Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
birželio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Birželio mėnesį daug dėmesio skirta „Jaunimo garantijos“ klausimams. Vyko susitikimai su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento ir Jaunimo skyriaus bei Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl jaunimo užimtumo
didinimo priemonių plano rengimo ir „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos integravimo į Užimtumo
plėtros programą 2014-2020 m. galimybių. LiJOT atstovai dalyvavo diskusijoje „Kaip pasitelkiant
ES paramą įgyvendinti Jaunimo garantijas”. Be to, su pasiūlymus rengiančiomis institucijomis buvo
aptarti vykusios LiJOT vidinės darbo grupės rekomendacijos, sutarta dėl tolimesnės darbo eigos.
Toliau dirbta ir diskutuota būtent jaunimo užimtumo tema. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė
dalyvavo Europos Komisijos, bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža, surengtame seminare
,,Valstybinių užimtumo tarnybų darbo metodai su žemos kvalifikacijos suaugusiais ir jaunimu:
pirmiau įdarbinimas ar mokymas?“. Renginyje dalyvavo specialistai iš ES šalių užimtumo tarnybų
– Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Makedonijos,
Norvegijos, Lenkijos, Ispanijos. Taip pat Europos Komisijos atstovai, mokslininkai iš ,,LeighDoyle & Associates (Airija), GHK Consulting (Jungtinė Karalystė) ir ,,Budapest Institute“
(Vengrija).
LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikimuose ir darbo grupėse
Navyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymo projekto ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
klausimais. Dėl pastarojo š. m. birželio 25 d. buvo rengta LiJOT vidinė darbo grupė susipažinti su
įstatymo pakeitimais ir tolesnėms rekomendacijoms rengti.
Gegužės pabaigoje-birželio pradžioje LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė organizavo
projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ atstovavimo strategijų kūrimo seminarą
Panevėžio rajone. Taip pat buvo tęsiami projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įsivertinimo
susitikimai Utenoje, Kaune, Panevėžyje. Buvo toliau vykdomos projekto „X-Y-Z“ veiklos, vyko
debatai Vilniuje. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos narė A.
Batulevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotoje diskusijoje apie užimtumą
regionuose. Diskusijos metu buvo pristatyta esama užimtumo situacija regionuose ir gerieji
savivaldybių pavyzdžiai didinant užimtumą.
Eurodesk Lietuva programos atstovai prisidėjo prie Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
konkurso „Apie Europą hip-hop kalba“ atrankos. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
susitiko su „Advanced Advice“ projektų vadove dėl galimo bendradarbiavimo su gerapraktika.lt.
Taip pat E. Rupkus ir mokymų vadovai A. Rapalaitė bei Ž. Mažeikis dalyvavo Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) rengtuose mokymo kursuose mokymų
vadovams „JIMMY – jaunimo informavimo tarpininkas“ kartu su partneriais iš Velso (Jungtinė
Karalystė), Liuksemburgo, Portugalijos, Slovėnijos ir Belgijos Remerschene (Liuksemburge). Taip
pat per gegužės-birželio mėnesius Eurodesk Lietuva komanda nacionalizavo 86 straipsnius Europos
jaunimo portalo lietuviškai versijai.
Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis birželio mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Birželio 3 d. LiJOT Prezidentė L.Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo susitikime su Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl intensyvios jaunimo socialinės reabilitacijos programos
įgyvendinimo. Buvo apžvelgta programa, aptartos nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo
galimybės ir sąlygos, sutarta dėl artimiausių darbų.
Birželio 3 d. LiJOT Prezidentė L.Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento ir Jaunimo skyriaus bei
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl jaunimo
užimtumo didinimo priemonių plano rengimo ir „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos integravimo į
Užimtumo plėtros programą 2014-2020 m. galimybių.
Birželio 03 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu P.
Baltoku aptarti galimų bendradarbiavimo formų.
Birželio 4 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo LiJOT vidinėje darbo grupėje dėl
„Jaunimo garantijos“.
Birželio 4 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime dėl
projekto ,,Vilnius – Europos jaunimo sostinė 2016“. Susitikime aptarta projekto paraiška, galimi
jaunimo organizacijų įtraukimo būdai.
Birželio 5 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo partnerių susitikime dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos
įgyvendinimo Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Peržiūrėta valstybės planavimo paraiška, nustatytas LiJOT vaidmuo projekte.
Birželio 6 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo Europos Komisijos,
bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža, surengtame seminare ,,Valstybinių užimtumo tarnybų
darbo metodai su žemos kvalifikacijos suaugusiais ir jaunimu: pirmiau įdarbinimas ar mokymas?“.
Renginyje dalyvavo specialistai iš ES šalių užimtumo tarnybų – Austrijos, Belgijos, Bulgarijos,
Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Makedonijos, Norvegijos, Lenkijos, Ispanijos. Taip pat
Europos Komisijos atstovai, mokslininkai iš ,,Leigh-Doyle & Associates (Airija), GHK Consulting
(Jungtinė Karalystė) ir ,,Budapest Institute“ (Vengrija).
Birželio 7 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis pristatė Lietuvos jaunimo
politikos struktūrą Lenkijos nacionalinei tarybai (PROM).
Birželio 7 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su ministerijos Darbo, Šeimos ir
bendruomenių departamentų ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovais dėl „Jaunimo garantijos“ iniciatyvos įgyvendinimo ir Jaunimo užimtumo
didinimo plano rengimo. Aptarti LiJOT darbo grupės pasiūlymai, sutarta dėl tolimesnės darbo
eigos.
Birželio 10 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo socialinių reikalų komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas ir aptartas
Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas svarstyti NVO įstatymas.
Birželio 11 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo darbo grupės prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos posėdyje dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo. Posėdžio metu buvo
pristatytas atnaujintas Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektas. Aptarti galimi nauji projekto
pakeitimai.
Birželio 12 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Neformaliojo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo valdymo grupės posėdyje Ugdymo plėtotės centre.
Birželio 12 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Viešosios politikos valdymo instituto
organizuotoje diskusijoje „Kaip pasitelkiant ES paramą įgyvendinti Jaunimo garantijas”.
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Birželio 14 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rengtame
iškilmingame birželio 14-osios minėjime. Minėjimo metu buvo skaityta kalba apie šių dienų
pilietišką ir patriotišką jauną žmogų, pristatytas buvęs LiJOT projektas “Misija Sibiras”
Birželio 18 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.
Birželio 18 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka buvo susitikęs su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros programų koordinatore Agne Kvikliene aptarti pasiruošimo
organizuojant Europos jaunimo rytų partnerystės forumą šių metų spalio mėnesį Kaune.
Birželio 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje dėl jaunimo aktyvumo
nevyriausybiniame sektoriuje.
Birželio 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė davė interviu Pirmam Baltijos kanalui dėl jaunimo
aktyvumo nevyriausybiniame sektoriuje.
Birželio 19 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka buvo susitikęs su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Jaunimo skyriaus atstovais aptarti savanorių paruošimo ir koordinavimo klausimų
Europos jaunimo konferencijai, kuri vyks šių metų rugsėjo mėnesį Vilniuje.
Birželio 19 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo socialinių
reikalų ir ekonomikos komiteto bendrame posėdyje dėl jaunimo užimtumo skatinimo. Posėdžio
metu buvo pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiksmų planas ir rengiamos
priemonės jaunimo užimtumui Lietuvoje didinti.
Birželio 20 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės integracijos
instituto atstovais dėl Europos Komisijos inicijuotos informacinės kampanijos „No hate speech“
koordinavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.
Birželio 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir
LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarti Jaunimo koordinacinės veiklos ir
jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos tolesnio įgyvendinimo 2013 m.
Birželio 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo diskusijoje Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje dėl dvišalių laisvųjų praktikų sutarčių.
Birželio 20-22 d. LiJOT Valdybos narė M. Gardauskaitė buvo Slovakijos jaunimo instituto
„IUVENTA“, administruojančio ES programą „Veiklus jaunimas“ Slovakijoje, surengtame
tarptautiniame seminare „Inovatyvaus mokymosi forumas“ (angl. Innovative Learning forum).
(daugiau apie tai čia).
Birželio 21 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su „OVC Consulting“ direktoriumi M.
Grajausku. Susitikimo metu aptartos galimos tolimesnės bendradarbiavimo formos.
Birželio 25 d. LiJOT biuro vadovas moderavo vidinę LiJOT darbo grupę dėl Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo. Darbo grupės metu buvo pristatytas naujausias įstatymo pakeitimo projektas,
siūlyti nauji pakeitimai įstatymui.
Birželio 26 d. LiJOT Prezidentė L.Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su minsiterijos Šeimos ir
bendruomenių departamento vyr. Patarėju S. Kulbausku ir Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl jaunimo užimtumo didinimo priemonių plano
LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktų
pasiūlymų suderinimo.
Birželio 26 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atrankos komiteto posėdyje, kurio metu buvo tvirtinamas
finansavimas 2013 m. II teikimo projektams.
Birželio 27-28 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo išplėstiniame planavimo posėdyje kartu su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovais dėl Vilniuje organizuojamos Europos jaunimo konferencijos.
Birželio 28 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje
vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Užimtumas regionuose“.
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Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gegužės 31-birželio 2 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė organizavo projekto „Stiprios
jaunimo NVO vietos savivaldai“ atstovavimo strategijų kūrimo seminarą Panevėžio rajone.
Birželio 3 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įsivertinimo susitikimas Utenoje, kurio
metu projekto partneriai Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
vertino projekto turinį, komunikaciją, organizacinius procesus ir projekto rezultatus. Taip pat
įsivertinimo dalyviai teikė siūlymus galimiems LiJOT projektams regioninėms jaunimo
organizacijų taryboms.
Birželio 6 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo „X-Y-Z“ debatuose
Vilniaus m. savivaldybėje. Su sprendimų priėmėjais diskutuota apie nedirbančių, nesimokančių ir
mokymų veikloje nedalyvaujančių jaunų žmonių socialinę įtrauktį.
Birželio 6-7 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame Lietuvos regioninių jaunimo organizacijų
tarybų „Apskritųjų stalų“ susitikime Šiauliuose. Susitikimo metu buvo aptartos galimos
bendradarbiavimo galimybes, analizuoti 2013 m. regioninių jaunimo organizacijų tarybų
finansavimo nuostatai.
Birželio 7-8 d. LiJOT Valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame Apskritųjų stalų susitikime Šiauliuose.
Birželio 11 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos narė M.
Gardauskaitė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro seminare ir tyrimo "Įgytų kompetencijų įvertinimo
ir pripažinimo sąlygos bei galimybės pasirenkamojo vaikų ugdymo organizacijose" pristatyme.
Birželio 17 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė konsultavo Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovę dėl renginių organizavimo.
Birželio 18 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įsivertinimo susitikimas Kaune, kurio metu
projekto partneriai Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“ vertino projekto
turinį, komunikaciją, organizacinius procesus ir projekto rezultatus. Taip pat įsivertinimo dalyviai
teikė siūlymus galimiems LiJOT projektams regioninėms jaunimo organizacijų taryboms.
Birželio 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo Kretingos
rajono jaunimo renginyje „Kur tu esi?“, kurio metu moderavo darbo grupę apie jaunimo
informavimą ir jaunimo informavimo įrankio kūrimą Kretingos rajono jaunimui.
Birželio 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė organizavo vidinį seminarą LiJOT biuro
darbuotojams apie viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.
Birželio 25 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įsivertinimo susitikimas Panevėžyje, kurio
metu projekto partneriai Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ vertino projekto
turinį, komunikaciją, organizacinius procesus ir projekto rezultatus. Taip pat įsivertinimo dalyviai
teikė siūlymus galimiems LiJOT projektams regioninėms jaunimo organizacijų taryboms.
Birželio 26 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K.
Žemaitis susitiko su palamintojo J. Matulaičio centro atstovais aptarti bendradarbiavimo galimybes.
Birželio 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamuose įvadiniuose jaunimo
reikalų koordinatorių mokymuose, kuriuose pristatė LiJOT ir regionines jaunimo organizacijų
tarybas bei supažindino su LiJOT teikiamomis galimybės jaunimo organizacijoms.
Birželio 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su LiJOT
Regioninių reikalų komiteto pirmininke G. Ramanauskaite, kuriame diskutavo apie galimus LiJOT
ateities projektus apskritiesiems stalams ir apskritųjų stalų bendradarbiavimo galimybes.
Birželio 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos narė A.
Batulevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotoje diskusijoje apie užimtumą
regionuose. Diskusijos metu buvo pristatyta esama užimtumo situacija regionuose ir gerieji
savivaldybių pavyzdžiai didinant užimtumą.
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Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Birželio 4 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.
Rupkus susitiko su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovais dėl projekto „Savanorystėpirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ viešinimo strategijos kūrimo.
Birželio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje konkurso „Apie Europą hip-hop kalba“ atrankos komisijos susitikime,
kuriame su kolegomis iš atstovybės, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, muzikos ir
video klipų kūrėjais išrinko tris konkurso laimėtojus – jaunų žmonių grupes, kurioms bus suteikta
galimybė atlikti savo sukurtą dainą apie Europos piliečių metus su grupe „Skamp“.
Birželio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus rengė darbo grupės dėl „Jaunimo
garantijų“ iniciatyvos susitikimą, kuriame dalyvavo LiJOT valdybos narė A. Batulevičienė,
Ateitininkų federacijos, Jonavos r. JVOS „Apskritas stalas“, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai.
Susitikimo metu parengti pasiūlymai dėl „Jaunimo garantijos“ įgyvendinimo Lietuvoje.
Birželio 7 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo susikertančių medijų
konferencijoje „Crossmedia Zen“. Išklausyti pranešimai apie tikslinės auditorijos identifikavimą,
susikertančių medijų naudojimo svarbą, virusinio turinio kūrimą.
Birželio 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su „Advanced Advice“
projektų vadove A. Kumponaite dėl gerapraktika.lt savanoriškos veiklos skelbimų duomenų bazės
ir galimo bendradarbiavimo. Sutarta suderinti duomenų bazes ir užtikrinti abiejų kanalų matomumą.
Birželio 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir referentė A. Graikšaitė susitiko
su Eurodesk atstove Utenoje I. Jotkaite, aptarė įgyvendintas ir planuojamas veiklas, plėtros
galimybes.
Birželio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo LR Seimo Europos
reikalų komiteto posėdyje, kuriame pristatė LiJOT poziciją ir siūlymus dėl jaunimo užimtumo
didinimo priemonių.
Birželio 13-17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir mokymų vadovai A. Rapalaitė
bei Ž. Mažeikis dalyvavo Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA)
rengtuose mokymo kursuose mokymų vadovams „JIMMY – jaunimo informavimo tarpininkas“
kartu su partneriais iš Velso (Jungtinė Karalystė), Liuksemburgo, Portugalijos, Slovėnijos ir
Belgijos Remerschene (Liuksemburge). Tai antroji mokymo vadovų grupė, kuri parengta pagal šią
metodiką ir akredituota gali rengti nacionalinius ir tarptautinius mokymo kursus jaunimo
darbuotojams, siekiantiems įgyti jaunimo informavimo ir konsultavimo pagrindų. Mokymų turinio
dalys: jaunimo informavimo pagrindai, tikslo grupė ir jos poreikiai, konsultavimo ir tikslinio
pokalbio įgūdžiai, kokybiškos jaunimo informacijos užtikrinimo pagrindai ir bendradarbiavimo
planavimas.
Birželio 18-21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Europos Tarybos ir
Europos Sąjungos partnerystės jaunimo politikos srityje rengtame simpoziume „Jaunimo
informavimas ir socialinė įtrauktis Pietryčių Europoje“. E. Rupkus skaitė pranešimą „Nuotolinis
informavimas nevyksta be tiesioginio“ ir pasidalino LiJOT ir Eurodesk Lietuva gerosiomis
praktikomis informuojant ir konsultuojant jaunus žmones. Renginyje buvo užmegzti kontaktai su
Pietryčių Europos regiono jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, plėtojamas
bendradarbiavimas su ankstesniais partneriais iš Suomijos, Estijos. E. Rupkus taip pat davė interviu
ir rengs straipsnį simpoziumo metu ekspertiniam leidiniui „Coyote“ jaunimo informavimo tema.
Renginio metu buvo išsakytas pageidavimas iš Peitryčio Europos šalių atstovų dėl galimybės
bendradarbiauti mobilumo klausimais su Eurodesk tinklu, todėl E. Rupkus įsipareigojo pasidomėti
šiuo klausimu ir buvo pradėta diskusija su Europos Komisijos jaunimo skyriaus atstovu.
Birželio 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su UADB „Seesam
Lietuva“ atstovu E. Mažiuliu dėl bendradarbiavimo 2013 m. veiklų. Sutarta rengti ketvirtą tradicinį
jaunimo tyrimą ir padėti įmonei įgyvendinti socialinės atsakomybės jaunimo švietimo veiklas per
Eurodesk Lietuva kanalus. Įmonė tradiciškai apdraudžia LiJOT darbuotojus ir savanorius nuo
nelaimingų atsitikimų bei LiJOT turtą.
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Per gegužės–birželio mėnesius Eurodesk Lietuva komanda nacionalizavo 86 straipsnius Europos
jaunimo portalo lietuviškai versijai.
Birželio mėnesį parengta Eurodesk Lietuva portalo politika, apibrėžianti pagrindinius talpinamos
informacijos kokybės kriterijus ir principus bei teikiamas elektronines paslaugas.
Birželio mėnesį parengta Eurodesk Lietuva stiliaus knyga, apibrėžianti dizaino gaires.
Birželio mėn. Eurodesk Lietuva atsakė 30 užklausų, patalpinta 51 naujiena, 3 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.
LiJOT vystymas
Birželio mėn. vyko atranka į Eurodesk Lietuva redaktoriaus pareigas. Bandomąjį laikotarpį pradėjo
R. Stasiulytė. Taip pat paskelbti kvietimai dalyvauti konkursuose į LiJOT projektų koordinatoriaus
(-ės) bei Pirmininkavimo projektų koordinatoriaus (-ės) pozicijas.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas
Birželio mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

56 544 lankytojai;
7 286 lankytojai.
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