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

Pagrindinės veiklos
Gruodžio mėn. pradžioje LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę jaunimo politikos 2011 – 2019 metų
plėtros programą. Dokumentu siekiama sudaryti sąlygas jaunimo politikos Lietuvoje plėtojimui, ugdyti
sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir brandžią jauno žmogaus asmenybę, gebančią prisiimti atsakomybę bei
susikurti gyvenimą gimtojoje šalyje.
Gruodį Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko LiJOT Padėkos vakaras, į kurį prisiminti šiemet jaunimo labui
nuveiktų darbų rinkosi valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovai bei
visuomenėje gerai žinomi asmenys.
Gruodžio mėn. LiJOT kreipėsi į LR Prezidentę dėl nepagrįstai skubiai priimtos Asociacijų įstatymo 8
straipsnio 4 dalies pataisų vetavimo, mat šios užkerta kelią asociacijos nariams patiems spręsti
organizacijos valdymo ir balsų pasiskirstymo klausimus.
Gruodžio mėn. įvyko 14 projekto „Misija Sibiras„10“ pristatymų Lietuvoje (Klaipėdoje, Makniūnuose,
Plungėje ir t.t.) ir užsienyje (Stokholme, Švedijoje), kuriuos veda šių metų ekspedicijos komandos nariai.
Kiekvienais metais po ekspedicijos grįžusi komanda paruošia istoriniais faktais, nuotraukomis,
dienoraščių ištraukomis ir kitomis detalėmis užpildytą pristatymą, kurio pagalba jaunimui gali kiek
įmanoma vaizdingiau ir įdomiau perteikti patirtį Sibire, papasakoti ir parodyti, kaip atrodo lietuvių
kapinės, kokios yra grupės sutiktų lietuvių (vis dar gyvenančių Sibire) gyvenimo istorijos.
Daugiau informacijos: www.misijasibiras.lt.
Visą gruodžio mėn. LiJOT kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Jaunimo reikalų
departamentu prie SADM vykdė apklausą apie tai, kaip pagerinti jaunimo situaciją Europos Sąjungoje.
Gruodį LiJOT paskelbė atranką į Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programą.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis gruodžio mėnesį,
pateiktomis žemiau.

Gruodžio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla

Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Gruodžio 1 d. LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę jaunimo politikos 2011 – 2019 metų plėtros
programą. Dokumentu siekiama sudaryti sąlygas jaunimo politikos Lietuvoje plėtojimui, ugdyti
sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir brandžią jauno žmogaus asmenybę, gebančią prisiimti atsakomybę bei
susikurti gyvenimą gimtojoje šalyje.
Daugiau informacijos: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3876
Gruodžio 8 d. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko LiJOT Padėkos vakaras, į kurį prisiminti šiemet
jaunimo labui nuveiktų darbų rinkosi valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo
atstovai bei visuomenėje gerai žinomi asmenys.
Metų jaunimo organizacijų lyderiu pripažintas Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) prezidentas
Arūnas Mark, Metų jaunimo įvykio laurus susirinko Ateitininkijos šimtmetis, Metų jaunimo organizacijų
partneriu išrinktas paslaugų ir prekybos tinklas „Copy1“, Metų labiausiai jaunimui nusipelniusio žmogaus
nominacijoje laimėjo grupės „G&G Sindikatas” narys Gabrielius Liaudanskas – Svaras, Metų iniciatyva
pripažinta „Fluxus Ministerija”, Metų „Jaunimo ambasadorė” – Indrė Vareikytė, LiJOT Padėkos
apdovanojimą atsiėmė LR Prezidentės patarėjos pavaduotoja Gaja Bartusevičiūtė, Jaunimo miestu už šiais
metais vykusias Lietuvos jaunimo dienas pripažintas Panevėžys, o LiJOT Alumni apdovanojimas įteiktas
VšĮ „A.C. Patria” už 20-ies metų veiklą.
Gruodžio 8 - 9 dienomis LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskatė, LiJOT tarptautinių
reikalų referentas I.Dirma ir LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo susitikime su Norvegijos vaikų ir
jaunimo organizacijų tarybos (LNU) atstovais. Susitikimas vyko pagal tarpvalstybinį susitarimą tarp
Lietuvos ir Norvegijos vyriausybių. Šio susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo sferos, kartu
vykdomos veiklos, aptartos galimybės į bendradarbiavimą įtraukti LiJOT ir LNU nares organizacijas.
Organizacijų atstovai pristatė svarbiausias šiuo metu vykdomas veiklas bei suplanuotas kitų metų veiklas.
Identifikuotos sritys, kuriose bus tęsiamas bendradarbiavimas.
Gruodžio 13 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos
inicijuotame susitikime su derybinės darbo grupės nariais, rengiančiais dvišalį susitarimą su Rusijos
Federacija dėl kapų priežiūros.
Gruodžio 17 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo LR Užsienio reikalų
ministerijos organizuotame ES Baltijos jūros regiono strategijos priežiūros komisijos posėdyje. Posėdžio
metu buvo pristatyti Briuselyje vykusio aukšto rango valstybių pareigūnų susitikimo dėl strategijos
rezultatai. Priežiūros komisijos nariai pasidalino informacija apie tai, kaip vyksta atskirų Lietuvos
valdomų projektų įgyvendinimo procesai, akcentuota problema, kad papildomas biudžetas strategijos
veiksmų planui įgyvendinti neskirtas. Taip pat buvo pranešta apie 2011-ųjų metų planus strategijos
klausimais.
Gruodžio 20 d. tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijoje dėl Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos priemonių plano rengimo.
Susitikimo metu buvo pateikti galutiniai pasiūlymai dėl dokumento. Šiuo metu planas yra derinamas su
kitomis ministerijomis.
Gruodžio mėn. LiJOT kreipėsi į LR Prezidentę dėl nepagrįstai skubiai priimtos Asociacijų įstatymo 8
straipsnio 4 dalies pataisų vetavimo, mat šios užkerta kelią asociacijos nariams patiems spręsti
organizacijos valdymo ir balsų pasiskirstymo klausimus. Priimtos pataisos ženkliai apribojo narių

atstovavimo tvarką bei panaikino įstatyme buvusią nuostatą, leidžiančią asociacijoms įstatuose nustatyti
narių balsų pasiskirstymą.
LR Prezidentė įstatymo pataisų nevetavo.
Gruodžio mėn. LiJOT kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Jaunimo reikalų
departamentu prie SADM vykdė apklausą apie tai, kaip pagerinti jaunimo situaciją Europos Sąjungoje.
Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokius būdus jaunimas mato kaip pagrindinius, galinčius pagerinti jų
situaciją. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos Respublikos ataskaitą apie
jaunimo padėtį šalyje Europos Sąjungos Jaunimo politikos priežiūros komitetui.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Gruodžio 6 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus rengė LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir
lėšų paieškos tinklo kompetencijų kėlimo susitikimą apie pasiūlymo verslo įmonei rengimą. Susitikime
dalyvavo vieno didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Lietuvoje „Rimi Lietuva“, draudimo kompanijos
„Seesam Lietuva“ atstovai ir verslo konsultantas, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius
B.Adomavičius. Susitikime dalyvavo 10 LiJOT narių atstovai, kurie gyvai pristatė iš anksto parengtus
bendradarbiavimo pasiūlymus verslo įmonėms. Ekspertai teikė rekomendacijas pasiūlymų tobulinimui.
Susitikimo dalyviai renginį įvertino ypač teigiamai, nes organizacijų atstovams buvo suteiktos ne tik
mokymosi, bet ir kontaktų su potencialiais verslo partneriais užmezgimo galimybės.
Gruodžio 9 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė ir LiJOT savanoris M.Zakarka dalyvavo
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ organizuotame interesų atstovavimo renginyjesusitikime su politikais. Renginio metu buvo trumpai aptarti pagrindiniai regioninės jaunimo politikos
principai, jaunimo organizacijų bei neformalių grupių atstovai iškėlė klausimus rajono tarybos nariams,
partijų pirmininkams, kitiems politikams. Susitikimo metu buvo nuspręsta pasirašyti susitarimą tarp
jaunimo organizacijų ir savivaldybės politikų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo Rokiškio rajono
savivaldybėje 2011 m.
Gruodžio 10 – 12 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė
dalyvavo projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010 – 2011“ nacionalinių organizacijų
mokymuose su Ateitininkų federacija. Mokymo kursais siekiama įgalinti nacionalines organizacijas
stiprinti savo regioninius padalinius, supažindinant juos su regionine jaunimo politika ir galimybėmis per
regionines jaunimo organizacijų tarybas atstovauti savo interesams tiek vietos, tiek nacionaliniu
lygmenimis.
Gruodžio 15 – 19 d. vyko antrasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos
neformalaus ugdymo asociacijos (LiNA) vykdomų mokymų kursų „TOT„as“ („Training of trainers“)
seminaras. Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų asmenines bei profesines kompetencijas, kurios
įgalins juos rengti, įgyvendinti ir vertinti mokymo veiklas, paremtas besimokančiųjų poreikiais bei
atitinkamomis metodikomis.
Gruodžio 17 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus rengė LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir
lėšų paieškos tinklo kompetencijų kėlimo susitikimą apie pasirengimą susitikimui su verslo įmone.
Susitikimą moderavo ir savo patirtimi dalijosi jaunasis verslininkas R.Laurinavičius. LiJOT narių atstovai
interaktyviais metodais gilinosi į pasirengimo susitikimui su verslo įmone svarbą ir būdus.

Gruodžio mėn. LiJOT paskelbė atranką į Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programą.
Programa bus įgyvendinama remiantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įgyvendinamu projektu „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių stiprinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“.

Jaunimo įgalinimas
Gruodžio 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Daugiakalbystės forume
„Kalbų lobynas“. Jo metu diskutuota tokiomis temomis kaip daugiakalbystė Lietuvai ir Europai,
daugiakalbystė švietimui, verslui, vyko projekto „Language rich Europe“ pristatymas.
Gruodžio 7 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė pranešimą JRD organizuotoje Nacionalinėje
jaunimo reikalų koordinatorių konferencijoje apie savanorišką veiklą ir sportą. Pranešime pristatytas
LiJOT ir „EuroBasket 2011” organizacinio komiteto bendradarbiavimas atrenkant, apmokant ir
koordinuojant savanorius 2011m. Lietuvoje vyksiančiame Europos vyrų krepšinio čempionate.
Gruodžio 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis pristatė savanorystės ir studijų
galimybes Plungės Senamiesčio vidurinėje mokykloje. Renginio metu taip pat pristatytas Eurodesk tinklas
bei jo teikiamos paslaugos, Europos jaunimo portalas.
Gruodžio 16 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ružaitė ir E.Rupkus rengė Eurodesk Lietuva regioninių
partnerių susitikimą. Susitikimo metu buvo aptariama ir įvertinta 2010 m. tinklo veikla. Susitikimo
dalyviai buvo supažindinti su 2011 m. Eurodesk Lietuva siekiais ir veiklos planu bei numatomais
pasikeitimais.
Gruodžio 17 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su prodiuserinės kompanijos “TV
Play” atstovais. Susitikimo metu buvo tartasi dėl jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto
„Misija Sibiras‟10” dokumentinio filmo kūrimo, aptarti jau nuveikti darbai.
Gruodžio 22 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su JTBA projektų koordinatore
A.Kvikliene. Susitikimo metu susipažinta su JTBA ir Eurodesk Lietuva veiklos planais 2011 m., aptartos
bendradarbiavimo galimybės ir priemonės, skiriant prioritetą ES programos „Veiklus jaunimas“ teikiamų
galimybių ir Europos jaunimo savaitės viešinimui bei ES temų matomumo didinimui.
Gruodžio mėnesį Eurodesk Lietuva portalą aplankė 23595 unikalūs lankytojai, iš kurių gautos 23
užklausos. Eurodesk Lietuva tinklapyje pasirodė 38 jaunimui ir dirbantiems su jaunimu aktualios
naujienos.

Socialinės atskirties mažinimas
-

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Gruodžio mėnuo:

www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

23 595 unikalūs lankytojai, 40,25% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
14 546 unikalūs lankytojai, 29,57% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
33 108 unikalūs lankytojai, 49,56% atėjo 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

