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

Pagrindinės veiklos
Lapkričio mėnesį LiJOT prezidentė ir tarptautinių reikalų koordinatorius dalyvavo Europos jaunimo
forumo (YFJ) Generalinėje asamblėjoje, kurioje buvo išrinkta YFJ valdyba, vice-prezidentai (viceprezidente išrinkta Guoda Lomanaitė), perrinktas YFJ prezidentas Peter Matjašič. Priimtas YFJ darbo
planas 2013–2014 metams, Jaunimo teisių politikos dokumentas, YFJ pozicija „LoveYouthFuture: A New
European Deal for and with Youth“.
Lapkritį prasidėjo intensyvus Nacionalinės darbo grupės darbas dėl artėjančio Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai ir 2013 m. rudenį vyksiančios ES jaunimo konferencijos bei rytų partnerystės renginio. Šioje
darbo grupėje dalyvauja ir 3 LiJOT atstovai.
Šį mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“. Įvyko pirmasis planavimo susitikimas,
kuriame dalyvavo 7 regioninės jaunimo organizacijų tarybos. Susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai
ir laukiami rezultatai, peržiūrėtos numatytos veiklos.
Lapkričio mėnesį vyko intesyvus darbas ruošiant Jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) modelį,
surengtos kelios grupinės diskusijos skirtinguose miestuose, siekiant išsaiškinti vietos JIK situaciją,
aptartos galimybės, trys siūlomos sistemos alternatyvos, šiuo metu teikiamų paslaugų kokybė ir kt.
Lapkritį LiJOT atstovai dalyvavo parodoje „Mokykla‘12“, kurioje buvo pristatyta Eurodesk Lietuva
programa, jos teikiamos galimybės pedagogams, tėvams ir vaikams. Parodos metu gyvai konsultuota virš
300 parodos lankytojų.

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

Lapkričio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Lapkričio 7 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo Laisvės premijų komisijos posėdyje.
1

Lapkričio 8 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė susitiko su JRD Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių
skyriaus vedėja L.Bačinskiene.
Lapkričio 9 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo Nacionaliniuose Maldos pusryčiuose Krašto
apsaugos ministerijoje.
Lapkričio 12 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, Valdybos narė M.Šaraitė ir regioninių reikalų koordinatorė
G.Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“
renginyje nacionalinio jaunimo problemų sprendimo plano rengimui.
Lapkričio 13 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Šio Komisijos posedžio metu buvo pristatomas /
aptariamas Nacionalinės pažangos programos tikslams ir uždaviniams skiriamų Europos Sajungos
paramos finansinių proporcijų projektas.
Lapkričio 13 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo susitikime dėl „Vilnius –
Europos jaunimo sostinė 2015“ (EYC) projekto įgyvendinimo. Vėliau K.Žemaitis dalyvavo 2015 m.
Europos jaunimo sostinės paskelbimo ceremonijoje Maribore, Slovėnijoje. Deja, EYC 2015 tapo
Rumunijos miestas Cluj-Napoca.
Lapkričio 14 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo susitikime su Lygybės forumo dalyviais.
Lapkričio 16 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo susitikime su Europos Sąjungos struktūrinės
paramos valdymo departamento prie LR Finansų ministerijos direktoriaus pavaduotoju R.Dilba dėl 20142020 m. finansavimo perspektyvos.
Lapkričio 19 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje (SADM) dėl nedarbo mažinimo priemonių.
Lapkričio 20 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo 2014–2020 metu Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisijos posėdyje.
Lapkričio 20 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, biuro vadovas M.Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje. Buvo aptartos artėjančio
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių datos, pasiskirstyta atsakomybėmis.
Lapkričio 27 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė ir biuro
vadovas M.Zakarka dalyvavo Lygybės forumo baigiamojoje projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį – siek
lygybės“ konferencijoje „Naujas etapas lygių galimybių politikoje: iššūkiai ir lūkesčiai“. Konferencijos
metu pristatyti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įgyvendintų „Jaunimo dienų 2012“ rezultatai.
Lapkričio 27 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo neformaliame susitikime
su ES komisare Androulla Vassiliou. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Struktūrinio dialogo
proceso eigą, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės jaunimo politikos kontekste.
Lapkričio 28 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo NVO koordinavimo komisijos posėdyje SADM.
Lapkričio 30 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos stebėsenos komiteto posėdyje.
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Lapkričio mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K.Žemaitis dalyvavo dviejuose susitikimuose
su LYV (League of Young Voters) atstovu K.Snick. Buvo aptartos LiJOT projekto ,,Man ne dzin“ (MND)
ir LYV bendradarbiavimo galimybės, MND projekto analizės pateikimas.
Lapkričio mėn. buvo parengos 5 LiJOT tarptautinės naujienos, kuriose apžvelgiamos tarptautinės
jaunimo politikos aktualijos.
Lapkričio mėn. LiJOT pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Moldovos nacionaline jaunimo organizacijų
taryba (CNTM). Vasario mėnesį Lietove praktiką atliks du Moldovos jaunimo politikos specialistai.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Lakričio 12 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir projektų koordinatorė L.Prievelytė dalyvavo susitikime su
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija dėl bendradarbiavimo organizuojant valstybės planavimo
projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“.
Lapkričio 15 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė dalyvavo Nacionalinės jaunimo
verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 m. programos baigiamajame renginyje. Renginyje buvo
pristatyti ir apdovanoti geriausi projekto vykdymo laikotarpio projektai ir jų rezultatai.
Lapkričio 15 d. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė ir biuro vadovas M.Zakarka dalyvavo LR
Vidaus reikalų ministerijos inicijuotame susitikime dėl valstybės planavimo projekto pagal priemonę VP14.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.
Lapkričio 24 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ planavimo susitikimas, kuriame dalyvavo
projekto partneriai – Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas", Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas", Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“,
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas”, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”
ir Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas”. Susitikimo metu buvo išsamiau
peržiūrėti projekto tikslai ir rezultatai, parengtas preliminarus projekto veiklų kalendorius. Susitikimą
moderavo LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė.
Lapkričio 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė turėjo susitikti su Nacionalinės
jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos pirmininku V.Visockiu, tačiau susitikimas perkeltas į gruodžio
14 d. Susitikimo tikslas susipažinti bei aptarti galimas LiJOT ir NJRKA bendradarbiavimo perspektyvas.
Lapkričio mėn. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė dalyvavo keliuose susitikimuose su
Jaunimo reikalų departamento (JRD) Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja
K.Dambrauskaite dėl 2013 m. Regioninių jaunimo reikalų tarybų finansavimo. Taip pat remiantis
Regioninių jaunimo organizacijų tarybų siūlymais buvo parengti du raštai dėl Regioninių jaunimo reikalų
tarybų finansavimo tvarkos 2013 metais JRD ir SADM.
Lapkričio mėn. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė organizavo praktinius ir logistinius aspektus
LiJOT šventiniam Padėkos vakarui.
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Lapkričio mėn. vyko pagrindiniai pasiruošimo projektui „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ darbai: datos ir
vietos derinimas planavimo susitikimui, datų organizacijų įsivertinimui derinimas, galimų mokymų
vadovų paieška, datų derinimas mokymų laikams.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Lapkričio 5 – 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Child and Youth Finance
International (CYFI) Europos ir Centrinės Azijos regiono susitikime. Jo metu LiJOT atstovas susipažino
su jaunimo finansinio raštingumo aktualijomis Europoje ir CYFI organizacijos veiklos planais bei
pasiekimais. Renginio metu skaityti pranešimai iš skirtingų Europos šalių, dalintasi patirtimi, šviečiant
jaunus žmones ir vaikus finansiniais klausimais. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su CYFI, Lietuvos
banku ir kitomis institucijomis, D. Britanijos ir Austrijos organizacijomis.
Lapkričio 8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanoris Ž.Švedkauskas rengė
Jaunimo informavimo ir konsultavimo aprašo rengimo ekspertinės darbo grupės susitikimą, kurio metu
pristatyta teisės aktų analizė, nacionalinė ir 6 savivaldybių situacijų analizė, veikiančių informavimo
paslaugas teikiančių institucijų žemėlapis bei tarptautinių praktikų iš Estijos, Suomijos ir Austrijos
analizė.
Lapkričio 9, 12 ir 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo susitikimuose SADM
dėl jaunimo nedarbui mažinti skirtų priemonių – Nacionalinės savanoriškos veiklos ir Socialinės
reabilitacijos - (re)integravimosi į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą programų. Susitikimų metu pristatė
LiJOT poziciją, siekė efektyvumą ir jaunimo organizacijų įtraukimą garantuojančių susitarimų.
Lapkričio 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos valdybos
virtualiame posėdyje. Buvo svarstomas Europos jaunimo portalo turinio klausimas, nutarta sukurti darbo
grupę, parengsiančią preliminarias gaires nacionalinių partnerių darbui.
Lapkričio 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su VšĮ „Versli karta“,
veikiančios Mažeikiuose ir Rietavo atviro jaunimo centro „Aura“ atstovais dėl atstovavimo Eurodesk
tinklui Mažeikiuose ir Rietave. Aptartos bendradarbiavimo sąlygos, teikiamos galimybės, artėjantys
renginiai, partnerių pasirengimas. Su abiem partneriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.
Lapkričio 14 d. Telšių rajono savivaldybėje vyko LiJOT savanorio Ž.Švedkausko ir Eurodesk Lietuva
programos vadovo E.Rupkaus organizuota grupinė diskusija „JIK situacija Telšių rajono savivaldybėje“.
Diskutuota apie veikiančius JIK paslaugų tiekėjus, jų paslaugų kokybę bei informacinius jaunimo
poreikius. Taip pat pristatytos bei aptartos trys JIK sistemos Lietuvoje alternatyvos. Surinkti ir
susisteminti rezultatai vėliau pristatyti JIK sistemos aprašo rengimo darbo grupei bei įtraukti į patį aprašą.
Lapkričio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė susitiko su
kandidatais į Eurodesk atstovus regione – VšĮ „Socialinis veiksmas“, veikiančia Vilniuje. Aptartos
bendradarbiavimo sąlygos, teikiamos galimybės, artėjantys renginiai, partnerių pasirengimas. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis.
Lapkričio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje spaudos ir komunikacijos skyriaus vadovu G.Sudiku ir V.Kvikliu dėl
bendradarbiavimo 2013 m. Sutarta aktyviau bendradarbiauti jaunimo srityje.
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Lapkričio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Lietuvos darbo biržos
atstovais dėl teritorinių darbo biržų įsitraukimo į Eurodesk Lietuva tinklą, kaip atstovų regionuose.
Pristatytos sąlygos ir galimybės, aptartos bendradarbiavimo sutarties nuostatos, rekomendacijos jų
tobulinimui. Sutarta kartu parengti atnaujintą sutarties redakciją ir pateikti teritorinėms darbo biržoms.
Lapkričio 16 d. Eurodesk Lietuva referentė A.Graikšaitė susitiko su Lazdijų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos jaunimo centro atstovais dėl Eurodesk tinklo atstovavimo Lazdijuose. Aptartos
bendradarbiavimo sąlygos, teikiamos galimybės, artėjantys renginiai, partnerių pasirengimas. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis.
Lapkričio 21 dieną Biržų rajono savivaldybės neformaliame jaunimo centre vyko LiJOT savanorio
Ž.Švedkausko ir Eurodesk Lietuva programos savanorės A.Graikšaitės organizuota grupinė diskusija „JIK
situacija Biržų rajono savivaldybėje“. Diskutuota apie veikiančius JIK paslaugų tiekėjus, jų paslaugų
kokybę bei informacinius jaunimo poreikius. Taip pat pristatytos bei aptartos trys JIK sistemos Lietuvoje
alternatyvos. Surinkti ir susisteminti rezultatai vėliau pristatyti JIK sistemos aprašo rengimo darbo grupei
bei įtraukti į patį aprašą.
Lapkričio 21 d. Eurodesk Lietuva referentė A.Graikšaitė lankėsi Biržuose. Buvo susitikta su jaunimo
centro atstovais dėl Eurodesk tinklo atstovavimo Biržuose. Aptartos bendradarbiavimo sąlygos, teikiamos
galimybės, artėjantys renginiai, partnerių pasirengimas.
Lapkričio 21 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė susitiko su VšĮ „Investuok Lietuvoje“
atstove J.Samoilovič dėl jų įgyvendinamos iniciatyvos Šiaurės šalių kalbų mokymosi skatinimui ir galimo
bendradarbiavimo. Susitarta nuo 2013 metų parengti temų paketą Eurodesk Lietuva ir ES programos
„Veiklus jaunimas“ jaunųjų žurnalistų tinklui, įsteigti smulkių prizų.
Lapkričio 23 – 25 d. vyko naujų Eurodesk atstovų regionuose iš Utenos, Lazdijų, Rietavo, Mažeikių ir
Vilniaus mokymai. Jų metu naujieji atstovai buvo supažindinti su Eurodesk tinklu, Europos jaunimo
informavimo chartija, savanoriškos veiklos skatinimo sesijų „Padėk kitiems – padėsi sau. Savanoriauk!“
metodika, mokėsi atsakinėti į jaunų žmonių užklausas, vyko planavimo sesija. Įvadiniuose mokymuose
dalyvavo 11 atstovų iš 5 miestų.
Lapkričio 23 – 25 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė, biuro vadovas M.Zakarka, ryšių
su visuomene koordinatorius A.Bružas, administratorė J.Filipovskytė ir regioninių reikalų koordinatorė
G.Alaburdaitė dalyvavo parodoje „Mokykla‘12“, kurioje pristatė Eurodesk Lietuva teikiamas galimybes
Lietuvos mokyklų pedagogams bei tėvams su vaikais. Į parodą per savaitgalį atvyko 20 800 lankytojai.
Gyvai konsultuoti 342 parodos lankytojai.
Lapkričio 26 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko LiJOT savanorio Ž.Švedkausko ir Eurodesk
Lietuva programos vadovo E.Rupkaus organizuota grupinė diskusija „JIK situacija Kauno miesto
savivaldybėje“. Diskutuota apie veikiančius JIK paslaugų tiekėjus, jų paslaugų kokybę bei informacinius
jaunimo poreikius. Taip pat pristatytos bei aptartos trys JIK sistemos Lietuvoje alternatyvos. Surinkti ir
susisteminti rezultatai vėliau pristatyti JIK sistemos aprašo rengimo darbo grupei bei įtraukti į patį aprašą.
Lapkričio 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su „Swedbank“ Asmeninių
finansų instituto vadove O.Bložiene. Aptarti CYFI regioninio susitikimo rezultatai, galimybės aktualizuoti
jaunimo finansinį raštingumą ir tęsti bendradarbiavimą.
Lapkričio 28 dieną JRD vyko LiJOT savanorio Ž.Švedkausko ir Eurodesk Lietuva programos vadovo
E.Rupkaus organizuotas JIK sistemos aprašo rengimo darbo grupės trečiasis susitikimas. Aptarti grupinių
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diskusijų regionuose rezultatai, pristatytas tolimesnis aprašo rengimo procesas bei trys JIK sistemos
Lietuvoje alternatyvos, diskutuota dėl vienos efektyviausios alternatyvos pasirinkimo.
Lapkričio mėn. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A.Bružas dalyvavo neformaliuose
pasitarimuose dėl ES jaunimo konferencijos ir Struktūrinio dialogo bei Lietuvos pirmininkavimo ES
renginių komunikacijos plano rengimo.
Lapkričio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 51126 unikalūs lankytojai, atsakytos 49 užklausos, patalpintos 52 naujienos, 4 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.
Lapkričio mėn. LiJOT tinklapis aplankytas 10 040 kartų, patalpintos 24 LiJOT, narių organizacijų ir
partnerių naujienos.

LiJOT vystymas
Lapkričio 9 – 11 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė su LiJOT valdyba ir biuru dalyvavo metų planavimo
posėdyje.

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

51 126 unikalūs lankytojai;
10 040 unikalių lankytojų.
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