Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. liepos mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Liepos mėnesį didelis dėmesys buvo skirtas jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui. Dėl
efektyvaus iniciatyvos įgyvendinimo vyko susitikimai su Jaunimo metodine taryba prie Lietuvos
darbo biržos, Jaunimo reikalų taryba, Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos
pirmininku J. Požėla.
Taip pat šį mėnesį įvyko daug įvairių renginių. LiJOT dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikime, kuriame pristatė didžiulį organizacijų labirintą. Liepos 16-18 d. Vilniuje susirinko
jaunimo tyrėjai iš visos Europos, kurie dalinosi patirtimi, kaip sukurti jaunimo tyrėjų tinklą.
LiJOT komanda dalyvavo ir Labdaros paramos fondo „Jauniems“ įgyvendinamo projekto
„Misija Sibiras“ dalyvių į ekspediciją Rusijos federacijoje išlydėjime. Taip pat vyko susitikimai
dėl Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo renginių.
Liepos mėnuo buvo skirtas įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymų veiklas ir atsiskaityti
už mokymų veiklas vykusias nuo gegužės 15 d., todėl iki liepos 16 d. buvo parengtos šešios
ataskaitos po mokymų Šilalės rajono, Kauno rajono, Rokiškio ir Ukmergės regioninėms jaunimo
organizacijų taryboms.
LiJOT prezidentas M. Zakarka ir valdybos narės J. Juodišiūtė bei A. Batulevičienė apžvelgė
LiJOT organizacijų pasiūlytas LiJOT veiklos kryptys dirbant su regionine jaunimo politika ir
atrinko prioritetines kryptis bei veiksmus.
Per visą liepos mėnesį su LiJOT įgyvendinamu projektu „Jaunimo savanoriška tarnyba“ buvo
aplankytos Marijampolės, Šakių, Šiaulių, Joniškio, Telšių, Plungės teritorinėse darbo biržose ir
jaunimo darbo centruose.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis liepos mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Liepos mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Liepos 2 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo metodinės tarybos prie Lietuvos
darbo biržos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyti LiJOT pateikti pasiūlymai Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai dėl efektyvaus jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo.
Jaunimo reikalų departamento atstovė M. Misevičiūtė pristatė atvirų jaunimo centrų ir erdvių
vaidmenį įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, Lietuvos darbo biržos atstovas V.
Maksvytis apžvelgė jaunimo darbo centrų veiklą, taip pat buvo pristatytos EURES paslaugos
jaunimui. Vyko jaunimo metodinės tarybos pirmininko rinkimai, kuriuo buvo išrinkta Eurodesk
Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
Liepos 2 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Posėdžio
metu buvo svarstomi jaunimo užimtumo klausimai. Aptartas jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimas, tolesnės darbo temos, pristatytas jaunimo reikalų tarybos narių darbas jaunimo
sveikatos srityje.
Liepos 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Ugdymo plėtotės centro prie
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas vaikų pasirenkamojo
švietimo finansavimo modelio išbandymas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse. Institucijų
poziciją ir planuojami artimiausi veiksmai šiuo klausimu.
Liepos 7 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė konsultavo Estijos nacionalinę tarybą dėl
viešojo sektoriaus finansavimo programų ir konkursų
Liepos 8 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir
sporto komisijos pirmininku J. Požėla. Susitikimo metu aptartas tolesnis LiJOT bei Jaunimo ir
sporto komisijos bendradarbiavimas, galimos kartu įgyvendinti iniciatyvos. Taip pat aptartas
jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo klausimas.
Liepos 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminties įamžinimo skyriaus vedėja A. Rupšyte.
Susitikimo metu buvo aptarti artėjančio Baltijos kelio-25 mečio renginiai, galimybės jauniems
žmonėms prisidėti prie bendrųjų valstybės renginių su savo iniciatyvomis.
Liepos 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime,
organizuotoje diskusijoje apie Lietuvos regionus, jų dabartį ir galimas ateities perspektyvas.
Liepos 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo
aptartos abiejų institucijų artimiausios veiklos, planuojami projektai, kiti su jaunimo politika
susiję procesai.
Liepos 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo
agentūros atrankos stebėsenos komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo patvirtintas programos
„Erasmus+” dviems 2014 m. terminams teiktų projektų paraiškų finansavimas.

Liepos 16-18 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė organizavo tarptautinį jaunimo tyrėjų
susitikimą Vilniuje.
Liepos 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
įgyvendinamo projekto „Misija Sibiras“ dalyvių į ekspediciją Rusijos federacijoje išlydėjime.
Liepos 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo LiJOT Kontrolės komisijos posėdyje.
Posėdžio metu buvo pristatyta dabartinė LiJOT veikla, LiJOT Prezidento bendravimo su LiJOT
Kontrolės komisija principai bei terminai.
Liepos 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
organizuotame susitikime dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo. Susitikimo metu buvo
išsakyta LiJOT Pozicija dėl atskirų įstatymo punktų ir būtinybės kuo greičiau atnaujinti jaunimo
politikos reglamentavimą Lietuvoje.
Liepos mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis parengė Nacionalinės darbo
grupės programos paraišką Vykdomajai agentūrai.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Liepos 9-10 d. vyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymai Šilalės rajono
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas” tema lėšų pritraukimas ir darbas
su partneriais. Mokymus vedė A. Marcinkus.
Liepos 18 ir liepos 22 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su
AIESEC Lietuva atstovais. Susitikimo metu buvo derinamas AIESEC Lietuva įsitraukimas į
LiJOT vasaros forumo turinio formavimą. Aptartos galimybės renginio metu moderuoti darbo
grupę bei pasidalinti gerąja patirtimi.
Liepos 21 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su ELSA
Lietuva atstovais. Susitikimo metu buvo derinamas ELSA Lietuva įsitraukimas į LiJOT vasaros
forumo turinio formavimą. Aptartos galimybės renginio metu moderuoti darbo grupę.
Liepos 25-26 d. vyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymai Kauno rajono jaunimo
organizacijų sąjungai „Apvalusis stalas" tema lėšų pritraukimas ir darbas su partneriais.
Mokymus vedė A. Marcinkus.
Liepos mėnuo buvo skirtas įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymų veiklas ir atsiskaityti
už mokymų veiklas vykusias nuo gegužės 15 d., todėl iki liepos 16 d. buvo parengtos šešios
ataskaitos po mokymų Šilalės rajono, Kauno rajono, Rokiškio ir Ukmergės regioninėms jaunimo
organizacijų taryboms.

Liepos 24 d. LiJOT prezidentas M. Zakarka, valdybos narės J. Juodišiūtė ir A. Batulevičienė
apžvelgė ir LiJOT organizacijų pasiūlytas LiJOT veiklos kryptys dirbant su regionine jaunimo
politika ir atrinko prioritetines kryptis bei veiksmus.
Liepos 25 d. LiJOT projektų koordinatorė Iveta Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su paramos
fondo „Jaunimo linija“ atstove. Susitikimo metu buvo derinamas „Jaunimo linijos“ įsitraukimas į
LiJOT vasaros forumo turinio formavimą. Aptartos galimybės renginio metu pasidalinti gerąja
patirtimi.
Liepos 28 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su Lietuvos
medicinos studentų asociacijos (LiMSA) atstove. Susitikimo metu buvo derinamas LiMSA
įsitraukimas į LiJOT vasaros forumo turinio formavimą. Aptartos galimybės renginio metu
pasidalinti gerąja patirtimi.
Liepos 28 d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė lankėsi Marijampolės jaunimo organizacijų
tarybos „Apskritas stalas" vasaros forume. Su dalyviais diskutuota apie regioninę bei nacionalinę
jaunimo politiką, visi aiškinosi struktūras, kokias funkcijas atlieka skirtingos institucijos.
Diskutuota apie apskritojo stalo vaidmenį regione.
Liepos 31 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė parengė ir pateikė dokumentus
projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ tarpiniam mokėjimui.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Liepos 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su maketuotoja M.
Bučmyte dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Susitarta, jog M. Bučmytė ir toliau teiks LiJOT
maketavimo paslaugas.
Liepos 7 d. pateikta kampanijos „Man ne dzin“ tarpinė ataskaita „Open Society Iniciatives for
Europe“ fondui. Ataskaitoje pateikta informacija apie projekto veiklas ir išlaidas 2014 m. kovobirželio mėnesiais.
Liepos 10-13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
savanoris A. Ūdra dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, kuriame buvo pristatomas
Eurodesk tinklas, jo teikiamos paslaugos. Renginio metu buvo teikiamos konsultacijos
savanoriškos veiklos, įsidarbinimo, studijų klausimais. Regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė, LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė, tarptautinių reikalų koordinatorius K.
Žemaitis dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, kur įrengtame Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos labirinte pristatinėjo LiJOT veiklą ir kampaniją „Man ne dzin.
Liepos 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaite dalyvavo susitikime dėl
projekto „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje eerdvėje", kuriame buvo aptartos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Liepos 16 d. vyko informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ įsivertinimas,
kurio metu aptartas pasiruošimas šių metų kampanijai, jos įgyvendinimas ir rezultatai. Taip pat
aptartas organizacijų įtraukimas į kampanijos įgyvendinimą.
Liepos 18 d. Eurodesk Lietuva savanorė I. Jotkaitė dalyvavo Lyderių inkubatoriuje, vykusiame
Visuomenės harmonizavimo parke, Prienuose. Šiame renginyje buvo pristatytas Eurodesk
tinklas, savanoriškos veiklos nauda ir galimybės Europoje ir Lietuvoje.
Liepos 23 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinius renginius Marijampolės ir Šakių jaunimo darbo centruose.
Liepos 24 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinius renginius Šiaulių ir Joniškio jaunimo darbo centruose.
Liepos 29 d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Pūko radijuje laidoje „Socialinė
integracija", kurioje kalbėjo apie jaunimo integraciją į darbo rinką. Laidos pašnekovai kalbėjosi
apie jaunimo organizacijas ir kaip jos padeda jaunam žmogui išbandyti save įvairiose darbo
srityse, įgyti kompetencijų, užmegzti pažintis su skirtingais žmonėmis.
Liepos 29 d.
Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Telšių jaunimo darbo centre ir Plungės teritorinėje darbo biržoje.
Liepos mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 42 564 peržiūros, atsakyta į 19
užklausų, patalpinta 50 naujienų, 10 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4
EurodeskTV vaizdo klipai.
Liepos mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 5 straipsniai, o Facebook puslapyje 34 pranešimai
įvairiomis temomis. Tinklapis vasarį buvo peržiūrėtas 4630 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

57 705 peržiūros;
4 630 peržiūros.

