Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
rugpjūčio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Rugpjūčio mėnesį LiJOT Prezidentė ir biuro vadovas dalyvavo susitikimuose su Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais jaunimo užimtumo, „Jaunimo garantijų“
klausimams aptarti. Taip pat buvo diskutuojama ir tolesnio finansavimo prioritetų, sąlygų, galimų
projektinių krypčių temomis.
Rugpjūčio mėn. pabaigoje Aukštadvaryje įvyko pirmasis atnaujinto LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorių tinklo susitikimas. Organizacijų atstovai pristatė savo veiklas nacionaliniu bei
tarptautiniu lygmeniu. Susitikimo dalyviai taip pat susipažino su LiJOT vykdoma tarptautine veikla,
pagrindinėmis tarptautinėmis institucijomis, diskutavo apie artėjančius svarbiausius jaunimo
tarptautinius renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. Buvo nubrėžtos
pagrindinės tarptautininkų tinklo veiklos kryptys bei prioritetai, susitarta dėl tolesnių žingsnių,
siekiant kuo efektyviau atstovauti LiJOT organizacijas nares tarptautiniu lygmeniu. Tinklas teiks
rekomendacijas LiJOT Valdybai dėl LiJOT pozicijų tarptautinėje erdvėje, keisis informacija apie
savo veiklą tarptautiniu lygmeniu, rengs reguliarius susitikimus prieš svarbiausius Europos jaunimo
forumo bei kitų institucijų renginius.
Taip pat visą mėnesį vyko įvairūs susitikimai bei mokymai su LiJOT organizacijomis
Marijampolėje, Rokiškyje, Kaune, Utenoje. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Lietuvos apskritųjų stalų susitikime „Apskritalizacija“, kurios metu susirinkę apskritieji
stalai analizavo šiuo metu esančią regioninės politikos ir organizacijų situaciją ir ieškojo
bendradarbiavimo galimybių.
Eurodesk Lietuva programos atstovai ir toliau dirbo ties įvairiais jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos klausimais. Vyko intensyvus pasirengimas Eurodesk tinklo susitikimui,
vyksiančiam spalio 17-20 d.
Rugpjūtį taip pat rengtas aiškinamasis dokumentas ES jaunimo konferencijos delegatams ir
moderatoriams, ES jaunimo konferencijų išvadų kompendiumas, pirmininkavimo naujienlaiškis
„Presidency Youth Flash“. LiJOT Prezidentė, biuro vadovas, tarptautinių reikalų bei
pirmininkavimo projektų koordinatoriai aktyviai ruošėsi ES jaunimo konferencijai.
Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis rugpjūčio mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Rugpjūčio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugpjūčio 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka susitiko su Socialinės
apsaugos ir darbo ministrės patarėja V. Giraityte. Susitikimo metu aptarta jaunimo politikos
situacija ir dabartinis įgyvendinimas, jaunimo užimtumui skirtos priemonės, jaunimo reikalų
tarybos sudėties tvirtinimo klausimai.
Rugpjūčio 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka susitiko su labdaros
paramos fondo „Jauniems“ atstovais A. Marcinkumi ir I. Rusilu. Susitikimo metu aptartos labdaros
paramos fondo „Jauniems“ perspektyvos, pavadinimo keitimas, tolesni planai ir tolesnė partnerystė
su LiJOT.
Rugpjūčio 7 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministru A. Tušu, Jaunimo reikalų departamentu prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) atstovais dėl jaunimo garantijų sistemos
parengimo Lietuvoje. Susitikimo metu buvo aptartos siūlomos jaunimo garantijoms programos bei
bendradarbiavimo tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) darbo
departamento ir SADM jaunimo skyriaus bei JRD ir LiJOT galimybės ir priemonės.
Rugpjūčio 8 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su SADM Struktūrinės paramos politikos
skyriaus atstove V. Pivoraite. Susitikimo metu aptartas naujas finansavimo laikotarpis, finansavimo
prioritetai, sąlygos, galimos projektinės kryptys.
Rugpjūčio 13 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo LiJOT Valdybos posėdyje, kuriame
pristatytas SADM naujai rengiamas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas.
Rugpjūčio 13 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo jaunimo informavimo sistemos pristatyme
SADM. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus pristatė Jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemą „Jaunimo garantijų“ schemos kontekste socialinės apsaugos ir darbo
viceministrui A. Tušui, ministerijos darbo departamento vadovybei, bendruomenių, jaunimo ir ES
struktūrinių fondų skyrių ir JRD atstovams. Tai buvo pirmas tokio politinio lygio sistemos
pristatymas, kurio metu buvo išreikštas principinis palaikymas sistemos reikalingumui. Kelti
klausimai tolimesniam darbui dėl sistemos įgyvendinimo ir integravimo į veikiančias struktūras
galimybių. Toliau bus analizuojami ir pristatomi ministerijai įgyvendinimo aspektai.
Rugpjūčio 16 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su SADM bendruomenių reikalų skyriaus
vedėju A. Kučiku. Susitikimo metu aptartas ateinančio laikotarpio struktūrinio finansavimo
prioritetas, svarstytos NVO įsitraukimo galimybės ir plėtra.
Rugpjūčio 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su projekto „Progress“
partneriais lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje. Susitikimo metu aptarta projekto eiga, LiJOT
dalyvavimas.
Rugpjūčio 19 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su UAB „Lingjob“
atstovais. Buvo aptartas tolimesnis LiJOT ir UAB „Lingjob“ bendradarbiavimas įgyvendinant
bendrus projektus bei renginius.
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Rugpjūčio 20 d. LiJOT biuro vadovas moderavo Ateitininkų federacijos, Lietuvos skautijos,
Lietuvos studentų sąjungos, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“, labdaros
paramos fondo „Jauniems“ atstovų susitikimą su Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovais, kuris
administruoja „EEA Grant“ NVO programą. Susitikimo metu buvo išsakyti didžiausių skėtinių
Lietuvos jaunimo organizacijų lūkesčiai dėl NVO programos administravimo, pateiktos
rekomendacijos kitam paraiškų teikimo terminui ir su juo susijusiems techniniams darbams.
Rugpjūčio 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus
susitiko su Ausrtijos laikraščio „Salzburger Nachtrichten“ žurnaliste ir davė interviu apie jaunimo
nedarbo situaciją Lietuvoje.
Rugpjūčio 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su „Investuok Lietuvoje“ vadove M.
Dargužaite. Susitikimo metu aptartos LiJOT ir „Investuok Lietuvoje“ bendradarbivaimo galimybės
per projektinę veiklą.
Rugpjūčio 26 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka ir pirmininkavimo projektų koordinatorė G.
Alaburdaitė dalyvavo susitikime su SADM Jaunimo skyriaus atstovais dėl Europos jaunimo
konferencijos organizavimo. Susitikimo metu buvo aptarti ir pristatyti techniniai ir organizaciniai
Europos jaunimo konferencijos aspektai.
Rugpjūčio 27 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo jaunųjų
profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ absolventų išleistuvių ir naujųjų programos dalyvių
inauguracijos iškilmėse.
Rugpjūčio 27-28 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir pirmininkavimo
projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos iniciatyvinio komiteto posėdyje, kurio metu
buvo aptartas pasirengimas Europos jaunimo konferencijai, nubrėžtos tolesnės Lietuvos
pirmininkavimo gairės jaunimo politikos kontekste
Rugpjūčio 29 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis pristatė Lietuvos jaunimo
politikos struktūras Baltarusijos pilietinėms organizacijoms
Rugpjūčio mėn. taip pat rengtas aiškinamasis dokumentas ES jaunimo konferencijos delegatams ir
moderatoriams, ES jaunimo konferencijų išvadų kompendiumas, pirmininkavimo naujienlaiškis
„Presidency Youth Flash“ bei ruoštasi ES jaunimo konferencijai.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugpjūčio 2 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Europos
socialinio fondo agentūros darbuotojais dėl paraiškos Europos socialiniam fonui teikimo.
Rugpjūčio 7 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė, biuro vadovas M. Zakarka
ir administratorė J. Filipovskytė dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas
stalas“ vasaros forume. Forumo metu moderuotos darbo grupės jaunimo politikos, efektyvios
organizacijų veiklos ir dokumentų rengimo temomis.
Rugpjūčio 9-11 d. vyko atstovavimo strategijų kūrimo seminaras Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjungai „Apvalus stalas“. Rugpjūčio 10 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
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dalyvavo projekto LiJOT vykdomo projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ atstovavimo
strategijos kūrimo seminare Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“. Mokymų
metu pristatyta šiuo metu vykdoma LiJOT veikla ir organizacijos atstovai išreiškė savo lūkesčius
LiJOT veiklai.
Rugpjūčio 13 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos įgyvendinamo projekto „X-karta“ renginyje. Renginio metu pristatė regioninę
bei nacionalinę jaunimo politiką, jų formavimo ir įgyvendinimo principus. Kartu su jaunimo
atstovais plėtojo idėjas ką būtų galima gerinti Utenos rajone jaunimui.
Rugpjūčio 13-14 d. vyko interesų atstovavimo strategijų kūrimo seminaras Kauno jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“.
Rugpjūčio 14 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su
Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentu Vidu Visockiu. Susitikimo metu
ieškota bendradarbiavimo taškų regioninės jaunimo politikos klausimais.
Rugpjūčio 19 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos
apskritųjų stalų susitikime „Apskritalizacija“, kurios metu susirinkę apskritieji stalai analizavo šiuo
metu esančią regioninės politikos ir organizacijų situaciją ir ieškojo bendradarbiavimo galimybių.
Rugpjūčio 21 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Vilniaus
Jeruzalės socialiniu centru dėl bendradarbiavimo galimybių.
Rugpjūčio 22-23 d. Aukštadvaryje įvyko pirmasis atnaujinto LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorių tinklo susitikimas. Susitikime dalyvavo AIESEC Lietuva, Jonavos rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas", Kauno jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“, Lietuvos maironiečių draugija, Lietuvos medicinos studentų asociacija,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos psichologijos studentų asociacija, Lietuvos skautija, LiJOT
valdybos narė atsakinga už Struktūrinio dialogo įgyvendinimą Lietuvoje E. Sinkevičiūtė, LiJOT
Pirmininkavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius
K. Žemaitis. Organizacijų atstovai pristatė savo veiklas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.
Susitikimo dalyviai taip pat susipažino su LiJOT vykdoma tarptautine veikla, pagrindinėmis
tarptautinėmis institucijomis, diskutavo apie artėjančius svarbiausius jaunimo tarptautinius
renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. Buvo nubrėžtos pagrindinės
tarptautininkų tinklo veiklos kryptys bei prioritetai, susitarta dėl tolesnių žingsnių, siekiant kuo
efektyviau atstovauti LiJOT organizacijas nares tarptautiniu lygmeniu. Tinklas teiks rekomendacijas
LiJOT Valdybai dėl LiJOT pozicijų tarptautinėje erdvėje, keisis informacija apie savo veiklą
tarptautiniu lygmeniu, rengs reguliarius susitikimus prieš svarbiausius Europos jaunimo forumo bei
kitų institucijų renginius.
Rugpjūčio 26 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo eiliniame susitikime su
LVDK atstovais dėl projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“
įgyvendinimo.
Rugpjūčio 27 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Vilniaus
Vilniaus carito amatų centro atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių.
Rugpjūčio mėn. taip pat rengtas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ekspertinio leidinio maketas,
nacionalinės ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų susitikimo ir LiJOT regioninių reikalų komiteto
susitikimo koncepcija.
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Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugpjūčio 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su JRD atstove A.
Trimonyte dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojo vadovo parengimo paslaugų
teikimo. Suderintas darbų grafikas ir esminiai įgyvendinimo principai. Šio viešojo pirkimo
konkurso būdu LiJOT teikiamos paslaugos apima minėto leidinio, trijų jaunimui skirtų teminių
informacinių leidinių turinio parengimą, 20 bendradarbiavimo sutarčių dėl jaunimo informavimo
taškų steigimo skirtinguose regionuose pasirašymą ir organizacijų atstovų apmokymą pagal bazinių
mokymų metodiką.
Rugpjūčio 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir redaktorė R. Stasiulytė
susitiko su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove A. Kvikliene dėl jaunųjų
žurnalistų tinklo „Žinau viską“ plėtros ir narių dalyvavimo ES pirmininkavimui skirtuose jaunimo
srities renginiuose. Aptartos galimybės surengti keletą mokymo kursų jauniesiems žurnalistams bei
rengti viešinimą, siekiant įtraukti naujų narių. Jaunųjų žurnalistų tinklo nariai dalyvaus ES jaunimo
konferencijoje ir Rytų partnerystės jaunimo forume.
Rugpjūčio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo susitikime su JRD
atstovais A. Trimonyte ir A. Martinkumi bei UAB „ATEA“ atstovu, rengusiu „Vaikų ir jaunimo
informavimo ir konsultavimo e-paslaugų“ projekto veiklos modelį dėl modelio patikslinimo. E.
Rupkus pateikė pastabas dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo komponenčių modelių bei
procesų aprašymų.
Rugpjūčio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Europos jaunimo
kortelės Lietuvoje koordinatore R. Labalaukyte dėl bendradarbiavimo plėtros. Buvo apžvelgti
abiejų partnerių veiklos planai, aptartos viešinimo galimybės. Taip pat pasidalinta informacija dėl
ERYICA kokybės darbo grupės veiklos, kurioje dalyvauja R. Labalaukytė.
Rugpjūčio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir redaktorė R. Stasiulytė
dalyvavo susitikime su už „Elektroninio moksleivio pažymėjimo“ viešinimą atsakinga L. Tyrylyte
dėl bendradarbiavimo 2013 m. antrame pusmetyje. Sutarta papildyti Eurodesk Lietuva teikiamus
informacinius resursus, pateikti banner‘ius Eurodesk Lietuva teikiamų paslaugų pristatymui.
Rugpjūčio 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, referentė A. Graikšaitė ir
redaktorė R. Stasiulytė susitiko su viešbučio bei restorano „Comfort LT“ atstovais dėl Eurodesk
tinklo susitikimo organizavimo svečių apgyvenimo, maitinimo ir konferencijų salių nuomos
techninių aspektų aptarimo. Suderinta renginio programa, maitinimo meniu, salių išdėstymas ir kt.
Rugpjūčio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir redaktorė A. Graikšaitė
susitiko su „Startum“ atstovais ir mokymų vadovu M. Grajausku dėl Eurodesk nacionalinio
susitikimo metu rengiamų mokymų apie savanorių įtraukimą ir palaikymą tikslų ir metodikos
aptarimo. Aptarta programa, mokomieji tikslai, tikslo grupė ir siekiamybės.
Rugpjūčio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su JRD atstove L.
Bačinskiene dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programos viešinimo. Aptartos LiJOT parengtos
programos viešinimo gairės, aptarti įgyvendinimo aspektai, partnerystės sąlygos ir lūkesčiais iš
partnerių. Sutarta programai teikti didesnį prioritetą, siekiant užtikrinti sėkmingą jos įgyvendinimą.
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LiJOT turi skirti reikalingus žmogiškuosius išteklius programos viešinimo strategijai parengti ir
įgyvendinti.
Rugpjūčio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portale atsakytos 25
užklausos, patalpintos 53 naujienos, 4 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV
vaizdo klipai.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas
Birželio mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

42 518 lankytojai;
3 323 lankytojai.

