Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2010 m. sausio m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Sausį Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ patvirtino ilgai lauktą Nevyriausybinių organizacijų pl÷tros
koncepciją, prie kurios ilgą laiką dirbo ir LiJOT. Koncepcijoje teigiama, kad „stipri pilietin÷
visuomen÷ – demokratijos ir pažangos pagrindas. Apie demokratijos išsivystymą paprastai
sprendžiama pagal tai, kokią įtaką valstyb÷je turi ir kokiu mastu veikia visuomenin÷s, pilietin÷s
organizacijos, dabar bendrai vadinamos nevyriausybin÷mis organizacijomis“.
Stiprinant NVO sektorių sausio pradžioje taip pat buvo pasirašyta trylikos pagrindinių šalyje
veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacijų bendradarbiavimo sutartis. Tarp pasirašiusiųjų yra
ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Šia sutartimi siekiama stiprinti NVO sektorių bei atstovauti
organizacijų interesams valdžios institucijose. Tikimasi, kad šis pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos
istorijoje pasirašytas susitarimas pad÷s pl÷toti skaidresnę NVO ir valdžios institucijų partnerystę,
veiksmingesnį NVO sektoriaus vaidmenį šalies valdymo procesuose, aktyvesnį visuomen÷s
įsitraukimą formuojant viešąją politiką ir gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus.
Taip pat pirmąjį 2010 metų m÷nesį įvyko keturi susitikimai d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos
kūrimo, kuriuose dalyvavo ir LiJOT atstovai. Susitikimų metu vyko diskusijos d÷l jau pus÷ metų
vykstančio dokumento kūrimo turinio. Šių susitikimų metu daugiausia d÷mesio buvo skiriama
strategijos uždavinių ir įvertinimo kriterijų formulavimui.
Sausio 15-18 dienomis vyko antrasis tarptautinio projekto „Work2Change“ seminare, Druskininkuose.
Seminaro tema „Savanoriškas darbas ir demokratiškas nevyriausybinių organizacijų valdymas“.
Seminarą moderavo buvę Latvijos ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybų prezidentai Andris Grafs ir
Miroslavas Monkevičius.
Informuojame, kad vadovaujantis LiJOT įstatų 62 punktu, LiJOT nariai iki š.m. kovo 1 d. privalo
pateikti savo narių (padalinių) skaičių kartu su tai įrodančiais dokumentais; taip pat primename, kad
LiJOT inicijuoja narių darbo grupę, kuri nagrin÷s savanoryst÷s praktinius ir teisnius aspektus ir kurios
tikslas parengti poziciją LiJOT asambl÷jai. Daugiau apie tai skaitykite LiJOT tinklapyje internete.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis sausio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Sausio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Sausio 6 d. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kartu su dar dvylika pagrindinių šalyje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų (NVO) asociacijų, pasiraš÷ bendradarbiavimo sutartį, kuria siekia
stiprinti NVO sektorių bei atstovauti organizacijų interesams valdžios institucijose. Tikimasi, kad šis
pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje pasirašytas susitarimas pad÷s pl÷toti skaidresnę NVO ir
valdžios institucijų partnerystę, veiksmingesnį NVO sektoriaus vaidmenį šalies valdymo procesuose,
aktyvesnį visuomen÷s įsitraukimą formuojant viešąją politiką ir gyventojų dalyvavimą priimant
sprendimus. Daugiau apie šią bendradarbiavimo sutartį skaitykite LiJOT tinklapyje internete
publikuojamoje naujienoje: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3233.
Sausio 7 d. LiJOT savanor÷ G. Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grup÷s d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“.
Sausio 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷
dalyvavo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos organizuotoje diskusijoje „Praktiniai
žingsniai mažinant jaunimo nedarbą Vilniaus mieste“. Diskusijoje dalyvavę Darbo ir socialinių tyrimų
instituto direktorius dr. B.Gruževskis, LR Seimo narys A.Sysas bei Vilniaus misto savivaldyb÷s
tarybos narys J.Pož÷la pristat÷ esančias problemas, buvo diskutuota kaip jas būtų galima spręsti.
Sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ patvirtino Nevyriausybinių organizacijų pl÷tros
koncepciją. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ilgą laiką dirbo ties šios Koncepcijos
tvirtinimu bei kūrimu, tod÷l sveikina tokį Vyriausyb÷s sprendimą. Koncepcijoje teigiama, kad „stipri
pilietin÷ visuomen÷ – demokratijos ir pažangos pagrindas. Apie demokratijos išsivystymą paprastai
sprendžiama pagal tai, kokią įtaką valstyb÷je turi ir kokiu mastu veikia visuomenin÷s, pilietin÷s
organizacijos, dabar bendrai vadinamos nevyriausybin÷mis organizacijomis“. Daugiau informacijos ir
koncepciją galite rasti čia: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3275.
Sausio 21 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Švietimo ir mokslo ministro sudarytos
darbo grup÷s D÷l neformaliojo švietimo finansavimo modelio rengimo pos÷dyje. Darbo grup÷s
veikloje dalyvauja platus neformlaus vaikų švietimo isnstitucijų atstovų ratas. Susitikimo metu
analizuotas vaikų neformalaus švietimo finansavimas, gryninta tolesn÷ darbo grup÷s veikla. Ši darbo
grup÷ sudaryta iš dalies ir LiJOT iniciatyva, ji tęsia prad÷tas Neformalaus ugdymo pripažinimo
iniciatyvas.
Sausio 26 d. vyko Jaunimo reiaklų tarybos (JRT) pos÷dis. Jo metu JRT pasitvirtino 2010 m. veiklos
planą, išklaus÷ Jaunimo reikalų departamento (JRD) veiklos atatskaitos bei susipažino su planuojama
JRD veikla šiems metams.
Sausio 26 d. vyko LiJOT valdybos pos÷dis, kurio metu buvo patvirtinta tradicinio LiJOT renginio
Žiemos forumo 2009 koncepcija ir nuspręsta, kad jis vyks š.m. kovo 19-21 d., o jo tema bus „Jaunimo
organizacijų verslumas“. Taip pat šio pos÷džio metu patvirtinti naujieji JOVKGS ekspertai, buvo
kalbama ir apie informacijos apie narius pateikimo tvarką (daugiau apie tai ieškokite LiJOT
tinklapyje). Pos÷džio metu nutarta kreiptis į Seimo narius su siūlymu kreiptis bendru nutarimu į
Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti situaciją d÷l LR mokslo ir studijų įstatymo konstitucingumo
bei reaguoti į Susisiekimo ministro patar÷jo Stasio Brundzos išsakytą nuomonę, jaunų žmonių
diskriminavimo d÷l jų amžiaus aspektu. Taip pat nutarta, kad LiJOT dalyvaus pilotiniame projekte,
kurio tikslas yra nustatyti NFU kokybę 9 indikatorių pagalba. Šiuos indikatorius reik÷s išbandyti
viename iš LiJOT renginių ir v÷liau pateikti ataskaitą.
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Sausio 27 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo EK inicijuotoje darbo
grup÷je d÷l ES jaunimo strategijos įvertinimo indikatorių. Susitikimo metu buvo keliamas klausimas,
kaip geriausiai būtų galima vertinti strategijos tikslų įgyvendinimą ir šiame dokumente numatytų
priemonių įgyvendinimo efektyvumą. Nutarta, kad visos valstyb÷s nar÷s, kartu su jaunimo
organizacijomis, sieks suformuluoti geriausius įvertinimo kriterijus ir pateiks juo Europos Komisijai.
Sausio 27 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grup÷s d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“.
Darbo grup÷s susitikimo metu buvo stengiamasi apibr÷žti pagrindines sąvokas glaudžiai susijusias su
jaunimo darbuotojų tema.
Sausio m÷n. įvyko keturi susitikimai d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos kūrimo, kuriuose
dalyvavo LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenkio, LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ ir LiJOT
tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ bei LR SADM ir JRD atstovai. Susitikimų metu vyko
diskusijos d÷l jau pus÷ metų vykstančio dokumento kūrimo turinio. Sausio m÷nesį daugiausia d÷mesio
buvo skiriama strategijos uždavinių ir įvertinimo kriterijų formulavimui.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Sausio 7 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus dalyvavo Šilal÷s rajono
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ susitikime su Šilal÷s rajono
savivaldyb÷s atstovais. Susitikimo metu aptarta jaunimo situacija ir rajono jaunimui aktualios
problemas, d÷l kurių „Apskritojo stalo“ atstovai įsipareigojo parengti savo pozicijas ir pristatyti kitame
susitikime su savivaldyb÷s atstovais. Sutikimo d÷ka užmegztas jaunimo NVO ir savivaldyb÷s
bendradarbiavimas, numatytos artimiausios veiklos gair÷s. Susitikimas yra projekto „Struktūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“, veikla.
Sausio 8-10 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus reng÷ interesų
pažinimo seminarą Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narių
atstovams. Renginio metu buvo pristatyta regionin÷ jaunimo politika ir jos struktūros, galimyb÷s
jaunimo NVO nacionaliniu ir europiniu lygiu, diskutuota apie jaunimo dalyvavimą, organizacijų
prasmę ir bendradarbiavimą tarp jaunimo NVO ir savivaldyb÷s, parengtos rekomendacijos „Apskritojo
stalo“ darbui ir partnerystei su savivaldybe. Interesų pažinimo seminaras yra projekto „Struktūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“, veikla
Sausio 13 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su Pasvalio rajono jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritas stalas“ atstove K.Staniulyte d÷l sąjungos įsitraukimo į LiJOT rengiamą projektą
regionin÷ms jaunimo organizacijų taryboms. Sutarta d÷l Pasvalio „Apskritojo stalo“ dalyvavimo
projekto veiklose bei įsitraukimo į kitas LiJOT veiklas.
Sausio 15-17 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus organizavo
kompetencijų k÷limo renginį Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
narių atstovams ir neorganizuotiems jauniems žmon÷ms. Renginio metu pristatyta regionin÷ jaunimo
politika ir jos struktūros, galimyb÷s jaunimo NVO nacionaliniu ir europiniu lygiu, diskutuota apie
jaunimo dalyvavimą ir motyvaciją, parengtos rekomendacijos „Apskritojo stalo“ darbui su nariais ir
partnerystei su savivaldybe. Taip pat buvo pristatyta Eurodesk Lietuva programa. Renginio metu
susiformavo aktyvių jaunų žmonių grup÷, motyvuota aktyviai veikti Eurodesk tinkle bei pačiame
„Apskritojo stalo“ biure. Kompetencijų k÷limo renginys yra projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“, veikla
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Sausio 20 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus ir programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ interesų atstovavimo susitikime
su Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s atstovais. Susitikimo metu aptarta jaunimo situacija rajone. Sutarta
tęsti ir pl÷toti savivaldyb÷s ir jaunimo NVO bendradarbiavimą sprendžiant jaunimui aktualius
klausimus. Ukmerg÷s „Apskritajam stalui“ tai buvo pirmas tokio pobūdžio susitikimas, tod÷l itin
svarbus partneryst÷s užmezgimo atžvilgiu. Susitikimas yra projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“, veikla.
Sausio 29 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷
dalyvavo bendrov÷s „Microsoft Lietuva“ organizuotame praktiniame seminare „Kaip pasinaudoti
Microsoft paramos NVO programa“, kuriame buvo pristatyta paramos nevyriausybin÷ms
organizacijoms programa, populiariausi informacinių technologijų naudojimo nevyriausybin÷se
organizacijose scenarijai ir jiems reikalinga programin÷ įranga, taip pat paraiškų teikimo tvarka ir
procedūros.

Jaunimo įgalinimas
Sausio 12 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir LiJOT tarptautinių reikalų
referentas I.Dirma dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos vyresniąja specialiste Aurelija Kazlauskiene. Susitikimo metu buvo šnek÷ta apie šių
metų geguž÷s m÷nesį vyksiantį renginį B-Young. Susitikimo metu buvo kalb÷ta apie tai kur vyks šis
renginys ir kokią pagalbą organizuojant renginį gali suteikti Jaunimo reikalų departamento atstovai.
Sausio 15-18d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ Rimant÷ Ribačiauskait÷, LiJOT programų
vadovas Arnas Marcinkus ir LiJOT tarptautinių programų referentas Ignas Dirma dalyvavo antrajame
tarptautinio projekto „Work2Change“ seminare, Druskininkuose. Seminaro tema „Savanoriškas darbas
ir demokratiškas nevyriausybinių organizacijų valdymas“. Seminarą moderavo buvę Latvijos ir
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybų prezidentai Andris Grafs ir Miroslavas Monkevičius. Daugiau
informacijos galite rasti: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3276.
Sausio 21 d. Eurodesk Lietuva vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Europos Komisijos atstovyb÷s
Lietuvoje organizuotame ES informacinių tinklų susitikime. Jo metu pristatytos Lietuvoje veikiančių
ES informacinių tinklų 2010 veiklos programos bei ieškota bendradarbiavimo galimybių.
Sausio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ved÷ mokymus Eurodesk Lietuva
regioniniam partneriui Kurš÷nuose. Mokymų metu su tinklu dirbantiems žmon÷ms pristatytos nauji
įrankiai, skirti Eurodesk Lietuva regioniniams partneriams bei suteikta konsultacija d÷l regioninio
partnerio vykdomos veiklos.
Sausio 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ved÷ mokymus Eurodesk Lietuva
regioniniam partneriui Panev÷žyje. Mokymų metu regioniniam partneriui pristatytas Eurodesk tinklas
ir jo vykdoma veikla, tinklo įrankiai bei diskutuota apie id÷jas tinklo partnerio veikloms.
Sausio m÷n. projekto „Misija Sibiras‘09“ tinklapyje internete apsilank÷ 15 426 unikalūs vartotojai.
Taip pat, sausį įvyko 15 projekto pristatymų visoje Lietuvoje. Vieno iš jų metu projektas buvo
pristatytas ne tik Lietuvos, bet ir Estijos bei Latvijos jaunimui.
Sausio m÷n. Eurodesk Lietuva interneto svetain÷je apsilank÷ 17 507 unikalūs lankytojai, iš kurių
gautos 23 užklausos.
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Socialin÷s atskirties mažinimas
Sausio 28 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Lietuvos Nacionalinio atsakingo verslo
įmonių tinklo (NAVĮT) susitikime. Jame buvo diskutuota apie 2010m. veiklos gaires, svarbiausius šių
metų darbus.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Sausio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

17507 unikalių lankytojų, 20,19 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
20165 unikalių lankytojų, 15,43 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
15426 unikalių lankytojų, 17,97 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt
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