Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
gegužės mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos

Gegužės mėnesį daug dėmesio buvo skirta struktūrinio dialogo procesams tiek nacionaliniu, tiek
tarptautiniu lygmeniu. Yra parengtas Struktūrinio dialogo klausimyno Lietuvos prioriteto klausimu
komunikacinės kampanijos planas. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo tarptautiniame
seminare „Dalyvauk" Latvijoje apie struktūrinį dialogą Lietuvos ir Flandrijos susitarimo kontekste.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo neformaliame forume Briuselyje,
kur susitiko su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministre A. Pabedinskiene ir ES
komisare A. Vasilliou. Susitikime įvertintas Struktūrinio dialogo procesas ir aptartos būsimos
ateities gairės.
Taip pat plačiai dirbta ir diskutuota jaunimo užimtumo tema. Pristatyti LiJOT siūlymai dėl jaunimo
užimtumo, pradedamų įgyvendinti programų jaunimo nedarbui mažinti bei LiJOT pozicija dėl ES
programos jaunimui nuo 2014 m., kurie sulaukė EP narių palaikymo. LiJOT atstovai dalyvavo
Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014–
2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“ (su konferencijos rezultatais galima susipažinti
čia).
Įvairiuose Lietuvos regionuose vyko projekto „X-Y-Z“ susitikimai ir debatai, diskutuojama,
atkreipiant dėmesį į nesimokančio, nedirbančio ir mokymų veikloje nedalyvaujančio (NEET‘s)
jaunimo problemą. Toliau buvo vykdomi projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk.“ debatai, įtraukiant
tiek regioninių jaunimo organizacijų, tiek vietos bei nacionalinės valdžios institucijų atstovus
jaunimui aktualiems klausimams spręsti. Taip pat mėnesio pabaigoje buvo organizuotas projekto
„Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ seminaras Panevėžyje.
Gegužės pradžioje vyko dvi vidinės darbo grupės, į kurias kviesti dalyvauti ir savo pozicijas
pareikšti LiJOT organizacijų atstovai Jaunimo politikos pagrindų ir Nevyriausybinių organizacijų
įstatymų klausimais. Gegužės 11-12 d. organizuotas LiJOT Valdybos išvažiuojamasis posėdis,
kuriame buvo aptarta ir įsivertinta LiJOT biuro veikla ir tolesni planai, naujiesiems Valdybos
nariams pristatytos biuro veiklos, Valdybos nariai pasiskirstė veiklos sritimis, o Viceprezidentu
patvirtino J. Morkūną.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis gegužės mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gegužės pradžioje buvo parengtas Struktūrinio dialogo klausimyno Lietuvos prioriteto klausimu
komunikacinės kampanijos planas. Planas apima LiJOT bendradarbiavimą su valstybinėmis
institucijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei ekspertinėmis organizacijomis
dirbančiomis su niekur nedirbančiu, nesimokančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu (angl.
Not in Education, Employment or Training – NEET‘s), platinant elektroninį klausimyną bei
vykdant tiesiogines konsultacijas su jaunimu.
Gegužės 2 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo grupės susitikime dėl pasiruošimo ES
Tarybos pirmininkavimui. Jo metu aptartas Struktūrinio dialogo įgyvendinimo procesas Lietuvoje,
vykdoma nacionalinė Lietuvos konsultacija, patvirtintas nacionalinis Lietuvos klausimynas.
Gegužės 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo nevyriausybinių
organizacijų susitikime su Europos Parlamento Darbo ir socialinių reikalų komiteto delegacija,
kurią sudarė komiteto pirmininkas A. Cercas, J. Lambert ir V. Blinkevičiūtė. E. Rupkus pristatė
LiJOT siūlymus dėl jaunimo užimtumo, pradedamų įgyvendinti programų jaunimo nedarbui
mažinti, LiJOT poziciją dėl ES programos jaunimui nuo 2014 m. EP nariai išreiškė palaikymą
LiJOT siūlymams.
Gegužės 3 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo NVO koalicijos susitikime dėl NVO įstatymo
bei viešųjų pirkimų taisyklių.
Gegužės 6d. LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovais dėl
Lietuvos Nacionalinės konsultacijos klausimyno rengimo.
Gegužės 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime dėl Lietuvos klausimyno sudarymo
pirmininkavimo renginiams.
Gegužės 6 d. vyko LiJOT vidinė darbo grupė dėl Nevyriausybinių organizacijų įstatymo.
Gegužės 7 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
viceministre E. Tamošiūnaite. Viceministrei buvo pateikti klausimai dėl „Erasmus visiems“
programos, aptarti neformaliojo ugdymo plėtros galimybių aspektai, pasidalinta patirtimi. Sutarta,
kad Švietimo ir mokslo ministerija įtrauks LiJOT į procesus, susijusius su neformaliojo ugdymo
plėtra bei pasidomės „Erasmus visiems“ programa bei vystymu.
Gegužės 7 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis susitiko
su EP nare J. Vitkauskaite-Bernard. Buvo aptarta jaunimo situacija Europos lygmeniu, pagrindiniai
iššūkiai dėl naujos švietimo, jaunimo, kultūros programos.
Gegužės 7 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo NVO komisijos posėdyje, kuris vyko
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Posėdyje buvo pristatyti numatomi viešųjų pirkimų
įstatymo pakeitimai, taip pat pristatytas galimas lietuviškojo ECOSOC veikimo modelis.
Gegužės 7 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės
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apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos
priemonių plano 2014-2016 m.
Gegužės 8 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje apie Nevyriausybinių
organizacijų įstatymą.
Gegužės 8 d. vyko vidinė darbo grupė dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų
įstatymo.
Gegužės 9 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grupės posėdyje dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
keitimo ir naujos jo redakcijos rengimo.
Gegužės 9 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pristatė Struktūrinio dialogo procesą bei ateinantį
Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Pristatymas vyko atvirų durų dienos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijoje proga.
Gegužės 9 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime dėl
„Europos jaunimo sostinė 2016“ projekto įgyvendinimo Vilniuje. Buvo aptarta rengiama paraiška,
sostinės titului gauti.
Gegužės 9 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos banko
Finansinio švietimo ir koncepcijos ir tinklalapio www.pinigubite.lt pristatyme. Susitikimo tikslas
buvo suinteresuotas institucijas supažindinti su finansinio švietimo veiklų koordinavimo modeliu ir
pakviesti įsitraukti į jį.
Gegužės 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus davė ekspertinį interviu apie
savanoriškos veiklos ir pilietiškumo santykį Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto absolventui A. Urbonui, kuris rengė bakalauro darbą ša tema.
Gegužės 11 – 12 d. vyko LiJOT išvažiuojamasis Valdybos posėdis, kuriame dalyvavo LiJOT
Prezidentė L. Senkutė, Valdybos nariai A. Batulevičienė, M. Gardauskaitė, J. Morkūnas, A.
Palionis, E. Sinkevičiūtė, V. Kumpis, LiJOT biuro darbuotojai. Kurio metu LiJOT biuro darbuotojai
aptarė ir įsivertino 2013 m. II ketvirčio veiklas, su Valdybos nariais buvo diskutuojama
pagrindiniais LiJOT veiklos klausimais. Su Valdybos posėdžio metu priimtais sprendimais galima
susipažinti čia.
Gegužės 13 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo projekto “Gera praktika” komisijos
susitikime, kurio metu aptartos pateiktos paraiškos.
Gegužės 13 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo konferencijoje
„NEETs grupės atsiradimo priežastys, galimi jų sprendimo būdai nacionaliniame jaunimo problemų
sprendimo plane“.
Gegužės 13 – 16 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo tarptautiniame seminare
„Dalyvauk" Latvijoje apie struktūrinį dialogą Lietuvos ir Flandrijos susitarimo kontekste.
Gegužės 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jungtinių Tautų
Vystymo programos (JTVP) uždaromojoje konferencijoje. Konferencijos metu pristatyti JTVP
veiklos Lietuvoje rezultatai 2006-2012 m.
Gegužės 14 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl nacionalinės jaunimo politikos plėtros
programos priemonių plano 2014-2016 m.
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Gegužės 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo pasitarime dėl
konferencijos „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014–2020 m. laikotarpiu. Problemos ir
perspektyvos“ Seime moderavimo ir organizavimo.
Gegužės 16 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo neformaliame
forume Briuselyje, kur susitiko su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministre A.
Pabedinskiene ir ES komisare A. Vasilliou. Susitikime įvertintas Struktūrinio dialogo procesas ir
aptartos būsimos ateities gairės.
Gegužės 16 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo naujos redakcijos ruošimo.
Gegužės 17 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Lietuvos užimtumo politikos
gairės 2014–2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“. L. Senkutė skaitė pranešimą
„Jaunimas – integrali užimtumo didinimo dalis“, po to abu LiJOT atstovai moderavo skirtingas
darbo grupes. Su konferencijos rezultatais galima susipažinti čia.
Gegužės 18 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
jaunųjų krikščionių sąjungos Traupio skyriaus 10-metyje. Renginio metu vyko diskusija su vietos
bendruomenės atstovais, kaip didinti jaunų žmonių užimtumą regionuose.
Gegužės 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Nacionalinės darbo grupės susitikime.
Gegužės 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Mykolo Romerio universiteto
mokslininkais dėl jaunimo tyrimų situacijos Lietuvoje, aptartos galimos tyrimų kryptys ir gairės.
Gegužės 20 d. vyko Nacionalinės darbo grupės posėdis. Jo metu buvo patvirtintas galutinis
Struktūrinio dialogo klausimynas Lietuvos prioriteto klausimu (socialinė įtrauktis ir NEET‘s
jaunimas) lietuvių kalba. Pradedama Nacionalinė konsultacija.
Gegužės 21 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, Valdybos nariai A. Batulevičienė ir A. Palionis
dalyvavo JTBA valdybos posėdyje.
Gegužės 22 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo seminare ,,Jaunimo
politikos vystymas Juodosios jūros bei Rytų partnerystės regionuose“, kuris vyko viešbutyje
,,Grata“.
Gegužės 22 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo audito komiteto
posėdyje, aptariant Nevyriausybinių organizacijų įstatymo klausimą.
Gegužės 22 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Valdybos narys V. Kumpis dalyvavo debatuose
Kauno rajono savivaldybėje dėl jaunimo problematikos regione.
Gegužės 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo už ES pirmininkavimo
renginių jaunimo politikos srityje organizavimą atsakingų atstovų susitikime Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijoje. Buvo apžvelgta ES jaunimo konferencijos ir kitų renginių pasirengimo padėtis.
Gegužės 23 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis
dalyvavo Socialinės platformos tinklo konferencijoje ,,Socialinės investicijos Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai metu“. Ten L. Senkutė skaitė pranešimą apie „Jaunimo garantiją“.
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Gegužės 24 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, Valdybos narys J. Morkūnas, biuro vadovas M.
Zakarka ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su Panevėžio miesto
jaunimo ir savivaldybės atstovais. Aptarti miesto jaunimo planai, problemos.
Gegužės 24 d. buvo pradėta Nacionalinės konsultacijos su jaunimu elektroninė apklausa.
Gegužės 25 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis viešėjo tarptautiniuose mokymuose Daugirdiškėse.
Gegužės 27-29 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis
dalyvavo nacionalinių darbo grupių susitikime Briuselyje.
Gegužės 27-31 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis, atstovaudamas Europos
iniciatyvinį komitetą, dalyvavo Nacionalinių darbo grupių konferencijoje Briuselyje. Konferencijos
metu priimtos išvados apie struktūrinio dialogo procesą bei jo tobulinimą.
Gegužės 29-31 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos jaunimo
forumo Jaunųjų rinkėjų lygos (League of Young Voters) susitikime, kurio metu buvo pristatyta
lygos koncepcija ir veikla bei suteikta galimybė organizacijų atstovams pasidalinti savo veiklos
pavyzdžiais. Jaunųjų rinkėjų lyga tai iniciatyva, kuria skatinama didinti jaunimo aktyvumą
dalyvaujant rinkimuose.
Gegužės 30 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl jaunimo tyrėjų veiklos
Lietuvoje plėtojimo.
Gegužės 30 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė Lietuvos Respublikos Prezidentūroje
dalyvavo diskusijoje „Piliečių Europa: Europa piliečiams ar piliečiai Europai?“.
Gegužės 30 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grupės posėdyje dėl Jaunimo politikos pagrindų
įstatymo keitimo ir naujos redakcijos rengimo.
Gegužės 31 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo tarpžinybinės Ministro Pirmininko darbo grupės užimtumo klausimais posėdyje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Jos metu buvo pristatyta „Jaunimo garantijų“ iniciatyva
ir jos derinimo su Užimtumo plėtros 2014-2020 m. programos galimybės. E. Rupkus išreiškė LiJOT
pageidavimą aktyviai dalyvauti „Jaunimo garantijos“ įgyvendinimo Lietuvoje planavime.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gegužės 6 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė, biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo
susitikime su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Susitikimo metu buvo aptartas savanorysčių
organizavimo ir informavimo sistemos diegimas.
Gegužės 6 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo projekto „X-Y-Z“ susitikime su Panevėžio rajono
savivaldybės atstovais. Susitikimo metu savivaldybės institucijų atstovai diskutavo apie
nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo situaciją ir ieškojo
bendradarbiavimo galimybių šiai situacijai gerinti. Susitikimą organizavimo Panevėžio rajono
„Apskritasis stalas“.
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Gegužės 8 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos
plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja K. Dambrauskaite ir aptarė visų Lietuvos
apskritųjų stalų susitikimo koncepciją. Susitikimo metu apsispręsta dėl susitikimo temų bei galimų
datų susitikimui.
Gegužės 10 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo LiJOT projekto „X-Y-Z“ susitikime su nesimokančiu,
nedirbančiu ir mokymų veikloje nedalyvaujančiu jaunimu Jonavos rajono savivaldybėje. Susitikimo
metu jauni žmonės buvo supažindinti su projektu „X-Y-Z“, struktūrinio dialogo procesu bei
generavo pasiūlymus jaunimo situacijos gerinimui.
Gegužės 16 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ debatai Marijampolėje, kuriuose dalyvavo
LiJOT Prezidentė L. Senkutė, Valdybos narys V. Kumpis, regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė. Pagrindinė debatų tema – atviro jaunimo centro steigimas Marijampolėje. Jaunimo
reikalų departamento ir Lazdijų atviro jaunimo centro atstovai pasidalino gerąja patirtimi apie atvirų
jaunimo centrų veikimą. Debatų dalyviai diskutavo apie galimą vietą jaunimo centrui bei jo
koncepciją.
Gegužės 17-20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo pirmame
Europos jaunimo forumo darbo grupės ugdymui susitikime. Susitikimo metu susipažinta su darbo
grupės tikslais, artėjančiais darbais ir darbo metodais. Darbo grupės nariai pirmajame susitikime
peržiūrėjo Europos jaunimo forumo poziciją dėl ugdymo bei kuriamą poziciją dėl kokybės
užtikrinimo neformaliajame ugdyme. Kitas grupės susitikimas vyks 2013 m. rudenį, o einamieji
darbai bus tvarkomi nuotoliniu būdu.
Gegužės 22 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ debatai Kauno rajono savivaldybėje.
Pagrindinė debatų tema buvo jaunimo įsidarbinimas, susisiekimas ir atvirų erdvių steigimas rajone.
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ debatuose pristatė jaunimo
įsidarbinimo rajone galimybių studiją, o Kauno rajono turizmo ir verslo informavimo centras –
įvairias galimybes sukurti papildomas darbo vietas Kauno rajone, lengvatas verslui ir darbdaviams.
Kauno rajono jaunimas taip pat pristatė situaciją dėl susisiekimo galimybių rajone trūkumo po 20
val. darbo dienomis ir savaitgaliais bei jaunimo poreikį atvirai jaunimo erdvei rajone. Šiuo metu
„Apvalusis stalas“ rengia rekomendacijas savivaldybei dėl galimų sprendimų visiems debatuose
keltiems klausimams.
Gegužės 24 d. vyko projektų ,,ĮMK“ ir ,,X-Y-Z“ debatai Panevėžio miesto savivaldybėje, kuriuose
dalyvavo LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis, biuro vadovas M. Zakarka bei
Prezidentė L. Senkutė. Pagrindinė debatų tema buvo Panevėžio jaunimo problematika ir
nesimokantis, nedirbantis ir mokymų veikloje nedalyvaujantis jaunimas. Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ pristatė Panevėžio miesto jaunimo problematikos tyrimą ir
savivaldybės patvirtintą jaunimo problemų sprendimų planą. Jaunimas kvietė sprendimų priėmėjus
kartu ieškoti būdų, kaip būtų galima pradėti įgyvendinti šį planą ir viziją, jog Panevėžys taptų
jaunimo galimybių miestu. Šiuo metu „Apskritasis stalas“ taip pat rengia rekomendacijas
savivaldybei, tačiau jau yra aišku, jog vieni pirmųjų žingsnių bus dažnesni ir reguliarūs Jaunimo
reikalų tarybos susitikimai bei reguliarūs jaunimo ir sprendimų priėmėjų susitikimai.
Gegužės 25 d. LiJOT tarptautinių reikalų savanorė G. Sieliūnaitė kartu su Valdybos nariu T.
Nikulinu dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
projekto „X karta“ pavasario sesijoje. Susitikimo metu vyko tiesioginė Nacionalinė konsultacija su
projekte dalyvavusiu jaunimu.
Gegužės 29 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ debatai Jurbarko rajono savivaldybėje,
kuriuose dalyvavo LiJOT biuro vadovas M. Zakarka. Jaunimo organizacijų atstovai pristatė
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jaunimo problematikos tyrimą ir patvirtintą jaunimo problemų sprendimų planą. Jauni žmonės labai
aktyviai kvietė politikus pasisakyti už atviros jaunimo erdvės kūrimą Jurbarke ir jaunimo
darbuotojo atsiradimą. Šie pokyčiai yra numatyti jau patvirtintame sprendimų plane, todėl ypač
svarbu, jog būtų pradėti įgyvendinti kuo anksčiau. Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“ šiuo metu rengia rekomendacijas savivaldybei, kaip galėtų būti steigiama atvira
jaunimo erdvė ir atsirasti jaunimo darbuotojas.
Gegužės 31 d.- birželio 2 d. vyko projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ projekto
seminaras Panevėžio rajone.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gegužės 3–7 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė dalyvavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros organizuotuose mokymo kursuose, skirtuose organizacijoms,
ketinančioms įgyvendinti Europos jaunimo savaitę 2013.
Gegužės 6 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo LiBiTOP bibliotekų
ateities scenarijų tyrime. Tai buvo paskutinis penkis mėnesius trukusio tyrimo susitikimų ciklo
renginys. Šiuo metu vyksta tyrimo dalyvių įžvalgų analizė, o birželio mėnesio pabaigoje
planuojama paskelbti tyrimo ataskaitą.
Gegužės 10 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjomis V. Giraityte ir G.
Vitiene, Šeimos ir bendruomenių departamento vyr. patarėju S. Kulbausku ir Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais bei ministerijos Strateginio
planavimo ir analizės departamento atstovais. E. Rupkus pristatė bendrinio jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos aprašą ir siūlymus jo įgyvendinimui, buvo svarstoma, kaip įtraukti sistemos
įgyvendinimą į 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų planavimą.
Gegužės 10–12 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė dalyvavo projekto „Europa tavo
lėkštėje“, skirto įgyvendinti Europos jaunimo savaitės veiklas, partnerių susitikime. A. Graikšaitė
pristatė Europos jaunimo savaitę, jos temas ir tikslą, Europos jaunimo savaitės veiklų viešinimą
regioniniu, nacionaliniu ir europiniu lygiu.
Gegužės 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir referentė A. Graikšaitė susitiko
su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja, Europos jaunimo savaitės
koordinatore A. Kvikliene dėl EJS komunikavimo nacionaliniu lygmeniu. Buvo pasidalinta
atsakomybės, sudarytas komunikacijos planas, sutarta dėl spaudos konferencijos.
Gegužės 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk Italijos
nacionaliniame susitikime nuotolinio seminaro būdu ir pristatė Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą
skatinimo kampanijas.
Gegužės 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, redaktorė V. Ružaitė ir referentė
A. Graikšaitė dalyvavo Europos jaunimo savaitės spaudos konferencijoje. Spaudos konferencijos
metu E. Rupkus pristatė ES struktūrinio dialogo konsultacijos Lietuvoje pradžią. Konferencijoje
dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros direktorė L. Gerasimienė, projektų vadovė Agnė Kviklienė, ES
programos „Veiklus jaunimas“ ambasadorius Artūras Deltuva bei vieno iš projektų įgyvendintoja,
Eurodesk atstovė Utenoje Ingrida Jotkaitė.
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Gegužės 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus pristatė Gruzijos jaunimo ir sporto
viceministrui ir kitiems delegacijos iš Gruzijos nariams LiJOT įgyvendinamą Eurodesk Lietuva
programą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo veiklas.
Gegužės 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir biuro vadovas M. Zakarka
susitiko su „LingJob“ atstove E. Kukevičiene dėl galimo bendradarbiavimo. Aptartos galimybės
šviesti jaunus žmones apie laisvai samdomą darbą.
Gegužės mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portale
Eurodesk.lt/žinauviską.lt atsakytos 52 užklausos, patalpintos 52 naujienos, 3 jaunųjų „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 6 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

62 346 lankytojai;

www.lijot.lt

8 107 lankytojai.
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