Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2012 m.
balandžio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Balandžio mėn. Druskininkuose, centre „Dainava" įvyko 32-oji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT) Pavasario Asamblėja.
Šį mėn. LiJOT biure vyko projekto „Youth 4 Democracy” projekto veiksmo grupės susitikimas, kurio
metu buvo aptarti įvykę vizitai, pasidalinta temomis tolimesniam darbui – rekomendacijų Lietuvos
jaunimo politikai rengimui.
Balandį pasirodė pirmasis naujienlaiškis, skirtas LiJOT narių atstovų, atsakingų už organizacijų
tarptautinius ryšius, tinklui. Šiuo naujienlaiškiu siekiama palaikyti ryšį su tinklo nariais bei aktyviau
informuoti apie tarptautinės jaunimo politikos naujienas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes bei
kvietimus į renginius.
Balandžio pabaigoje LiJOT atstovai dalyvavo projekto „TAPK“ („Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk“)
baigiamojoje viešinimo konferencijoje. Joje vykdytų projekto programų rezultatais dalinosi LiJOT,
Lietuvos skautija ir Ateitininkų Federacija.
Balandžio mėn. LiJOT atstovė dalyvavo tarptautiniame seminare – mokymuose „National and EU youth
strategies” („Nacionatinės ir Europos Sąjungos jaunimo strategijos“) Liublianoje, Slovėnijoje. Seminare
dalyvavo skirtingų institucijų ir jaunimo atstovai, kurie įgyvendina skirtingų lygmenų – regionines,
nacionalines, tarptautines – jaunimo politikos strategijas.
Šį mėn. įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginė planavimo
sesija kartu su Joniškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
Balandį pradėta mobilumo vasarą skatinimo kampanija „Išsitaškyk“, skirta tarptautinės savanorystės,
vasaros stovyklų, sezoninio darbo, festivalių ir kelionių Europoje temoms.
Balandžio mėn. pradėtas pirmasis jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija
Sibiras‘12“ dalyvių atrankos etapas, kurio metu organizatoriai visus norinčius kvietė pildyti tinklalapyje
www.misijasibiras.lt patalpintą elektroninę anketą.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis balandžio mėnesį,
pateiktomis žemiau.

Balandžio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Balandžio 2 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime Švietimo ir mokslo ministerijoje
(ŠMM) dėl jaunimo nedarbo priemonių mažinimo paketo sukūrimo. Susitikimo metu pristatytos ŠMM ir
partnerių idėjos dėl savanorystės priemonės.
Balandžio 2 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros (JTBA) projektų atrankos komiteto posėdyje. Susitikime aptartos programos „Veiklus
jaunimas“ naujovės 2012 m.
Balandžio 4 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT Valdybos nariai dalyvavo susitikime su
organizacijomis narėmis dėl Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo. Susitikime aptartos organizacijų
dalyvavimo renginyje galimybės.
Balandžio 5 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo diskusijoje „Kaip judus jaunimas gali išjudinti
Lietuvos ekonomiką?“. Ši diskusija – penktoji iš apvalaus stalo diskusijų, kurias organizuoja Finansų
ministerija, koordinuodama 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP) rengimą ir siekdama
suplanuoti efektyvias intervencijas naujuoju ES paramos koordinavimo laikotarpiu, laikantis integruoto
investicijų planavimo požiūrio.
Balandžio 5 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo ministru
G.Steponavičiumi. Susitikimo metu aptartos galimos tolimesnės LiJOT ir ŠMM partnerystės,
įgyvendinama projektinė veikla, pasiekti rezultatai, neformalaus ugdymo klausimai.
Balandžio 6 d. LiJOT biure vyko projekto „Youth 4 Democracy” projekto veiksmo grupės susitikimas,
kurio metu buvo aptarti įvykę vizitai, pasidalinta temomis tolimesniam darbui – rekomendacijų Lietuvos
jaunimo politikai rengimui. Gegužės mėn. įvyks paskutinė projekto dalis – nacionalinė jaunimo politikos
konferencija.
Balandžio 10 d. LiJOT Valdybos narys A.Palionis dalyvavo diskusijoje „Neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų pripažinimas jaunimo veiklos ir darbo su jaunimu kontekste“. Renginyje apžvelgta
neformaliuoju būdu įgyjamų kompetencijų pripažinimo situacija Lietuvoje, jaunimo veiklos ir darbo su
jaunimu metu įgytų kompetencijų pripažinimo poreikis ir kitos temos.
Balandžio 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Vidaus reikalų ministerija
(VRM) dėl jaunimo nedarbo priemonių mažinimo paketo sukūrimo. Susitikimo metu spręsta, kaip
įgyvendinti bendras VRM, Jaunimo reikalų departamento (JRD), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) ir LiJOT programas.
Balandžio 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros (JTBA) valdybos posėdyje. Jo metu aptartos JTBA metinio audito išvados, valdybos darbo
reglamentas.

Balandžio 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus
susitiko su Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja
J.Martinoniene dėl partnerystės įgyvendinant projektą „Jaunimui draugiškų sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“. Sutarta įsitraukti į projekto įgyvendinimą, toliau derinti veiklas
su kitais projekto partneriais.
Balandžio 12 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su „Microsoft Lietuva“.
Susitikimo metu aptartos galimybės įsijungti į bendrą projektinę veiklą, „Microsoft“ programos NVO
sektoriui.
Balandžio 14 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) forume,
kuriame moderavo darbo grupę apie jaunimo nedarbo klausimus.
Balandžio 17 d. pasirodė pirmasis naujienlaiškis, skirtas LiJOT narių atstovų, atsakingų už organizacijų
tarptautinius ryšius, tinklui. Šiuo naujienlaiškiu siekiama palaikyti ryšį su tinklo nariais bei aktyviau
informuoti apie tarptautinės jaunimo politikos naujienas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes bei
kvietimus į renginius. Jei norite prisijungti prie šio naujienlaiškio, rašykite el. paštu zilvinas@lijot.lt.
Balandžio 18 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Vidaus reikalų ministerija
(VRM) dėl tolimesnio jaunimo nedarbo priemonių paketo plėtojimo ir programų įgyvendinimo.
Balandžio 18 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Neformalaus ugdymo valdymo grupės
susitikime, kurio metu pristatyta pasirenkamojo vaikų švietimo sistema PAKiS.
Balandžio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos rengtame „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“ (Sumani visuomenė) parengiamajame
darbo grupės susitikime. Susitikime pristatyti darbo grupės tikslai, pateikti pirmi siūlymai tikslų ir
strateginių rodiklių formuluotėms.
Balandžio 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto posėdyje, kuriame buvo aptartas Savanoriškos veiklos įstatymo veikimas. Posėdžio metu LiJOT
atstovas išsakė poįstatyminio teisės akto poreikį, kuris reglamentuotų tipinę savanoriškos veiklos sutartį.
Balandžio 20-21 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo Europos jaunimo forumo
(YFJ) Narių taryboje (COMEM).
Šios tarybos metu buvo priimta nauja YFJ strategija, kiti organizacijai svarbūs dokumetai, su kuriais galite
susipažinti čia: http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=4&NLNewsID=4969
Balandžio 21-22 d. Druskininkuose, centre „Dainava" įvyko 32-oji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
(LiJOT) Pavasario Asamblėja. Joje svarstytos ir priimtos pozicijos Dėl bendrinio jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimo bei Dėl daugiakalbystės skatinimo bendrojo lavinimo mokyklose.
Rezoliucija Dėl jaunimo reikalų koordinatorių priklausomybių politinėms partijoms bus tobulinama bei
perkelta svarstyti kitoje LiJOT Asamblėjoje, o nepriėmus rezoliucijos Dėl dvigubos pilietybės, pasiūlyta
dalyvių iniciatyva – darbo grupės suformavimas šiuo klausimu.
Visuotinio susirinkimo delegatai naujaisiais LiJOT Valdybos nariais dviejų metų kadencijai išrinko Mantą
Kondratavičių, Tomą Nikuliną ir Andrių Palionį. LiJOT Valdyboje kadenciją baigė Aušrinė Armonaitė,
Mantas Jurgutis ir Vytautas Zulonas. LiJOT Kontrolės komisijos nariais tapo penki LiJOT organizacijų
narių atstovai: Aivaras Vaiginis, Olegas Beriozovas, Aušrinė Armonaitė, Vytautas Sabalys bei antrai
kadencijai perrinktas Kipras Krasauskas.

Į LiJOT stebėtojų gretas įstojo Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Jaunųjų teisininkų skyrius, iš stebėtojų
į tikruosius asociacijos narius priimta Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga.
Po 32-sios Asamblėjos LiJOT gretose yra 64 didžiausios nevyriausybinės jaunimo organizacijos –
nacionalinės jaunimo organizacijos ir regioninės jaunimo organizacijų sąjungos.
Daugiau apie 32-ąją LiJOT Asamblėją:
http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4960
Balandžio 22-25 d. LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas dalyvavo Europos jaunimo
parlamento organizuotoje Baltijos jūros šalių jaunimo sesijoje „Waves of change”. Šio renginio metu buvo
priimtos sesijos dalyvių darbo grupėse sukurtos rezoliucijos, su kuriomis galite susipažinti Europos
jaunimo parlamento Vokietijoje internetiniame puslapyje: http://www.eyp.de/data/BASS_ResolutionBooklet.pdf
Balandžio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo susitikime su „Swedbank“
Asmeninių finansų instituto ir LSAS atstovais dėl „Swedbank“ jaunimo finansinio raštingumo
konferencijos. Aptarta renginio programa, pranešėjai bei pranešimų turinys, sutarta glaudžiai
bendradarbiauti organizuojant konferenciją.
Balandžio 24-26 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo tarptautiniame seminare –
mokymuose „National and EU youth strategies” („Nacionatinės ir Europos Sąjungos jaunimo
strategijos“). Renginys vyko Liublianoje, Slovėnijoje. Seminare dalyvavo skirtingų institucijų ir jaunimo
atstovai, kurie įgyvendina skirtingų lygmenų – regionines, nacionalines, tarptautines – jaunimo politikos
strategijas. Vieni iš seminaro tikslų – išsiaiškinti sąsajas tarp šių strategijų, išsamiau su jomis susipažinti.
Balandžio 25-27 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo konferencijoje Danijoje „Youth:
Employment and Inclusion in times of crisis”. Konferencijos metu analizuotos Europos jaunimo nedarbo
problemos. Daugiau informacijos rasite čia: http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Apr/Konferenceom-unge-paa-arbejdsmarkedet
Balandžio 28 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka,
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė, LiJOT Biuro administratorė J.Žilėnaitė ir LiJOT
tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas dalyvavo projekto „TAPK“ („Tobulėk. Auk. Pažink.
Kurk“) baigiamojoje viešinimo konferencijoje. Joje vykdytų projekto programų rezultatais dalinosi
LiJOT, Lietuvos skautijos ir Ateitininkų Federacijos atstovai.
Daugiau apie ją skaitykite čia: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4976
Balandžio mėn. LiJOT Valdybos narė A.Trimonytė vertino Vilniaus savivaldybės paraiškas pateiktas
„Vilniaus jaunimo programų konkursui" ir Jaunimo reikalų departamento (JRD) skelbto „Užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2012 m.“ konkurso paraiškas.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Balandžio 13-15 d. vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ strateginė
planavimo sesija kartu su Joniškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. Šios sesijos metu
Joniškio rajono jaunimo atstovams buvo pristatyta nacionalinė ir regioninė jaunimo politika, analizuota
jaunimo situacija Joniškyje. Parengti pirminiai planai ir pasiūlymai Joniškio savivaldybės jaunimo reikalų
tarybai.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Balandžio 4 d. pradėtas pirmasis jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija
Sibiras‘12“ dalyvių atrankos etapas, kurio metu organizatoriai visus norinčius kvietė pildyti tinklalapyje
www.misijasibiras.lt patalpintą elektroninę anketą. Prie anketos, kaip ir praeitais metais, buvo galima
prisegti dokumentų – nuotraukų, autentiškų liudijimų, kitos informacijos. Atranka į projektą vyksta vieną
mėnesį.
Šiemet bus formuojama viena projekto ekspedicija, liepos 20 – rugpjūčio 3 d. vyksianti į Chakasijos
Respubliką (Rusijos Federaciją).
Balandžio 4 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė susitiko su Britų tarybos projektų
vadove D.Kizniene aptarti galimo bendradarbiavimo dėl Britų tarybos įgyvendinamo tarptautinio
konkurso „Šlovės laboratorija“, skirto jaunųjų mokslo talentų paieškai. Sutarta, kad Eurodesk Lietuva taps
informaciniais konkurso partneriais ir prisidės prie projekto viešinimo interneto erdvėje.
Balandžio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Eurodesk atstovybės Utenoje
atidaryme. Atidaryme dalyvavo Utenos vicemeras V.Valinčius, vietos su jaunimu dirbančių įstaigų,
jaunimo organizacijų, žiniasklaidos atstovai. Eurodesk atstovybė Utenoje veikia A. ir M. Miškinių
viešojoje bibliotekoje, kurioje pirmadieniais – ketvirtadieniais budi ir konsultuoja Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ savanorės G.Vaičiūnaitė ir I.Jotkaitė.
Balandžio 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė
susitiko su A.Graikšaite dėl savanorystės Eurodesk.
Balandžio 17 d. Eurodesk Lietuva atstovas Kaune Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras pradėjo
interaktyvią mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Išsitaškyk!“, kviesdamas Kauno žmones sužinoti,
kaip prasmingai praleisti vasarą, pristatydamas Eurodesk turimus resursus. Iš Kauno ši kampanija kėlėsi į
Uteną ir Molėtus.
Balandžio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė
susitiko su Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) Komunikacijos skyriaus vadove J.Budvilaityte ir
projektų koordinatore D.Rudzenske dėl galimo bendradarbiavimo ŠMPF koordinuojamos „Erasmus“
programos 25 gimtadienio renginių. Aptarti keli galimi bendradarbiavimo variantai, taip pat suderintas
ŠMPF atstovų dalyvavimas Eurodesk Lietuva informaciniame seminare regioniniams partneriams
„Finansavimo programos“.
Balandžio 18 d., 24 d. ir 25 d. Eurodesk atstovės Molėtuose A.Vildžiūnienė ir D.Jucienė Molėtų
Švietimo centre ir Molėtų gimnazijoje surengė informacines savanoriškos veiklos skatinimo sesijas
moksleiviams „Padėk kitiems – padėsi sau. Savanoriauk!” pagal Eurodesk tinklo metodiką. Iš viso
sesijose dalyvavo 59 jauni žmonės.
Balandžio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Jaunimo reikalų departamento
prie SADM rengtame susitikime dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo, kuriame
dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, „Versli
Lietuva“, Ukmergės jaunimo laisvalaikio centro atstovai. Susitikime E.Rupkus pristatė bendrinį jaunimo
informavimą ir jo raidą bei Europos jaunimo informavimo chartiją. Susitikimo metu išreikštas skirtingų
institucijų poreikis bendradarbiauti ir derinti veiksmus, plėtojant jaunimo informavimo paslaugas ir
įsitraukti į tolimesnę darbo grupės veiklą.

Balandžio 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus susitiko su projekto „Misija Sibiras“ ilgamečių
partnerių – naujienų portalo Delfi.lt – rinkodaros vadove K.Valaityte. Susitikimo metu nuspręsta tęsti
bendradarbiavimą, pasidalinta mintimis apie galimas bendras veiklas ugdant jaunimo pilietiškumą.
Balandžio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su prodiuserine kompanija
„TV Play”. Susitikime susitarta bendradarbiauti įgyvendinant projekto „Misija Sibiras’12” veiklas ir
rengti palaikymo akciją – koncertą.
Balandžio 27 d. Eurodesk atstovės Utenoje I.Jotkaitė ir G.Vaičiūnaitė Utenos mados ir grožio centre
„Aušra“ surengė informacinę savanoriškos veiklos skatinimo sesiją moksleiviams „Padėk kitiems – padėsi
sau. Savanoriauk!” pagal Eurodesk tinklo metodiką. Sesijoje dalyvavo 10 jaunų žmonių.
Balandžio 27-29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir savanoriai A.Graikšaitė, L.Milius
ir I.Pavliukevičius dalyvavo Eurodesk Lietuva ir ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunųjų žurnalistų
mokymuose, organizuotuose bendradarbiaujant su Goethe‘s institutu. Mokymuose buvo gilinamasi į
daugiakalbystės temą, mokomasi kurti videoreportažus bei rengti analitinius straipsnius.
Balandžio mėn. pradėta mobilumo vasarą skatinimo kampanija „Išsitaškyk“, skirta tarptautinės
savanorystės, vasaros stovyklų, sezoninio darbo, festivalių ir kelionių Europoje temoms.
Balandžio mėn. Eurodesk Lietuva komandą papildė savanorė A.Graikšaitė.
Balandžio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 46430 unikalūs lankytojai, atsakytos 37 užklausos, patalpintos 63 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Balandžio mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

46 430 unikalūs lankytojai;
22 786 unikalūs lankytojai;
45 846 unikalūs lankytojai.

