Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013
m. gruodžio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Gruodžio mėnesį daug dėmesio buvo skirta susitikimams su įvairiomis institucijomis. LiJOT
atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
dėl regioninės jaunimo politikos stiprinimo, Jaunimo reikalų tarybos posėdyje buvo patvirtintos
prioritetinės Jaunimo reikalų tarybos darbo temos, mokinių savivaldų problematika, spręsta
Jaunimo reikalų departamente ir t.t.
Svarbu paminėti, kad LiJOT siekia tolimesnio bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis
ir projektų partneriais. Toliau bendradarbiauti siekiama su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, siekiant kuo efektyviau formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje.
Susitikime su Microsoft Lietuva atstovais tartasi dėl glaudesnio nevyriausybinių organizacijų ir
Micorsoft Lietuva bendradarbiavimo.
Šį mėnesį taip pat aktyviai buvo sprendžiamos nevyriausybinių organizacijų (NVO) problemos ir
plėtra. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko diskusija dėl NVO ir savanoriškos veiklos
duomenų bazių situacijos bei vieningos duomenų bazės reikalingumo. Nauja NVO fondo idėja
aptarta su Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais. Susitikimo su Lietuvos
Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite metu iškeltos pagrindinės korupcijos problemos, su
kuriomis susiduria nevyriausybinės organizacijos.
Gruodį toliau buvo atliekami darbai, susiję su LiJOT vykdomais projektais. Aplankyti
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymai ir susitikta su projekto
dalyviais Švenčionyse, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje. Eurodesk Lietuva programos atstovai
rengė YIntro įvadinius mokymus jaunimo informavimo taškų darbuotojams. Parodoje
„Mokykla“ buvo pristatytas Jaunimo savanoriškos tarnybos projektas. Aplankytos tokios LiJOT
organizacijos kaip Vilniaus, Panevėžio ir Utenos jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“, Lietuvos liberalus jaunimas ir t.t.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis gruodžio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Gruodžio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gruodžio 2 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir
valdybos narė A. Batulevičienė dalyvavo susitikime dėl regioninės jaunimo politikos stiprinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kurio metu buvo peržiūrėti LiJOT pateikti pasiūlymai
dėl regioninės jaunimo politikos stiprinimo bei pristatyta ketinama kurti Regioninės jaunimo
politikos stiprinimo programa. Kitas susitikimas numatytas 2014 metų pradžioje.
Gruodžio 2 d. pirmininkavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje, kurio metu buvo
peržiūrėta Graikijos pirmininkavimo konsultacija ir patvirtintas metodologinis paaiškinimas
savivaldybėms, kuris bus siunčiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat
pristatytos įvykusios Struktūrinio dialogo peržiūros konferencijos išvados bei peržiūrėta
konsultacija dėl IV Struktūrinio dialogo ciklo prioritetų.
Gruodžio 3 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo patvirtintos prioritetinės Jaunimo reikalų tarybos darbo temos. Pasiskirstyta
konkrečiomis temomis, aptartas JRT nuostatų keitimas, didesnio ekspertų rato į JRT veiklą
įtraukimas.
Gruodžio 3 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo tarpžinybiniame
susitikime mokinių savivaldui stiprinimui, kurį organizavimo Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Susitikimo metu peržiūrėta mokinių savivaldų
problematika ir ieškota sprendimų situacijos gerinimui.
Gruodžio 3 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT finansininkė D.
Žižliauskienė dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuotame seminare projektų
vykdytojams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“.
Gruodžio 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo socialinių
reikalų ir darbo komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo trumpai pristatytas Nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymas, aptartas galimas jo tvirtinimas.
Gruodžio 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo audito
komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyti ir trumpai aptarti planuojami Asociacijų
įstatymo pakeitimai.
Gruodžio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Microsoft Lietuva
atstovais dėl glaudesnio nevyriausybinių organizacijų ir Micorsoft Lietuva bendradarbiavimo.
Susitikimo metu buvo aptartas tolesnis bendradarbiavimas bei Microsoft Lietuva prisidėjimas,
įgyvendinant pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin“.

Gruodžio 5-6 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir pirmininkavimo
projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Vilniuje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje
„Inovatyvios idėjos jaunimui – naujos technologijos ir socialinė medija“, kurią vainikuos
„Vilniaus deklaracijos“ parengimas, kurioje politikos formuotojai, darbdaviai, verslo sektoriaus,
nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovai, tyrėjai bei jaunimo darbuotojai pateikė savo
jungtinius novatoriškus pasiūlymus, kaip spręsti jaunimo politikos srities problemas, ypatingą
dėmesį skiriant niekur nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo
socialinei įtraukčiai. Apskritojo stalo diskusijos metu dalintasi gerąja praktika ir kartu,
bendromis jėgomis ieškota naujų būdų, kaip, taikant naująsias technologijas ir socialinę mediją,
pasiekti ir geriau įtraukti jaunimą į švietimo sistemą bei darbo rinką.
Gruodžio 9 d. LiJOT Prezidentas kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais dalyvavo
priėmime pas Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Susitikimo metu buvo
aptartos nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje vykdomos antikorupcinės iniciatyvos, kitos
įvairios veiklos, pasidalinta gerosiomis patirtimis, iškeltos pagrindinės korupcijos problemos, su
kuriomis susiduria nevyriausybinės organizacijos.
Gruodžio 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo asociacijos „Žinių ekonomikos
forumas“ visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu buvo renkami nauji ŽEF Tarybos nariai,
tvirtinama organizacijos strategija.
Gruodžio 10 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo nacionalinės
kampanijos „No hate speech“ komiteto susitikime.
Gruodžio 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo aptartas tolesnis abiejų institucijų
bendradarbiavimas siekiant kuo efektyviau formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje.
Gruodžio 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo
ir sporto reikalų komisijos organizuotoje konferencijoje „Jaunimo politika – ar siekiame to, ko
turime siekti“ ir konferencijos metu skaitė pranešimą tema: „Dabartinė jaunimo nevyriausybinių
organizacijų situacija šiandien“.
Gruodžio 11 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis susitiko su Gruzijos
Vaikų ir jaunimo nacionalinio centro, Jaunimo paramos bei savirealizacijos paslaugų vadove M.
Maghlaperidze. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos jaunimo politika, aptartos bendradarbiavimo
galimybės tarp Gruzijos bei Lietuvos jaunimo organizacijų.
Gruodžio 12 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir projektų koordinatorė
L. Prievelytė organizavo LiJOT darbo grupę „ES jaunimo konferencijos išvadų praktinis
pritaikymas Lietuvoje“. Darbo grupė analizavo dvi Jaunimo konferencijos išvadas, kurios buvo
pažymėtos kaip prioritetinės LiJOT socialinės įtraukties ir struktūrinio dialogo renginyje ir
jaunimo tyrėjų. Susitikime diskutuota apie konkrečias priemones, kaip Lietuvoje pritaikyti šias
išvadas ir siekti teigiamo pokyčio jaunimo srityje. Parengtos priemonės, reikalingos neformaliojo

švietimo kompetencijų pripažinimui, geresniam tarpžinybiniam bendradarbiavimui jaunimo
politikos srityje bei įsitraukimui į socialinės įtraukties procesus.
Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.
Rupkus dalyvavo Erasmus+ programos pristatyme ir diskusijoje Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūroje. Susitikimo metu buvo plačiau pristatyti programos prioritetai,
galimas jos įgyvendinimas Lietuvoje.
Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su jaunųjų profesionalų programos
„Kurk Lietuvai“ dalyviais, dirbančiais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Susitikimo
metu buvo aptarta NVO fondo idėja ir galimi jo steigimo bei valdymo ir priežiūros principai.
Gruodžio 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Valdybos nariai E. Sinkevičiūtė bei A. Palionis
įteikė LiJOT apdovanojimą „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“ Lietuvos
Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei.
Gruodžio 17 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo darbo
grupės Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos projektui posėdyje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Posėdžio metu peržiūrėtas kokybės vertinimo aprašas.
Kitas posėdis, kurio metu bus peržiūrima vertinimo metodika, planuojamas 2014 metų pradžioje.
Gruodžio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.
Rupkus dalyvavo diskusijoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dėl NVO ir savanoriškos
veiklos duomenų bazių situacijos ir vieningos duomenų bazės reikalingumo. LiJOT atstovai
atkreipė dėmesį į Europos jaunimo portale planuojamą savanoriškos veiklos duomenų bazę,
išreiškė palaikymą vieningai, lengvai ir be papildomų kaštų su esamomis integruojamai duomenų
bazei.
Gruodžio 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Mykolo Riomerio
universiteto atstovais dėl jaunimo tyrimų.
Gruodžio mėnesį rengta Pirmininkavimo laikotarpio tarpinė ataskaita.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gruodžio 2 ir 4 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Švenčionyse vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Gruodžio 5 d. LiJOT projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo
susitikime su projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Gruodžio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ padėkos vakare. Padėkos

vakaro metu M. Zakarka pasveikino renginio dalyvius, padėkojo Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjungai už aktyvią veiklą 2013 m.
Gruodžio 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Utenos jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kasmet organizuojamuose
Utenos jaunimo apdovanojimuose. Apdovanojimų metu M. Zakarka pasveikino renginio
dalyvius ir įteikė Utenos 2013 metų organizacijos nominaciją.
Gruodžio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ organizuotame renginyje „Žiemos konventas“. Renginio metu M. Zakarka
dalyvavo viešoje diskusijoje „Ar Vilnius jaunas miestas“. Taip pat moderavo darbo grupę apie
jauno žmogaus veiklos galimybes Vilniaus mieste.
Gruodžio 9 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Panevėžyje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Gruodžio 11 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Šiauliuose vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Gruodžio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos liberalus jaunimas 25-ojoje
sueigoje Kaune. Sueigos metu M. Zakarka pasveikino jos dalyvius ir linkėjo priimti geriausius
bei teisingiausius sprendimus visai organizacijai.
Gruodžio 16 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Vilniuje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Gruodžio 18 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė lankėsi Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“ ir Panevėžio rajono organizacijų sąjungoje
„Apskritasis stalas“. Susitikimų metu kalbėta apie 2013 metais vykusius LiJOT projektus bei
galimas veiklas 2014 metais.
Gruodžio 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjungos „Apvalus stalas“ savanoriais. Susitikimo metu buvo pristatyta LiJOT veikla,
pagrindiniai veiklos principai, strategija.
Gruodžio 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė lankėsi Utenos
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu kalbėta apie
2013 metais vykusius LiJOT projektus bei galimas veiklas 2014 metais.

Gruodžio 22-23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus moderavo antrąjį Akmenės
r. „Jaunimo apskritojo stalo“ strateginio planavimo susitikimą, per kurį parengti vertybių,
strateginių krypčių ir uždavinių juodraščiai.
Gruodžio mėnuo taip pat buvo skirtas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ataskaitos rengimui,
pasirengimui darbo grupei dėl ES Jaunimo konferencijos išvadų pritaikymo Lietuvoje ir LiJOT
Padėkos vakarui.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gruodžio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir Eurodesk Lietuva referentė A.
Graikšaitė susitiko su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo projektų koordinatore A. Kvikliene
dėl Eurodesk Lietuva veiklos plano 2014 metams.
Gruodžio 4-8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, mokymų vadovė A. Rapalaitė
ir Eurodesk Lietuva referentė A.Graikšaitė rengė įvadinius mokymus YIntro jaunimo
informavimo taškų darbuotojams, kuriuose dalyvavo Eurodesk Lietuva redaktorė R. Stasiulytė,
Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai iš Klaipėdos raj., Šilalės, Biržų, Alytaus, Panevėžio raj.,
Kupiškio, Rokiškio, Ukmergės, Plungės, Zarasų, Marijampolės. Dalyviams buvo įteikti ERYICA
jaunimo informavimo darbuotojų sertifikatai.
Gruodžio 6-7 d. LiJOT savanoris A. Urbonas kartu su LiJOT projektų koordinatorėmis L.
Prievelyte, I. Paludnevičiūte, regioninių reikalų koordinatore G. Alaburdaite ir tarptautinių
reikalų koordinatoriumi K. Žemaičiu dalyvavo parodoje „Mokykla“ ir pristatė Jaunimo
savanoriškos tarnybos projektą.
Gruodžio 16 d. vyko Eurodesk Lietuva darbuotojų ir savanorių susitikimas. Buvo aptartos 2013
m. veiklos, pristatytas 2014 m. veiklos planas, pasidalinta idėjomis ir pastebėjimais dėl kitų metų
veiklų. Susitikime dalyvavo 10 žmonių.
Gruodžio 16 d. LiJOT administratorė J. Filipovskytė dalyvavo Lietuvos kino centro prie
Kultūros ministerijos Filmų indeksavimo komisijos posėdyje.
Gruodžio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 43 599 peržiūros, atsakyta į 18
užklausų, patalpintos 45 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4
EurodeskTV vaizdo klipai.
Gruodžio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 13 straipsnių, o Facebook puslapyje 16
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas 2 784 kartus. Be to, buvo
išplatinti du pranešimai spaudai LiJOT Padėkos vakaro ir apdovanojimo įteikimo Lietuvos
Respublikos Prezidentei temomis, sulaukę nemažo žiniasklaidos dėmesio.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt

43 599 peržiūros;

www.lijot.lt

2 784 peržiūros.

LiJOT vystymas
Gruodžio mėn. vyko darbo pokalbiai su kandidatais į LiJOT ryšių su visuomene koordinatoriaus
poziciją.
Gruodžio mėn. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „LingJob“, kuria siekiama
skatinti jaunimo politikos vystymą ir jaunų žmonių įsitraukimą į darbo rinką.

