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

Pagrindinės veiklos
LiJOT Biuro atstovai tęsė darbus Vilniaus savivaldybės inicijuotoje trišalėje darbo grupėje, suformuotoje
parengti ir pateikti Vilniaus miesto paraišką Europos jaunimo sostinės rinkimams. Balandžio 30 dieną
paraiška buvo pateikta Europos jaunimo forumui. Birželio 30 dieną paskelbta, jog Vilniaus miesto
paraiška pateko į geriausiųjų ketvertuką. Artimiausiu metu darbai bus tęsiami.
Birželio pradžioje LiJOT kartu su partneriais sėkmingai surengė jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo
ugdymo projekto „Misija Sibiras‘12“ palaikymo akciją – koncertą, tiesiogiai transliuotą per LTV.
Koncerto metu kiekvienas norintis galėjo prisidėti prie projekto savo skiriama pinigų suma. Per renginį
projekto įgyvendinimui buvo surinkti 55 tūkst. litų.
Birželio mėnesį Aukštadvaryje įvyko regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikimas. Jo metu
buvo pristatyta aktualiausia informacija, naujienos susijusios su regionine jaunimo politika. Susitikime
taip pat dalyvavo jaunimo reikalų koordinatoriai, Jaunimo reikalų departamento atstovai.

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

Birželio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Birželio 1 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT tarptautinių programų savanoris K.Žemaitis
dalyvavo susitikime Užsienio reikalų ministerijoje dėl 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
renginių. Aptartas klausimas dėl galimybės Lietuvoje organizuoti renginį, skirtą Rytų Europos ir Kaukazo
šalių jaunimui.
Birželio 1 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Sveikatos apsaugos ministerijos
atstovais dėl Higienos normų aptarimo, įteisinant neformalaus švietimo krepšelius.

Birželio 4 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos Seime vykusioje
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje „Kalbos, kultūra ir globalizacija”.
Birželio 5 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje dėl šeimos politikos.
Birželio 7 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją,
posėdyje.
Birželio 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.
Birželio 12 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisijos posėdyje.
Birželio 15 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė
dalyvavo susitikime dėl Lietuvoje planuojamo organizuoti renginio, skirto Rytų Europos ir Kaukazo šalių
jaunimui.
Birželio 19 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir savanoris A.Bružas dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM) švietimo strategijos aptarime. Po aptarimo pastabos strategijai perduotos ŠMM.
Birželio 20 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė, LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė ir
LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje dėl nacionalinio prioriteto Leituvos primininkavimo ES Tarybai metu.
Birželio 21 d. LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės, Ugdymo plėtotės centro bei
Lietuvos sporto informacijos centro organizuotoje konferencijoje - seminare „Sportas - neformaliojo
ugdymo priemonė", kurioje buvo diskutuojama apie neformaliojo ugdymo pritaikymo sporte galimybes
bei dalinamasi gerąja praktika.
Birželio 25 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros projektų atrankos posėdyje.
Birželio 29 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su Palangos m. savivaldybe dėl
PROGRESS projekto renginių.
Birželio mėn. buvo galutinai pabaigtas ,,Youth4Democracy” projektas visose jame dalyvavusiose šalyse.
LiJOT aktyviai dalyvavo sklandžiai užbaigiant projektą.
Birželio mėn. bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų
departamentu ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra buvo parengta apklausa konsultacijai
apie jaunų žmonių, atvykusių į Lietuvą iš kitų šalių, padėtį, vykstanti pagal Europos Sąjungos Tarybai
pirmininkaujančių valstybių išsikeltą jaunimo politikos prioritetą. Apklausa bus platinama visą liepos
mėnesį.
Birželio mėn. parengtas jau trečiasis tarptautinių programų tinklo naujienlaiškis. Jame LiJOT
tarptautininkai galėjo rasti kvietimus dalyvauti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje bei socialinėms

jaunimo teisėms skirtame seminare Strasbūre. Taip pat prašyta dar kartą savo organizacijų aplinkoje
paskelbti kvietimą dalyvauti Baltic Artek jaunimo sesijoje Kaliningrade. Be viso to, perduota žinia iš šešių
Švedijos savivaldybių, aktyviai ieškančių projekto partnerių Lietuvoje. Viso net 7 organizacijos
susidomėjo šiuo pasiūlymu. Taip pat siūlyta pro akis nepraleisti ir toliau sekti svarbiausias Europos
jaunimo politikos aktualijas: „Erasmus visiems" naujienas bei Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai procesus.
Birželio mėn. surengta atranka į Kaliningrade vyksiančią Baltic Artek jaunimo sesiją. Atrinktos šios
merginos: L.Radavičiūtė, G.Ignatavičiūtė, A.Majakovaitė, I.Petraškevičiūtė.
Birželio mėn. surengta atranka į ES jaunimo konferenciją Nikosijoje. Kipro pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai proga rugsėjo 11 – 13 dienomis Nikosijoje rengiama jaunimo konferencija „Jaunimo
dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime“. Pagrindinis dėmesys joje bus skiriamas jaunų žmonių
socialinės įtraukties temoms, ypatingą dėmesį skiriant migrantų jaunimui. LiJOT organizacijoms jame
atstovaus I.Pakarklytė (Lietuvos liberalus jaunimas).

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Birželio 6 d., 13 d. ir 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Audito komiteto
posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymai. Komiteto
podėdyje atstovauta LiJOT pozicija tobulinant įstatymą, bei įteisinant neliečiamo kapitalo fondus.
Birželio 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR užsienio reikalų
ministerijos ir Rusijos Federacijos atstovais. Susitikime aptartas bendradarbiavimas LiJOT rengiamame
projekte „Misija Sibiras‘12“, sutarta tęsti ilgametį bendradarbiavimą ugdant jaunimo pilietiškumą ir
patriotiškumą.
Birželio 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų
departamento prie SADM vyr. specialiste D.Katinaite. Susitikimo metu buvo aptartas galimas
bendradarbiavimas plėtojant ir įgyvendinant Lietuvos regioninę jaunimo politiką. Pasidalinta aktualiomis
naujienomis, turimomis žiniomis.
Birželio 20 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento
organizuotame susitikime dėl jaunimo darbuotojų aprašo ruošimo. Susitikimo metu darbo grupė dirbo su
aprašymo koregavimu, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktas
pastabas aprašui. Po susitikimo pataisytas aprašas vėl perduotas SADM tvirtinimui.
Birželio 25 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Utenos jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotame renginyje „Vasaros akademija“. Šiame renginyje buvo
skaitytas pranešimas tema komunikacija ir bendradarbiavimas su savivaldybe.
Birželio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LiJOT narių susitikime - diskusijoje dėl
dvigubos pilietybės įteisinimo Lietuvoje. Šio susitikimo poreikis kilo 32-ąjai LiJOT Asamblėjai priėmus
sprendimą, kitai Asamblėjai parengti argumentų paketą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo Lietuvoje.
Susitikime sutarta tęsti grupės darbą ir jos rezultatus pristatyti 33-ajai Asamblėjai.
Birželio 28 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su ilgamečiu projekto „Misija
Sibiras“ ekspedicijų vadovu Gintautu Alekna. Susitikimo metu aptartas šių metų ekspedicijos maršrutas
Chakasijos Respublikoje (Rusijos Federacija), grupės užduotys, numatomos aplankyti vietos.

Birželio 28 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento
organizuotame susitikime dėl jaunimo verslumo. Susitikimo metu pristatymas paruoštas verslumo
programų ir projektų žemėlapis, pakoreguotas pagal dalyvių pastabas. Kitam susitikimui tikimasi turėti
galutinį verslumo programų žemėlapį, kurį vėliau būtų galima plačiau naudoti. Iki kito susitikimo
laukiama jaunimo verslumo tyrimą vykdančių asmenų ataskaitų pradinių variantų.
Birželio mėn. LiJOT programų vadovai G.Bingelytė ir A.Marcinkus dalyvavo susitikimuose su
asmenimis, kandidatuojačiais į programų vadovo poziciją. Po susitikimų buvo atrinkti keli kandidatai į
skirtingas pozicijas. Šiuo metu tęsiamas bendradarbiavimas su 3 savanoriais.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Birželio 3 – 5 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo Vokietijos Federacijos
tarptautinės jaunimo bendradarbiavimo agentūros (IJAB) vykdomo projekto „Youthpart“ konferencijoje
„Youth and e-participation“ Berlyne. Konferencijos metu IV plenarinės sesijos „Informacija kaip
pagrindas elektroniniam dalyvavimui“ metu pristatyta LiJOT elektroninio dalyvavimo patirtis, tolimesnės
diskusijos tęstos darbo grupėje.
Birželio 7 d. Eurodesk Lietuva atstovė Utenos regione G.Vaičiūnaitė pristatė Eurodesk Lietuva teikiamas
galimybes ir mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Išsitaškyk!“ Utenos rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos susitikime su Užpalių jaunimu ir su jaunimu dirbančiais asmenimis. Susitikime dalyvavo
20 žmonių.
Birželio 12 d. Eurodesk Lietuva atstovė Utenos regione G.Vaičiūnaitė pristatė Eurodesk Lietuva
teikiamas galimybes Utenos jaunimo organizacijų mugėje. Asmeniškai pakonsultuoti 10 žmonių.
Birželio 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, programos redaktorė V.Ružaitė ir
savanorė A.Graikšaitė susitiko su EurodeskTV atstovu I.Pavliukevičiumi. Susitikimo metu buvo aptartas
EurodeskTV programos tinklelis 2012 metams: aptartos artimiausios temos klipams bei galutiniai
terminai.
Birželio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė susitiko
su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja A.Kvikliene. Susitikimo metu aptarta
tolimesnė jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“ veiklos strategija, susitarta dėl artimiausių veiksmų.
Birželio 17 – 20 d. Eurodesk Lietuva programos savanorė A.Graikšaitė dalyvavo Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuotame seminare
Jaunimo Europos komandos nariams ir „Žinau viską“ tinklo žurnalistams „Mūsų prieskoniai Lietuvos
pirmininkavime Europos Sąjungos Tarybai“. Išklausyta LR užsienio reikalų ministerijos informacija.
Kuriami komunikavimo planai ir formos jauniems žmonėms apie Lietuvos pirmininkavimą Europos
Sąjungos Tarybai. Išklausyta ir susipažinta su neformalaus ugdymo metodais, tinkančiais pristatyti žinutes
apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.
Birželio 18 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė dalyvavo Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuotame seminare Jaunimo Europos
komandos nariams ir „Žinau viską“ tinklo žurnalistams „Mūsų prieskoniai Lietuvos pirmininkavime
Europos Sąjungos Tarybai“. Išklausyta LR užsienio reikalų ministerijos informacija.

Birželio 25 d. Eurodesk Lietuva atstovė Utenos regione I.Jotkaitė Utenos raj. Sudeikių pagrindinėje
mokykloje moksleiviams surengė savanoriškos veiklos informacinę sesiją „Padėk kitiems – padėsi sau.
Savanoriauk!“, kurioje taip pat dalyvavo dvi Europos savanorių tarnybos savanorės iš Vokietijos bei
Šveicarijos. Sesijoje dalyvavo 22 jauni žmonės.
Birželio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su ADB „Seesam“ rinkodaros
specialistu E.Mažiuliu dėl įmonės ir LiJOT bendradarbiavimo pratęsimo. Sutarta dvejiems metams pratęsti
bendradarbiavimo sutartį, parengti naują paramos sutartį ir rengti trečiąjį jaunimo atsakomybės tyrimą
2012 m. vasarą.
Birželio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo neformalaus ugdymo
organizacijų susitikime Ugdymo plėtotės centre dėl jaunimo veiklos ir neformalaus jaunimo ugdymo
pristatymo parodos „Mokykla 2012“ metu. Sutarta parengti dalyvavimo koncepciją, patikslinti techninius
aspektus.
Birželio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 38359 unikalūs lankytojai, atsakytos 22 užklausos, patalpintos 56 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

38 359 unikalūs lankytojai;
21 568 unikalūs lankytojai;
45 989 unikalūs lankytojai.

