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

Pagrindin÷s veiklos
Geguž÷s m÷nesį Vilniuje įvyko didžiausias šių metų LiJOT tarptautinis renginys „B-Young“, į kurį
suvažiavo apie 150 jaunų žmonių iš Baltijos jūros regiono valstybių. Iš 10-ies skirtingų šalių į Vilnių
atvykę jauni žmon÷s pristat÷ savo įdomiausias jaunimo užimtumo id÷jas bei ieškojo būdų ir galimybių
jaunimo situacijai Baltijos jūros regione gerinti. Oficialiame renginio atidaryme dalyvius pasveikino LR
Prezident÷ Dalia Grybauskait÷, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras D.Jankauskas, Europos Komisijos
Švietimo ir sporto generalinio direktorato Jaunimo skyriaus vadovas S.Koperdak bei kiti svečiai iš
Lietuvos ir užsienio.
LiJOT atstovai šį m÷nesį dalyvavo susitikime su LR švietimo ir mokslo ministru G.Steponavičiumi.
Susitikimo metu valdžios ir jaunimo organizacijų lyderiai diskutavo apie neformalųjį ugdymą bei
rengiamą finansavimo modelį.
Šį m÷nesį LiJOT, bendradarbiaudama su Sporto savanorių sąjunga bei JTBA kuruojama programa
„Veiklus jaunimas“, prad÷jo savanorių atranką į Europos jaunių (U-18) krepšinio čempionatą.
Geguž÷s m÷n. pasibaig÷ visą m÷nesį trukusi projekto „Misija Sibiras‘10” dalyvių į bandomąjį žygį
atranka. Per visą šių metų projekto dalyvių atrankos laikotarpį sulaukta 1200 anketų - daugiau nei praeitais
metais.
LiJOT atstov÷ geguž÷s m÷nesį dalyvavo keliuose susitikimuose su LR Vyriausyb÷s kanceliarija d÷l
ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva-2030“ kūrimo. LiJOT kartu su LR Vyriausybe birželio
m÷nesį įsipareigojo surengti susitikimus - diskusijas 10-yje Lietuvos miestų.
Gegužę LiJOT biuro atstovai dalyvavo įvairiose konferencijose, susitikimuose, moderavo darbo grupes,
vyko į jaunimo organizacijų atstovų susitikimus Ispanijoje, Juodkalnijoje, Makedonijoje.
Geguž÷s m÷nesio pabaigoje įvyko strateginis Valdybos ir biuro susitikimas, kurio metu aptarti būsimos
LiJOT veiklos strategijos kūrimo klausimai ir uždaviniai, naujųjų ir senųjų Valdybos narių veiklos sritys,
taip pat išrinkta naujoji LiJOT viceprezident÷ – Aurelija Trimonyt÷.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis geguž÷s m÷nesį, pateiktomis
žemiau.

Geguž÷s m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Geguž÷s 4 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo darbo grup÷s d÷l NVO reikalų tarybos
sudarymo susitikime. Susitikimą iniciavo Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, susitikimo metu
diskutuota d÷l komisijos sudarymo principų ir komisijos nuostatų. Sutarta, kad NVO reikalų komisijos
nuostatus tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷. NVO reikalų komisiją sudarys 20 narių: 9 - valstyb÷s
institucijų, 1 - Lietuvos savivaldybių asociacijos ir 10 nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Nevyriausybinių organizacijų atstovus (7 nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų atstovus, 1
vietos bendruomenių organizacijas vienijančios asociacijos atstovą ir 2 atstovus iš nevyriausybinių
organizacijų, analizuojančių bendrą nevyriausybinio sektoriaus būklę ir teikiančių pasiūlymus d÷l
sektoriaus stiprinimo) bendru susitarimu deleguos nacionalin÷s sk÷tin÷s nevyriausybinių organizacijų
asociacijos, pasirašiusios 2009 m. gruodžio m÷n. 16 d. bendradarbiavimo susitarimo protokolą.
Geguž÷s 4 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo
fokus grup÷s diskusijoje d÷l Programos „Veiklus jaunimas“ vertinimo, kurios tikslas – įvertinti programos
įgyvendinimo Lietuvoje kiekybinius ir kokybinius rezultatus, pasiektus įgyvendinant programą nuo 2007
m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Geguž÷s 4 d. LiJOT Valdyba lank÷si Jaunimo reikalų departamente (JRD) prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos, kur susitiko su JRD vadovybe. Susitikimo metu aptartas 27-osios LiJOT Asambl÷jos
kreipimasis d÷l Jaunimo reikalų departamento prie SADM veiklos efektyvumo. Taip pat LiJOT Valdyba
pristat÷ jaunimo organizacijoms susirūpinimą keliančius JRD veiklos aspektus.
Geguž÷s 6 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Teis÷s studijų studentų respublikin÷je
konferencijoje bei teisinių id÷jų konkurse „Pilietis ir valstyb÷: pasteb÷jau problemą, siūlau sprendimą“.
Renginio metu LiJOT prezidentas sak÷ sveikinimo kalbą.
Geguž÷s 6-9 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo pirmajame Europos Sąjungos, Pietų
Amerikos ir Karibų regionų jaunimo susitikime Madride (Ispanija). Renginio metu regionų valstybių
vadovams parengta jaunimo deklaracija d÷l tarpregioninio bendradarbiavimo. E.Rupkus dalyvavo ir teik÷
siūlymus šiose darbo grup÷se: veiksmai įveikiant finansin÷s kriz÷s padarinius ir lygyb÷. E.Rupkaus
pasiūlymas d÷l tarpregioninių verslumo ugdymo programų kūrimo buvo įtrauktas į galutinę deklaraciją.
Geguž÷s 7 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko kartu su kitų sk÷tinių nevyriausybinių organizacijų
atstovais dalyvavo susitikime su LR Seimo Pirminink÷s patar÷ju E.Rumbučiu. Susitikimo metu NVO
atstovai išsak÷ nuomonę d÷l Teisingumo ministerijos rengiamų įstatymų, reglamentuojančių NVO veiklą,
taip pat diskutuota d÷l 2 proc. gyventojų pajamų, skiriamų NVO paramai. NVO atstovai siūl÷ Seimo
pirmininkei inicijuoti NVO ir Seimo frakcijų pasitarimą d÷l šių klausimų.
Geguž÷s 11 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷,
programų vadovas A.Marcinkus, ryšių su visuomene koordinator÷ R.Kazlait÷, Eurodesk Lietuva
programos vadovas M.Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷ dalyvavo NJRKA
konferencijoje „Regionin÷ jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimas sprendžiant jaunimui aktualias
problemas: iššūkiai ir problemos“.
LiJOT atstovai moderavo šias darbo grupes: „Mano galimyb÷s Europoje“ (moderatorius M.Ivanovskis),
„Jaunimo informavimas. Jaunimui skirtos informacijos pateikimas, informacijos kanalai“ (moderator÷s
V.Ružait÷ ir R.Kazlait÷), „Savanoryst÷. Savanoryst÷ – aktyvaus dalyvavimo principas. Organizacijos

veiklos s÷km÷ ir savanoryst÷. Savanoryst÷s ribos. 2011 m. savanoryst÷s metai – kaip mes juos
pasitiksime?” (moderatorius A.Marcinkus), “Jaunimo organizacijos. Ar būtina priklausyti organizacijai,
kad gal÷tum dalyvauti ir būti aktyviu piliečiu? Kuo svarbios jaunimo organizacijos? (moderator÷
A.Lumbyt÷)”.
Geguž÷s 12 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su LR Vyriausyb÷s kanceliarija d÷l
ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kūrimo. LiJOT yra įsipareigojusi surengti
diskusijas 10-yje Lietuvos miestų.
Geguž÷s 14-17 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Europos jaunimo forumo organizuotame
renginyje Juodkalnijos jaunimo organizacijų kontaktų mezgimo seminare, skirtame paskatinti nacionalin÷s
jaunimo organizacijų tarybos kūrimo procesą. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos struktūra bei veikla.
Geguž÷s 17-21 d. programų vadov÷ G.Bingelyt÷ kartu su LiJOT prezidentu Šarūnu Frolenko dalyvavo
susitikimuose su JOVKGS dalyvaujančiomis organizacijomis. Susitikimuose buvo aptartas iki šiol vykęs
dalyvavimas sistemoje, pristatyti pasikeitimai, aptarti kiti aktualūs klausimai.
Geguž÷s m÷nesį taip pat paskelbtas naujas konkursas dalyvauti Jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s
gerinimo sistemoje. Sistema remiama įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-001),
finansuojamą Europos socialinio fondo. Sulaukta virš 20 organizacijų anketų.
Geguž÷s 18 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nariai Mantas Jurgutis, Aurelija
Trimonyt÷ bei Julius Pagojus dalyvavo JTBA valdybos pos÷dyje. Pos÷džio metu buvo tvirtinami
balandžio 1 d. termino paraiškų rezultatai.
Geguž÷s 19 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo LRS Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pos÷dyje. Jo metu LiJOT pristat÷ Jaunimo reikalų tarybos siūlymus d÷l jaunimo nedarbo mažinimo ir
jaunimo migracijos problemų sprendimo. Šiais klausimais Seimo komisija įsipareigojo kreiptis į
atsakingas ministerijas, pateikti joms pos÷džio metu aptartus siūlymus bei v÷liau perduoti atsakymus
jaunimo atstovams. Susirinkime taip pat daug d÷mesio skirta Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos
rengimui.
Geguž÷s 19 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo bendrame susitikime su LR Vyriausyb÷s
kanceliarija, Darom’10 ir Drąsinkime Ateitį atstovais d÷l ilgalaik÷s valstyb÷s pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ kūrimo.
Geguž÷s 21 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Krašto apsaugos ministerijos ir
Pilietin÷s gynybos centro prie LR Krašto apsaugos ministerijos organizuotoje konferencijoje „Visuomen÷s
vaidmuo krašto gynyboje“.
Geguž÷s 27 d. programų vadovas A.Marcinkus ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷
dalyvavo pirmoje LiJOT ir LR Vyriausyb÷s rengtoje diskusijoje „Lietuva 2030“, kuri vyko Alytuje.
Diskusijų ciklo tikslas: surinkti įvairių Lietuvos gyventojų, skirtingų socialinių grupių ir įvairių sričių
atstovų nuomones, kokią Lietuvą šalies gyventojai nori matyti po 20-ties metų. Valstyb÷ planuoja parengti
ilgalaikę šalies raidos strategiją, kuri taps pagrindu kitiems šalies strateginio planavimo dokumentams.
Susitikime Alytuje dalyvavo miesto savivaldyb÷s, jaunimo organizacijų, verslo, religijos, Vyriausyb÷s
atstovai, mokytojai. Diskusijos metu išryšk÷jo, kad visuomen÷ labiausiai nori diskutuoti trimis, jiems

aktualiausiomis, temomis: švietimas ir mokslas, visuomen÷s vertyb÷s ir verslas bei ekonomika. Parengti
pasiūlymai bus perduoti LR Vyriausybei tolimesniam pl÷tojimui.
Geguž÷s 27d. įvyko antrasis Nacionalinių jaunimo organizacijų vadovų tinklo susitikimas. Šiame
susitikime dalyvavo atstovai iš 11 organizacijų. Susirinkę vadovai tur÷jo du tikslus – pasidalinti šiuo metu
aktualiais klausimais ir įgyti daugiau vadovavimo įgūdžių. Pirmąją susitikimo dalį moderavo LiJOT
Prezidentas Šarūnas Frolenko, antrąjį tikslą pasiekti pad÷jo M.Kiznis.
Geguž÷s 27-31 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Europos jaunimo forumo organizuotame
renginyje Makedonijos jaunimo organizacijų kontaktų mezgimo seminare, skirtame paskatinti
nacionalin÷s jaunimo organizacijų tarybos kūrimo procesą. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos struktūra bei veikla.
Geguž÷s 28 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko bei LiJOT narių atstovai susitiko su LR Švietimo ir
mokslo ministru G.Steponavičiumi. Susitikimo metu valdžios ir jaunimo organizacijų lyderiai diskutavo
apie neformalųjį ugdymą bei rengiamą finansavimo modelį. Jaunimo organizacijų atstovai išsak÷
palaikymą ministro siekiui geriau reglamentuoti bei efektyviau valdyti finansus, skiriamus moksleivių
ugdymui. Pokalbio eigoje jaunimo lyderiai pasidalino pastabomis apie atskiras rengiamos neformaliojo
ugdymo finansavimo koncepcijos dalis, buvo sutarta d÷l tolimesnio darbo šioje srityje.
Geguž÷s 29-30 d. įvyko strateginis Valdybos ir biuro pos÷dis, kuriame dalyvavo LiJOT prezidentas
Šarūnas Frolenko, visi Valdybos nariai ir dalis biuro darbuotojų. Darbo metu aptarti būsimos LiJOT
veiklos strategijos kūrimo pagrindai, naujieji Valdybos nariai pasiskirst÷ veiklų sritimis. Naująja LiJOT
viceprezidente išrinkta Aurelija Trimonyt÷.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Geguž÷s 14 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo diskusijoje „Kartų kaitos problemos“,
kurios metu visuomenei buvo pristatoma Žalioji knyga „Lietuvos kaimo ateitis“ bei skait÷ pranešimą
„Jaunimas kaimo pl÷tros procesuose“.
Geguž÷s 18 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir LiJOT regioninių reikalų komiteto
pirminink÷ R.Labalaukyt÷ dalyvavo darbo grup÷je prie Jaunimo reikalų departamento sudarytoje
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų tobulinimui. Susitikimo metu buvo aptarti
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipiniai nuostatai bei teikti siūlymai jų projekto rengimui.
Geguž÷s 21 d. vyko LiJOT regioninių reikalų komiteto pos÷dis, kurio metu buvo aptarta regioninių
reikalų komiteto veiklos ataskaita, komiteto veiklos planas ir prioritetai, projekto „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2010 – 2011“ įgyvendinimas ir nacionalinių organizacijų įtraukimas bei jų
vaidmuo formuojant regioninę jaunimo politiką, bei išrinkta nauja regioninių reikalų komiteto pirminink÷,
kuria tapo G.Motuzait÷ iš Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“.
Ggeguž÷s 28 d. E.Rupkus reng÷ pirmąjį LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir l÷šų paieškos tinklo
kompetencijų k÷limo susitikimą, kuris vyko Swedbank būstin÷je. Susitikimo metu banko prek÷s ženklo
vystymo grup÷s vadov÷ M.Kuliešiūt÷ su tinklo nariais pasidalijo savo patirtimi apie verslo motyvaciją
bendradarbiauti su NVO sektoriumi.
Geguž÷s 28 – 31 d. tarptautinių programų referentas I.Dirma ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷
dalyvavo tarptautiniame projekte „Work2Change“ įvertinimo susitikime Aukštadvaryje, kur diskutuota

apie įvertinimo svarbą veiklos procesams bei įvertinta ankstesnių dviejų seminarų nauda nevyriausybinių
jaunimo organizacijų veiklai.

Jaunimo įgalinimas
Geguž÷s 6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷
pristat÷ savanoryst÷s galimybes Europoje Vilniaus Užupio gimnazijos abiturientams. Pristatymo metu
aptartos galimyb÷s išvykti atlikti savanoriškos tarnybos į kitas Europos šalis, taip pat už Europos ribų.
Geguž÷s 11 d. E.Rupkus susitiko su UADB „Seesam Lietuva“ rinkodaros specialistu E.Mažiuliu.
Susitikimo metu aptartos draudimo įmon÷s ir LiJOT bendradarbiavimo galimyb÷s ir sritys, sutarta d÷l
partneryst÷s plano rengimo ir tolimesnių veiksmų.
Geguž÷s 12 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LiJOT vidin÷s narių darbo grup÷s
susitikime d÷l savanoryst÷s teisinio reglamentavimo.
Geguž÷s 13-16 d. įvyko didžiausias šių metų LiJOT tarptautinis renginys „B-Young“, kuriame dalyvavo
apie 150 jaunų žmonių iš Baltijos jūros regiono valstybių. Oficialiame renginio atidaryme, geguž÷s 14 d.
dalyvius pasveikino šalies Prezident÷ Dalia Grybauskait÷, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministras
D.Jankauskas, Europos Komisijos Švietimo ir sporto generalinio direktorato Jaunimo skyriaus vadovas
S.Koperdak, Europos jaunimo forumo valdybos narys J.Ekman, LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko bei
kiti svečiai. Iš 10-ies Baltijos jūros regiono šalių į Vilnių suvažiavę jauni žmon÷s ne tik pristat÷ savo
įdomiausias jaunimo užimtumo id÷jas: susirinkę į vieną „B-Young“ erdvę jie ieškojo būdų ir galimybių
jaunimo situacijai Baltijos jūros regione gerinti. 12-oje darbo grupių vykusių diskusijų metu pri÷ję bendrų
išvadų, jaunuoliai valstybių valdžios ir verslo atstovams teiks pasiūlymus šiandien jaunam žmogui
aktualiausiomis temomis. Po diskusijų ir bendro darbo kartu pripažinta, jog jaunimo ir su jaunimu
dirbančios nevyriausybin÷s organizacijos turi atlikti vieną svarbiausių vaidmenų rūpinantis jaunimo
užimtumu bei vietos bendruomen÷s ir jaunimo dialogo stiprinimu. Pabr÷žta, kad jaunimo organizacijos
privalo būti pripažintos teikiančios neformalųjį ugdymą ir taip įtrauktos į jaunimo švietimo sistemą.
Renginio pabaigoje pagrindin÷s darbo grupių metu sukurtos tez÷s buvo pristatytos renginio dalyviams ir
svečiams. Jau dabar baigiamąją deklaraciją galima pasirašyti visiems jauniems Baltijos jūros regiono
gyventojams.
Renginio
deklaraciją,
su
galimybe
ją
pasirašyti,
rasite
čia:
http://www.ipetitions.com/petition/b-young/
Geguž÷s 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Euroguidance Lietuva
organizuotame susitikime d÷l jaunimui skirto leidinio paruošimo. Leidinys bus skirtas į užsienį
išvykstantiems jauniems žmon÷ms bei suteiks jiems praktinių patarimų, susijusių su mobilumu Europoje.
Geguž÷s 20 d. bendradarbiaujant su Sporto savanorių sąjunga bei JTBA kuruojama programa „Veiklus
jaunimas“ paskelbta registracija tapti Europos jaunių (U-18) krepšinio čemionato savanorius. Sulaukta
beveik 400 anketų. Birželio m÷nesį vyks pirmieji mokymai atrinktiems savanoriams po kurių paaišk÷s
galutinis Europos jaunių čempionato savanorių sąrašas. Savanoriai gal÷s save išbandyti keliose srityse –
delegacijų lyd÷jime, pagalba žiniasklaidos atstovams, sal÷s priežiūroje.
Geguž÷s 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷
V.Ružait÷ dalyvavo Jonavoje vykusioje „JonAS Super mug÷je“, kur pristat÷ Eurodesk Lietuva veiklą bei
atsak÷ į mug÷s lankytojų klausimus apie mobilumą Europoje.

Geguž÷s 25 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Jaunimo
reikalų tarybos išpl÷stiniame pos÷dyje „Savanoryst÷“. Pos÷dis skirtas aptarti savanoryst÷s problemas bei
galimybes, peržvelgti gerąsias savanoryst÷s praktikas, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas siekiant
įtvirtinti teisinį savanoriškos veiklos reglamentavimą.
Geguž÷s 28 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo
susitikę su Krikščionių partijos atstovais. Susitikime kalb÷ta apie savanoryst÷s pad÷tį Lietuvoje,
savanoryst÷s įstatymo rengimą.
Geguž÷s 28 d. baig÷si kandidatų į projekto „Misija Sibiras‘10“ bandomąjį žygį atrankos terminas. Per
vieną m÷nesį organizatoriai sulauk÷ 1200-tų dalyvio atrankos anketų.
Geguž÷s m÷n. vyko paruošiamieji darbai būsimajam „Misija Sibiras‘10“ palaikymo koncertui, kuris bus
transliuojamas š.m. birželio 20 d. per LTV.
Geguž÷s m÷n. vyko susitikimai su potencialiais ir esamais r÷m÷jais d÷l projekto „Misija Sibiras‘10“.
Geguž÷s m÷n. Eurodesk Lietuva portale apsilank÷ 27 849 unikalūs lankytojai. Iš viso per geguž÷s m÷nesį
tinklo atstovai sulauk÷ 41-os jaunų žmonių užklausos.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Geguž÷s 7 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Socialinių reikalų komiteto
organizuotoje diskusijoje „Skurdas ir socialin÷ atskirtis Lietuvoje: situacijos analiz÷ ir perspektyvos“.
Geguž÷s 10 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo konferencijoje „Policijos ir socialinių partnerių
bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą“.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Geguž÷s m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

27 849 unikalių lankytojų, 23,34% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
12 551 unikalių lankytojų, 21,16% at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
35 274 unikalių lankytojų, 36,75% 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

