Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. vasario mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Vasario mėnesį vyko daug susitikimų su įvairiomis valstybinėmis institucijomis. Dėl
tolesnio bendradarbiavimo, būsimų bendrų veiklų ir iniciatyvų, stiprinančių jaunimo politiką
Lietuvoje, LiJOT kalbėjosi su Lietuvos Respublikos Seimo sporto ir jaunimo komisijos
pirmininku J. Požela, Ministro Pirmininko patarėju jaunimo ir užsienio investicijų klausimais J.
Pankausku. Taip pat LiJOT aktyviai dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų reikalų
koordinavimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, didžiausių skėtinių
nevyriausybinių organizacijų koalicijos posėdžiuose ir t. t.
Daug veiklos vyko ir tarptautinių reikalų srityje. Vasario mėnesį vykusiame Nacionalinės
darbo grupės posėdyje buvo pristatyta įvykdyta Lietuvos nacionalinė konsultacija. Su Jaunimo
reikalų departamento atstovais aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės. Vasario mėnesį
Atėnuose, Graikijoje vyko struktūrinio dialogo renginys „Įsitrauk ir keisk", kurio metu jauni
žmonės iš aštuonių Europos šalių diskutavo su vietos politikais, dalinosi gerąja patirtimi ir
gilinosi į socialinės įtraukties temą bei rengė rekomendacijas sprendimų priėmėjams visoje
Europoje. Taip pat vyko Europos Iniciatyvinio komiteto posėdis, kuriama sprendžiama dėl
tolesnio struktūrinio dialogo proceso įgyvendinimo, Graikijai pradėjus pirmininkauti ES Tarybai.
Vasario mėnesį toliau vyko projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros
link“ veiklos. Aplankyti Varėnos, Kauno, Šalčininkų, Švenčionių, Druskininkų, Vilniaus,
Joniškio ir Panevėžio Jaunimo darbo centrai ir teritorinės darbo biržos. Taip pat vyko 3
informaciniai renginiai Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje. Jų metu skaityti pranešimai apie priimtą
Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir naujai rengiamą Jaunimo politikos pagrindų įstatymus ir
LiJOT veiklos kryptis 2014 m.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimo ir jaunimo informavimo kryptyje vasario mėnesį
vyko Litexpo studijų mugė „Studijos 2014“, kurios metu buvo pristatomos savanorystės
galimybės, nauja programa „Jaunimo savanoriška tarnyba“, studijos užsienyje, jų pasirinkimas,
taip pat buvo informuojama apie www.žinauviską.lt portalą.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis vasario mėnesį kviečiame susipažinti
žemiau.

Vasario mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Vasario 3 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialiste M.
Misevičiūte. Susitikimo metu kalbėta LiJOT ketinamą organizuoti konferenciją ir susiderinta dėl
temų siekiant išvengti jų persidengimo.
Vasario 3 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su LiJOT Prezidentu M. Zakarka
susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo skyriaus ir Jaunimo reikalų
departamento atstovais aptarti projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ eigos.
Vasario 3 d. LIJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Mykolo Romerio
universiteto atstovais.
Vasario 5 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis pirmininkavo Nacionalinės
darbo grupės posėdžiui, kurio metu buvo pristatyta įvykdyta Lietuvos nacionalinė konsultacija.
Primename, kad konsultacijos metu buvo suorganizuotos diskusijos 37-iose savivaldybėse, veikė
elektroninė apklausos platforma, apklausta apie 1500 jaunų žmonių.
Vasario 5 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis susitiko su Jaunimo reikalų
departamento atstovais bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo gaires.
Vasario 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo
sporto ir jaunimo komisijos pirmininku J. Požela. Susitikimo metu buvo aptartas 2014 m.
bendradarbiavimas ir galimos bendros veiklos bei iniciatyvos stiprinant jaunimo politiką
Lietuvoje.
Vasario 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų reikalų
koordinavimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdyje. Posėdžio metu
buvo aptartas 2013 m. priimto Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimas,
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų Tarybos sudarymo principai ir galimos kandidatūros,
kurias keltų didžiausių skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicija Lietuvoje.
Vasario 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Ministro Pirmininko
patarėju jaunimo ir užsienio investicijų klausimais J. Pankausku. Susitikimo metu buvo aptartas
glaudesnis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir LiJOT bendradarbiavimas, bei 2014 m.
biudžetas, skirtas jaunimo politikos įgyvendinimui.
Vasario 10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo darbo grupės
Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos projektui parengti posėdyje.
Posėdžio metu nutarta, jog LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyrius peržiūri

ir atitinkamai sutrumpina metodikos projektą ir iki vasario 13 d. pateikia sutrumpintą variantą
darbo grupės nariams susipažinti ir pastaboms pateikti.
Vasario 11 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų paramos fondo paraiškų
vertintojų posėdyje, kurio metu buvo supažindinta su fondo reikalavimais, prioritetais ir gavo
vertinti projektų šiam fondui paraiškas.
Vasario 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos įgyvendinamo projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“
valdymo grupės posėdyje. Posėdžio metu buvo išrinktas valdymo grupės pirmininkas bei
pristatyti projekto metu jau pasiekti įgyvendinimo rodikliai.
Vasario 13 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT prezidentas M. Zakarka
susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros atstovais aptarti
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.
Vasario 13-18 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo struktūrinio
dialogo renginyje „Įsitrauk ir keisk" Atėnuose, Graikijoje, kurio metu jauni žmonės iš aštuonių
Europos šalių diskutavo su vietos politikais, dalinosi gerąja patirtimi ir gilinosi į socialinės
įtraukties temą bei rengė rekomendacijas sprendimų priėmėjams visoje Europoje. Socialinė
įtrauktis bei jaunimo verslumas yra jaunimo politikos prioritetai šį pusmetį, kuomet Graikija
pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai.
Vasario 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir administratorė J.
Filipovskytė dalyvavo susitikime su Europos jaunimo parlamento atstovais, kurio metu buvo
kalbėta apie kartu ketinamas rengti kampanijos „Man ne dzin“ veiklas.
Vasario 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir LiJOT Valdybos narys A. Palionis susitiko su
Lietuvos studentų sąjungos tarybos atstovais. Susitikimo metu buvo pristatyta LiJOT veikla,
pagrindiniai prioritetai 2014 m., įgyvendinami projektai. Taip pat pasiūlyta Lietuvos studentų
sąjungai tapti informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ partneriais.
Lietuvos studentų sąjunga kėlė diskusinį klausimą dėl Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų,
domėjosi, kaip LiJOT veikloje atstovaujami studentų interesai, ar yra studentiškų organizacijų ir
kaip girdimas jų balsas.
Vasario 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centro direktoriumi M. Žaltausku. Susitikimo metu buvo aptartas
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimas, galimybės bendradarbiauti
organizuojant bendrus renginius, kuriant metodines priemones savivaldybėms, siekiant stiprinti
savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Vasario 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Užsienio reikalų ministerijos (URM)
komunikacijos departamento atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas tarp
LiJOT ir URM informuojant užsienio lietuvius apie šiais metais vykstančius Lietuvos Prezidento
ir Europos Parlamento rinkimus.
Vasario 19 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo Politikos tyrimų ir analizės
instituto inicijuotoje diskusijoje su tarptautiniais tyrėjais Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje.
Vasario 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo didžiausių skėtinių nevyriausybinių
organizacijų koalicijos posėdyje. Posėdžio metu buvo svarstomas galimas kandidatų sąrašas į
Nacionalinę nevyriausybinių organizacijų Tarybą.
Vasario 23-25 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
Iniciatyvinio komiteto posėdyje Atėnuose, kuriama buvo sprendžiama dėl tolesnio struktūrinio
dialogo proceso įgyvendinimo, Graikijai pradėjus pirmininkauti ES Tarybai. Diskutuota apie
socialinį ir jaunimo verslumą bei ruoštasi artėjančiai Europos jaunimo konferencijai.
Vasario 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo patvirtinti Jaunimo reikalų tarybos siūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai
dėl rengiamos Lietuvos sveikatos programos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai
pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvą ir jos įgyvendinimą Lietuvoje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Vasario 3 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Varėnoje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 4 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Pakruojo rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Pakruojo rajono
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė
2013 m. veiklą ir pasiekimus bei 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 5 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Panevėžio rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Panevėžio rajono
jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė
2013 m. veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.

Vasario 5 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Kaune vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis,
projektų koordinatorė L. Prievelytė ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo
LiJOT informaciniame renginyje Panevėžyje. Renginio metu skaitė pranešimus apie priimtą
Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir naujai rengiamą Jaunimo politikos pagrindų įstatymus ir
LiJOT veiklos kryptis 2014 m.
Vasario 7 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Marijampolės rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Marijampolės
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“. Susitikimo metu „Apskritas stalas“ pristatė 2013
m. veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 10 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Šalčininkuose vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 10 d. LiJOT projektų koordinatorės L. Prievelytė ir I. Paludnevičiūtė dalyvavo NVO
programos antrojo kvietimo projektų teikimo pristatyme.
Vasario 12 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Švenčionyse vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis,
projektų koordinatorė L. Prievelytė ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo
LiJOT informaciniame renginyje Kaune. Renginio metu skaitė pranešimus apie priimtą
Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir naujai rengiamą Jaunimo politikos pagrindų įstatymus ir
LiJOT veiklos kryptis 2014 m.
Vasario 17 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Ukmergės rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Ukmergės rajono
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė
2013 m. veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 18 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Kauno miesto savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Kauno jaunimo

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė 2013 m.
veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Utenos rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė
2013 m. veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių
įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturašaliame
susitikime su Rokiškio rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Rokiškio jaunimo
organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“. Susitikimo metu „Apvalus stalas“ pristatė 2013 m. veiklą
ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti keturių šalių įsipareigojimai
2014 m. pasirašant keturašalį bendradarbiavimo protokolą dėl Regioninių jaunimo organizacijų
tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario 22-23 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo LiJOT kartu su
Europos jaunimo forumo rengtuose mokymuose „Kokybės užtikrinimas neformaliajame
ugdyme“, kuriuose dalyvavo 11 LiJOT narių organizacijų (Lietuvos jaunimo Ramuva, Lietuvos
moksleivių sąjunga, Lietuvos liberalus jaunimas, Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija,
Jaunimo organizacija Darbas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, ELSA Lietuva, Lietuvos jūrų skautija, Jonavos rajono
jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Lietuvos medicinos studentų
asociacija). Mokymų tikslas buvo supažindinti organizacijas su kokybės užtikrinimo
neformaliajame ugdyme metodika ir paskatinti jas taikyti šią metodiką savo veiklose. Siekiant
tęstinumo metodika bus verčiama į lietuvių kalbą.
Vasario 17 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Druskininkuose vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 19 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Vilniuje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė L. Prievelytė, tarptautinių
reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo
LiJOT informaciniame renginyje Vilniuje. Renginio metu skaitė pranešimus apie priimtą
Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir naujai rengiamą Jaunimo politikos pagrindų įstatymus ir
LiJOT veiklos kryptis 2014 m.

Vasario 24 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Joniškyje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo keturšaliame susitikime tarp Vilniaus
miesto savivaldybės, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“, Jaunimo reikalų
departamento ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. Susitikimo metu buvo aptartas keturšalis
bendradarbiavimas įgyvendinant Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“
regioninės jaunimo politikos Vilniaus mieste 2014 m. stiprinimo programą.
Vasario 26 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Panevėžyje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Vasario 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo keturšaliame
susitikime su Zarasų rajono savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu ir Zarasų rajono
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. Susitikimo metu „Apskritas
stalas“ pristatė 2013 m. veiklą ir pasiekimus ir 2014 m. veiklos planą. Taip pat buvo peržiūrėti
keturių šalių įsipareigojimai 2014 m. pasirašant keturšalį bendradarbiavimo protokolą dėl
Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programos įgyvendinimo.
Vasario mėn. buvo skirtas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ataskaitos rengimui,
pasirengimui informaciniams renginiams regionuose ir kampanijai „Man ne dzin“.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Vasario 3 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis davė interviu Kroatijos
jaunimo politikos tyrėjams bei pristatė Lietuvos jaunimo politikos modelį bei situaciją regione.
Vasario 3-4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk Europos
tinklo vykdomojo komiteto posėdyje Eurodesk Briuselio biure. Posėdžio metu svarstyta
Eurodesk tinklo strategija, prekės ženklo politika, Eurodesk Briuselio biuro funkcijos,
pasirengimas pavasario tinklo susitikimui Prahoje, nacionalinių Eurodesk koordinatorių
nominavimo situacija, santykiai su Europos Komisija ir kitais su jaunimu dirbančiais tinklais. E.
Rupkus įpareigotas parengti Eurodesk tinklo strategijos vizijos pasiūlymą. E. Rupkus pakvietė
Eurodesk Briuselio biuro direktorių F. Gonet į Eurodesk Lietuva dešimtmečio minėjimą.
Vasario 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus surengė nuotolinį seminarą (angl.
webinar) jaunimo informavimo taškams, kurio metu buvo pristatytas Jaunimo informavimo ir
konsultavimo darbuotojo vadovas ir jo naudojimas. Taip pat buvo pristatytos naujos
finansavimo, mokymų kursų galimybės. Seminarą stebėjo 18 jaunimo informavimo darbuotojų
skirtinguose jaunimo informavimo taškuose.

Vasario 6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Eurodesk Lietuva
atstovais Kaune – Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro (JATC) ir KTU Karjeros centro
direktorėmis. Buvo aptartos bendradarbiavimo suaktyvinimo 2014 m. galimybėmis. JATC rengia
projektą, kuriuo bus įsteigtas naujo formato jaunimo informavimo taškas – jaunimo pamėgtoje
kavinėje. Susitikimų metu buvo aptartos galimybės tolimesniam aktyviam bendradarbiavimui,
naujos organizacijų vadovės supažindintos su veiklos tikslais.
Vasario 6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavimo ES informacinio
tinklo susitikime Kaune, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50 Europos informacijos centrų
„EuropeDirect“ atstovų, bibliotekų ES lentynų darbuotojų ir Jaunimo Europos komandos narių.
E. Rupkus skaitė pranešimą „Pilietinės akcijos: Man ne dzin patirtis“, kurio metu apžvelgė
LiJOT įgyvendintas pilietiškumo skatinimo informacines kampanijas ir dalijosi patirtimi su
renginio dalyviais. Taip pat dalyvavo plenarinėje diskusijose apie pilietiškumo ir
bendruomeniškumo sąsajas kartu su akademikais ir kunigu.
Vasario 6-8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, Eurodesk Lietuva programos
referentė A. Graikšaitė, Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė, LiJOT projektų
koordinatorė I. Paludnevičiūtė, L. Prievelytė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis,
regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė, biuro administratorė J. Filipovskytė, viešųjų
ryšių koordinatorė R. Aleškevičiūtė ir savanoris A. Urbonas dalyvavo studijų mugėje „Studijos
2014“. Renginio metu buvo pristatomos savanorystės galimybės, nauja programa „Jaunimo
savanoriška tarnyba“, taip pat buvo pristatomos ir studijos užsienyje, jų pasirinkimas, buvo
informuojama apie www.žinauviską.lt portalą, supažindinant su jo turiniu ir turimomis duomenų
bazėmis, kalbinama užsiprenumeruoti kassavaitinį naujienlaiškį. Mugės metu 361 jaunas žmogus
užsiprenumeravo „Žinau viską“ naujienlaiškį. Buvo pakalbinti 1196 žmonės.
Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva atstovas Vilniuje A. Ūdra Europos informacijos centre pristatė
Eurodesk Lietuva teikiamas paslaugas ir jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą
www.žinauviską.lt. Pristatyme dalyvavimo 35 moksleiviai iš Panevėžio.
Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Jaunimo skyriaus specialiste J. Alsyte-Gogeliene dėl Eurodesk Lietuva
programos įgyvendinimo ir paraiškos 2014 m.
Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Vilniaus miesto
savivaldybės Jaunimo skyriaus atstovais dėl Vilniaus jaunimo informacijos centro atidarymo
planavimo. Buvo sudarytas mokymų darbuotojams tvarkaraštis ir pagrindinių pasiruošimo darbų
planas.
Vasario 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Vilniaus miesto
savivaldybės Jaunimo skyriaus atstovais dėl Vilniaus jaunimo informacijos centro atidarymo
planavimo. Buvo parengtas ir aptartas komunikacijos ir viešinimo planas.

Vasario 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus Vilniaus miesto savivaldybės
Jaunimo skyriaus atstovėms G. Karačkinaitei ir I. Mažonavičiūtei rengė jaunimo informavimo
darbuotojų įvadinius mokymus, paremtus Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo
agentūros (ERYICA) metodika „YIntro. Išklausyta pirmoji mokymų kurso dalis.
Vasario 13 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė ir savanoris A. Urbonas
rengė projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ pristatymą motyvaciniame renginyje Panevežio
darbo biržoje.
Vasario 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje „Radioaktyvūs”.
Laidos metu M. Zakarka kalbėjo apie įvairias jaunimo organizacijų organizuojamas pilietines
iniciatyvas ir jų naudą visuomenei.
Vasario 20 d. Eurodesk Lietuva programos referentė A. Graikšaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva
atstovybės Marijampolėje atidaryme. Buvo pristatyta Eurodesk programa ir jos teikiamos
paslaugos. Atidaryme dalyvavo apie 50 žmonių.
Vasario 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus Jaunimo darbuotojų
sertifikavimo mokymų dalyviams nuotoliniu būdu pristatė Jaunimo informavimo ir konsultavimo
sistemos kūrimo procesą.
Vasario 21 d. Eurodesk Lietuva programos referentė A. Graikšaitė kartu su A. Urbonu dalyvavo
Klaipėdoje LCC universiteto „Karjeros ir verslumo mugėje“, kurioje pristatyta Eurodesk
programa, teikiamos paslaugos, teiktos konsultacijos savanorystės, studijų, įsidarbinimo
galimybėmis.
Vasario 24 d. Eurodesk Lietuva programos referentė A. Graikšaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva
atstovybės atidaryme Radviliškyje.Buvo pristatyta Eurodesk programa ir jos teikiamos
paslaugos.
Vasario 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir
administratorė J. Filipovskytė dalyvavo susitikime su VšĮ „Autoriai“ dėl kampanijos „Man ne
dzin“ komunikacijos. Susitikimo metu buvo pasidalinta lūkesčiais apie kampaniją ir susitarta dėl
konsultacijų LiJOT įgyvendinant kampaniją.
Vasario 28-kovo 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, Eurodesk Lietuva
redaktorė R. Stasiulytė ir referentė A.Graikšaitė rengė Eurodesk Lietuva regioninių atstovų
susitikimą, kuriame buvo apžvelgtos praėjusių metų veiklos ir tinklo pasiekimai, aptartos šių
metų bendros tinklo veiklos. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovė V.
Ružaitė pristatė ES programą „Erasmus+“, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė R.
Aleškevičiūtėsupažindino su Jaunimo savanoriška tarnyba, G. Alaburdaitėpristatė kampaniją
„Man ne dzin“ ir įsitraukimo į ją galimybes, LiJOT valdybos narė A. Batulevičienė pristatė
Vietos veiklos grupes, taip pat buvo pristatytas medijų ir informacinis raštingumas.

Vasario 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva
nacionaliniame susitikime, kurio metu pristatė kampaniją „Man ne dzin“ Eurodesk regioniniams
partneriams ir galimybę prie jos prisijungti.
Vasario mėn. pateikta 2013 m. Eurodesk Lietuva programos įgyvendinimo veiklos ataskaitos
Eurodesk Briuselio biurui ir Europos Komisijai.
Vasario mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 62 049 peržiūros, atsakyta į 48
užklausas, patalpintos 52 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5
EurodeskTV vaizdo klipai.
Vasario mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 15 straipsnių, o Facebook puslapyje 30
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis vasarį buvo peržiūrėtas 3373 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

62 049 peržiūros;
3 373 peržiūros.

LiJOT vystymas
Vasario 11 d. LiJOT Valdyba patvirtino ryšių su visuomene koordinatorės Rasos Aleškevičiūtės
įdarbinimą.
Vasario 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
susitiko su įmonės „Airo Catering“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas glaudesnis verslo
įmonės ir LiJOT bendradarbiavimas organizuojant renginius jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms.

