m. nusipelnę jaunimui
asmenys ir iniciatyvos. Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai Metų iniciatyva jaunimui / Metų jaunimo
įvykiu išrinko „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą 2012“, Metų jaunimo organizacijų lyderiu – Lietuvos
moksleivių sąjungos prezidentą Vygintą Eidėną, 2012 metų jaunimo organizacijų partneriu – Utenos A. ir
M. Miškinių viešąją biblioteką, Metų „Jaunimo ambasadoriumi“ – Kęstą Pikūną, 2012 Metų žmogumi,
labiausiai nusipelniusiu jaunimui – Eugenijų Urboną, LiJOT Padėkos apdovanojimas buvo įteiktas –
LiJOT Alumni Giedriui Vaideliui.
Gruodį toliau vyko Nacionalinės darbo grupės dėl struktūrinio dialogo įgyvendinimo susitikimai bei
Lietuvos pirmninkavimo ES Tarybai metu vyksiančių tarptautinių renginių paruošiamieji darbai. Visuose
procesuose aktyviai dalyvauja ir LiJOT atstovai.
Gruodžio mėnesį pateikta galutinė Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo redakcija
Jaunimo reikalų departamentui (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM). Aprašas
rengtas pagal skelbtą JRD viešąjį pirkimą. Šiuo dokumentu remiantis bus kuriama jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistema Lietuvoje vietos ir nacionaliniu lygmenimis.
Gruodžio mėnesį tęsiamas projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“, skirtas stiprinti regionines jaunimo
reikalų tarybas ir jų nares organizacijas. Per gruodį įvyko 4 įsivertinimo sesijos projekte dalyvaujančiose
organizacijose.

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

Gruodžio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gruodžio 1 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, biuro vadovas M.Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K.Žemaitis lankėsi Jaunimo organizacijos DARBAS visuotinėje asamblėjoje.

Gruodžio 3 – 4 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo Europos iniciatyvinio
komiteto dėl struktūrinio dialogo posėdyje. Jame buvo patvirtintas priemonių planas ateinančiam ES
Tarybos pirmininkavimo Trio (Airija – Lietuva – Graikija). Buvo patvirtintos dėl renginių datos, aptartas
tolesnis bendradarbiavimas.
Gruodžio 6 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir ryšių su visuomene koordinatorius A.Bružas dalyvavo
spaudos konferencijoje „Europos Sąjunga pasitiki jaunimu! O Lietuva?“ LR Seime apie jaunimo
itraukimą į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginius ir programas. Daugiau informacijos apie
konferenciją: http://goo.gl/J2f4T.
Gruodžio 7 d.
programos.

LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo susitikime SADM dėl savanoriškos veiklos

Gruodžio 10 d.
LiJOT prezidentė L.Senkutė, biuro vadovas M.Zakarka, tarptautinių reikalų
koordinatorius K.Žemaitis ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Nacionalinės
darbo grupės dėl struktūrinio dialogo įgyvendinimo, susitikimuose, kuriuose aptartas Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai iškeltas nacionalinis jaunimo prioritetas, aptarti numatomi veiksmai 2013
metų pradžioje.
Gruodžio 10 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų tarybos LIJOT
nariais. Buvo aptarta ateinančių posėdžių tematika.
Gruodžio 14 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo Žinių ekonomikos forumo visuotiniame
ataskaitiniame susitikime.
Gruodžio 14 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis pristatė Lietuvos jaunimo politikos
modelį, Lietuvoje besilankanties baltarusių nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Gruodžio 15 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis svečio teisėmis dalyvavo
Baltariusių nacionalinės vaikų ir jaunimo organizacijų tarybos (RADA) rinkiminėje asamblėjoje,
vykusioje Vilniuje, kurioje pasveikino baltarusius vystant jaunimo politiką Baltarusijoje.
Gruodžio 17 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M.Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotame Vilniaus jaunimo konvente. Renginio metu
M.Zakarka moderavo darbo grupę apie jaunimo politikos pagrindų įstatymą ir numatomus jo pakeitimus.
Gruodžio 17 d. buvo baigta rengti ir išsiųsta informacinės jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanijos
,,Man ne dzin“ ataskaita Europos jaunimo forumui. Ataskaita parengta plėtojant LiJOT ir YFJ
bendradarbiavimą balsavimo skatinimo kampanijų vystyme.
Gruodžio 20 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo
grupės dėl struktūrinio dialogo įgyvendinimo susitikime, kuriame buvo išanalizuotas Airijos parengtas
klausimynas dėl Socialinės įtraukties ir pradėtas rengti lietuviškas jo variantas.
Gruodžio mėn. LiJOT tęsė bendradarbiavimą su Moldovos nacionaline jaunimo taryba, toliau derintos
Moldovos jaunimo politikos ekspertų vizito Lietuvoje detalės

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Gruodžio 4 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė vykdė projekto „Įsitrauk. Mokykis.
Keisk“ įsivertinimo sesiją su Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
Gruodžio 6 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė vykdė projekto „Įsitrauk. Mokykis.
Keisk“ įsivertinimo sesiją su Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“.
Gruodžio 7 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė dalyvavo Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Padėkos vakare ir įteikė Utenos Metų savanorio
apdovanojimą.
Gruodžio 5 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė susitiko su Vidu Visockiu,
Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NRJKA) prezidentu. Susitikime susipažinta ir
kalbėtasi apie 2013 m. LiJOT ir NJRKA bendradarbiavimo galimybės.
Gruodžio 12 d. vyko LiJOT Padėkos vakaras. Projektų koordinatorė Laura Prievelytė organizavo
renginio praktinius ir logistinius aspektus. Daugiau apie renginį: http://goo.gl/i8aFS.
Gruodžio 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė vykdė projekto „Įsitrauk. Mokykis.
Keisk“ įsivertinimo sesiją su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
Gruodžio 18 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė vykdė projekto „Įsitrauk. Mokykis.
Keisk“ įsivertinimo sesiją su Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
Gruodžio mėn. vyko organizacijų konsultavimas el. paštu ir telefonu.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gruodžio 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Europos jaunimo kortelės
(EJK) Lietuvoje koordinatore R.Labalaukyte dėl bendradarbiavimo plėtros. Sutarta EJK naujienlaiškyje
integruoti Eurodesk informacijos skiltį, tęsti bendradarbiavimą.
Gruodžio 6 – 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė rengė
Eurodesk Lietuva nacionalinį susitikima. Susitikime dalyvavo 14 Eurodesk Lietuva atstovų regionuose.
Buvo aptartos Eurodesk nacionalinio koordinatoriaus ir atstovų regionuose įgyvendintos veiklos 2012
metais, susipažinta su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Jo esmę, Lietuvos prioritetus,
būsimus renginius pristatė Užsienio reikalų ministerijos atstovas M.Neliupšis. Europos piliečių metus
pristatė Europos Komisijos atstovybės ir Europos Parlamento biuro Lietuvoje informacijos centro atstovė
A.Stankevičienė. Aptarti Europos jaunimo portalo ir Eurodesk tinklo pasikeitimai 2013 metais. Vyko
ateinančių metų Eurodesk Lietuva tinklo veiklų planavimas.
Gruodžio 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanoris Ž.Švedkauskas rengė
paskutinį ekspertinės darbo grupės Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašui rengti
susitikimą, kurio metu sutarta dėl galutinių aprašo išvadų ir rekomendacijų.
Gruodžio 13 – 14 d. vyko Eurodesk Lietuva ir ES programos „Veiklus jaunimas“ koordinuojamų jaunųjų
žurnalistų tinklo „Žinau viską“ apdovanojimai. Jų metu įteikti apdovanojimai metų geriausiems
jauniesiems žurnalistams. Taip pat vyko praktiniai užsiėmimai – komiksus kaip komunikacijos priemonę
pristatė grafikė A.Pavlova, Europos piliečių metus – Europos Komisijos atstovybės ir Europos Parlamento
biuro Lietuvoje informacijos centro atstovė A.Stankevičienė, neformalųjį ugdymą ir jo galimybes –

Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja A.Morkūnienė, Lietuvos pirmininkavimą
Europos Sąjungos Tarybai bei Europos jaunimo savaitę – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros atstovė A.Kviklienė. Apdovanojimuose dalyvavo 10 jaunųjų žurnalistų.
Gruodžio 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanoris Ž.Švedkauskas pateikė
galutinę Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo redakciją Jaunimo reikalų departamentui
prie SADM. Aprašas rengtas pagal skelbtą JRD viešąjį pirkimą. Šiuo dokumentu remiantis bus kuriama
jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema Lietuvoje vietos ir nacionaliniu lygmenimis.
Gruodžio 18 d. vyko Eurodesk Lietuva nacionalinio koordinatoriaus darbuotojų ir savanorių susitikimas,
kuriame įvertinta 2012 metų veikla, pristatytas detalus 2013 metų veiklos planas, dalintasi idėjomis ir
įžvalgomis. Susitikime dalyvavo 11 asmenų.
Gruodžio 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė susitiko su
„Elektroninio moksleivio pažymėjimo“ viešųjų ryšių specialiste L.Tyrylyte dėl bendradarbiavimo ir
viešinimo veiklų. Sutarta dėl preliminaraus komunikacijos plano ir tolimesnio bendradarbiavimo.
Gruodžio 31 d. Europos Komisijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta Eurodesk Lietuva
veiklos programa 2013 metams.
Gruodžio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
47 651 unikalūs lankytojai, atsakyta 20 užklausų, patalpintos 42 naujienos, 3 jaunųjų „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

47 651 unikalūs lankytojai;
8 595 unikalūs lankytojai.

