Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. birželio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Birželio mėnesį didelis dėmesys buvo skirtas susitikimams su įvairiomis institucijomis. Su
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos buvo aptariamas tolesnis bendradarbiavimas, su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovais tariamasi dėl jaunimo organizacijų finansavimo 2015 m. Šio
susitikimo metu taip pat buvo aptartas galimas biudžeto, skiriamo jaunimo organizacijų
projektams, finansavimas.
Birželio 16-23 d. Vilniuje vyko Europos jaunimo forumo Akademija, prie kurios organizavimo
prisidėjo ir LiJOT. Renginyje dalyvavo beveik 100 jaunimo organizacijų iš visos Europos. Šiais
metais vykusios Akademijos tikslas – suburti jaunimo organizacijas į erdvę, kurioje jos galėtų
ugdyti savo kompetencijas ir pasidalinti gerąja patirtimi.
Taip pat birželį vyko regioninių jaunimo organizacijų tarybų ir nacionalinių organizacijų,
turinčių padalinius regionuose susitikimas. Renginys buvo skirtas aptarti pagrindinius regioninės
jaunimo procesus, pasidalinti gerąja veikimo regionuose patirtimi ir parengti galimas LiJOT
veiklos kryptis dirbant su regionine jaunimo politika ir stiprinant regionines jaunimo
organizacijas.
Birželio mėnesį baigėsi informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man Ne Dzin“
veiklos, vyko kampanijos įsivertinimas, padėkos vakaras kampanijos partneriams – jaunimo
organizacijoms, Eurodesk atstovams regionuose, verslo ir žiniasklaidos organizacijoms bei
valstybinėms institucijoms.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis birželio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Birželio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Birželio 4 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo
grupės posėdyje dėl Struktūrinio dialogo jaunimo politikos klausimais plėtojimo.
Birželio 4 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su
Europos Komisaru Algirdu Šemeta
Birželio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – SADM) atstovais dėl jaunimo organizacijų finansavimo 2015 m.
Susitikimo metu buvo aptartas galimas biudžeto, skiriamo jaunimo organizacijų projektams,
finansavimas.
Birželio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo profsąjungos „Solidarumas“ organizuotoje
tarptautinėje konferencijoje „Jaunimo nedarbo iššūkiai šiandieninėje Europoje“. Konferencijos
metu M. Zakarka skaitė pranešimą apie jaunimo garantijų iniciatyvos programą Lietuvoje ir
LiJOT pateiktus pasiūlymus jos įgyvendinimo stiprinimui.
Birželio 6-7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis
dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Kijeve. Konferencijos metu buvo pristatyta Lietuvos
jaunimo politika, LiJOT veikla atstovaujant jaunimo organizacijų interesams. Apsikeista gerąja
patirtimi su Ukrainos jaunimo organizacijų sąjunga „Ukrainos jaunimo forumas“. Jiems
pristatyta LiJOT 36-ojoje Asamblėjoje priimta pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo.
Birželio 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos atstovu V. Levickiu. Susitikimo metu buvo aptartas sėkmingas abiejų
organizacijų bendradarbiavimas įgyvendinant projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link“, tolesnis galimas abiejų organizacijų bendradarbiavimas.
Birželio 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su SADM Ministrės patarėja
jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptarti LiJOT pateikti pasiūlymai dėl
jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo, aptartas 2015 m. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų finansavimo konkursas, rengiama regioninės jaunimo politikos stiprinimo
programa.
Birželio 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
Ministro pirmininko patarėju NVO klausimais J. Pankausku. Susitikimo metu buvo aptartos
galimybės jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms labiau įsitraukti į sprendimų
priėmimą nacionaliniu lygmeniu, taip pat jaunimo garantijų iniciatyvos Lietuvoje įgyvendinimas.

Birželio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo SADM organizuotame jaunimo garantijų
iniciatyvos stebėsenos komitete. Komiteto metu visoms institucijoms buvo pristatyti LiJOT
parengti pasiūlymai dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Aptartas tolesnis ministerijų
tarpinstitucinis veiksmų planas ruošiantis įgyvendinti šią iniciatyvą.
Birželio 13-15 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo forumo valdybos posėdyje. Posėdžiavusi valdyba aptarė artėjančių dviejų metų Europos
jaunimo forumo darbo planą, įvykusius Europos Parlamento rinkimus, susitiko su LiJOT
atstovais. Tai pirmas kartas, kuomet YFJ valdyba savo posėdį organizuoja Lietuvoje
Birželio 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo
metu buvo aptartas galimas glaudesnis LiJOT ir JRD bendradarbiavimas formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje.
Birželio 16-23 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo forumo Akademijoje. Renginyje dalyvavo beveik 100 jaunimo organizacijų iš visos
Europos.
Birželio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame nacionalinių organizacijų susitikime.
Susitikimo metu M. Zakarka pristatė 36-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimtą poziciją dėl jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo.
Birželio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo pasitarime Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Pasitarimo metu Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija buvo prašoma atsižvelgi į LiJOT pateiktus pasiūlymus dėl šios
iniciatyvos įgyvendinimo ir įtraukti jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas į tiesioginį
jaunimo garantijų iniciatyvos veiklų įgyvendinimą.
Birželio 18 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo Europos jaunimo forumo
Akademijos renginyje apie organizacijų finansavimą.
Birželio 18-20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos
jaunimo forumo mokymuose apie interesų atstovavimą. Mokymų metu buvo pristatyti geriausi
Europos jaunimo forumo pavyzdžiai dirbant su interesų atstovavimu, kurtos veiksmingos
interesų atstovavimo strategijos ir dalintasi gerąja patirtimi.
Birželio 21-22 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Europos
jaunimo forumo komunikacijos mokymuose.
Birželio 19 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos organizuotame seminare skirtame ekonominiams ir socialiniams partneriams.

Birželio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo finansinio švietimo komiteto posėdyje, kuriame buvo
pristatyta tarptautinis finansinio švietimo veiklų kontekstas, ekonominio bendravimo ir plėtros
gairės dėl privataus ir nevyriausybinio sektoriaus veiklos finansinio švietimo srityje bei vykdomi
tarptautiniai finansinio raštingumo tyrimai, 2013/2014 m. įvykdytų finansinio švietimo veiklų
rezultatai, euro įvedimo komunikacijos rezultatai ir planai, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių
asociacijos užsakymu atlikto tyrimo „Kodėl lietuviai nesirūpina savo finansiniu saugumu?“ bei
2014 m. antrojo pusmečio finansinio švietimo veiklų plano pristatymas.
Birželio 30 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Socialinės
apsaugos ir darbo bei Jaunimo reikalų departamento atstovais dėl tarptautinio jaunimo tyrėjų
susitikimo organizavimo.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Birželio 3 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Jaunimo reikalų departamente
dalyvavo nacionalinio „No Hate Speech Movement“ kampanijos komiteto susitikime. Susitikimo
metu buvo aptartos jau įgyvendintos bei dar planuojamos kampanijos veiklos Lietuvoje,
apžvelgta, kokie procesai vyksta tarptautinėje erdvėje.
Birželio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo šventinėje vakarienėje su Europos
jaunimo forumo valdybos ir sekretoriato nariais Vilniuje. Vakarienės metu M. Zakarka
pasveikino Vilniuje susirinkusią posėdžiauti valdybą ir linkėjo tolesnio glaudaus
bendradarbiavimo tarp Europos jaunimo forumo ir LiJOT.
Birželio 14-15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė dalyvavo regioninių jaunimo organizacijų tarybų ir nacionalinių organizacijų,
turinčių padalinius regionuose susitikime. Susitikimas buvo skirtas aptarti pagrindinius
regioninės jaunimo procesus, pasidalinti gerąja veikimo regionuose patirtimi ir parengti galimas
LiJOT veiklos kryptis dirbant su regionine jaunimo politika ir stiprinant regionines jaunimo
organizacijas. Susitikime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas", Jaunųjų konservatorių lyga, Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba
„Apskritais stalas", Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas", Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apvalus stalas“, Lietuvos moksleivių sąjunga, Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas“, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas", Kauno jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas”, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“, Jaunimo organizacija DARBAS, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba
„Apskritas stalas“ ir LiJOT valdyba. Susitikimo metu parengtos galimos LiJOT darbo gairės bus
peržiūrėtos LiJOT valdybos.

Birželio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo šventinėje vakarienėje su Europos
jaunimo forumo organizuojamos vasaros akademijos dalyviais. M. Zakarka pasveikino
vakarienės dalyvius.
Birželio 18 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė organizavo Europos jaunimo
forumo šventinės vakarienės techninę dalį.
Birželio 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame regioninių
jaunimo organizacijų tarybų susitikime dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo
programų finansavimo 2014-2015 m. konkurso būdu finansuotų programų įgyvendinimo 2014
metais. Susitikimo tikslas – suteikti informacijos apie planuojamą finansuotų programų
įgyvendinimo monitoringą ir vizitavimą, atsakyti į jaunimo organizacijoms aktualius klausimus
dėl programų įgyvendinimo, pristatyti finansuotų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimo ir
teikimo tvarką bei susipažinti su svarbiausiais jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansinės
apskaitos aspektais.
Birželio 27 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su kampanijos
„Myliu pandą“ organizatoriais. Susitikimo metu aptartos tolimesnės galimybės bendradarbiauti,
galimi bendri renginiai.
Birželio 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Elektrėnų
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos konferencijoje „Jaunimo politikos plėtra ir galimybės
Elektrėnų savivaldybėje“. Konferencijoje kalbėta apie regioninės jaunimo organizacijų tarybos
steigimo Elektrėnų savivaldybėje galimybes, galimus steigimo privalumus ir trūkumus bei
būtinus žingsnius. Konferencijoje sprendimas dėl steigimo nepriimtas.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Birželio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikime dėl jaunimo ir vaikų
konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimo viešoje e-erdvėje projekto. Susitikimo metu
buvo aptartos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų teikimo ir administravimo
paslauga ir jaunimo organizacijų ir narių registravimo ir organizavimo el. paslauga.
Birželio 6 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Elektrėnų kultūros centre ir Trakų darbo biržoje.
Birželio 6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Microsoft
organizuotame renginyje „Bendrystės su nevyriausybinėmis organizacijomis diena 2014“,
kuriame buvo pristatytos Microsoft prioritetinės socialinės veiklos kryptys ir galimybės
bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Birželio 6 d. Informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man Ne Dzin“ komandos narės
G. Alaburdaitė ir J. Filipovskytė dalyvavo Europos Parlamento narių ženkliukų įteikime naujai
išrinktiems Europos Parlamento nariams. Ženkliukus teikė Lietuvos Respublikos Vyriausioji
rinkimų komisija. Įteikimo metu išrinktiems parlamento nariams taip pat įteikti kvietimai
dalyvauti kampanijos padėkos vakare birželio 19 d.
Birželio 6 d. Informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man Ne Dzin“ komandos narės
G. Alaburdaitė, J. Filipovskytė ir R. Aleškevičiūtė dalyvavo Europos Parlamento rinkimų
kampanijos uždaryme, kurį organizavo Europos Parlamento informacijos biuras.
Birželio 9 d. Informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ organizacinė
komanda susitiko su kūrybinės komunikacijos agentūra „Autoriai“, kurio metu įvertinimo
kampaniją ir jos priemones bei tarpusavio bendradarbiavimą.
Birželio 10 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Marijampolės ir Vilkaviškio jaunimo darbo centruose.
Birželio 11 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Skuodo darbo biržoje ir Mažeikių jaunimo darbo centre.
Birželio 14-19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė, Eurodesk Lietuva savanorė
I. Jotkaitė dalyvavo Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA)
organizuotame vasaros universitete apie jaunimo informavimą ir konsultavimą. Jo metu buvo
gilinamasi į Europos ir Afrikos jaunimo informavimo ir konsultavimo kontekstus, jaunimo
informavimo vaidmuo jaunimo politikoje.
Užsiėmimų metu buvo nagrinėjami įvairūs jaunimo informavimo ir konsultavimo aspektai –
jaunimo informavimo ir konsultavimo metodai, kokybės užtikrinimas. Taip pat buvo aplankytas
Bragos jaunimo informavimo ir konsultavimo centras ir susipažinta su jų darbo metodais.
Vasaros universitete E. Rupkus pristatė Lietuvos pavyzdį kuriant jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemą.
Birželio 18 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Šiaulių ir Joniškio jaunimo darbo centruose.
Birželio 19 d. vyko informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ padėkos
vakaras kampanijos partneriams – jaunimo organizacijoms, Eurodesk atstovams regionuose,
verslo ir žiniasklaidos organizacijoms bei valstybinėms institucijoms. Vakaro metu pristatytas ir
baigiamasis kampanijos video reportažas.

Birželio 19 d. surengtas tarpinis projekto „Man ne dzin. EP edition“ įsivertinimas su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatore I. Bidlauskaite, kurio metu aptarti
projekto įgyvendinimo techniniai ir finansiniai aspektai.
Birželio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė
I. Jotkaitė aplankė Paryžiaus jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą, kuriame susipažino
su jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema Prancūzijoje, pristatytos informacijos centro
teikiamos paslaugos ir Eurodesk paslaugų įgyvendinimas Prancūzijoje.
Birželio 26 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir Eurodesk Lietuva programos vadovė
A. Graikšaitė dalyvavo LiJOT vidinėje darbo grupėje dėl LiJOT organizacijų prisistatymo
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime.
Birželio 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose mokymuose
naujiems jaunimo reikalų koordinatoriams, kurių metu pristatė Lietuvos jaunimo organizacijų
veiklą, dalijosi įžvalgomis apie regionines jaunimo organizacijų tarybas, savivaldybės jaunimo
reikalų tarybas ir jų veikimą.
Birželio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 57 705 peržiūros, atsakyta į 62
užklausas, patalpintos 51 naujiena, 6 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4
EurodeskTV vaizdo klipai.
Birželio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 6 straipsniai, o Facebook puslapyje 22
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis vasarį buvo peržiūrėtas 4756 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

57 705 peržiūros;
4 756 peržiūros.

LiJOT vystymas
Birželio 27 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su UADB
„Seesam Lietuva“ atstove. Susitikimo metu buvo derinama nauja darbuotojų ir turto draudimo
sutartis ateinantiems metams.

