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

Pagrindin÷s veiklos
Kovo m÷nesį įvyko tradicinis Žiemos forumas, kuris buvo skirtas pristatyti NVO verslumą, ištirti esamą
situaciją tarp narių, pasidalinti turima patirtimi. Forumo formatui buvo pasirinktas darbas darbo grup÷se,
kurios apžvelg÷ skirtingus verslumo aspektus. Paskutiniąją dieną skaityti pranešimai, paruoštas
pristatymas atitinkamomis temomis.
Pamin÷ta Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo diena, kurios metu LiJOT, jaunimo informavimo
portalas Eurodesk Lietuva, VšĮ „Drąsinkime ateitį“ bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga kviet÷ jaunus
žmones sveikinti šalį susirinkus centrin÷se miestų ir miestelių aikšt÷se.
M÷nesio pabaigoje LiJOT ir „Ekoinstitutas“ organizavo pilietinę akciją „Žem÷s valanda“, kuria raginta
jaunimą dom÷tis aplinkosaugos problemomis ir prisijungti prie akcijos min÷jimo didžiuosiuose Lietuvos
miestuose.
LiJOT atstovai dalyvavo ne viename susitikime su atstovais iš LR Vyriausyb÷s, Užsienio reikalų
ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ir kt. Taip pat susitikta ir su Baltarusijos jaunimo
organizacijų atstovų grup÷mis, kur aptartos Baltarusijoje egzistuojančios jaunimo problemos bei galimos
bendradarbiavimo perspektyvos. Taip pat LiJOT atstovai dalyvavo ir pirmame Nacionalin÷s darbo
grup÷s, skirtos ES Jaunimo politikos strategijos įgyvendinimui, susitikime.
Kovą LiJOT biure įvyko pirmasis nacionalinių jaunimo organizacijų tinklo susitikimas, kuriame
dalyvavo du LiJOT biuro ir 12-os organizacijų atstovai. Jo metu pristatyta vidinių LiJOT tinklų
koncepcija. Tinklų organizavimu siekiama skatinti geresnį narių pažinimą, bendradarbiavimą, didinti
žinių kiekį bei kelti jų kompetencijas. Taip pat LiJOT biure įvyko naujų JOVKGS ekspertų tinklo narių
mokymai-seminaras.
Kovo m÷nesį aktyviai dirbta ir projekto „Misija Sibiras” r÷muose. Itin aktyviai ruoštasi geguž÷s 13-16 d.
planuojamam LiJOT renginiui „B-Young.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT valdybos ir biuro veiklomis kovo m÷nesį, pateiktomis
žemiau.

Kovo m÷nesio LiJOT valdybos ir biuro veikla
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Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Kovo 2 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo
susitikime-diskusijoje su JRD atstovais. Čia buvo trumpai pristatytos įžvalgos apie šios dienos jaunimo
organizacijų situaciją; pasikeista nuomon÷mis, kokius prioritetus – priemones NVO pl÷tros
klausimais numato 2010 metais vykdyti abiejų institucijų atstovai; diskutuota NVO pl÷tros klausimais,
d÷l galimo veiklų kooperavimo, bendradarbiavimo.
Kovo 7-10 d. įvyko eilinis Patar÷jų Tarybos susitikimas Strasbūre, kuriame dalyvavo tarptautinių
programų vadov÷ G. Bingelyt÷. Jo metu daugiausia d÷mesio skirta planuojamai ET reformai bei su ja
susijusiems struktūros ir biudžeto pakeitimams. Numatoma, kad sumaž÷s tik Europos jaunimo fondo
l÷šos, skiriamos jaunimo projektams. Be biudžeto mažinimo ir su jais susijusių klausimų, susitikime taip
pat svarstyta: 1)Albanijos jaunimo politikos apžvalga: Albanijos vyriausyb÷ kviečiama 2 m. laikotarpyje
paruošti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą; 2) Jaunimo ir sporto reikalų direktorato direktoriaus
metin÷ veiklos ataskaita: JT įpareigoja įtraukti politinius direktorato veiklos aspektus, nes jų šiuo metu
išvis n÷ra; 3) Tarpkultūrin÷ programa: JT tikisi pilnos programos efektyvumo analiz÷s kitam susitikimui,
nes abebojama ar ji iš tiesų išpildo keliamus reikalavimus; 4) Patar÷jų grup÷ Vaikų ir jaunimo
dalyvavimo klausimais: pilotine vertinama šalimi pasisiūl÷ būti Suomija; 5) 9-oji ET Ministrų, atsakingų
už jaunimą, konferencija: JT siūloma tema “Agenda2020: teis÷mis grįsta Europos jaunimo politikos
ateitis”.
Kovo 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Europos Komisijos antrajame ekspertų
darbo grup÷s „D÷l ES komisijos pateiktų rekomendacijų d÷l jaunų savanorių judumo“ susitikime.
Susitikimo metu dalintasi Europos Sąjungos šalių patirtimi įgyvendinant judumo ir tarpregioninius
valstybių (cross-border) savanoryst÷s projektus.
Kovo 9 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų
tarybos išpl÷stiniame pos÷dyje „Jaunimo verslumas“. Pos÷dyje buvo aptartos šios aktualios jaunimui
temos: „Jaunimo verslumo nuostatos visuomen÷je ir jų įtaka užimtumui“ (prof. Boguslavas Gruževskis),
„Praktinis verslumo ugdymas verslo praktinio mokymo firmoje: naujov÷ ar laiko patikrinta metodika?“
(Danguol÷ Ignatonien÷) bei Tarptautinis projektas „Gazel÷“: gerosios praktikos pavyzdžiai“.
Kovo 16 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie SADM
(JRD) vadovybe ir pristat÷ LiJOT 2010 metų veiklos planus. Susitikimo metu aptartos bendros veiklos
galimyb÷s. Susitikimas vyko siekiant nedubliuoti LiJOT ir JRD veiklų, identifikuoti abiems
organizacijoms svarbius klausimus ir siekiamus rezultatus.
Kovo 19-21 d. Dubingiuose vyko LiJOT Žiemos forumas, kuriame dalyvavo 70 atstovų iš 35 LiJOT
organizacijų narių. Forumas buvo skirtas pristatyti NVO verslumą, ištirti esamą situaciją tarp narių,
pasidalinti turima patirtimi. Forumui buvo pasirinktas darbo grupių formatas. Skirtingos darbo grup÷s
tur÷jo galimybę apžvelgti atskirus verslumo aspektus: L÷šų paieška verslo sektoriuje (moderator÷ Aušra
Mikulskien÷); Pardavimai – pristatymai (NVO paslaugų pardavimas, savęs pristatymas) (moderatorius
Igoris Vasiliauskas); Didelių l÷šų rinkimo kampanijų organizavimas (moderatorius Šarūnas
Frolenko); Verslumo paieška (moderator÷s Egl÷ Daunien÷). Sekmadienis skirtas pranešimams: jų temos
vyravo nuo „NVO socialinio verslumo“ iki „Šiuolaikinių IT sprendimų NVO įgalinimui“. Pristatytos
kompanijos Microsoft teikiamos galimyb÷s NVO.
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Kovo 23 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir
regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo pirmame Nacionalin÷s darbo grup÷s, skirtos ES
jaunimo politikos strategijos įgyvendinimui, susitikime. Be LiJOT atstovų grup÷je dalyvauja LR
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros bei Darbo ir socialinių tyrimų instituto atstovai. Darbo grup÷s
tikslas – ruošti informaciją Europos jaunimo forumui ir Europos Komisijai įvairiais su jaunimu
susijusiais klausimais.
Kovo 23 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko bei valdybos nariai M.Simanavičius, M.Jurgutis ir
J.Pagojus dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) pos÷dyje. Pos÷džio metu
patvirtinti programos „Veiklus jaunimas“ pirmojo termino projektų finansavimo rezultatai.
Kovo 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo eiliniame Nacionalinio atsakingo verslo
įmonių tinklo, kuriam priklauso ir LiJOT, susitikime.
Kovo 30 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos prie JRD (JRT)
pos÷dyje. Pos÷dis iš esm÷s buvo skirtas žiemą vykusio išpl÷stinio pos÷džio temos „Jaunimo migracija“
aptarimui ir siūlymų valstyb÷s institucijoms parengimui. Pos÷džio metu buvo patvirtintas JRT siūlymų
paketas d÷l migracijos. Artimiausiu metu jis bus pristatytas SADM ministrui ir kitoms ministerijoms.
Kovo 30 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Užsienio reikalų ministerijos
Rytų kaimynyst÷s politikos departamento direktoriumi J.Grinevičiumi ir Ambasadoriumi ypatingiems
pavedimams V.Ušacku. Susitikime aptarti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
projektų prioritetai.
Kovo m÷n. vyko intensyvus darbas rengiant Ilgalaikę jaunimo politikos strategiją. Daugiausiai d÷mesio
buvo skirta strategijos uždavinių rezultatų kriterijų kūrimui bei informacijos, susijusios su jau
egzistuojančiais kriterijais, matuojančiais pokyčius jaunimo politikos srityse, rinkimui, analizei bei
pritaikymui strategijos projekte numatytiems uždaviniams pasiekti. Be to, intensyviai buvo dirbama ir
rengiant strategijos priemonių planą bei įvardijant už priemonių įgyvendinimą atsakingas valstyb÷s
institucijas.
Kovo m÷n. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ susitiko su dviem Baltarusijos
jaunimo organizacijų atstovų grup÷mis. Susitikimų metu buvo pristatyta LiJOT veikla bei aptartos
Baltarusijoje egzistuojančios jaunimo problemos bei galimos bendradarbiavimo perspektyvos.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Kovo 15 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su LR Užsienio
reikalų ministerijos atstovais d÷l šių metų geguž÷s m÷n. vyksiančio projekto „B-Young“. Susitikimo
metu buvo aptarta renginio koncepcija, pristatyta preliminari programa, kalb÷ta apie birželio m÷n.
vyksiančio Baltijos jūros valstybių tarybos vadovų susitikimo koncepciją, aptartas bendradarbiavimo
pobūdis, išsakyti abiejų pusių lūkesčiai. LR URM pasidžiaug÷, kad „B-Young“ paruošiamieji darbai
vyksta sklandžiai ir efektyviai.
Kovo 16 d. LiJOT biure įvyko pirmasis nacionalinių jaunimo organizacijų tinklo susitikimas, kuriame
dalyvavo LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, programų vadov÷ G.Bingelyt÷ ir 12-os organizacijų
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atstovai. Jo metu pristatyta vidinių LiJOT tinklų koncepcija. Planuojama, kad LiJOT kontekste veiktų
regionin÷s veiklos komitetas bei nacionalinių organizacijų vadovų, tarptautin÷s veiklos koordinatorių,
ryšių su visuomene atstovų, l÷šų paieškos ir pritraukimo atstovų bei jaunimo informacijos tinklo
Eurodesk tinklai. Kiekvienas iš jų vienys skirtingų sričių specialistus/atstovus. Tinklų tikslas – skatinti
geresnį narių pažinimą, bendradarbiavimą, didinti žinių kiekį bei kelti jų kompetencijas. Kitas
susitikimas numatomas geguž÷s pradžioje.
Kovo 18 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM)
atstovais d÷l ES paramos panaudojimo pilietiškumo ugdymui. Šiuo klausimu susitikimai vyksta
reguliariai. Pastarojo susitikimo metu daugiausia d÷mesio buvo skirta išankstiniam projektų id÷jų
konkurso organizavimui. Balandžio pabaigoje ministerija tur÷tų paskelbti konkursą, pilietiškumo
ugdymui tur÷tų būti skirta ne mažiau kaip 4 mln. litų.
Kovo 19 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Vidaus reikalų ministerijos (VRM)
atstovais d÷l ES paramos panaudojimo NVO stiprinimui. Šis susitikimas buvo paskutinis prieš
ministerijai paskelbiant id÷jų konkursą, apie kurį daugiau informacijos rasite LiJOT tinklalapyje
internete: http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3417.
Kovo 19 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) bei Savanorių sporte organizacijos atstovais. Susitikimo metu aptarti savanoryst÷s klausimai
art÷jančiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionato varžybose. Šis čempionatas yra vienas iš
pasiruošimo Europos vyrų krepšinio čempionatui Lietuvoje 2011 metais etapų. LiJOT siekia prisid÷ti
prie abiejų renginių organizavimo ir tikisi, kad LiJOT nariai aktyviai įsitrauks ir prisid÷s prie šių
renginių.
Kovo 22-23 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“
išvažiuojamajame pos÷dyje. Šio pos÷džio metu buvo patikslinta jaunimo darbuotojo sąvoka, apibr÷žti
pagrindiniai jaunimo darbuotojų uždaviniai, sud÷liotos pagrindin÷s jaunimo darbuotojų kompetencijos.
Kovo 27 d. LiJOT biure įvyko naujų JOVKGS ekspertų tinklo narių mokymai-seminaras. Seminaro
metu ekspertams buvo pristatyta naudojama metodika bei dokumentai. Nariai supažindinti su esama
situacija, dalyvaujančiomis organizacijomis ir jų būkle. Su ekspertais pasirašytos sutartys, planuojami
įvertinimai.
Kovo m÷n. vyko intensyvus pasiruošimas geguž÷s 13-16 d. LiJOT renginiui „B-Young“, kuriame
tikimasi sulaukti 150 jaunų žmonių iš viso Baltijos jūros regiono. Daugiausiai d÷mesio skirta
informacijos apie renginį platinimui ir atsakymams į klausimus potencialiems dalyviams. Taip pat daug
dirbta su logistiniais ir organizaciniais klausimais.

Jaunimo įgalinimas
Kovo 4 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR Seimo nariu P. Saudargu.
Susitikimo metu buvo diskutuota apie jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo metodus,
svarstytas partizanų veiklos įamžinimas jaunimo tarpe.
Kovo 11 d. LiJOT, jaunimo informavimo portalas Eurodesk Lietuva, VšĮ „Drąsinkime ateitį“ bei
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga sveikino Lietuvą gimimo dienos proga. Kovo 11-ąją visus jaunus
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žmones organizatoriai kviet÷ sveikinti drauge: susirinkus centrin÷se miestų ir miestelių aikšt÷se
sudainuoti „Su gimimo diena!“. Vilniuje, Katedros aikšt÷je, vienu metu šią dainą dainavo keli
tūkstančiai žmonių, kiek mažiau - Kaune, Klaip÷doje, Šilut÷je, Jonavoje, bei kituose Lietuvos miestuose.
Kaip jauni žmon÷s gali švęsti Lietuvos gimimo dieną, buvo siūloma organizatorių pateikiamose
rekomendacijose, kurios jaunimą pasiek÷ elektroniniu paštu, socialiniais tinklalapiais. LiJOT ir Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos iniciatyva žiniasklaidai parengtas koliažas su lietuvių, šiuo metu gyvenančių
užsienyje, sveikinimu, daug d÷mesio sulaukta užsienyje leidžiamoje lietuviškoje spaudoje.
Kovo 11-14 d. LiJOT savanor÷ G. Lomanait÷ dalyvavo Europos jaunimo forumo organizuotame
renginyje Bulgarijos bendradarbiavimo dienos. Šis renginys buvo skirtas paskatinti vietinių Bulgarijos
jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, kuriant nacionalinę jaunimo organizacijų tarybą. Renginio
metu buvo pristatyta LiJOT istorija ir geroji veiklos patirtis.
Kovo 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M. Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.
Ružait÷ ved÷ informacinį seminarą apie studijas Europoje Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
abiturientams. Seminaro metu pristatytos studijų užsienyje galimyb÷s, studijų finansavimo būdai, aptarti
su studijomis užsienyje susiję mitai.
Kovo 16 d. LiJOT programų vadovas A. Marcinkus dalyvavo ES programos „Europa piliečiams“
informaciniame seminare, skirtame ketvirtajam programos veiksmui „Gyva Europos atmintis“.
Kovo 17 d. LiJOT programų vadovas A. Marcinkus buvo susitikęs su jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras“ partneriais Tarptautine komisija nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti švietimo projektų koordinatore I. Vilkiene.
Susitikimo metu aptarti projekto „Misija Sibiras“ veiklos etapai, vykstantys projekto susitikimaipristatymai bendrojo lavinimo mokyklose, tolerancijos ugdymo centruose.
Kovo 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M. Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.
Ružait÷ ved÷ mokymus apie projektų valdymą bei savanoryst÷s galimybes Europoje Lentvario jaunimo
centre. Mokymų metu dalyviams pristatytos paraiškų finansavimui gauti pildymo gair÷s, pagalbiniai
metodiniai leidiniai ir dažniausiai pasitaikančios klaidos. Antros mokymų dalies metu dalyviai
supažindinti su savanoryst÷s programomis bei savanoriško darbo teikiama nauda.
Kovo 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M. Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.
Ružait÷ dalyvavo VGTU Karjeros dienose 2010. Karjeros ir verslumo mug÷s metu Eurodesk Lietuva
atstovai pristat÷ universiteto bendruomen÷s nariams mobilumo galimybes Europoje bei Eurodesk tinklą
ir jo teikiamas paslaugas.
Kovo 27 d. LiJOT ir „Ekoinstitutas“ organizavo pilietinę akciją „Žem÷s valanda“. Jos metu buvo
raginama išjungti visus elektros prietaisus ir padovanoti atokv÷pio valandą Žem÷s planetai. Jaunimas
ragintas dom÷tis aplinkosaugos problemomis ir prisijungti prie min÷jimo Vilniaus Rotuš÷s ir Klaip÷dos
Atgimimo aikšt÷se. Pilietin÷ akcija „Žem÷s valanda“ minima ketvirtus metus iš eil÷s visame pasaulyje.
Kovo m÷n. Eurodesk Lietuva interneto svetain÷je apsilank÷ 18459 unikalūs lankytojai, iš kurių tinklo
atstovai gavo 27 užklausas.
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Socialin÷s atskirties mažinimas
Kovo 19 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo LR Prezidentūroje vykusiame 2010-ieji Europos
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai atidarymo renginyje. Renginio metu pristatytos geriausios
kovai su skurdu ir socialine atskirtimi skirtos iniciatyvos bei apdovanoti ypatingą pagalbos kitiems
pavyzdį rodantys Gerumo ambasadoriai.
Kovo 22 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo LR Prezidentūroje surengtoje diskusijoje apie
smurtą ir patyčias mokyklose. Renginio metu LR Prezident÷ ragino už vaikų ir visuomen÷s saugumą
atsakingas ministerijas į pagalbą pasitelkti įvairiose srityse aktyviai dirbančias nevyriausybines
organizacijas (NVO) ir paremti jų iniciatyvas, kurios padeda efektyviai spręsti socialines problemas.
Prezident÷s teigimu, valstybę yra monopolizavęs socialinių paslaugų sektorius ir tai trukdo žmon÷ms
gauti greitą ir profesionalią pagalbą. Susitikimo metu pasirašytas memorandumas Vaikyst÷ be patyčių,
kuriame prieš smurtą ir patyčias susivienijusios valdžios institucijos ir visuomenin÷s organizacijos
įsipareigoja sutelktomis pastangomis siekti, kad vaikai augtų saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų
įžeidin÷jimų, skaudinimo, smurto ir diskriminacijos.

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

18459 unikalių lankytojų, 19,67% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą
11466 unikalių lankytojų,18,34% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą
18510 unikalių lankytojų, 18,26% 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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