Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2011 m. vasario
mėnesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Vasario mėn. LiJOT biure vyko darbo grupės susitikimai dėl „Jaunimo“ ministerijos, taip pat rinktasi dėl
ilgalaikės valstybės paţangos strategijos „Lietuva 2030“.
Šį mėnesį vyko Jaunimo reikalų tarybos prie JRD posėdis, kuriame svarstyti JRT veiklos prioritetai 2011
m., Tarybos nariams pristatyti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos veiklos planas ir prioritetai 2011 m.
Vasario mėn. LiJOT atstovai rengė įgalinimo paţinti ir atstovauti interesams seminarą Maţeikių rajono
jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacijai „Apskritas stalas“, dalyvavo
Jurbarko ir Joniškio jaunimo organizacijų sąjungų „Apskritas stalas“ organizuotuose interesų atstovavimo
renginiuose-susitikimuose su vietos politikais.
Vasarį įvyko trečiasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos neformalaus ugdymo
asociacijos (LiNA) vykdomų mokymų kursų „TOT„as“ („Training of trainers“) seminaras.
Vasario mėn. įvyko 12 individualių susitikimų su LiJOT organizacijų narių atstovais, atsakingais uţ
tarptautinę veiklą.
Per vasario mėnesį įvyko 2 konsultacijų ir vienas kompetencijų kėlimo renginys Jaunimo organizacijų
veiklos kokybės gerinimo sistemos ribose.
Šį mėnesį tinklalapyje www.lijot.lt pradėjo veikti LiJOT mokymų vadovų duomenų bazė.
Vasario mėn. LSAS apdovanojimų ceremonijoje LiJOT rengiamam jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo
ugdymo projektui „Misija Sibiras“ buvo įteiktas „Metų studentų pagarbos apdovanojimas“.
Vasario mėnesį Eurodesk Lietuva atstovai kartu su JTBA atstove surengė pirmuosius įvadinius jaunųjų
ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ susitikimus Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Vasario mėn. toliau vyko „EuroBasket 2011“ savanorių atrankos anketos pildymas tinklalapiuose
www.eurodesk.lt bei www.eurobasket2011.com. Vasario mėnesio pabaigoje buvo sulaukta daugiau nei
3000 anketų.

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

Vasario mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Vasario 1 – 3 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė buvo išvykusi į Europos jaunimo centrą Strasbūre,
kur atstovavo ET Patarėjų tarybai pasiruošimo susitikime apie „Jaunimo ambasadorių taikai“ programą.
Susitikime paruošta visa koncepcija, projekto tikslai, uţdaviniai, nustatyti kriterijai dalyvių atrankai,
numatyti terminai mokymams ir kitoms veikloms. Be šių darbų, paruošta pirmųjų mokymų detali
programa, pasidalinta atsakomybėmis tarp lektorių ir kiti su programos įgyvendinimu susiję darbai.
„Jaunimo ambasadoriai taikai“ - tai projektas, kuriuo skatinama puoselėti Europos tarybos vertybes
ypatingai pabrėţiant taikos skleidimą ir konfliktų transformavimą į kitas veiklas, įgalinant joms 50 jaunų
ţmonių iš skirtingų valstybių. Programos trukmė – 2 metai. Šiuo metu baigėsi pirmosios dalyvių grupės
registracija ir netrukus turėtų prasidėti mokymai. Planuojama, kad asmenys, norintys patekti į antrąją
grupę, galės registruotis balandţio mėn. Iš viso projekte numatytos 3 dalyvių grupės. Programos dalyviai
per 2 metus turės galimybę dalyvauti 3 mokymuose skirtingomis temomis, mokytis el. erdvėje, bus
kviečiami įgyvendinti savo asmeninius projektui, siekiančius taikos ar konfliktų transformavimo.
Projektas yra remiamas Europos tarybos ir įtrauktas į ET Generalinio Sekretoriato „Prioritetų tinklą“,
kuris buvo sukurtas po įvykdytos ET reformos.
Vasario 3 d. LiJOT biure vyko darbo grupės dėl „Jaunimo“ ministerijos susitikimas. Susitikimo metu
buvo pasidalinta nuomonėmis apie tokios ministerijos galimą naudą jaunimo politikai, susitarta dėl
procedūros bei pasidalinta atsakomybėmis.
Vasario 8 d. regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė, savanorė R.Labalaukytė ir programų vadovė
G.Bingelytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento atstovais. Susitikimo metu buvo
aptartas kovo mėnesį vyksiantis LiJOT Ţiemos Forumas.
Vasario 17 d. LiJOT biure vyko susitikimas dėl ilgalaikės valstybės paţangos strategijos „Lietuva 2030“.
Susitikimo metu buvo įvertintas dokumentas, pasidalinta nuomonėmis bei teikiami pasiūlymai. Susitikimo
metu nuspręsta, jog yra tikslinga paruošti platesnę konsultaciją su nariais šiuo klausimu ir svarstyti
pasiūlymus LiJOT Pavasario Asamblėjoje.
Vasario 18 d. LiJOT biure vyko antras darbo grupės dėl „Jaunimo“ ministerijos susitikimas. Susitikimo
metu buvo padaryta šio klausimo SSGG analizė, taip pat analizuota kitų šalių institucinė praktika
įgyvendinant jaunimo politiką. Planuojama, jog darbo grupė susitiks dar 2 kartus ir pateiks LiJOT
Pavasario Asamblėjai svarstyti dokumentą dėl „Jaunimo“ ministerijos.
Vasario 18 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos prie JRD posėdis, kuriame svarstyti JRT veiklos prioritetai
2011 m., Tarybos nariams pristatyti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos veiklos planas ir prioritetai 2011 m., taip pat pateikta informacija apie vykdomas ir
planuojamas vykdyti veiklas II ES projekte „Integruotos jaunimo politikos plėtra“.
Vasario 23 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė susitiko su LiJOT delegatais
Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje, kuri šį pusmetį vyko Budapešte, Vengrijoje, kovo 2-4

dienomis. Susitikimo metu LiJOT atstovė pristatė Europos Sąjungos jaunimo politikos raidą ir tendencijas
bei pagrindinius šią politiką apibrėţiančius dokumentus. Buvo aptarti nacionalinės konsultacijos su
jaunimo organizacijomis rezultatai ir pristatyta LiJOT pozicija šio renginio metu. LiJOT renginyje
atstovauja LiJOT valdybos narė L.Pivoriūnaitė, LiJOT biuro atstovė V.Ruţaitė ir Ateitininkų federacijos
narys M.Pilkis.
Vasario 25 d. LiJOT Valdybos narys P.Mieţelis dalyvavo 19 - tųjų Khojaly tragedijos metinių
paminėjimo konferencijoje LR Seime. Čia skaitė pranešimą apie būtinybę taikiai gydyti praeities ţaizdas.
Vasario 26 d. LiJOT Valdybos narys P.Mieţelis dalyvavo Lietuvos skautijos suvaţiavime ir sveikino jo
dalyvius.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Vasario 3 d. LiJOT savanoris M.Zakarka dalyvavo Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ organizuotame interesų atstovavimo renginyje-susitikime su vietos politikais. Renginio metu
trumpai pristatytas regioninės jaunimo politikos įgyvendinimas Jurbarko rajone. Jaunimo organizacijų
atstovai iškėlė klausimus Jurbarko rajono merui apie nuveiktus bei būsimus darbus jaunimo atţvilgiu.
Susitikimo metu buvo pasiektas susitarimas, jog jaunimui skiriamas finansavimas Jurbarko rajone išliks
stabilus ir nebus maţinamas.
Vasario 4 – 6 d. regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo projekto „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2010 – 2011“ nacionalinių organizacijų mokymuose su Lietuvos jaunųjų
socialliberalų sąjunga. Mokymo kursais siekiama įgalinti nacionalines organizacijas stiprinti savo
regioninius padalinius, supaţindinant juos su regionine jaunimo politika ir galimybėmis per regionines
jaunimo organizacijų tarybas atstovauti savo interesams tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmenimis.
Vasario 7 d. regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento ir
Socialinių paslaugų prieţiūros departamento informaciniame seminare jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms dėl vykusių finansavimo konkursų.
Vasario 12-13 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus ir savanoris M.Zakarka rengė įgalinimo
paţinti ir atstovauti interesams seminarą Maţeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių
organizacijų asociacijai „Apskritas stalas“. Seminaro metu buvo pristatyta regioninės jaunimo politikos
įgyvendinimo struktūra. Apskritojo stalo savanoriai mokėsi paţinti savo narių-organizacijų interesus.
Buvo parengta būsimo interesų atstovavimo renginio koncepcija.
Vasario 9 – 13 d. vyko trečiasis 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.
Vasario 16 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo susitikime su naujuoju VJOSAS pirmininku
V.Juzėnu. Susitikimo metu didţiausias dėmesys buvo skirtas galimybių dalyvauti JOVKG sistemoje
pristatymui ir aptarimui.

Vasario 17 d. vakare įvyko LiJOT Alumni ir dabartinės LiJOT Valdybos ir biuro neformalus susitikimas.
Tokiais susitikimais siekiame palaikyti ryšį su LiJOT Alumni nariais, dalintis ţiniomis apie LiJOT
vykstančius procesus, keistis informacija apie galimybes prisidėti prie LiJOT veiklos.
Vasario 19 d. LiJOT savanoris M.Zakarka dalyvavo Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“
organizuotame interesų atstovavimo renginyje-susitikime su vietos politikais. Susitikimo metu jaunimo
atstovai klausinėjo politikų apie jų būsimus darbus po savivaldos rinkimų bei kaip jie prisidės prie
jaunimo situacijos Joniškio rajone gerinimo. Jauni ţmonės aiškiai įvardino konkrečias Joniškio rajono
problemas. Politikai dţiaugėsi tokiu susitikimu ir skatino panašius renginius organizuoti kuo daţniau, kad
jaunimo nuomonę būtų visuomet girdima.
Vasario mėn. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir tarptautinių programų referentas
I.Dirma vykdė individualius susitikimus su LiJOT organizacijų narių atstovais, atsakingais uţ tarptautinę
veiklą. Įvyko 12 susitikimų. Jų metu buvo analizuojama organizacijų vykdoma tarptautinė veikla ir
esminiai šios veiklos sunkumai, LiJOT atstovai pristatė šių metų tarptautinių reikalų koordinatorių tinklo
planus, kurie bus koreguojami, atsiţvelgiant į organizacijų narių poreikius. Kovo mėn. planuojama tęsti
susitikimus, o balandţio mėn. planuojama organizacijoms pristatyti galutinę šių metų tinklo veiklos
programą.
Per vasario mėnesį įvyko 2 konsultacijų ir vienas kompetencijų kėlimo renginys Jaunimo organizacijų
veiklos kokybės gerinimo sistemos ribose, finansuojami vykdant Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-07-V01-001).
Vasario mėn. tinklalapyje www.lijot.lt pradėjo veikti LiJOT mokymų vadovų duomenų bazė. Ji suteikia
galimybę susirasti mokymų vadovus, kurie turi patirties jaunimo veikloje, dirbdami neformalaus ugdymo
principais bei aktyviai bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis bei institucijomis Lietuvoje ir
Europoje.

Jaunimo įgalinimas
Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus kartu su JTBA atstove A.Kvikliene
susitiko su dienraščio „15 min.“ vyr. redaktoriumi Ţ.Pekarsku ir projekto „Įkrauk“ redaktore R.Linkute
dėl bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Susitikimo metu sutarta dėl bendradarbiavimo keičiantis
informacija ir kompetencijų kėlimo galimybėmis.
Vasario 3 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Delfi.lt komunikacijos vadove
A.Ţilinskiene ir CV.lt/savanorystė internetinių produktų vadovu T.Rimkumi. Susitikimų metu sutarta
bendradarbiauti LiJOT kartu su partneriais rengiamo projekto „Savanorių biuras“ veiklose.
Vasario 4 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera
2011“ uţmezgė kontaktus su 10 uţsienio aukštųjų mokyklų dėl galimybės bendradarbiauti rengiant studijų
duomenų bazę Eurodesk Lietuva portale.
Vasario 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir tarptautinių reikalų referentas I.Dirma Alytuje
dalyvavo susitikime su LKL finalo ketverto varţybų savanoriais ir Alytaus miesto „EuroBasket 2011“

savanorių koordinatoriais. Susitikimo metu buvo pristatytos savanorių atsakomybės renginio ir viso
čempionato metu. Susipaţinta su Alytaus miesto arena.
Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus susitiko su moksleivių el. mėnraščio „ID“
atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių. Sutarta mėnraštyje rengti Eurodesk rubriką, keistis informacija.
Vasario 7 d. LiJOT atstovai dalyvavo kasmetinėje LSAS apdovanojimų ceremonijoje. Juose „Metų
studentų pagarbos apdovanojimas“ buvo įteiktas uţ LiJOT rengiamą jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras“.
Vasario 8 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su „Komunikacija Facebook‘e“ atstovais dėl
bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Susitikimo metu aptarti preliminaraus bendradarbiavimo principai
ir galimybė atlikti Eurodesk Lietuva puslapio facebook.com viešinimo analizę ir koncepcijos tobulinimą.
Vasario 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su „Alma Littera“ atstove
S.Maknickaite. Susitikimo metu buvo kalbėta apie galimą LiJOT ir „Alma Littera“ bendradarbiavimą
projekte „Misija Sibiras‘11“.
Vasario 11-13 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir tarptautinių reikalų referentas I.Dirma
koordinavo Alytaus miesto savanorių veiklą LKL finalo ketverto varţybų metu. Renginio metu
„EuroBasket 2011“ miestų organizacinių grupių atstovams buvo pristatyta savanorių veikla ir numatomas
jų skaičius „EuroBasket 2011“ renginių metu.
Vasario 14 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo susitikime
su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, Lietuvos mokslų tarybos, Lietuvos moksleivių informavimo
ir techninės kūrybos centro ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro atstovais dėl mokslo mugės Lietuvoje
organizavimo.
Vasario 15 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo
susitikę su „Swedbank“ komunikacijos departamento direktoriumi K.Vanagu ir L.Daniene. Susitikimo
metu pristatytas LiJOT kartu su partneriais rengiamas projektas „Savanorių biuras“, tartasi dėl galimybių
bendradarbiauti.
Vasario 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė paskaitą Tarptautinės teisės ir verslo
aukštosios mokyklos“ studentams „Savanoriškos veikos galimybės EuroBasket 2011 metu“.
Vasario 18 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo
susitikę su projekto „Savanorių biuras“ partneriais. Susitikimo metu buvo galutinai sutartas veiklų planas
ir
pasirengta
pradėti
projektą.
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Vasario 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir Eurodesk Lietuva referentas E.Rupkus buvo
susitikę su ISM Executive School direktoriumi U.Savicku ir ISM Strateginio valdymo programos vadovu
B.Adomavičiumi. Susitikime diskutuota dėl galimo bendradarbiavimo projekte „Savanorių biuras“.
Vasario 22 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su Lietuvos darbo birţos atstovais dėl
bendradarbiavimo Eurodesk Lietuva portale teikiant tiesioginę sezoninio darbo Lietuvoje galimybių
paiešką. Taip pat sutarta bendradarbiaujant plėtoti Eurodesk Lietuva teikiamas informacines paslaugas
darbo tema.

Vasario 22 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo susitikime Šiauliuose su LKL
ţvaigţdţių dienos savanoriais ir Šiaulių miesto „EuroBasket 2011“ savanorių koordinatoriais. Susitikimo
metu buvo pristatytos savanorių atsakomybės renginio ir viso čempionato metu. Susipaţinta su Šiaulių
miesto arena.
Vasario 22 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Lietuvos televizijos direktoriumi
R.Paleckiu. Susitikimo metu buvo sutarta dėl bendradarbiavimo ir LiJOT projekto „Misija Sibiras“
sukurto dokumentinio filmo rodymo Kovo 11-ąją per LTV.
Vasario 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė pranešimą „Savanorystės įstatymas. Ar tai
reikalinga?“ Klaipėdoje vykusioje konferencijoje „Savanorystės uţkratas: savanorystė Lietuvoje ir
uţsienyje“.
Vasario 25 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus rengė Eurodesk Lietuva pristatymą LCC
universiteto verslumo ir karjeros mugės stende Klaipėdoje. Renginyje dalyvavo apie 500 jaunų ţmonių ir
su jaunimu dirbančiųjų.
Vasario 25 d. ir 26 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir E.Rupkus kartu su JTBA atstove
A.Kvikliene surengė pirmuosius įvadinius jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ susitikimus Klaipėdoje
ir Šiauliuose. Susitikimų metu susipaţinta su regione veikiančiais tinklo nariais, pristatyta ES programa
„Veiklus jaunimas“ ir Eurodesk Lietuva, tinklo struktūra ir veikla bei techniniai klausimai. Diskutuota dėl
tolimesnės veiklos ir narių įsitraukimo. Iki vasario mėn. pabaigos tinkle buvo registruoti 166 jauni
ţmonės.
Vasario 28 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus skaitė pranešimą apie savanoriškos veiklos
galimybes Lietuvoje ir pasaulyje Šiaulių valstybinės kolegijos karjeros dienų metu. Pranešimo klausėsi 66
kolegijos studentai.
Vasario mėn. pasirašyta Eurodesk Lietuva programos finansavimo sutartis 2011 metams su Europos
Komisija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Vasario mėn. LiJOT vykdė jau tradicija tapusią informacinę pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne
dzin“. Šiais metais kampanija buvo skirta LR Savivaldybių Tarybų rinkimams, jos personaţu pasirinktas
Mc Mandzinas. Kampanijos metu buvo sukurti 3 video klipai, kuriuose pristatoma Savivaldybės Tarybos
kompetencijoje esantys klausimai.
Vasario mėn. toliau vyko „EuroBasket 2011“ savanorių atrankos anketos pildymas tinklalapiuose
www.eurodesk.lt bei www.eurobasket2011.com. Vasario mėnesio pabaigoje sulaukta daugiau nei 3000
anketų. Norintys tapti „EuroBasket 2011“ savanorių komandos dalimi, anketas gali pildyti iki kovo 25 d.

Socialinės atskirties mažinimas
-

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

Vasario mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

45 355 unikalūs lankytojai, 59,69% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
17 652 unikalūs lankytojai, 41,24% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
38 539 unikalūs lankytojai, 53,64% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą.

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

