Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. spalio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Spalio mėnesį vyko įvairūs susitikimai su valstybinėmis institucijomis – LiJOT Prezidentas M.
Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriumi M. Kuliavu. Taip pat vyko susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimų metu buvo aptarti aktualiausi jaunimo
politikos klausimai.
Šis mėnesis buvo skirtas pasiruošimui 37-ajai LiJOT Asamblėjai, kuri vyko spalio 25-26 d. Šioje
Asamblėjoje buvo teikti 4 dokumentai, iš kurių priimti trys – rezoliucijos dėl imunoprofilaktikos
kokybės gerinimo Lietuvoje ir dėl pilietiškumo ugdymo Lietuvoje bei pozicija dėl moksleivių ir
jaunų žmonių finansinio raštingumo skatinimo.
Taip pat buvo dirbama su projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklomis ir
atsiskaitymu už jas Jaunimo reikalų departamentui. Be to, buvo surengtas Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ įsivertinimas.
Spalio mėnesį buvo atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetu. LiJOT atstovai dalyvavo ir Lietuvos edukologijos universiteto rektorato posėdyje.
Posėdžio metu buvo pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos ir Lietuvos edukologijos universiteto siekiant glaudesnio bendradarbiavimo
keičiantis jaunimo politikai aktualia informacija, siekiant žiniomis grįstos jaunimo politikos
Lietuvoje įgyvendinimo.
Per spalio mėnesį įvyko 19 projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių
renginių, kurių metu apie projektą ir savanorystę sužinojo daugiau nei 250 žmonių, iš kurių 23
jauni niekur nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai pradėjo savanoriauti. Taip pat prie Eurodesk
Lietuva atstovų regionuose tinklo prisijungė 10 naujų organizacijų – Anykščiuose, Klaipėdoje,
Šilutėje, Mažeikiuose, N.Akmenėje, Jurbarke, N.Vilnioje, Druskininkuose, Kuršėnuose.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis spalio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Spalio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Spalio 1 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo
aptarti pagrindiniai šio ketvirčio JRD prioritetai, planuojamos veiklos.
Spalio 1 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo JRD organizuotame susitikime
dėl mokslinės-praktinės konferencijos „Jaunimas globalioje visuomenėje“ organizavimo.
Susitikimo metu buvo aptariama konferencijos darbotvarkė ir galimas darbotvarkės turinys.
Spalio 1 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su LiJOT prezidentu M. Zakarka
susitiko su Mykolo Romerio universiteto atstovais aptarti 2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos
apžvalgos rengimo galimybes.
Spalio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
(SADM) patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptarti aktualiausi
jaunimo politikos klausimai, regioninės jaunimo politikos stiprinimo programa ir jos
įgyvendinimas, planuojami ministerijos prioritetai jaunimo politikos srityje 2015 m.
Spalio 8 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo JRD organizuotame jaunimo politikos
įgyvendinimo ir informacijos sklaidos renginyje „SJRT FORUMAS“. Renginio metu M.
Zakarka skaitė pranešimą „Jaunimo interesų atstovavimas Lietuvoje“.
Spalio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo VšĮ „Socialinis veiksmas“ organizuotoje
konferencijoje „Savanorystės vaidmuo jaunimo problemų kontekste – iššūkiai ir perspektyvos“.
M. Zakarka skaitė pranešimą apie jaunimo savanorišką veiklą Lietuvoje ir kokias problemas tai
gali padėti išspręsti. Savo pranešimo metu M. Zakarka pabrėžė, kad negalime paversti
savanoriškos veiklos tik privilegijuota priemone, skirta niekur nedirbančių, nesimokančių
žmonių įtraukimui į aktyvią veiklą.
Spalio 13-16 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo konferencijoje Romoje. Konferencijos metu aptartos Jaunimo įgalinimo ir Jaunimo
teisių temos.
Spalio 14 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Lietuvos statistikos
departamento atstovais. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant 2014 m. jaunimo ir
jaunimo politikos apžvalgą.
Spalio 15 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Lietuvos edukologijos
universiteto atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos LiJOT ir Lietuvos edukologijos
universiteto bendradarbiavimo sutarties sąlygos.
Spalio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su VšĮ „Europos namai“ direktore J.
Akromiene. Susitikimo metu buvo aptartas galimas tolesnis LiJOT įgyvendinamos kampanijos
„Man ne dzin“ ir kampanijos „Žinau ką renku“ bendradarbiavimas artėjant 2015 m. savivaldos
rinkimams.

Spalio 16 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo JRD organizuotame susitikime
dėl mokslinės-praktinės konferencijos „Jaunimas globalioje visuomenėje“ organizavimo.
Susitikimo, kuris vyko Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, metu buvo apžiūrėta konferencijos
vieta, aptarta konferencijos darbotvarkė.
Spalio 16 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė organizavo techninę LiJOT vadovų
klubo dalį.
Spalio 17 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė, projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis pristatė struktūrinio dialogo
procesą Rokiškio rajono mokinių savivaldoms.
Spalio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo sueigoje. Čia
jis sveikino susirinkusius sueigos dalyvius linkėdamas konstruktyvių sprendimų ir kvietė
Lietuvos liberalų jaunimą visuomet išlikti viena stipriausių ir laisviausių organizacijų Lietuvoje.
Spalio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė
dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje, kuriame buvo
pristatytas LiJOT užsakymu atliktas tyrimas apie jaunimo NVO kuriamą pridėtinę socialinę
vertę.
Spalio 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo SADM organizuotame didžiausių skėtinių
nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje susitikime dėl NVO Tarybos formavimo ir galimų jos
veiklos principų nustatymo.
Spalio 25-26 d. LiJOT biuras ir Valdyba dalyvavo 37-ojoje LiJOT asamblėjoje.
Spalio 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto rektorato posėdyje. Posėdžio metu
buvo pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir
Lietuvos edukologijos universiteto siekiant glaudesnio bendradarbiavimo keičiantis jaunimo
politikai aktualia informacija, siekiant žiniomis grįstos jaunimo politikos Lietuvoje
įgyvendinimo.
Spalio 29 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir prezidentas M. Zakarka dalyvavo
susitikime su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu P. Baltoku dėl neformaliojo ugdymo
finansavimo modelio ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir galimo bendrų
veiksmų šiuo klausimu.
Spalio 31 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Mykolo Romerio universiteto
atstovais aptarti 2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalgos rengimo galimybes.
Spalio 31 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime dėl
neformaliojo ugdymo finansavimo modelio atnaujinimo 2015 metais.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Spalio 2 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT prezidentas M. Zakarka
dalyvavo projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partnerių eiliniame
susitikime, kuriame buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai bei likusios įgyvendinti veiklos.
Spalio 10-12 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė vedė projekto „Integruotos
jaunimo politikos plėtra“ Marijampolės jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas” tema
„Jaunimo politika ir interesų atstovavimas“.
Spalio 13 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT prezidentas M. Zakarka
dalyvavo konferencijoje – diskusijoje ,,Savanorystės vaidmuo jaunimo problemų kontekste:
iššūkiai ir perspektyvos".
Spalio 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Lietuvos liberalaus jaunimo ir
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas” atstovais. Susitikimo metu
organizacijoms buvo pristatytas LiJOT jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistemos pilotinis
projektas. Abi organizacijos įsijungė į projektą.
Spalio 22 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė skaitė pranešimą apie gerąją
regioninių jaunimo organizacijų tarybų kūrimosi patirtį seminare „Pilietinės visuomenės ir
savivaldybės bendradarbiavimas. Kaip padaryti geriau?“ Utenoje.
Spalio 22 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė, regioninių reikalų savanorė G.
Vaičiūnaitė ir Valdybos narė J. Juodišiūtė atliko Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritas stalas“ veiklos įsivertinimo pirmąją dalį.
Spalio 24 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė skaitė pranešimą apie gerąją
regioninių jaunimo organizacijų tarybų kūrimosi patirtį seminare „Pilietinės visuomenės ir
savivaldybės bendradarbiavimas. Kaip padaryti geriau?“ Šiauliuose.
Spalio 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ visuotiniame narių susirinkime. Susirinkimo metu M. Zakarka sveikino
susirinkusius dalyvius.
Spalio 30 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė, regioninių reikalų savanorė G.
Vaičiūnaitė ir Valdybos narė J. Juodišiūtė atliko Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritas stalas“ veiklos įsivertinimo antrąją dalį.
Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos
atstovais. Susitikimo metu buvo aptarta organizuojame tarptautinė LJUS konferencija ir
galimybės LiJOT prisidėti ją organizuojant žmogiškaisiais resursais.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Spalio 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir savanoris
A. Ūdra vizitavo kandidatus tapti jaunimo informavimo tašku – Druskininkų jaunimo užimtumo
centrą. Susitikimo metu buvo pristatyta jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema ir
Eurodesk Lietuva tinklas, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Spalio 2 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Spalio 3 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Radviliškio darbo biržoje ir Šiaulių jaunimo darbo centre.
Spalio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir savanoris
A. Ūdra vizitavo kandidatus tapti jaunimo informavimo tašku. Tai Šiaulių rajono švietimo
centras, Akmenės suaugusiųjų švietimo centras, Akmenės Markučių gimnazija, Viešoji įstaiga
Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras. Susitikimų metu buvo pristatyta jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistema ir Eurodesk Lietuva tinklas, aptartos bendradarbiavimo
galimybės.
Spalio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir savanoris
A. Ūdra dalyvavo jaunimo renginyje „Prie arbatos“ Radviliškyje. Renginio metu vyko
neformalus gerosios patirties dalijimasis.
Spalio 8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Vilniaus jaunimo
centru „Mes“, kuris nori tapti Eurodesk Lietuva atstovais. Susitikimo metu buvo pristatyta
jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema ir Eurodesk Lietuva tinklas, aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
Spalio 8 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorius A. Urbonas vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ informacinį renginį Lietuvos
Respublikos Seime vykusiame Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos forume.
Spalio 10 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Vilniaus ir Šalčininkų jaunimo darbo centruose.
Spalio 11 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė susitiko su Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu įsivardintos iškilusios
problemos dėl Eurodesk Lietuva atstovybės Utenoje funkcionalumo bei aptarti tolimesni planai.
Spalio 12 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorė M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ informacinį renginį Palangoje
vykusiame SAVanorystės AMBasadorių susitikime.
Spalio 13d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Marijampolės jaunimo darbo centre ir Prienų darbo biržoje.
Spalio 14 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Jonavos darbo biržoje.

Spalio 14-15 d. Eurodesk Lietuva savanoris A. Ūdra ir Eurodesk Lietuva regioninė atstovė,
Radviliškio Jaunimo centro darbuotoja E. Varneckienė dalyvavo Europos Eurodesk atstovų
regionuose seminare Briuselyje, Belgijoje. Vyko diskusija su Eurodesk tinklo prezidentu R.
Schwalbach jaunimo mobilumo ir galimybių gairių klausimais. Darbo grupėse vertino Europos
jaunimo portalo galimybes ir ateities perspektyvas, kelti klausimai, kaip padidinti tinklo
efektyvumą ir koordinuoti Eurodesk atstovų regionuose tinklą.
Spalio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Vilniaus jaunimo
informacijos centro koordinatore I. Mažonavičiūte. Susitikimo metu buvo aptartas centro veiklos
planas 2015 m., kylantys sunkumai, darbo rezultatai ir lūkesčiai ateinantiems metams.
Spalio 16 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Kauno jaunimo darbo centre ir Vilniaus darbo biržoje.
Spalio 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir savanoris
A. Ūdra susitiko su mokymų vadovais A. Rapalaite ir E. Rupkumi dėl įvadinių jaunimo
informavimo ir konsultavimo darbuotojų mokymų „YIntro“. Buvo aptarta mokymų kursų
programa ir eiga.
Spalio 18–21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir
savanoris A. Ūdra dalyvavo jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų mokymuose
„YIntro“. Mokymų metu suteiktos praktinės ir teorinės žinios būsimiems jaunimo informavimo
darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 19 dalyvių iš Anykščių, Druskininkų, Jurbarko, Klaipėdos,
Mažeikių, Naujosios Akmenės, Rokiškio, Šiaulių, Šilutės ir Vilniaus.
Spalio 20 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė motyvacinius renginius Panevėžio jaunimo
darbo centre ir Anykščių darbo biržoje.
Spalio 21 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė motyvacinį renginį Kaišiadorių darbo biržoje.
Spalio 21-23 d. Eurodesk Lietuva savanoris Andrius Ūdra ir Eurodesk Lietuva atstovės
regionuose L. Lukytė ir J. Pešak dalyvavo pažintiniame vizite Varšuvoje. Eurodesk Lietuva ir
Eurodesk Lenkija atstovai pristatė savo darbo metodus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Taip
pat pristatė, kaip jaunimo informavimas veikia ir kokią rolę užima bendroje valstybės jaunimo
politikoje. Dalyvauta Pamorania regiono Eurodesk koordinatoriaus 10-ojo gimtadienio šventėje
Gdanske, kuriame dalyvavo ir Eurodesk Brussels Link direktorius F. Gonet.
Spalio 23 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorius A. Urbonas vedė informacinį renginį Panevėžio Cido arenoje vykusiame renginyje
„Verslas veža“.
Spalio 24 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas, M. Pociūtė ir R. Aleškevičiūtė vedė motyvacinius renginius Vilniaus
darbo biržoje ir jaunimo darbo centre.

Spalio 25–26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) asamblėjoje.
Spalio 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su „Sėkmės mokyklos“ atstovu Š. Dignaičiu. Susitikimo metu aptarta
bendradarbiavimo galimybė dėl „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų radijo laidos.
Spalio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė pradėjo „Žinau viską“ jaunųjų
žurnalistų tinklo atnaujinimą. Į „Žinau viską“ portalą buvo patalpinta nauja registracijos anketa,
sukontaktuota su visais esamais jaunaisiais žurnalistais.
Spalio 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove V. Ružaite dėl
programos „Erasmus+“ viešinimo, „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklo veiklos 2015 m. bei
parodos „Mokykla“.
Spalio mėn. Prie Eurodesk Lietuva atstovų regionuose tinklo prisijungė 10 naujų organizacijų –
Anykščiuose, Klaipėdoje, Šilutėje, Mažeikiuose, N.Akmenėje, Jurbarke, N.Vilnioje,
Druskininkuose, Kuršėnuose.
Spalio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 46 663 peržiūros, atsakyta į 22
užklausas, patalpinta 51 naujiena, 4 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5
EurodeskTV vaizdo klipai. Europos jaunimo portale patalpintos 26 naujienos.
Spalio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 8 straipsniai, o Facebook puslapyje 29 pranešimai
įvairiomis temomis. Tinklapis rugsėjį buvo peržiūrėtas 8 023 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

46 663 peržiūros;
8 023 peržiūros.

