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

Pagrindinės veiklos
Rugpjūčio pradžioje Palangoje vyko LiJOT organizuotos „Jaunimo dienos 2012“, skirtos paminėti
tarptautinę jaunimo dieną. Jų metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama įtraukiant skirtingo amžiaus grupes
į diskusijas apie problemas su kuriomis šiandien susiduria jauni žmonės. Taip pat buvo pristatomi jaunimo
organizacijų ir jaunų žmonių gerosios praktikos ir dalyvavimo pavyzdžiai.
Rugpjūtį LiJOT atstovai dalyvavo Nacionalinės darbo grupės susitikime, kuriame aptartas Lietuvos
pirmininkavimas ES Tarybai, renginio formatas ir kito susitikimo data.
LiJOT tarptautinių programų vadovas dalyvavo Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje, kurioje
atstovavo LiJOT.
Rugpjūčio mėn. LiJOT dalyvavo JRD inicijuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo
parengimo pirkimo procese. Pirkimo pasiūlymas pateiktas pirkėjui.
Eurodesk Lietuva programos vadovas stažavosi Austrijos jaunimo informacijos centruose Insbruke,
Salcburge, Grace ir Vienoje bei Austrijos jaunimo informacijos centrų nacionaliniame koordinatoriuje,
Eurodesk Austrija atstovybėje. Susitikimo metu konsultuotasi su specialistais dėl galimybių tam tikrus
modelius perkelti kuriant jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą Lietuvoje, aiškintasi, kaip veikia
vietos jaunimo informavimo-konsultavimo sistema.

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

Rugpjūčio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugpjūčio 7 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir tarptautinių programų vadovas K.Žemaitis dalyvavo
Nacionalinės darbo grupės darbiniame susitikime dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai. Buvo aptartas
renginio formatas bei nuspręsta dėl pirmininkavimo renginių susitikti rugsėjo mėnesį.

Rugpjūčio 8 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, tarptautinių programų vadovas K.Žemaitis ir regioninių
reikalų koordinatorius M.Zakarka Nacionalinei darbo grupei pristatė jaunimo konsultacijos rezultatus bei
Lietuvos konsultacijos darbinį variantą. Konsultacija buvo įvertinta teigiamai, buvo pasidžiaugta didesniu
ekspertų įtraukimu į procesą. Išklaustytos pastabos bei pasiūlymai ir nuspręsta tolesnes korekcijas daryti
elektroniniu būdu.
Rugpjūčio 15 d. LiJOT tarptautinių programų vadovas K.Žemaitis susitemino ir išsiuntė ES Tarybai
pirmininkaujančio Kipro konsultacijos Lietuvoje rezultatus.
Rugpjūčio 24 d. LiJOT tarptautinių programų vadovas K.Žemaitis dalyvavo Baltijos jūros šalių
parlamentinėje konferencijoje. Buvo susipažinta su Vokietijos jaunimo politikos atstovais, atstovauta
LiJOT.
Rugpjūčio mėn. LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas organizavo „Heart Programme“
projekto partnerių susitikimą. HEART programa – tai Europos Sąjungos remiama programa, skirta gerinti
jaunimo gyvenimo sąlygas bei teikti su sveikais ir harmoningais santykiais susijusius patarimus, kurią
kartu su Londono metropoliteno policija Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje įgyvendina LiJOT. Sudaryta
susitikimo programa, gautos patalpos renginui, pasirūpinta svečių iš Didžiosios Britanijos apgyvendinimu
ir maitinimu.
Rugpjūčio mėn. LiJOT tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas dalyvavo JRD inicijuoto JIK
(jaunimo informavimo ir konsultavimo) sistemos aprašo parengimo pirkimo procese. Parengtas pirkimo
pasiūlymas, metodinės aprašo gairės ir koncepcija. Pirkimo pasiūlymas pateiktas pirkėjui.
Rugpjūčio mėn LiJOT atstovai tarptautinių programų savanoris Ž.Švedkauskas bei R.Ribačiauskaitė tęsė
darbus Vilniaus savivaldybės inicijuotoje trišalėje darbo grupėje, suformuotoje parengti ir pateikti
Vilniaus miesto paraišką tapti Europos Jaunimo Sostine 2015 metais. Vilniaus mietui patekus į antrąjį
konkurso etapą, sukurtas Facebook puslapis, kitais būdais viešinta kampanija, tobulinta bei atnaujinta
paraiška.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugpjūčio 8 d. LiJOT regioninių reikalų savanorė G.Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento atstovais dėl galimų 2013 m. Regioninių jaunimo reikalų tarybų „Apskritųjų stalų“
finansavimo tvarkos pakeitimų.
Rugpjūčio 21 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka ir regioninių reikalų savanorė
G.Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovais dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų finansavimo 2013 m.
Rugpjūčio 22 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo susitikime su
Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas
įgyvendinant informacinę jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin“.
Rugpjūčio 27 d. LiJOT savanorė L.Prievelytė Vidaus reikalų ministerijai pateikė valstybės projekto
„Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ aprašą.

Rugpjūčio mėn. LiJOT savanorė L.Prievelytė organizavo programą ir praktinius aspektus LiJOT 20mečio jubiliejui.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugpjūčio 6 - 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus stažavosi Austrijos jaunimo
informacijos centruose Insbruke, Salcburge, Grace ir Vienoje bei Austrijos jaunimo informacijos centrų
nacionaliniame koordinatoriuje, Eurodesk Austrija atstovybėje. Susitikimų su jaunimo informacijos centrų
vadovais ir darbuotojais metu aiškintasi, kaip veikia jaunimo informavimo-konsultavimo sistema
Austrijoje skirtingose federalinėse žemėse, išaiškinti skirtingi veiklos organizavimo, struktūros,
finansavimo mechanizmų, personalo atrankos ir vadybos, paslaugų kokybės stebėjimo aspektai.
Susitikimo metu konsultuotasi su specialistais dėl galimybių tam tikrus modelius perkelti kuriant jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistemą Lietuvoje. Po vizito parengta ataskaita ir rekomendacijos Lietuvos
situacijai.
Rugpjūčio 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus Ugdymo plėtotės centro kvietimu
dalyvavo partnerių susitikime dėl neformalaus ugdymo pristatymo parodos „Mokykla 2012“ metu. Aptarti
techniniai ir organizaciniai klausimai, sutarta įtraukti jaunimo organizacijas.
Rugpjūčio 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus su savanoriu Ž.Švedkausku lankėsi pas
Eurodesk Lietuva atstovus Utenoje, kur susitiko su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovais. Buvo aptarta
įgyvendinta veikla, įvertinti pasiekti rezultatai, kylančios problemos ir veiklos planai. Nutarta tęsti
bendradarbiavimą, įjungti daugiau savanorių į veiklą.
Rugpjūčio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus su savanoriu Ž.Švedkausku vizitavo
Molėtų rajono švietimo centrą – Eurodesk Lietuva atstovus Molėtuose. Buvo aptarta įgyvendinta veikla,
įvertinti pasiekti rezultatai, kylančios problemos ir veiklos planai. Nutarta tęsti bendradarbiavimą,
tiesiogiai į veiklą pritraukti jaunų žmonių – savanorių.
Rugpjūčio 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė A.Graikšaitė lankėsi Kaune
pas Eurodesk Lietuva regioninius atstovus. Buvo susitikta su atstovais iš Kauno technologijos universiteto
Karjeros centro ir Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro. Kalbėta apie nuveiktus darbus per
bendradarbiavimo laikotarpį, galimas tolimesnes veiklas ir bendradarbiavimo plėtros galimybes. Nutarta
tęsti bendradarbiavimą, abiejų partnerių patalpose įrengti informacinį-konsultacinį tašką jauniems
žmonėms.
Rugpjūčio
mėn.
Eurodesk
Lietuva
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo
portalą
Eurodesk.lt/žinauviską.lt aplankė 39 977 unikalūs lankytojai, atsakyta 21 užklausa, patalpintos 56
naujienos, 2 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

39 977 unikalūs lankytojai;
21 107 unikalūs lankytojai.

