Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. gegužės mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Gegužės mėnesį didelis dėmesys buvo skirtas tarptautiniams renginiams. Gegužės 5-11 d. vyko
pasaulio jaunimo konferencija Šri Lankoje, kurios pagrindinis tikslas buvo ieškoti būdų, kaip
užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą Jungtinių Tautų kontekste po 2015-ųjų metų. Taip pat
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius dalyvavo Europos iniciatyvinio komiteto posėdyje
Briuselyje, kurio metu buvo aptartas Struktūrinio dialogo procesas, įvykusi Jaunimo konferencija
Solonikuose, įvertintas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai bei trečiasis
struktūrinio dialogo ciklas.
Į pirmą posėdį susirinko ir naujos sudėties LiJOT Valdyba. Šiame posėdyje Valdybos nariai
buvo supažindinti su įvairiais vykstančiais procesais ir darbo Valdyboje principais,
Viceprezidentu perrinktas J. Morkūnas bei priimti kiti sprendimai.
Šį mėnesį vyko net 3 mokymai LiJOT organizacijoms. Tai projekto „Integruotos jaunimo
politikos plėtra“ mokymai Rokiškio, Ukmergės rajono ir Šilalės rajono jaunimo organizacijų
sąjungoms „Apvalus stalas" tema „Jaunimo politika ir interestų atstovavimas“. Taip pat
aplankyti Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”.
Gegužę vyko daug projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ renginių, informacinės pilietiškumo
skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ organizuotų susitikimų bei debatų su kandidatais į Europos
Parlamentą. Eurodesk Lietuva atstovai organizavo Eurodesk Lietuva regioniniams atstovams
mokymus apie nuotolinį jaunimo informavimą ir konsultavimą bei mokymus jauniesiems
žurnalistams
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis vasario mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Gegužės mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gegužės 5-11 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo pasaulio
jaunimo konferencijoje Šri Lankoje. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo ieškoti būdų, kaip
užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą Jungtinių Tautų kontekste po 2015-ųjų metų.
Konferencijos rezultatas – ,,Kolombo jaunimo deklaracija“. Deklaracija skatina didinti jaunimo
politikos plėtojimą pasauliniame kontekste, ypatingai formuluojant naujus plėtros tikslus po
2015 metų. Kolombo jaunimo deklaracijoje, priimtoje ministrų, atsakingų už jaunimo klausimus,
pilietinės visuomenės organizacijų bei jaunimo atstovų, pateikiami siūlymai dėl jaunimo teisių
užtikrinimo, jaunimo įgalinimo bei įtraukimo į sprendimų priėmimą, lyčių lygybės ir kitų
jaunimui svarbių aspektų.
Konferencijos darbo formatas – precedentas, kada pirmą kartą tokio lygmens dokumentas buvo
priimtas kartu jaunimo delegatų ir valstybių atstovų. Dokumentas bus pristatytas artimiausioje
Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks šių metų rudenį Niujorke.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 1 500 jaunų žmonių, ministrų, jaunimo organizacijų atstovų,
ambasadorių ir kitų aukšto rango valstybių bei jaunimo atstovų iš daugiau nei 160 šalių. Pasaulio
jaunimo konferencijoje dalyvavo ir 2 Lietuvos jaunimo delegatai: Vilniaus miesto savivaldybės
Jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė ir VšĮ „Europos namai“ projektų koordinatorė R.
Burinskaitė ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos tarptautinių reikalų koordinatorius K.
Žemaitis.
Gegužės 12 d. vyko pirmasis naujos sudėties LiJOT Valdybos posėdis, kuriame Valdybos nariai
buvo supažindinti su įvairiais vykstančiais procesais ir darbo Valdyboje principais,
Viceprezidentu perrinktas J. Morkūnas bei priimti kiti sprendimai.
Gegužės 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto
savivaldybės jaunimo reikalų skyriaus vedėju J. Laniausku. Susitikimo metu buvo aptarta
Vilniaus miesto jaunimo organizacijų situacija, Vilniuje įgyvendinami projektai, ateities
perspektyvos.
Gegužės 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Aktualijų
studija“. Laidos dalyviai diskutavo apie galimybes Lietuvoje įvesti elektroninį balsavimą. M.
Zakarka išsakė LiJOT Asamblėjoje priimtą poziciją, kad elektroninis balsavimas turi būti
priimtas remiantis skaidrumo, sąžiningumo, atsakingumo ir slaptumo principais
Gegužės 19 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo eiliniame susitikime su
Mykolo Romerio universiteto atstovais.
Gegužės 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Microsoft Lietuva organizuotame
forume „Konkurencingas Lietuvos aukštasis mokslas“. Forumo metu vykusioje apskritojo stalo

diskusijoje M. Zakarka išsakė LiJOT poziciją dėl jaunimo užimtumo, savanoriškos veiklos ir kitų
galimybių įgyti praktinius įgūdžius jauniems žmonėms tobulinimo Lietuvoje.
Gegužės 20 d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Didžiosios Britanijos Ambasados
The Duke of Edinburgh's International Award ceremonijoje, kurios metu buvo apdovanoti
pasaulinės saviugdos programos dalyviai iš Lietuvos.
Gegužės 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo nagrinėjamas jaunimo garantijų iniciatyvos Lietuvoje įgyvendinimas.
Gegužės 22 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo dalyvavo
neformaliame forume Briuselyje, kur susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru G.
Klimavičiumi ir Europos Sąjungos komisare A. Vasilliou. Susitikime įvertintas Struktūrinio
dialogo procesas ir aptartos būsimos ateities gairės bei trečiasis Struktūrinio dialogo ciklas.
Gegužės 23-24 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
iniciatyvinio komiteto posėdyje Briuselyje, kurio metu buvo aptartas Struktūrinio dialogo
procesas, įvykusi Jaunimo konferencija Solonikuose, įvertintas Lietuvos pirmininkavimas
Europos Sąjungos Tarybai bei trečiasis struktūrinio dialogo ciklas. Perduota geroji patirtis kitam
pirmininkaujančių valstybių trio.
Gegužės 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos Edukologijos universiteto
(LEU) plėtros departamento vadovu K. Šalavėjumi. Susitikimo metu buvo aptartas galimas
LiJOT ir LEU bendradarbiavimas siekiant užtikrinti žiniomis ir faktais grįstą jaunimo politikos
įgyvendinimą.
Gegužės 28 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis pristatė Lietuvos jaunimo
politikos modelį bei LiJOT vykdomus projektus baltarusių pilietinės visuomenės atstovams.
Susitikime buvo diskutuojama apie pilietiškumą, balsavimą nuo 16-os metų bei jaunimo svarbą
visuomeniniuose procesuose. Didelio susidomėjimo sulaukė tokie projektai kaip informacinė
pilietiškumo skatinimo kampanija „Man Ne Dzin" bei „Misija Sibiras".
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gegužės 2-4 d. Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymai Rokiškio jaunimo
organizacijų sąjungai „Apvalus stalas" tema „Jaunimo politika ir interestų atstovavimas“.
Mokymus vedė mokymų vadovas N. Miginis.
Gegužės 6 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir prezidentas M. Zakarka
dalyvavo susitikime su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas” ir LiJOT
valdybos nariu A. Vaiginiu. Susitikime kalbėta apie apskritojo stalo veiklas, stiprinimą ir
lūkesčius iš LiJOT.
Gegužės 8 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė buvo susitikusi su Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas” atstove U. Anelauskaite.

Gegužės 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo
Lietuvos moksleivių sąjungos 18-to gimtadienio šventėje. M. Zakarka pasveikino gimtadienio
dalyvius ir įteikė dovaną nuo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos.
Gegužės 16-18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento projektą „Integruotos jaunimo politikos
plėtra“ vedė mokymus Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“.
Mokymų dalyviai buvo supažindinami su nacionaline ir regionine jaunimo politika, jos veikimo
schemomis ir principais.
Gegužės 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos medicinos studentų asociacijos
Asamblėjoje. M. Zakarka sveikino Asamblėjos dalyvius linkėdamas produktyvių sprendimų ir
tolesnio ryžto sprendžiant jauniesiems medikams aktualius klausimus. Asamblėjos metu buvo
išrinkti nauji organizacijos valdybos nariai bei organizacijos pirmininkas.
Gegužės 21 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevčiūtė ir LiJOT projektų koordinatorė L.
Prievelytė dalyvavo vidinėje LiJOT darbo grupėje dėl jaunimo organizacijų veiklos kokybės
stiprinimo sistemos kūrimo.
Gegužės 21-23 d. Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymai Šilalės rajono
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas” tema „Jaunimo politika ir
interestų atstovavimas“. Mokymus vedė mokymų vadovė G. Alaburdaitė.
Gegužės 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ eilinėje Asamblėjoje. M. Zakarka sveikino Asamblėjos dalyvius linkėdamas
ir toliau išlikti viena stipriausių ir didžiausių regioninių jaunimo organizacijų tarybų Lietuvoje.
Asamblėjos metu taip pat buvo išrinkti nauji organizacijos valdybos ir revizijos komisijos nariai.
Gegužės 27 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo konferencijoje apie NVO
ir verslo partnerystės skatinimą. Konferencijos organizatorius - VšĮ „Taikomosios politikos
institutas“.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gegužės 5 d. LiJOT savanoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinį renginį Varėnos jaunimo darbo centre.
Gegužės 5 d. informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ jaunimo ir
kandidatų į Europos Parlamentą susitikimas Rokiškyje. Susitikime dalyvavo kampanijos
koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė.
Gegužės 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka moderavo kampanijos „Man ne dzin“ debatus
Klaipėdoje. Debatų metu skirtingų politinių partijų kandidatai į Europos Parlamentą diskutavo
jaunimo politikos ir bendrojo jaunimo užimtumo temomis. Kalbėjo apie savo įsipareigojimus
jauniems žmonėms, juos išrinkus į Europos Parlamentą.

Gegužės 7 d. informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ jaunimo ir
kandidatų į Europos Parlamentą susitikimas Panevėžyje. Susitikime dalyvavo kampanijos
koordinatorė G. Alaburdaitė ir kampanijos ryšių su visuomene atstovė R. Aleškevičiūtė.
Gegužės 7 d. LiJOT savanoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinį renginį Utenos darbo biržoje.
Gegužės 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka bei ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento atstovais. Susitikimo metu
buvo aptartas įgyvendinamas projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Buvo aptarti ir pristatyti
jau pasiekti rezultatai ir išsikelti tolesni rodikliai.
Gegužės 13 d. LiJOT savanoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento organizuotoje konferencijoje „Jaunimas regionuose: iniciatyvų ir veiklos
skatinimas“. Koferencijoje ieškota galimybių bendradarbiauti su jaunimo darbuotojais dėl
„Jaunimo savanoriškos tarnybos“.
Gegužės 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė aplankė Eurodesk Lietuva
regioninius atstovus Zarasuose. Buvo aptartos įgyvendintos ir planuojamos veiklos, atliktas
pasiektų rezultatų įsivertinimas, aptartos priemonės, kurių būtų galima imtis gerinant jaunimo
informavimo sritį Zarasuose.
Gegužės 14 d. vyko informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ Europos
Parlamento simuliacijos Zarasuose ir Ukmergėje. Simuliacijos organizuotos kartu su VšĮ
„Europos namai“.
Gegužės 15 d. vyko informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ Europos
Parlamento simuliacija Marijampolėje. Simuliacija organizuota kartu su VšĮ „Europos namai“.
Gegužės 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė dalyvavo apvalaus stalo
diskusijoje apie socialinį verslą, kurios metu buvo pristatyta socialinio verslo situacija ir
galimybės Lietuvoje, pasidalinta sėkmingas socialinio verslo pavyzdžiais bei pristatytas projekto
„Reach for Change“ konkursas, skatinantis socialinį verslumą „Talentas keisti“.
Gegužės 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė dalyvavo Transparency
International Lietuva organizuotoje grupinėje diskusijoje apie bendravimą su vietos savivaldos
institucijomis, kaip šios pateikia duomenis, su kokiais iššūkiais susiduriama.
Gegužės 17 d. LiJOT biuro administratorė J. Filipovskytė, programos Eurodesk Lietuva vadovė
A. Graikšaitė ir savanoris A. Urbonas dalyvavo kampanijos „Man ne dzin“ ketvirtojo vaizdo
klipo filmavime.
Gegužės 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva redaktorė
R.Stasiulytė dalyvavo susitikime su JTBA, kurio metu buvo aptarti jaunųjų žurnalistų mokymai,
būsimi pranešėjai, mokymų vieta. Susitikta su mokymų moderatoriumi Laimonu Ragausku.

Gegužės 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė dalyvavo projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ partnerių susitikime dėl
projekto viešinimo ir tolesnio įgyvendinimo. Susitikimo metu buvo pristatytos LiJOT vykdomos
veiklos ir pasiekti rezultatai.
Gegugžės 21 d. LiJOT savanoris A. Urbonas ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė ieškodami bendradarbiavimo galimybių dėl „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
dalyvavo susitikime su Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinio centro atstovais.
Gegužės 22 d. LiJOT savanoris A. Urbonas dalyvavo susitikime su Lietuvos darbo biržos
atstovu ir projekto „Pasitikėk savimi“ koordinatoriumi M. Eimučiu. Kalbėtasi dėl galimybių
bendradarbiauti su „Jaunimo savanoriška tarnyba“.
Gegužės 23 d. LiJOT savanoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos
tarnybos“ motyvacinį renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Gegužės 24 d. LiJOT savanoris A. Urbonas vedė informacinį „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
renginį Alytaus bėgime kovai su vėžiu palaikyti, vykusį Alytaus rotušės aikštėje.
Gegužės 26-28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
savanoris A. Ūdra organizavo Eurodesk Lietuva regioniniams atstovams mokymus apie nuotolinį
jaunimo informavimą ir konsultavimą, kurio metu buvo nagrinėjamos tokios temos: nuotolinio
informacinio raštingumo terminai, nuotolinio jaunimo informavimo kokybė, interneto galimybės
ir kylančios grėsmės, skaitmeninė pilietybė. Mokymuose dalyvavo 16 žmonių iš Mažeikių,
Rietavo, Radviliškio, Kauno, Rokiškio, Utenos, Biržų, Visagino ir Vilniaus.
Gegužės 27 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė susitiko su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacinės veiklos koordinatore V. Ružaite dėl
jaunųjų žurnalistų mokymų. Buvo aptartos paskutinės detalės dėl mokymų programos,
pasiskirstyta atsakomybėmis ir numatyti galutiniai mokymų tikslai.
Gegužės 29-birželio 1 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė organizavo ir
dalyvavo vyko jaunųjų žurnalistų mokymuose. Mokymų metu buvo pristatinėjama Eurodesk
Lietuva programa, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, jų vykdomos veiklos.
Mokymuose dalyvavo tokie pranešėjai: M. Jackevičius, I. Rekštytė ir G. Kasperionis. Po
mokymų numatyta parengti rekomendacinio pobūdžio leidinį apie mokymų turinį, taip pat jis bus
platinamas naujai užsiregistravusiems jauniesiems žurnalistams.
Gegužės mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 61 382 peržiūros, atsakyta į 62
užklausas, patalpintos 55 naujienos, 4 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4
EurodeskTV vaizdo klipai.
Gegužės mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 10 straipsnių, o Facebook puslapyje 27
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis vasarį buvo peržiūrėtas 3373 kartus. LiJOT
administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

61 382 peržiūros;
6 5835 peržiūros.

