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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, o ir visam Lietuvos jaunimui 2003 metai buvo itin
reikšmingi. Šiuos metus žymi svarbus pasiekimas, Lietuvos jaunimo organizacijų ir valstybinių institucijų
bendro darbo rezultatas. Tai – Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, priimtas LR Seime 2003 metų
gruodžio m÷nesį. Šio įstatymo, prad÷jusio naują Lietuvos jaunimo politikos raidos etapą, pri÷mimas
suteik÷ progą išsamiau apžvelgti nuveiktus darbus, o kartu pamąstyti apie ateities planus.
Pristatydami Jums 2003 metų Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) veiklą norime
prad÷ti tokia išsamia apžvalga, LiJOT prezidento (2000–2003 m.) kalba, skaityta 2003 m. gruodį
konferencijoje ,,Jaunimo politika: šiandien ir rytoj“.

Jaunimo politika Lietuvoje
/Mindaugas Kiznis – LiJOT prezidentas/
Ar mes galime teigti, kad Lietuvoje egzistuoja jaunimo politika?
Galbūt, kad sukonkretintume šį klausimą, galime klausti ir taip: Ar mūsų valstybin÷s institucijos ir
jaunimo organizacijos gal÷tų įvardinti kas tai yra?
Esu tikras, kad tai įvardinsime pakankamai abstrakčiai, nors ir apeliuosime į teisingą atsakymą.
Pabandykime eiti sunkiausiu keliu. Pabandykime įvardinti, kokia yra mūsų jaunimo politikos situacija
pagal 11 Europos tarybos rekomenduotinų indikatorių, nustatančių mūsų nagrin÷jamos srities būvį.
Užb÷gdamas įvykiams už akių, noriu pasteb÷ti, kad pateiksiu subjektyvią, savo nuomonę, tod÷l esu
atviras išsakytų teiginių kritikai.
Pirmieji indikatoriai: Jaunimo Neformalus ugdymas. Jaunimo mokymų politika.
Dabar nesigilinsiu ir nesieksiu paaiškinti, kas yra neformalus ugdymas. Noriu konstatuoti du
dalykus: pirma – neformalus ugdymas yra labai svarbus jauno žmogaus gyvenime, ir tai yra labai svarbi
jaunimo politikos sudedamoji dalis; antra – n÷ra jokių prieštaravimų tarp formalaus ir neformalaus
ugdymo formų, jos yra viena kitą papildančios. Kaip žinia, formalus ugdymas suteikia visuotinai
pripažįstamas žinias ir bendrą išsilavinimo lygį, ir tai įvertinama pasiekimais, kurių d÷ka jaunas žmogus
gali toliau tobul÷ti ir siekti karjeros.
Tuo tarpu neformalus ugdymas, įvertinant jo eksperimentinį pobūdį ir pabr÷žiamą socialinio
ugdymo svarbą, teikia bendruomen÷je reikalingas kompetencijas, skatina ir ugdo demokratin÷ms
visuomen÷ms būtiną solidarumą ir socialinį bendradarbiavimą. Šiuos įgūdžius teikia būtent jaunimo
organizacijos.
Šiandien jaunimo organizacijos kelia jauno žmogaus neformalaus ugdymo pripažinimo klausimą.
Ir, deja, dažnai jos susiduria su formalaus švietimo atstovų priešiškumu, o ne partneryste. Tai problema. Ir
visų pirma, tod÷l, kad šioje didesn÷s ar mažesn÷s konfrontacijos akivaizdoje, kuri kyla ne d÷l realių
prieštaravimų, o dažniausiai d÷l priešiškumo pačioms sąvokoms. Jaunimo organizacijos yra silpnesn÷s už
visus lygius apimančią valstybinę sistemą. Jos jau daugiau nei 8 metai bando įsitvirtinti jaunimo politikos
padang÷je. Rezultatai yra, tačiau jie nepakankami. Tuo tarpu jaunimo organizacijos labai didelę dalį savo
veiklos įvardina, kaip neformalų ugdymą.
Pri÷mus Jaunimo politikos pagrindų įstatymą (JPPĮ), jaunimo neformalus ugdymas tapo fiksuota
teisin÷je baz÷je sąvoka. Tai leidžia jaunimo organizacijoms išskirti ir aiškiai suformulavus jaunimo
neformalaus ugdymo (JNU) naudą ir tam tikrą kokybę orientuotis į naują veiklos etapą siekiant:
1. Bendradarbiavimo su formaliojo švietimo sistema ir abipusio pripažinimo
2. Nusistatyti neformalųjį ugdymą atliekančių veik÷jų kompetencijos vertinimo sistemą. (Čia
reikia pasakyti, kad LiJOT strategijoje iki 2006 metų tai numatyta įdiegti. Tai yra labai svarbu, siekiant
pamatuojamų indikatorių apie JNU reikšmę valstybei.)
Jaunimo politikos teisin÷ baz÷
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Šiandien galime pasteb÷ti žymius pokyčius šioje srityje, visų pirma d÷l naujai priimto JPPĮ. Taigi,
strateginiu požiūriu esame labai toli pažengę įstatymin÷s baz÷s srityje. Ir kaimyninių šalių vertinimai yra
mums labai palankūs. Kitas aspektas – teisin÷ baz÷ – tai ne tiktai fundamentalūs jaunimo politikos
dokumentai (Koncepcija ir įstatymas), bet ir veiklos aplinką, jaunimo politikos įgyvendinimą
užtikrinančių institucijų veiklos apibr÷žimas. Taip pat regioniniame lygmenyje vykstančių procesų teisinis
reglamentavimas, kuris priklauso ne tik nuo įstatymų, bet daugiausiai nuo savivaldos politikų ir
administratorių priimamų sprendimų.
Jaunimo biudžetas
Jaunimo biudžetu vadinamos valstyb÷s ir savivaldybių skiriamos biudžetin÷s l÷šos jaunimo
politikos tikslams įgyvendinti. Tokį biudžetą turi Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba, kuri finansinį
instrumentą naudoja savo strategijai įgyvendinti. Dabartin÷je praktikoje savo strateginius tikslus ši
institucija įgyvendina per jaunimo nevyriausybines organizacijas. Taip pat kiekviena savivaldyb÷ skiria
didesnes ar mažesnes l÷šas jaunimo organizacijų projektams. L÷šos skirtos jaunimo koordinatoriams
regionuose – žymus valstyb÷s ir savivaldybių ind÷lis jaunimo politikai remti. Reikia akcentuoti, kad
jaunimo politikai skiriant biudžetines l÷šas trūksta ryžtingų sprendimų tiek nacionaliniame, tiek ir
regioniniame lygmenyje. Centrin÷s valdžios programos n÷ra tinkamai įgyvendinamos, nes tam neskiriama
pakankamai l÷šų.
Jaunimo politikos įgyvendinimui skirtas valstyb÷s biudžetas yra daugiau besikuriančios sistemos
palaikymas. Jaunimo organizacijų finansavimas yra kelis kartus mažesnis, nei reikalinga kritin÷ riba, kurią
peržengus galima kurti pamatuojamą produktą. Per mažas finansavimas neleidžia orientuotis vien į
konkrečių rezultatų siekimą. Manau, artimiausioje ateityje jaunimo politikos reikšmei ir suvokimui
plečiantis, bus priimti sprendimai, leisiantys sukurti ir efektyviai įgyvendinti jaunimo programas. O
valstyb÷s skiriamas finansinis d÷mesys bus orientuotas į aiškiai apibr÷žtų rezultatų siekimą.
Jaunimo politikos struktūros ir patariamieji organai. Tarpžinybiškumas. Politika visais
lygiais.
Jaunimo politikos struktūra Lietuvoje yra viena pažangiausių mūsų regione, apie ją daug
nekalb÷siu, nes gal÷čiau labai ilgai vardinti esamos struktūros privalumus. Tačiau noriu aptarti aspektą,
kurį sąlygoja tai, kad struktūra pati savaime n÷ra absoliuti vertyb÷. Tai yra tik įrankis, padedantis
įgyvendinti vienus ar kitus siekius. Šiuo atveju siekiu tampa jaunimo politikos struktūra, skirta
įgyvendinti, koordinuoti ir kontroliuoti visas veiklas, arba veiklų visumą, pamatuojamą konkrečiais
indikatoriais. Iš tiesų mūsų struktūra yra puiki, tačiau turime pripažinti, kad nacionaliniame lygmenyje
trūksta tarpžinybinio bendradarbiavimo. Taip pat noriu akcentuoti, kad regioninis lygmuo turi per mažą
interesą atskirose vietose kurti ir įgyvendinti jaunimo politiką. Pastaruosius 8 metus, nuo to laiko, kai
oficialiai Jaunimo Politikos koncepcijoje buvo įvardintas jaunimo politikos prioritetas – regionin÷ veikla,
yra vykdoma savotiška ,,viliojimo“ strategija. Kas tai yra? Tai kai nacionalin÷s struktūros bando visais
įmantriais būdais, sudominti savivaldybes užsiimti jaunimo politikos tikslų įgyvendinimu. Galiu
vienareikšmiškai teigti: – trūksta intereso vietos lygmenyje. Tai didel÷ problema, visų pirma pasireiškianti
savivaldybių politiniame lygmenyje.
Nacionaliniu mastu artimiausiu metu turime išspręsti, efektyvaus ir operatyvaus sprendimo
koordinavimo tarpžinybiniame lygmenyje, klausimą. Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba naujai rengiamų
nuostatų pagalba turi įgauti realaus, o ne menamo tarpžinybinio derintojo, koordinatoriaus vaidmenį ir
būti vyriausyb÷s įpareigota kontroliuoti JPPI įgyvendinimą.
Jaunimo organizacijų atstovų dalyvavimas bendrose struktūrose su valstyb÷s ir vietos savivaldos
pareigūnais yra labai pozityvus reiškinys. Tačiau tose savivaldyb÷se, kur n÷ra stiprių jaunimo organizacijų
tokios struktūros yra neįmanomos, nes silpnos ir neturinčios bendros pozicijos vietos jaunimo
organizacijos, dažnai tampa vietos politikų manipuliavimo nuomone taikiniais. Ir manau, mūsų visų
siekiamyb÷ turi būti esamų atstovavimo struktūrų regionuose kokybiška veikla, o ne tik bendraminčių
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klubai, neturintys svertų ir kompetencijos realiam savivaldos politikų ir administracijos poveikiui. Tačiau
turiu pagrindo ir džiaugtis, nes yra nemažai ,,Apskritųjų stalų“ suprantančių savo misiją ir realiai
įtakojančių vietos valdžios sprendimus.
Jaunimo tyrimai
Jaunimo tyrimai epizodiškai vykdomi jau nuo 1994 metų. Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba
užsako kiekybinius ir kokybinius tyrimus, leidžiančius vertinti jaunimo situaciją. Reikia pasteb÷ti, kad
tyrimai atlikti Kultūros ministerijos, VJRT, LiJOT, atskirų miestų užsakymu visgi yra epizodiniai, nors ir
turintys nemažą reikšmę. Jie n÷ra labai išsamūs, neatspindi jauno žmogaus raidos tendencijų. Lietuvai
integruojantis į ES tyrimų poreikis akivaizdžiai išaugs, pirmiausiai d÷l ES reikalavimų. Konstatuodamas
tyrimų nepakankamumą, noriu aptarti kitą aspektą: ar mes įpratę sudarin÷dami ir inicijuodami valstybines
jaunimo programas remtis tyrimų rezultatais? Ar mes bandome atlikti galimo poveikio tyrimus ir taip
nustatyti skelbiamų programų tikimybinį poveikį? Taip, tai silpna mūsų visų grandis, bet jaunimo politika
yra naujas reiškinys ir nauja valstyb÷s politikos dalis, tod÷l tikiuosi, kad mes ne tik tyrimuose
suformuluotais teiginiais bandysime pagrįsti id÷jos teisingumą, o atvirkščiai, pagal tyrimo rezultatus
kursime poveikio mechanizmus.
Inovacija. Dalyvavimas. Informavimas
Organizacijos požiūriu nauji sprendimai yra tie, kurie anksčiau nebuvo naudoti toje organizacijoje.
Vadovaujantis šia prielaida, mūsų jaunimo organizacijos susiduria su tam tikra inovacinių sprendimų
stoka. Pasakysite, kad jaunimo organizacijos, dirbant su jaunuoliais ir vaikais, naudoja labai daug metodų,
kurie yra nauji. Taip, tokių metodų esama, bet ar pakanka vieno kito naujo metodo neformalaus mokymo
srityje, jeigu pačios organizacijos d÷l to nesikeičia. Išties daugelis jaunimo organizacijų vienokias ar
kitokias inovacijas diegia, tiek valdyme, tiek jaunimo (ne tik narių) informavime, tiek mokymuose. Tuos
sprendimus plačiajai visuomenei pakankamai sud÷tinga atpažinti, nes dažniausiai jie neturi konkrečios,
apčiuopiamos išraiškos. Šią temą verta daugiau pagvildenti pačioms organizacijoms, ir pasistengti
kryptinga veikla šį rodiklį paversti visiem suprantamu ir aukštai vertinamu Europoje.
Pažvelkime į situaciją visos jaunimo politikos lygmenyje. Ar yra inovacinių sprendimų? Na taip,
galime pripažinti, kad postūmiai regionin÷je politikoje, žingsniai žinių visuomen÷s propagavimo, jaunimo
organizacijų įsijungimo į svarbius šaliai procesus srityse yra naujov÷s, tam tikros strategin÷s kryptys, bet
ar galime jas pavadinti inovacijomis? Šiandien mes tai vadiname inovacijomis, tačiau ateityje turime
pasiūlyti ir įgyvendinti aiškesnius inovacinius sprendimus, kurių poveikį justų kuo platesn÷ visuomen÷s
dalis. Ir čia būtina akcentuoti, kad tai daro jaunimo politikos veik÷jai.
Šalia inovacijų svarbu aptarti ir jaunimo dalyvavimo procese problematiką. Šiame kontekste,
jaunimo dalyvavimą įvardinkime, kaip aktyvų jaunų žmonių įsijungimą į įvairius procesus, kurie yra
svarbūs visai valstybei. Šiandien jau galime pripažinti, kad jaunimo dalyvavimas ir aktyvumas yra vienas
iš svarbiausių jaunimo politikos efektyvumo rodiklių. Tačiau tai negali būti atsieta nuo likusių veiksnių:
socialin÷s politikos, švietimo politikos, vidaus reikalų politikos ir teisingumo. Šiame kontekste nor÷čiau
akcentuoti jaunų žmonių sąmoningą dalyvavimą visuomeniniuose procesuose. Taip, jaunimo politika yra
nukreipta į svarstančio, mokančio pasinaudoti galimyb÷mis, aktyvaus jauno žmogaus ugdymą. Savaime
suprantama, tokių rezultatų procentin÷ išraiška n÷ra didel÷, tačiau drįstu teigti, kad pastarųjų 6 metų
vienas iš s÷kmingų jaunimo politikos rezultatų – išbandžiusių savo galimybes ir atradusių savo tikslingą
kelią jaunuolių karta. Karta, kuri ne tik pamokose, paskaitose, ar visuotiniuose rinkimuose, bet ir realiai
veikdama organizacijose pajuto demokratinių procesų skonį. Lietuvoje yra sukurta sistema jaunų žmonių
dalyvavimui, įsijungimui ir savo id÷jų realizavimui, o kaip jau šia galimybe pasinaudoja jauni žmon÷s, yra
bendras politikų, visuomenininkų, o ypač pačių piliečių reikalas. Man per savo praktiką neteko sutikti
jauno žmogaus, kuris tur÷jo norą įsijungti ir veikti visuomen÷s labui ir nerado tokių galimybių. Tad gal ir
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drąsu teigti, bet vadovaujantis šiuo kriterijumi, galima būtų apibendrinti, kad dalyvavimas n÷ra masinis
reiškinys, tačiau jis yra kokybiškas ir lenkiantis kaimyninių šalių analogiškus rodiklius.
Dalyvavimas labai artimas jaunimo informavimui arba informuotumo rodikliui. Ši sritis prieš
dešimtmetį buvo madinga organizacijų veikla, tačiau noras teikti informavimo paslaugas pastaraisiais
metais sumaž÷jo. Aptarnavimo prasme, jaunų žmonių informavimo procesas yra daugiau pasyvaus
pobūdžio. T.y. pats jaunas žmogus turi susirasti jam reikalingą informaciją, nes akumuliuotos informacijos
teikime besispecializuojančių ir iš to pragyvenančių organizacijų yra katastrofiškai mažai. Valstybin÷s
institucijos siekia panašaus pobūdžio veiklą pl÷toti, ypač užimtumo (įdarbinimo) srityje. Jeigu šiandien
nor÷sime gauti patikimą informaciją, kaip prad÷ti verslą, kaip gauti vienokius ar kitokius kreditus, kaip
pasinaudoti sveikatingumo programomis, kaip pakeisti kvalifikaciją, susidursime su sunkumais. Tokių
informacinių (nevalstybinių) centrų veikla ir poreikis mūsų šalyje yra didžiulis, tuo tarpu kaimynin÷se
šalyse (Skandinavijoje) ši sritis gana išvystyta. Šio rodiklio požiūriu, turime ateityje pakoreguoti savo
jaunimo politikos akcentus.
Apibendrinimas
Be mano išsakytų teiginių, manau, kad jaunimo politika Lietuvoje, yra savita d÷l savo prigimties,
nes at÷jusi iš ,,apačios“. Šiandien turime akcentuoti jaunimo organizacijų veiklą nukreiptą į visuomen÷s
aktualijas. Tuo pačiu d÷l savo tarpžinybinio pobūdžio turi sustipr÷ti valstybinių institucijų tarpusavio
veiklos koordinavimasis. Kiekvienoje šakoje turi būti įvardinta kokia ministerijos veiklos dalis priskiriama
jaunimo politikai.
Svarbu tiek naujojo JPPĮ įgyvendinime, tiek žengiant naują kokybinį jaunimo politikos žingsnį,
jaunimo organizacijoms ir ministerijoms parengti ir suderinti jaunimo politikos vystymo veiksmų planą
artimiausiems metams. Tokio svarbaus dokumento inicijavimą gal÷tų svarstyti LiJOT kartu su valstybinio
sektoriaus atstovais. Ir paskutinis teiginys: Jaunimo politika Lietuvoje yra svarbus iššūkis patiems
politikams, juk jiems yra neįprasta, kad politin÷s atsakomyb÷s neturintis jaunimas yra įtraukiamas į realių
politinių sprendimų pri÷mimą.
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LiJOT veiklos kontekstas
LiJOT funkcijos 2003 metais














Lietuvos jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo, sprendžiant visuomenei aktualias
problemas pl÷tojimas ir jų bendros veiklos koordinavimas;
Jaunimo politikos nevyriausybiniame lygmenyje formavimas;
Informacijos apie jaunimo veiklą teikimas organizacijoms ir suinteresuotoms institucijoms;
Jaunimo dalyvavimo žinių visuomen÷s kūrime skatinimas;
Lietuvos organizuoto jaunimo interesų atstovavimo valstyb÷s institucijose, nevyriausybin÷se
institucijose ir visuomen÷je užtikrinimas;
Jaunimo NVO ryšių su komercin÷mis struktūromis vystymas, filantropijos id÷jų skleidimas,
bendradarbiavimas sprendžiant jaunimui aktualias problemas;
Atstovavimas Lietuvos jaunimo organizacijų interesams tarptautin÷se struktūrose ir
organizacijose;
Lietuvos jaunimo galimybių dalyvauti Europos ir Baltijos regiono jaunimo veikloje pl÷tojimas;
Jaunimo organizacijų, įvairių institucijų, ir pavienių asmenų, dirbančių su jaunimu, veiklos
efektyvumo ir kompetencijos k÷limas;
Jaunimo iniciatyvos skatinimas, jaunimo organizacijų potencialo ir vaidmens regionuose
didinimas;
Jaunimo organizacijų nuomon÷s aktualiais visuomenei klausimais reiškimas ir bendradarbiavimas
su valstyb÷s institucijomis spendžiant visuomenei ir jaunimui aktualius klausimus;
Jaunimo pilietiškumo skatinimas, dalyvavimas sprendžiant visuomenei ir valstybei svarbius
klausimus;
Kitos visuomenei ir valstybei naudingos veiklos pl÷tojimas;

LiJOT veiklos funkcinis kontekstas
LiJOT veiklos apimtis nacionaliniame lygmenyje nul÷m÷:
 LiJOT kaip nacionalin÷s jaunimo organizacijų ir organizacijų sąjungų sąjungos įsipareigojimai
savo nariams ir tų įsipareigojimų vykdymas;
 Lietuvos jaunimo organizacijų – jaunimo atstovų asambl÷jose, darbo grup÷se, komitetuose,
Jaunimo Vasaros forume suformuluoti jaunimo politikos prioritetai, nubr÷žtos veiklos kryptys bei
veiklos programos aktualių jaunimui problemų nagrin÷jimui bei sprendimui;
 LiJOT 2002–2006 m. veiklos strategija bei atskirų jos sričių įgyvendinimo planai;
 Įsipareigojimai ir funkcijos, apibr÷žtos sutartimis su Valstybine jaunimo reikalų taryba (VJRT),
kitų valstybinių institucijų deleguotos funkcijos bei įsipareigojimai, susiję su jų vykdymu;
 Jaunimo politikos koncepcija, kiti veikiantys jaunimo politikos dokumentai, Vyriausyb÷s
programa ir kiti strateginiai valstyb÷s politikos dokumentai, kuriuose numatyti valstyb÷s
prioritetai ir programos, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, kiti rengiami teis÷s aktų projektai
ir pataisos;
 Organizuoto, neorganizuoto jaunimo poreikiai ir motyvacija dalyvauti savo interesų įgyvendinime
ir problemų sprendime;
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LiJOT veiklos apimtis tarptautiniame lygmenyje nul÷m÷:
 Šalies tarptautin÷s veiklos prioritetai ir įsipareigojimai tarptautiniame lygmenyje;
 Tikrojo nario statusas Europos jaunimo forume ir dalyvavimas bendraeuropin÷je jaunimo veikloje
ir Europos jaunimo problemų sprendime;
 LiJOT, jos narių ir Lietuvos jaunimo interesai dalyvauti strateginę reikšmę jaunimo politikoje
turinčių dokumentų ,kaip pvz.: Jaunimo politikos Baltosios knygos rengime.
 Dalyvavimas Baltijos jaunimo forume.
 Užtikrinimas kontaktų palaikymo ir pl÷tojimo su kitais strateginiais Valstyb÷s ar jaunimo
organizacijų Lietuvos jaunimo veiklos partneriais nevyriausybiniame lygmenyje: Vokietija;
Lenkija; Latvija; Estija; Skandinavijos ir Rytų Europos šalimis; Pasaulio Lietuvių jaunimo
sąjunga, tarptautinių protokolinių įsipareigojimų vykdymas ir kt.

LiJOT veiklos kryptys
Nacionalinis lygmuo:
Nacionaliniame lygmenyje 2003 m. buvo vykdomos funkcin÷s jaunimo veiklos įgyvendinimo kryptys
nevyriausybiniame lygmenyje:
1. Jaunimo organizacijų veiklos koordinavimas;
2. Jaunimo organizacijų informavimas ir švietimas;
3. Jaunimo organizacijų, jų narių mokymai ir konsultavimas;
4. Jaunimo iniciatyvos skatinimas, dalyvavimas aktualių visuomenei problemų svarstyme ir
sprendime;
5. Bendradarbiavimas su LRS, frakcijomis, komitetais, komisijomis ir LR Seimo nariais;
6. Bendradarbiavimas su LR Vyriausybe ir ministerijomis;
7. Bendradarbiavimas su Valstybine jaunimo reikalų taryba;
8. Jaunimo organizacijų bendradarbiavimo nacionaliniame lygmenyje skatinimas;
9. Dalyvavimas Jaunimo politikos pagrindų įstatymo rengime, kitų aktualių jaunimui teis÷s aktų,
analizavimas ir pasiūlymų jiems teikimas;
10. Viešųjų ryšių veiklos vystymas, jaunimo veiklos propagavimas visuomen÷je;
11. Visuomen÷s informavimas; informacinių renginių apie jaunimą ir jaunimo veiklą organizavimas;
12. Jaunimo dalyvavimas žinių visuomen÷s kūrime;
13. Tradicinių renginių organizavimas.
Tarptautinis lygmuo:
1. Siekis išlaikyti dabartinį įdirbį tarptautin÷se struktūrose (Europos jaunimo forumo tikrasis narys;
Baltijos jaunimo forumo tikrasis narys; Europos Jaunimo Forumo Europos Tarybos reikalų
komitete; Europos Jaunimo Forumo Europos Sąjungos reikalų komitete; Europos Tarybos patar÷jų
taryboje; Baltijos jaunimo forumo programiniame komitete);
2. Pl÷toti ilgalaikį projektinį bendradarbiavimą su Skandinavijos šalimis (Norvegija, Švedija,
Suomija, Danija), Beneliukso šalimis (Belgija, Olandija, Liuksemburgas), Rusija, Vokietija ir
Lenkija;
3. Didinti narių tarptautin÷s veiklos mastus ir kokybę.
Regioninis lygmuo:
1. Jaunimo organizacijų regionuose stiprinimas;
2. Teis÷s aktų analiz÷, pasiūlymų jiems rengimas, valdžios sprendimų, sudarančių palankias sąlygas
jaunimo veiklai ir jaunimo interesų atstovavimui, įtakojimas;
3. Jaunimo veiklos regionuose populiarinimas, teigiamo jaunimo veiklos įvaizdžio kūrimas;
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4. Regioninių jaunimo organizacijų jungimosi į sk÷tines struktūras skatinimas;
5. Jaunimo organizacijų vadovų, darbuotojų ir savanorių kompetencijos k÷limas;

LiJOT veiklos koordinatoriai, vykdytojai ir dalyviai
Programos vykdytojai:
23 jauni žmon÷s (nuo 16 iki 29 m. amžiaus). Iš jų 6 apmokami darbuotojai, 11 savanorių, 8
valdybos nariai (savanoriai). Pirmą kartą į projekto vykdymą buvo įtraukta 10 jaunų žmonių.
Programos įgyvendinimą koordinavo organizacijos valdyba:
Prezidentas Mindaugas Kiznis, (nuo 2003 m. gruodžio m÷n. – Miroslavas Monkevičius)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jovita Pranevičiūt÷ LiJOT viceprezident÷;
Giedrius Gradeckas, LiJOT valdybos narys (nuo 2003 m. kovo m÷n. – Šarūnas Frolenko);
Nerijus Ramanauskas, LiJOT valdybos narys;
Milda Kuliešiūt÷, LiJOT valdybos nar÷ (nuo 2003 m. kovo m÷n. – Julija Stoškut÷);
Giedrius Vaidelis, LiJOT valdybos narys (nuo 2003 m. kovo m÷n. – Arūnas Malinovskis);
Saul÷ Dagilyt÷, LiJOT valdybos nar÷;
Darius Malakauskas, LiJOT valdybos narys (nuo 2003 m. kovo m÷n.– Gražina Kačergyt÷);
Kęstutis Bagdžius, LiJOT valdybos narys.

Programą įgyvendino LiJOT biuras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viešųjų ryšių koordinator÷ Viktorija Paliulionien÷;
Vadybininkas Juozas Meldžiukas;
Projektų vadovas Arūnas Kemežys;
Sekretor÷ Giedr÷ Karaliūnait÷;
Buhalter÷ Danut÷ Puišien÷;
Tarptautinis sekretorius Miroslavas Monkevičius, (nuo 2003 m. gruodžio m÷n. – LiJOT
prezidentas);
7. Programų koordinatorius Renaldas Vaisbrodas;
8. Tarptautinių ryšių referent÷ Monika Jankauskait÷, savanor÷;
9. Tarptautinių ryšių referent÷ Gaja Bartusevičiūt÷, savanor÷;
10. Referentas teisiniais klausimais Arūnas Žilionis, savanoris;
11. konsultantas IT klausimais Gintaras Banevičius, savanoris;
12. Laikraščio “Po sk÷čiu” redaktor÷ Skaist÷ Dragūnait÷, savanor÷;
13. Ieva Šapokait÷, savanor÷;
14. Elžbieta Butkevič, savanor÷;
15. Egl÷ Andrejevait÷, savanor÷;
16. Neringa Bliūdžiūt÷, savanor÷;
17. Živil÷ Margevičiūt÷, savanor÷.

Programos dalyviai
Į programą tiesiogiai buvo įtraukta apie 15.000 dalyvių, į šį skaičių įeina:
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LiJOT institucinių renginių (asambl÷jų, valdybos pos÷džių, Jaunimo forumų) dalyviai;
LiJOT organizuojamų mokymų, seminarų, konferencijų dalyviai;
LiJOT renginių, skirtų jaunimui (konkurso “Politikas 2003”, „NATO 2015, „Gana
dvejoti, ateik balsuoti“, ) dalyviai;
Susitikimų (su nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų atstovais, savivaldybių
jaunimo koordinatoriais) dalyviai;

Netiesiogiai programoje dalyvavo nuo kelių iki aštuoniasdešimt tūkstančių jaunų žmonių, į šį skaičių
įeina:
LiJOT laikraščio “Po sk÷čiu” skaitytojai (tiražas - 1000 egz.);
LiJOT svetain÷s www.lijot.lt lankytojai;
LiJOT narių – 48 organizacijų nariai, kurių preliminariais skaičiavimais yra iki 80.000;
kiti asmenys, dalyvaujantys jaunimo veikloje ir jaunimo politiką formuojančiose
struktūrose;
Organizacijos (LiJOT) partneriai:
Valstybiniame lygmenyje: LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, LR Seimo socialinių reikalų
komitetas, LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto
apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba, Specialiųjų
tyrimų tarnyba;
Savivaldybių lygmenyje: Savivaldybių administracijos atstovai, savivaldybių jaunimo koordinatoriai,
savivaldybių jaunimo reikalų tarybos;
Nevyriausybiniame lygmenyje: LiJOT nar÷s-organizacijos, Nepartinių klubas, ,,Baltic partners for
change management“, Žinių visuomen÷s forumas, Nacionalin÷s pl÷tros institutas;
Tarptautiniame lygmenyje: Europos jaunimo forumas, Baltijos jaunimo forumas, Europos Tarybos
Jaunimo ir sporto direktoratas, Europos komisija, sk÷tin÷s užsienio šalių jaunimo organizacijos,
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra;
Verslo sektoriuje: viešųjų ryšių kompanija ,,Hill&Knowlton“ (konsultavusi vykdant viešuosius
ryšius), advokatų kontora ,,Zabiela, Zabielait÷ ir partneriai“ (konsultavusi teis÷s klausimais), VĮ
valstyb÷s ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras ,,Dainava“, viešbučių tinklas ,,Centrum“, Tado
V÷bros dail÷s dirbtuv÷s, J.Kazickas.
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LiJOT veikla
2003 metų LiJOT veiklą sąlyginai galima skirstyti į tris grupes:
veiklą nacionaliniu mastu,
regioninę veiklą,
tarptautinę veiklą.

LiJOT veikla nacionalin÷je jaunimo politikoje
Tradiciniai LiJOT renginiai, susitikimai, pos÷džiai
2003 m. pirmą ir antrą pusmetį buvo surengtos dvi LiJOT asambl÷jos, pirmojoje dalyvavo 80,
antrojoje – 90 jaunimo organizacijų atstovų. Prieš pavasario asambl÷ją vyko seminarai aktualiausiems
jaunimo politikos klausimams aptarti. 2003 m. gruodžio m÷n. prieš asambl÷ją LiJOT bendradarbiaudama
su VJRT sureng÷ konferenciją, aktualiausioms jaunimo politikos problemoms ir 2003 m. jaunimo veiklos
rezultatams aptarti. 2003 m. pavasario asambl÷jos metu buvo aptartas rengiamas Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo projektas, buvo renkami atstovai į Valstybinę jaunimo reikalų tarybą. Gruodžio m÷n.
vykusios asambl÷jos metu buvo renkamas LiJOT prezidentas. Asambl÷jų metu buvo keičiamasi
informacija tarp organizacijų, organizacijų atstovai nagrin÷jo aktualias jaunimui problemas, teik÷
pasiūlymus, kaip jas spręsti.
Per 2003 metus kiekvieną m÷nesį vyko jaunimo organizacijų išrinktos kolegialios organizacijos
institucijos – valdybos pos÷džiai jaunimo organizacijų problemoms aptarti ir jų sprendimo būdams
numatyti.
2003 metais nuolat vyko jaunimo organizacijų atstovų darbo grupių, komitetų veikla. Buvo
organizuojami Regioninių reikalų, Jaunimo neformalaus ugdymo ir kitų komitetų pos÷džiai. Jų darbe
dalyvavo apie 20 jaunimo organizacijų atstovų. Taip pat veik÷ teis÷s aktų, reglamentuojančių jaunimo
veiklą, rengimo darbo grup÷, prioritetinį d÷mesį skyrusi rengiamiems Jaunimo politikos pagrindų ir LR
asociacijų įstatymų projektams. Komitetų ir darbo grupių pos÷džiai buvo organizuojami jaunimo
organizacijų arba LiJOT iniciatyva.
2003 m. birželio m÷n. Moncišk÷se vyko tradicinis LiJOT renginys – Vasaros jaunimo forumas,
kurio metu jaunimo organizacijų lyderiai diskutavo aktualiais jaunimo politikos klausimais: JPP įstatymas,
ES Baltoji knyga, VJRT veikla ir t.t. Vasaros jaunimo forumo metu vyko nuotaikingas imitacinis
žaidimas, kuriame dalyvavo visi renginio dalyviai. Jo metu buvo imituojamas jaunimo politiką
formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų, jų vadovų darbas. Vasaros jaunimo forume dalyvavo 80
žmonių.
2003 metais LiJOT bendradarbiaujant su LR Seimo Europos Reikalų Komitetu ir padedant jo
pirmininkui p. Vyteniui Povilui Andriukaičiui Moncišk÷se įvyko II Jaunimo konventas d÷l Europos
Sąjungos ateities ir Europos Konstitucin÷s sutarties projekto. Jaunimo organizacijų atstovai, konvento
dalyviai, susipažino su Europos ateities suvažiavimo darbo rezultatais, buvo aptartos Europos jaunimo
konvento metu pasiektos kompromisin÷s jaunimo nuostatos d÷l Konstitucin÷s sutarties ir Europos
Sąjungos institucin÷s sąrangos. Vyko darbas grup÷se aptariant įvairius su Konstitucine sutartimi susijusius
klausimus. Konvento pabaigoje dalyviai sutar÷ d÷l bendrų principų, kurie tur÷tų atsispind÷ti Europos
Konstitucin÷je sutartyje.
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Interesų atstovavimas, lobizmas, darbas su politikais, įstatymais
LiJOT atstovai nuolat dalyvavo VJRT veikloje, teik÷ pasiūlymus d÷l jaunimo organizacijų veiklos
sąlygų gerinimo, projektų finansavimo, buvo nustatyta procedūrin÷ tvarka ir vykdoma ekspertų,
deleguojamų vertinti Valstybinei jaunimo reikalų tarybai teikiamus projektus atranka.
Per 2003 metus nuolat buvo užsiimama lobistine veikla, įtakojami valdžios priimami sprendimai
nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyje, sudarant palankias sąlygas jaunimo organizacijų
veiklai ir tolygiai jaunimo politikos pažangai. Vyko susitikimai LR Seime, Vyriausyb÷je, ministerijose,
Vyriausyb÷s įstaigose, savivaldybių administracijose. Susitikimų metu buvo aptariami aktualūs klausimai,
išsakoma LiJOT pozicija, įtakojama valdžios institucijų atstovų pozicija ir priimami sprendimai. Iš viso
per 2003 m. vyko apie šimtas tokių susitikimų ( nuo vieno iki kelių per savaitę).
Buvo bendradarbiaujama su Jaunimo politikos pagrindų įstatymo rengimo darbo grupe, teikiami
konkretūs pasiūlymai. Gruodžio pradžioje „Crowne Plaza Vilnius“ viešbutyje vyko Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo aptariamoji konferencija, kurioje dalyvavo 50 jaunimo NVO atstovų, Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministr÷ V. Blinkevičiūt÷, Švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius, kiti oficialūs
asmenys.
Per 2003 m. drauge su VJRT ir LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija buvo organizuojami
renginiai visuomenei, jaunimui, nacionalinio lygmens ir savivaldybių politikams, su jaunimu dirbantiems
asmenims, Jaunimo reikalų koordinatoriams, kuriuose vyko Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projekto
pristatymas.
Per 2003 metus buvo analizuojami, formuluojami, derinami ir teikiami pasiūlymai įstatymams ir
kitiems norminiams aktams jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo klausimais. Išskirtinis d÷mesys
buvo skirtas šiems teis÷s aktams:
a. LR visuomeninių organizacijų įstatymo bei LR asociacijų įstatymo projektams (siekiant
apjungti abu projektus į vieną – LR asociacijų įstatymo projektą);
b. LR Švietimo įstatymą (d÷l moksleivių savivaldos pripažinimo ir įteisinimo);
c. LR vietos savivaldos įstatymui (d÷l jaunimo teisių apsaugos įstatyme išskyrimo atskira eilute,
atskirai nuo vaikų teisių apsaugos).
Taip pat buvo pateikti pasiūlymai 2003–2012 m. Lietuvos švietimo gair÷ms, Nacionalinei
narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos programai 2004–2008 m.
Per 2003 metus nuolat buvo dirbama su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, ministerijomis,
siekiant didesn÷s valstyb÷s paramos ir d÷mesio jaunimo iniciatyvoms, siūlyta didinti valstyb÷s
finansavimą veikiančioms valstyb÷s biudžeto programoms jaunimui. Įtakojant LR Seimo bei Vyriausyb÷s
poziciją, pavyko pasiekti, kad VJRT biudžetas 2004 m. padid÷tų dar 200 tūkst. Lt

Pilietiniai renginiai, akcijos
Konkursas “NATO 2015”
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kartu su Užsienio reikalų ministerija 2003 m. gruodžio
m÷nesį organizavo id÷jų konkursą “NATO 2015”. Konkurso tikslas buvo skatinti jaunimą aktyviau
dom÷tis tarptautine politika ir dalyvauti joje, analizuoti ir vertinti, kurti ir išreikšti savo id÷jas. Konkurse
dalyvavo visi norintys jauni žmon÷s, kurie domisi tarptautine politika. Dalyviai buvo suskirstyti į tris
grupes: moksleiviai, studentai ir mišri grup÷. Kiekvienoje grup÷je atskirai buvo skelbiama po du
nugal÷tojus. Konkurso dalyviai paruoš÷ tezes, kuriose išd÷st÷ savo vizijas apie NATO 2015 metais.
Vertinimo komisiją sudar÷ atstovai iš Užsienio reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos,
Lietuvos Atlanto Sutarties Bendrijos, TSPMI studentų korporacijos ,,RePublica“. Komisija vertino
jaunimo id÷jų originalumą, id÷jų pagrįstumą, analitiškumą, mok÷jimą pateikti id÷jas, išreikšti mintis.
Konkurso nugal÷tojai buvo apdovanoti Užsienio reikalų ministerijoje. Vertingus prizus jiems įteik÷
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Šarūnas Adomavičius, Integracijos i NATO skyriaus ved÷jas
Jonas Grinevičius, Viešųjų ryšių skyriaus ved÷ja Aušra Semaškiene ir projekto vadovas Arūnas Žilionis.
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Jaunimo informacin÷ kampanija “Gana dvejoti, ateik balsuoti”
Bendradarbiaujant su LR Užsienio reikalų ministerija, Europos komitetu prie LRV, kitomis
valstybin÷mis institucijomis 2003 m. sausio–geguž÷s m÷n. buvo vykdomas projektas „Gana dvejoti, ateik
balsuoti“ kurio tikslas – pristatyti Europos Sąjungą, Lietuvos integraciją ir galimybes jaunimui, kurias
atvers naryst÷. Projekte dalyvavo nuo kelių iki keliolikos tūstančių dalyvių. Projektas buvo vykdomas
Kaune, Klaip÷doje, Panev÷žyje, Utenoje, Alytuje, Marijampol÷je, Telšiuose, Raseiniuose, Jurbarke,
Šilut÷je, Taurag÷je, Kretingoje, Zarasuose, Druskininkuose, Mažeikiuose – iš viso 15 Lietuvos miestų ir
rajonų.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) bendradarbiaudama su skirtingomis jaunimo
organizacijomis šiuose miestuose sureng÷ informacinius renginius visuomenei. Renginių metu savanoriai
dalino informacinę medžiagą apie ES: lipdukus, durų pakabukus, skrajutes, v÷liav÷les, balion÷lius,
marškin÷lius, g÷rimų pad÷kliukus, kavinių stovelius.
Informacin÷s kampanijos tikslas – įtakoti žmonių apsisprendimą dalyvauti referendume. Akcijos
metu buvo tiesiogiai bendraujama su visuomene. Taip pat buvo vykdomos informacin÷s akcijos reklamin÷
kampanija žiniasklaidoje, siekiant atkreipti visuomen÷s d÷mesį ir tokiu būdu kuo daugiau žmonių
pritraukti į renginius. Reklamin÷ kampanija vyko per ryšius su žiniasklaida, tai: spaudos pranešimai,
straipsniai, interviu radijo stotims, akcijos žiniasklaidos atstovams.
Kadangi akcija ,,Gana dvejoti, ateik balsuoti“ vyko 15 miestų, kiekviename mieste buvo paskirti
atsakingi asmenis už bendravimą su regionin÷mis žiniasklaidos priemon÷mis. Jų veiklą koordinavo LiJOT
biuras. Už bendrą informaciją apie Jaunimo informacinę kampaniją ,,Gana dvejoti, ateik balsuoti“ ir ryšius
su nacionaline žiniasklaida buvo atsakingas LiJOT biuras.
Buvo išskirti keli didesni akcijos renginiai, į kuriuos nukreiptas nacionalin÷s žiniasklaidos
d÷mesys. Prieš kiekvieną renginį buvo platinami spaudos pranešimai, bendraujama asmeniškai su
žurnalistais, siekiant atkreipti jų d÷mesį į renginius.
Informacija apie akciją buvo patalpinta internete www.lijot.lt/euro kur lankytojai gal÷jo sužinoti
renginių tvarkaraštį, susipažinti su pagrindiniais kampanijos tikslais ir jos organizatoriais.
Akcijos pradžioje, balandžio 18 d. buvo surengta spaudos konferencija. Tam kad suteikti daugiau
intrigos, pristatyti jaunimo informacinę akciją buvo pakviestas J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus.
Pranešimą apie spaudos konferenciją išplatino BNS, ELTA, ,,Kurjer Wilnesky“, ,,Žinių radijas“, naujienų
portalas ,,Delfi“.
Balandžio 22 d. Utenoje vyko akcijos ,,Gana dvejoti, ateik balsuoti“ atidarymas. Jo metu vyko
koncertas, įvairios viktorinos, buvo dalinama akcijos atributika, informacija apie referendumą. Koncerte
vieš÷jo Europos parlamento pirmininkas P. Cox ir LR Seimo pirmininkas A. Paulauskas. Apie renginį
buvo pranešta per LNK žinių rubriką ,,Europiečiai“, naujienų portale ,,Delfi“. Taip pat apie renginį ir
akciją buvo kalbama LRT I programos laidoje ,,Ryto garsai“.
Balandžio 24 d. Vilniaus Lukiškių aikšt÷je buvo atidengtas pirmas akcijos ,,Gana dvejoti, ateik
balsuoti“ strutis. Apie stručių akciją buvo pranešta LNK Žinių rubrikoje ,,Europiečiai“, naujienų portale
,,Delfi“. Balandžio 26 d. dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ pasirod÷ du straipsniai apie stručius ir jaunimo
informacinę akciją ,,Gana dvejoti, ateik balsuoti“, o balandžio 29 d. ,,Lietuvos žiniose“. Geguž÷s 7 d. apie
stručius ir akciją dar kartą buvo priminta naujienų portale ,,Delfi“.
Balandžio 30 d. Vilniuje ,,Čili picerijoje“ įvyko akcijos ,,Gana dvejoti, ateik balsuoti“ atributikos,
skirtos kavin÷ms, pristatymas. Norint pritraukti žiniasklaidos d÷mesį, didelis d÷mesys buvo skiriamas
pristatymui, t.y. buvo sukuriamos situacijos, kurios patrauklios filmavimui ir fotografavimui. Pristatyme
dalyvavo Europos Komisijos Delegacijos Lietuvoje vadovas Michaelas Grahamas ir Europos komiteto
generalinis direktorius Petras Auštrevičius. Apie renginį picerijoje praneš÷ LTV ir TV3 Žinios, LNK
Žinių rubrika ,,Europiečiai“, Lietuvos radijo Žinios, ,,Žinių radijas“, naujienų portalas ,,Delfi“, dienraščio
,,Lietuvos rytas“ priedas ,,Sostin÷“.
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Geguž÷s 1 d. Vilniaus Katedros aikšt÷je vyko jaunimo informacin÷s akcijos renginys skirtas
vilniečiams. Apie renginį, jo rezultatus praneš÷ naujienų agentūra ELTA, naujienų portalas ,,Delfi“ ir
dienraščio ,,Lietuvos rytas“ priedas ,,Sostin÷“.
,,Mirusių sielų“ problemos išk÷limas
Pra÷jusiais metais viešųjų ryšių pagalba LiJOT išk÷l÷ į viešumą visiems aktualią problemą, apie
kurią nekalb÷jo nei politikai, nei žiniasklaida. „Mirusiųjų sielų“ klausimas buvo ypatingai aktualus
art÷jant referendumui d÷l naryst÷s ES. LiJOT išreišk÷ susirūpinimą ne referendumo rezultatais, o tuo, ar
referendume dalyvaus pakankamas skaičius rink÷jų. Iškeltas nemažiau svarbus klausimas – koks tikslus
referendume balsuoti galinčių žmonių skaičius? Išk÷lęs šią problemą LiJOT kreip÷si į LR Seimo narius, ir
kviet÷ atkreipti d÷mesį į šią problemą, pad÷ti atsakingoms biurokratin÷ms institucijoms ją išspręsti:
sudaryti tikslų rink÷jų sąrašą.
LiJOT pavyko sutelkti grupę visuomen÷je žinomų piliečių – mokslininkų, verslininkų, žurnalistų,
jaunimo, visuomeninių organizacijų, bažnyčios atstovų, nepriklausomyb÷s akto signatarų, advokatų, kurie
pasiraš÷ po piliečių persp÷jimu valdžiai. Buvo išplatinti keli spaudos pranešimai su išsamia informacija ir
konkrečiais faktais apie įstatymo spragas. Ši informacija susilauk÷ didelio žiniasklaidos priemonių
susidom÷jimo.
Min÷ta tema prad÷tos viešos diskusijos, sek÷ keletas reportažų, interviu ir straipsnių, kuriuose
buvo tiesiogiai minima LiJOT ir tai, kad būtent jaunimas pasteb÷jo problemą ir ją išviešino. Publikacijos
šia tema buvo spausdintos didžiausiuose dienraščiuose, tema aptarin÷ta kitose žiniasklaidos priemon÷se.
Šios problemos išviešinimas sulauk÷ ne tik didelio žiniasklaidos susidom÷jimo, bet ir tapo politine
aktualija.

Konsultacin÷ veikla, organizacijų kompetencijos ugdymas
Per 2003 metus, nuolatos buvo teikiamos bendrosios konsultacijos nevyriausybin÷ms ir
vyriausybin÷ms institucijoms ir organizacijoms. Konsultacijos buvo teikiamos organizacijų ir projektų
vadybos, finansinių resursų paieškos, viešųjų ryšių, tarptautinio bendradarbiavimo ir kt. srityse.
Konsultavo LiJOT biuro darbuotojai, pagal savo kompetencijos sritis, individualių susitikimų metu,
telefonu ir elektroniniu paštu, specialių vizitų į jaunimo organizacijas metu.
2003 m. pavasario asambl÷jos metu ir Vasaros jaunimo forumo metu buvo renkama ir sisteminama
informacija apie jaunimo organizacijų poreikius ir problemas. Gautų atsakymų pagrindu, buvo rengiamas
mokymų ciklas jaunimo organizacijų lyderiams interesų atstovavimo, viešųjų ryšių, tarptautin÷s veiklos
vadybos, projektų vadybos ir strateginio valdymo temomis.
Mokymai, seminarai jaunimo organizacijoms
2003 m. kovo m÷n. Druskininkuose vyko mokymų seminaras „Kaip tapti geru vadovu“. Jame
dalyvavo 20 jaunimo organizacijų lyderių.
2003 m. spalio m÷n. Druskininkuose buvo organizuojami mokymai jaunimo lyderiams
,,Organizacijos vadyba. Darbo komandoje principai“. Dalyvavo 18 žmonių.
2003 m. spalio m÷n. Druskininkuose buvo organizuojamas mokymų seminaras jaunimo
organizacijų atstovams ,,Tarptautin÷s jaunimo veiklos vadyba, tarptautinių ryšių organizavimas“;
Dalyvavo 16 žmonių.
2003 m. rugs÷jo m÷n. vyko apmokymų seminaras jaunimo organizacijų lyderiams ,,Strateginis
valdymas“. Dalyvavo 18 žmonių.
2003 m. rugs÷jo m÷n. Druskininkuose vyko mokymų seminaras „Projektų ir programų valdymas“.
Dalyvavo 15 žmonių.
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2003 m. spalio m÷n. vyko apmokymų seminaras jaunimo organizacijų lyderiams ,,NVO
marketingas. Viešųjų ryšių organizavimas“. Dalyvavo 14 žmonių.
2003 m. lapkričio m÷n. Druskininkuose vyko seminaras „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, kuriame
dalyvavo 19 žmonių.
Praktinis vadovas jaunimo lyderiams
2003 metais buvo vykdomas projektas ,,Praktinis vadovas jaunimo lyderiams“, kuris buvo
inicijuotas pagal Vokietijos Federacin÷s Respublikos federacin÷s šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo
reikalų ministerijos ir LR Valstybin÷s jaunimo reikalų tarybos pasirašyto bendradarbiavimo protokolą.
Buvo renkama, kaupiama ir maketuojama informacija jaunimo lyderiams, darbuotojams aktualiomis
temomis: organizacijos vadyba, projektų, viešųjų ryšių, tarptautin÷s veiklos, konfliktų, finansų vadyba,
derybų vedimas ir kt.
Projektą planuojama pabaigti 2004 metais. Tai bus naujos kokyb÷s leidinys – papildytas ,,Praktinis
jaunimo vadovas“, išleistas dviem kalbom, CD formatu su ypač patogia turinio valdymo sistema.
Kompaktiniame diske bus galima rasti įvairios metodin÷s medžiagos organizacijos vadybos klausimais.

Metodin÷s medžiagos jaunimui segtuvas
,,From take off to landing“
2003 m. Baltijos jūros jaunimo projekto r÷muose buvo išleistas metodin÷s medžiagos segtuvas, sukurtas
kaip pagalbinis įrankis jaunimo organizacijų ir jaunimo projektų vadybos problemoms spręsti. Tai –
leidinys, kuriame atsispindi 10 šalių partnerių patirtis, vykdant įvairius savo nacionalinius ir tarptautinius
jaunimo projektus, dalyvaujant Baltijos jūros jaunimo projekte, kuris vyko nuo 2000 m. Šiame leidinyje
galima rasti patirties įvairių jaunimo renginių organizavimo srityje, viešųjų ryšių, l÷šų pritraukimo ir
jaunimo projektų, renginių įvertinimo srityse. Segtuvas parengtas taip, kad patys jų tur÷tojai gal÷tų
segtuvus pl÷sti nauja informacija.
Baltijos jūros jaunimo centro kūrimas
2002 metais Lietuvoje vykusios Baltijos jūros jaunimo ministrų konferencijos ,,Jaunimas žinių
visuomen÷je“ Baltijos jūros regiono ministerijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą atstovai
veiksmų plane numat÷: ,,Ištirti galimyb÷s ir poreikį įkurti Lietuvoje Baltijos jūros jaunimo centrą, kuris
skatintų jaunimo informavimą, mokymą, bendradarbiavimo projektus, tuo prisid÷damas prie žinių
visuomen÷s kūrimo Baltijos jūros regione ir jaunimo dalyvavimo šiame procese“.
2003 metais LiJOT d÷jo pastangas, bandydama priimti sprendimus ir sukurti palankias sąlygas
Baltijos jūros jaunimo centro įsteigimui bei veiklos organizavimui. Šie metai buvo reikšmingi bandant
įgyvendinti šį veiksmų planą, didinti galimybes įkurti Lietuvoje Baltijos jūros jaunimo centrą. Antra metų
pus÷ buvo aktyvusis laikotarpis, kurio metu buvo daromi reikšmingi žingsniai įgyvendinat pakankamai
ambicingą, bet Lietuvos ir Baltijos jūros regiono jaunimui reikalingą projektą. Planuojama, kad 2004
metais bus priimtas galutinis sprendimas d÷l šio projekto įgyvendinimo ir 2005 startuos praktin÷ projekto
realizavimo dalis.

Jaunimo informavimas, palankaus įvaizdžio kūrimas
Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų mug÷
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2003 m. liepos 12d. Vilniaus K. Sirvydo skvere įvyko pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų
mug÷, kuri buvo unikali jaunimo organizacijų mug÷ Lietuvoje.
Jos metu jaunimo organizacijos gavo puikią galimybę pristatyti save visuomenei ir savo tikslinei
grupei t.y. neorganizuotam jaunimui. Be to mug÷s metu jaunimo organizacijos ne tik prisistat÷
visuomenei, bet ir prisistat÷ viena kitai. Taip pat keit÷si geromis id÷jomis, s÷kmingais projektais, svarst÷
bendrus projektus. Taip jaunimo organizacijos per÷m÷ s÷kmingas kitų organizacijų id÷jas, atnaujino ir
sustiprino savo veiklą. Ši mug÷ buvo unikali, nes be Lietuvos jaunimo organizacijų joje dalyvavo lietuvių
išeivijos jaunimo organizacijos iš viso pasaulio. Jos taip pat pristatin÷jo savo veiklą, savo vykdomus
projektus, savo nes÷kmes ir laim÷jimus. Buvo apsikeista patirtimi su jaunimo organizacijomis,
veikiančiomis užsienyje, atsirado bendri projektai, o tai sustiprino jaunimo organizacijų veiklą Lietuvoje ir
už jos ribų.
Su renginio organizatoriais ir dalyviais ruošti interviu, spaudoje pasirod÷ ne vienas straipsnis,
reportažus apie renginį transliavo radijas ir televizija. LiJOT atstovai pra÷jus nemažam laiko tarpui po
mug÷s (rugpjūčio m÷n.) buvo prisiminti žiniasklaidos ir kviečiami dalyvauti televizijos laidoje apie
išeivius iš Lietuvos.
Šį projektą Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) įgyvendino kartu su Valstybine jaunimo
reikalų taryba (VJRT), XI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos komitetu, Vilniaus miesto
savivaldybe, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir UAB
,,Vilniaus Akropolis“, UAB ,,Forto pica“, AB ,,Kalnapilio-Tauro grup÷“ ir kitomis verslo sektoriaus
įmon÷mis.
Jaunimo fondo kūrimas
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba per 2003 metus aktyviai veik÷ ruošdama reikalingus
dokumentus ir užmegzdama kontaktus, o 2004 metais planuoja įsteigti Jaunimo fondą, kuris rems
pilietin÷s visuomen÷s, o ypač jaunimo iniciatyvas. Šio Jaunimo fondo pagrindinis tikslas būtų skatinti
jauno žmogaus iniciatyvumą, atsakingumą, kūrybinę energiją ir būti savo aplinkos šeimininku.
Dalyvaujant jaunimo veikloje be projektų rengimo ir darbų organizavimo, jaunas žmogus gali ne tik kelti
savo kompetenciją, išmokti dirbti komandoje, siekti užsibr÷žto tikslo, bet ir tampa pilietiškai aktyvus
valstybinių procesų dalyvis. Tą patirtį, kurią suteikią darbas nevyriausybin÷se organizacijose, retai galima
gauti mokymo įstaigose, ir tai yra raktas harmoningai jauno žmogaus integracijai į kuriančią visuomenę.
Kita informacin÷ veikla
2003 metais buvo bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, siekiančiomis
aktyviai dalyvauti žinių visuomen÷s kūrime – Nepartinių klubu, Žinių visuomen÷s forumu ir kt.
Per 2003 metus buvo įtraukiami nauji žmon÷s leidinio redagavimui ir leidybai. 2003 metais buvo
išleisti 5 ,,Po sk÷čiu“ numeriai, 1000 egz. tiražu ir platinami jaunimo organizacijoms, politikams,
asmenims, susijusiems su jaunimo veikla ir jaunimo politika.
Siekiant užtikrinti informacijos srautą LiJOT organizacijoms nar÷ms, skatinti bendradarbiavimą tarp
organizacijų, populiarinti jaunimo veiklą visuomen÷je veik÷ ir buvo nuolat atnaujinama LiJOT svetain÷
internete (www.lijot.lt ). Svetain÷s struktūra leidžia joje pateikti naujausią informaciją, svetain÷je galima
naudotis jaunimo organizacijų duomenų baze, diskutuoti forume, rasti svarbiausius jaunimo veiklai
aktualius dokumentus. Vykdyta LiJOT svetain÷s internete www.lijot.lt reklama įvairiuose jaunimo ir
informaciniuose komerciniuose portaluose.
Su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) buvo diskutuojama d÷l galimyb÷s tęsti šviet÷jišką projektą
,,Antikorupcin÷ diena“, buvo ieškoma kitų būdų kaip įtraukti organizacijas į kovą su korupcija.
Nacionalin÷s jaunimo politikos metodai
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Interesų atstovavimo sritis
Jaunimo organizacijų interesai buvo identifikuojami telefonin÷s apklausos, anketavimo būdu, per
organizacijų atstovus – delegatus LiJOT asambl÷jų metu, Jaunimo vasaros forumo darbo grup÷se, el. pašto
konferencijoje, kurioje dalyvauja ir ne LiJOT narių-organizacijų atstovai, taip pat LiJOT komitetuose,
kurie nagrin÷jo įvairius klausimus, reišk÷ savo ir organizacijos nuomonę aktualiais klausimais.
Neorganizuoto jaunimo interesai buvo identifikuoti ir atstovaujami remiantis 2000 m. atliktais
Jaunimo situacijos tyrimais ir jų analize, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos darbo
biržos informacija, savivaldybių turimais duomenimis. Duomenys buvo analizuojami, sisteminami bei
pateikiami konkretūs pasiūlymai ir programos.
Atstovaujant NVO interesus buvo daug d÷mesio skirta teis÷s aktų analizei ir pasiūlymų teikimui d÷l
veikiančių teis÷s aktų, rengiamų projektų pakeitimo / papildymo. Teis÷s aktų analizę atliko teisininkų
darbo grup÷ prie LiJOT, talkinant advokatų kontorai ,,Zabiela, Zabielait÷ ir partneriai“. Daug d÷mesio
buvo skiriama ne vien teis÷s aktų, reglamentuojančių NVO veiklą, bet ir aktualių jaunimui, kaip socialinei
grupei (bendrai) teis÷s aktų analizei – reglamentuojančių karo prievolę, alternatyviąją tarnybą, pensijų
reformą, socialinį draudimą ir kt.
Atstovaujant jaunimo NVO interesus buvo rengiami susitikimai su LR Seimo nariais, frakcijomis,
komitetais ir komisijomis, atskirais Seimo nariais. Įtakojant LR Vyriausyb÷s poziciją buvo organizuojami
susitikimai su LR Vyriausyb÷s ir ministerijų pareigūnais, Prezidentūros atstovais. Susitikimų metu buvo
teikiami konkretūs pasiūlymai, suformuluota jaunimo organizacijų pozicija įvairiais klausimais.
Įtakojant priimamus sprendimus, buvo veikiama per Seimo ir Vyriausyb÷s narius, ginančius
jaunimo interesus. Seime buvo veikiama per LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisiją, atskirus
komisijos narius, Vyriausyb÷s lygmenyje – per Socialin÷s apsaugos ir darbo ministrę. Tarpžinybiniame
lygmenyje buvo veikiama per VJRT narius, deleguotus iš ministerijų. Prezidentūros lygmenyje buvo
veikiama per Jaunimo reikalų tarybą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, kurioje buvo LiJOT atstovai.
Lobistinei veiklai buvo pasitelkiamos jaunimo organizacijos ir žiniasklaida.
Mokymai
Mokymų organizavimo srityje buvo taikomi šie metodai: LiJOT analizavo jaunimo organizacijų
situaciją išplatindama apklausos anketą, tirdama jaunimo organizacijų problemas, lūkesčius, mokymų
įvairiose srityse poreikius. Tai buvo daroma 2003 m. LiJOT pavasario asambl÷joje ir Vasaros jaunimo
forumo metu. Išanalizavusi gautą informaciją, LiJOT valdyba ir biuras identifikavo aktualias sritis, nustat÷
prioritetus, pareng÷ mokymų seminarų ciklą, kuris vyko 2003 m. rugs÷jo–lapkričio m÷nesiais. LiJOT
platino informaciją apie mokymus el. pašto konferencijos, svetain÷s internete, laikraščio ,,Po sk÷čiu“
pagalba kelias savaites iki mokymų ciklo pradžios, taip pat prieš kiekvieną mokymų ciklo seminarą.
Norintys dalyvauti mokymuose tur÷jo užpildyti kandidato anketą ir įsipareigoti gautas žinias perteikti jį
delegavusiai organizacijai. Anketas analizavo ir kandidatus atrinko LiJOT biuras, atsižvelgdamas į
kandidatų amžių, patirtį, motyvaciją ir kitą informaciją, kuri leido sudaryti nuomonę, kiek kandidatui ir jo
atstovaujamai organizacijai yra reikšmingi šie mokymai.
Mokymai susid÷jo iš trijų dalių: teoriniai seminarai, darbas grup÷se ir praktinių užduočių atlikimas.
Seminarus ved÷ įvairių sričių kvalifikuoti specialistai, turintys didelį teorinių ir praktinių žinių bagažą.
Baigę visas mokymų dalis, mokymų dalyviai gavo mokymų baigimo pažym÷jimą (sertifikatą).
Konsultavimas
LiJOT narių-organizacijų konsultacijos vyko LiJOT biure. Buvo lankomasi pas nares organizacijas
jų kvietimu. Organizacijos taip pat buvo konsultuojamos telefonu ir elektroniniu paštu.
Konsultacijos buvo daromos jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais: veiklos organizavimo,
projektų vadybos, sprendimų įtakojimo ir kt, atsižvelgiant į jų interesus, poreikius, lūkesčius. Konsultavo
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valdybos nariai, biuro darbuotojai. Prireikus į konsultacijas buvo kviečiami kompetentingi specialistai iš
partnerių organizacijų.
Konsultuojant jaunimo darbuotojus ir regioninių jaunimo organizacijų narius, buvo bendradarbiaujama su
VJRT, ir LiJNA, išnaudojami tarybos narių ir sekretoriato susitikimai su savivaldybių jaunimo
darbuotojais, programos ,,Jaunimas kaimui“ dalyviais.
Informavimas ir viešieji ryšiai
Organizuojant komunikavimą, pirmiausia daug d÷mesio buvo skirta pačios LiJOT organizacijos
pristatymui. Buvo išleisti įvairių rūšių LiJOT veiklą pristatantys lankstinukai.
Vykdant jaunimo organizacijų ir visuomen÷s informavimą apie jaunimo politiką, nevyriausybines
organizacijas ir jų veiklą, buvo naudojamasi LiJOT informaciniu leidiniu ,,Po sk÷čiu“. Per 2003 m. buvo
išleisti 5 jo numeriai 1000 egz. tiražu. Buvo peržiūr÷ta ,,Po sk÷čiu“ koncepcija, jame talpinama tokia
informacija, kuri būtų ne tik įdomi, tačiau ir praktiškai naudinga jaunimo organizacijoms. Kaip ir
anksčiau, ,,Po sk÷čiu“ skaitytojai buvo informuojami apie jaunimo organizacijas, jų vykdomus projektus ir
renginius.
Informacijai skleisti toliau buvo naudojama LiJOT svetaine internete www.lijot.lt. Svetain÷s
struktūra leido joje pateikti naujausią informaciją, svetain÷je galima naudotis jaunimo organizacijų
duomenų baze, diskutuoti forume, rasti svarbiausius jaunimo veiklai aktualius dokumentus. Operatyviausi
informacija buvo platinama per LiJOT portalą ir el. konferencijos pagalba, kuriai šiuo metu priklauso 206
adresatai (kai kurie iš jų kitos el. pašto konferencijos). Siekiant pritraukti kuo daugiau LiJOT svetain÷s
lankytojų, buvo vykdoma portalo www.lijot.lt reklama, taip pat buvo plečiama LiJOT svetain÷je esanti
jaunimo nevyriausybinių organizacijų duomenų baz÷.
Gerinant vidinę LiJOT komunikaciją buvo organizuojami renginiai, skirti LiJOT nar÷ms, atskiri
LiJOT ir organizacijų atstovų susitikimai. Tokių renginių metu buvo galima tiesiogiai išsiaiškinti
organizacijų pageidavimus, jų poreikius, lūkesčius ir t. t. Tai skatino organizacijų tarpusavio
bendradarbiavimą ir partnerystę, leido suformuluoti bendrą poziciją visoms organizacijoms svarbiais
klausimais.
Buvo tęsiamas nuolatinis bendravimas su žiniasklaidos priemon÷mis. Tai buvo daroma keliais
metodais: kuriant informacinį srautą; orientuojantis daugiau į ,,savo“, t. y. jaunimui skirtą žiniasklaidą;
kuriant informacines priežastis; propaguojant LiJOT savo srities ekspertais; kuriant bendrus projektus su
žiniasklaidos priemon÷mis.
Vienas iš metodų, naudojamas visuomen÷s informavimui, buvo spaudos konferencijų
organizavimas, jas susiejant su didelį atgarsį visuomen÷je galinčiais tur÷ti renginiais – akcija „Gana
dvejoti – ateik balsuoti“, konkursu ,,NATO 2015“ ir pan. Taip pat buvo konstruktyviai dirbama su įvairių
spaudos leidinių atstovais, jų savininkais, siekiama nuolatinio bendradarbiavimo, galimyb÷s nuolat
išsakyti žiniasklaidoje savo poziciją.
Viešųjų ryšių srityje LiJOT nemokamai konsultavo partneriai: viešųjų ryšių srityje dirbanti
kompanija ,,Hill & Knowlton“, taip pat buvo bendradarbiaujama su reklamos agentūra „Alora“.

LiJOT veikla regionin÷je jaunimo politikoje
2003 m. buvo dirbama Regioninių reikalų komitete, vyko susitikimai, buvo derinamos pozicijos
LiJOT asambl÷jose, Jaunimo vasaros forume, kituose renginiuose, siekiant subalansuoti regioninę politiką
LiJOT viduje, paskirstant įvairių LiJOT struktūrų ir narių atsakomybę, ryšius ir vaidmenį regionin÷je
jaunimo politikoje, įtraukiant juos į regionin÷s jaunimo politikos įgyvendinimą.
LiJOT buvo parengti ir pateikti pasiūlymai Valstybinei jaunimo reikalų tarybai d÷l „Jaunimo
mokymosi per sportą“ programos turinio, ilgalaikių perspektyvų ir uždavinių.
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Nuo 2003 m. buvo kryptingai veikiama nacionaliniame lygmenyje, siekiant įtraukti valstyb÷s ir
privačių struktūrų d÷mesį ir paramą regioninio jaunimo veiklai. Vyko susitikimai su LRS Jaunimo ir
sporto reikalų komisija, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais, Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerija, kurių metu buvo diskutuojama kaip apjungti šių institucijų materialinius ir žmogiškuosius
resursus vystant regioninę politiką.
Regioninių reikalų komitete, „Apskritalizacijoje 2003“ ir kitur buvo svarstomas JPP įstatymo
projektas, buvo pateikti konkretūs pasiūlymai siekiant užtikrinti regioninę jaunimo politiką formuojančių,
įgyvendinančių struktūrų svorį ir vaidmenį.
Drauge su VJRT buvo aktyviai dirbama su savivaldyb÷mis, siekiant, kad per 2003 metus visose
savivaldyb÷se veiktų struktūros ir kompetentingi pareigūnai, atsakingi už jaunimo politiką, jaunimo
veiklos koordinavimą, būtų skiriamos l÷šos jaunimo iniciatyvoms remti. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus
buvo rengiami susitikimai su savivaldybių vadovais, jaunimo reikalų koordinatoriais.
Bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (LiJNA), Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerija, VJRT, buvo bendradarbiaujama rengiant pasiūlymus ilgalaikei mokymų
programai savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams.
2003 m. pabaigoje buvo susitikta su Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu ir aptartos
galimyb÷s per šią struktūrą skleisti aktualią informaciją apie jaunimo politiką, jaunimo veiklą, skatinti
savivaldybių vadovus rūpintis jaunimo politikos pažanga savivaldyb÷se.
Per 2003 metus buvo nuolat dirbama su savivaldybių jaunimo politikos koordinatoriais, siekiant,
kad jų vykdoma politika atspind÷tų vietinių organizacijų ir LiJOT lūkesčius. Įgyvendinant šiuos tikslus
buvo nuolat susitinkama su jaunimo reikalų koordinatoriais, dalyvaujama VJRT organizuojamuose
seminaruose jaunimo reikalų koordinatoriams, išsakomi lūkesčiai, pristatomi teis÷s aktai, jų projektai,
supažindinama su ES šalių patirtimi šioje srityje.
Išnaudojant masin÷s informacijos priemones per 2003 metus buvo siekiama formuoti pozityvų
jaunimo veiklos įvaizdį, parodyti galimybes, kurias atveria jaunimo veikla. Įgyvendinant šį principą
jaunimo veikla buvo dažnai susiejama su aktualiais ir populiariais renginiais visuomenei: ,,Gana dvejoti,
ateik balsuoti“, „NATO 2015“, kurie tapdavo akstinu pristatyti jaunimo organizacijas, paskleisti daugiau
informacijos apie jų veiklą.
Vykdant nacionalinio mąsto akcijas, turinčias atgarsį visuomen÷je „Gana dvejoti, ateik balsuoti“,
„NATO 2015“ jos palaipsniui buvo vis labiau perkeliamos į regionus, siekiant, kad jaunimo veikla būtų
pastebima visoje Lietuvoje, stiprinant LiJOT partneres ,organizacijas regionuose ir gerinant jų įvaizdį.
Per 2003 metus buvo nuolat organizuojamos išvykos į regionus, organizuojami susitikimai su
jaunimo NVO atstovais, siekiant stiprinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir apsijungimą į sk÷tines
struktūras, buvo konsultuojami jau veikiantys AS‘ai, aptariamos jaunimo politikos bei AS veiklos
aktualijos. Per 2003 metus įvyko 30 susitikimų 26 savivaldyb÷se.
2003 metais padedant atkurti bei stiprinti Alytaus AS veiklą, Alytuje 2003 m. buvo surengti
mokymai strateginio planavimo tema, konsultuojama d÷l projektų rašymo.
2003 m. rugpjūčio m÷n. drauge su Alytaus JOS „Apskritasis stalas“ buvo organizuojamas renginys
„Apskritalizacija 2003“, kuriame dalyvavo 8 „Apskritųjų stalų“ atstovai. Šio renginio metu buvo
diskutuojama apie regionin÷ms jaunimo organizacijoms aktualius klausimus ir problemas, ieškoma
sprendimų, siekiama suformuoti bendrą „apskritųjų stalų“ poziciją atskirais klausimais.
2003 m. spalio m÷n. Šiauliuose buvo surengti mokymai regioninių jaunimo organizacijų lyderiams
„Tarptautin÷s veiklos vadyba. Partnerių paieška, l÷šų pritraukimas, renginių organizavimas“. Trijų dienų
trukm÷s mokymuose dalyvavo 20 „apskritųjų stalų“ atstovų.
2003 m. spalio m÷n. buvo surengti mokymai „Lobizmas regioniniame lygmenyje“ regionin÷ms
jaunimo organizacijoms, kuriose jų atstovai buvo mokomi kaip konstruktyviai bendradarbiauti su
savivaldos institucijomis, parengti geros praktikos rekomendacijas, kurios būtų naudingos vystant
regioninę jaunimo politiką atskirose savivaldyb÷se.
2003 m. buvo stiprinamas LiJOT partnerių regionuose tinklas.
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Regionin÷s jaunimo politikos metodai
Interesų identifikavimas ir partneryst÷
2003 m. pavasario asambl÷jos metu arba po jos, atsižvelgiant į asambl÷jos darbo grup÷je priimtus
pasiūlymus, buvo surengtas regioninių reikalų komiteto pos÷dis, kuriame aptarta komiteto vizija, misija,
tikslai, veiklos kryptys ir veiklos strategija, derinant ją su LiJOT regionine strategija. Šis funkcijų
pasiskirstymas leido toliau nuosekliai planuoti LiJOT regionin÷s politikos įgyvendinimą, pasiskirstyti
funkcijomis, atsakomybę, įgyvendinimo terminus, įtraukti daugiau LiJOT narių tuo pačiu užtikrinti
operatyvesnį, efektyvesnį ir kokybiškesnį LiJOT strategijoje numatytų uždavinių įgyvendinimą.
2003 m. rugpjūčio m÷nesį drauge su Alytaus JOS „Apskritasis stalas“ buvo organizuotas
regioninių jaunimo organizacijų sąjungų – „Apskritųjų stalų“ suvažiavimas. Šio, tris dienas trukusio
renginio metu dalyvavo daugiau kaip 20 atstovų iš 8 „Apskritųjų stalų“. Renginio dalyviai dirbo trijose
darbo grup÷se, aptardami rengiamo JPP įstatymo projektą, bendradarbiavimo su LiJOT galimybes,
aktualias „Apskritųjų stalų“ vidaus problemas. Susitikimas labai prisid÷jo d÷l bendrų prioritetinių
poreikių identifikavimo ir temų LiJOT rengiamiems mokymams suformavimo. Taip pat tai pad÷jo
pagrindus glaudesniam bendradarbiavimui, apsijungimui į „Apskritųjų stalų tinklą“ – pastaroji id÷ja,
kurią jau tuo metu par÷m÷ daugelis „Apskritųjų stalų“ buvo gautinai suformuluota 2003 m. gruodžio
m÷nesį, LiJOT rudens asambl÷joje.
Jaunimo reikalų koordinatorių kompetencijos k÷limas
LiJOT atstovai dalyvavo VJRT įsteigtoje regioninių reikalų darbo grup÷je, nuosekliai teikdami
pasiūlymus d÷l kompetencijos k÷limo jaunimo reikalų koordinatoriams. LiJOT išreišk÷ poziciją, kad
tur÷tų būti rengiami ilgalaikiai, kelis metus truksiantys kompetencijos k÷limo kursai, kurių metu jaunimo
reikalų koordinatoriai būtų supažindinti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis
struktūromis Lietuvoje ir ES šalyse, įgytų žinių, įgūdžių darbo su jaunimu srityje, interesų atstovavimo,
organizacijos valdymo ir kitose srityse, kas leistų jiems ne tik efektyviai organizuoti savo, kaip valstyb÷s
tarnautojo veiklą, bet ir būti kompetentingu jaunimo / jaunimo NVO konsultantu įvairiais klausimais,
kadangi regionuose jaučiamas didelis tokių žmonių trūkumas.
2003 m. jaunimo reikalų koordinatoriams buvo surengti 3 įvadiniai seminarai, kuriuose
koordinatoriams buvo pristatyti teis÷s aktai, reglamentuojantys jaunimo politiką, jaunimo politiką
formuojančios ir įgyvendinančios institucijos savivaldos, nacionaliniame, tarptautiniame lygmenyse,
pastarojo meto tendencijos Lietuvos ir ES jaunimo politikoje, koordinatorių vaidmuo vystant savivaldyb÷s
jaunimo politiką ir jo vieta savivaldyb÷s jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų tarpe,
kaitos procesai ir jų valdymas. Šiuose seminaruose dalyvavo ir LiJOT atstovai, pristatę savo organizaciją,
supažindinę su veiklos kryptimis ir prioritetais;
Jaunimo reikalų koordinatorių, ir struktūrų, įgyvendinančių jaunimo politiką,
įsteigimas savivaldyb÷se
Nuo 2003 m. pradžios buvo vykdoma kryptinga veikla per valstyb÷s struktūras – LRS Jaunimo ir
sporto reikalų komisiją, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministeriją, VJRT, identifikuojant esamą situaciją,
aiškinantis ar visos savivaldyb÷s rūpinasi jaunimo politikos pažanga. Buvo vykdomi kompleksiniai
susitikimai su probleminių savivaldybių vadovais, kuriuose dalyvavo ministerijų, VJRT, LiJOT atstovai.
Šiuose susitikimuose buvo įtakojama savivaldyb÷s vadovų pozicija jaunimo politikos atžvilgiu. Tokiuose
susitikimuose buvo užtikrinamas ir tos savivaldyb÷s jaunimo NVO atstovų dalyvavimas, preliminariai
surengiant tose savivaldyb÷se susitikimus su jais, identifikuojamos problemos ir suformuluojami 1-2
konkretūs pasiūlymai, kaip keisti situaciją, kurie būtų pateikiami kompleksinių susitikimų metu savivaldos
atstovams. Dar vienas metodas – kartu su VJRT buvo rengiami seminarai savivaldybių administracijos
atstovams, jaunimo reikalų koordinatoriams, palaipsniui formuojant teigiamą jų požiūrį į jaunimo veiklą.
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Partnerių tinklo regionuose formavimas
Formuojant LiJOT nuolatinių partnerių tinklą buvo remiamasi jau veikiančiomis, patikrintomis ir
patyrusiomis iniciatyvų įgyvendinime organizacijomis. Partnerių tinklas buvo formuojamas palaipsniui –
organizuojant įvairias iniciatyvas, susitikimus, seminarus regionuose, nacionalinio mąsto akcijas – „Gana
dvejoti, ateik balsuoti“ ir pan. kurių metu buvo renkama informacija apie jaunimo organizacijas ir
atsirenkami partneriai. Partneriai buvo įjungti į vieningą LiJOT informacinę sistemą, gal÷jo dalyvauti
LiJOT organizuojamose renginiuose, naudotis LiJOT teikiamomis paslaugomis, naudotis LiJOT
galimyb÷mis.
Mokymų regionuose organizavimas, regioninių organizacijų stiprinimas
Rengiant mokymus regionuose, buvo pakeista iki šiol LiJOT galiojusi praktika – kviesti į
mokymus po 1-2 atstovus iš kiekvienos organizacijos, kadangi grįžtamasis ryšys užtikrinamas nebuvo, o
žmogus, su naujomis žiniomis grįžęs į senais metodais beveikiančią komandą ne visada sugeb÷davo
atnešti kokybinius pokyčius veikloje. Tod÷l nuo 2003 metų buvo organizuojami specializuoti mokymai
regionin÷ms organizacijoms, apmokant suinteresuotų organizacijų visą komandą (valdybą ar tarybą) ir
mokant juos komandinio darbo, organizacijos, projektų vadybos. Tokie mokymai buvo rengiami Alytuje,
Šiauliuose, 2004 m. pradžioje vyks ir Panev÷žyje. Mokymų dalyviams buvo išduodami sertifikatai.
Užtikrinant grįžtamąjį ryšį, mokymų dalyviai raštu įsipareigojo perduoti gautas žinias savo organizacijų
nariams, to įgyvendinimo priežiūrą pavedant delegavusiai organizacijai.

Tarptautin÷ jaunimo politika
LiJOT pasiekimai tarptautiniame lygmenyje 2003 m.
- LiJOT atstovas išrinktas Europos jaunimo forumo viceprezidentu;
- LiJOT atstovas išrinktas Europos Tarybos Europos jaunimo centrų ir Europos jaunimo fondų
Patar÷jų tarybos nariu;
- LiJOT atstovas išrinktas Europos Tarybos Europos jaunimo centrų ir Europos jaunimo fondų
Programinio komiteto nariu;
- Lietuvos atstovas dalyvavo UNESCO generalin÷je konferencijoje;
- LiJOT užmezg÷ bendradarbiavimą su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija (įgyvendinta Jaunimo
organizacijų mug÷ ir mokymai “Studijų dienu” Vokietijoje metu);
- LiJOT baig÷ pasiruošimą EURODESK tinklo administravimui nuo 2004 m.;
- LiJOT gavo Baltijos jaunimo forumo įgaliojimus prad÷ti pirmąjį Baltijos jūros Jaunimo centro
steigimo etapą; LiJOT atstovas išrinktas į Vyriausybin÷s Baltijos jūros Darbo grup÷s jaunimo
reikalais sukurtą darbo grupe d÷l Baltijos jūros Jaunimo centro steigimo;
- Toliau vykdoma lobistin÷ veikla d÷l Jaunimo delegato Jungtinių Tautų Generalin÷je Asambl÷joje;
- LiJOT įgyvendino tarptautinių mokymų ciklą Trainstorm’03 ir Baltijos jūros mokymus ,,Efektyvi
jaunimo NVO vadyba“;
- LiJOT konsultavo Latvijos Nacionaline jaunimo tarybą Jaunimo įstatymo klausimais;
- Baigiamas ruošti atnaujinta Metodų knyga jaunimo lyderiams CD pavidalu (bendradarbiavimas su
Vokiečiais);
- Įgyvendinti LiJOT tarptautin÷s veiklos mokymai;
- Veikia atkurtas LiJOT tarptautinių reikalų komitetas.
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Tarptautiniai renginiai
Trainstorm 2003. Tarptautinių mokymų programa.
2002 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) bendradarbiaudama su Flandrijos ir
Liuksemburgo nacionalin÷mis jaunimo organizacijų tarybomis sukūr÷ bendradarbiavimo projektą
,,Trainstorm“, kuriame dalyvautų Baltijos ir Beneliukso šalių jaunimas. Organizacijų vienais iš
pagrindinių programos tikslų suformulavo daugiašalio bendradarbiavimo tarp šalių skatinimą ir
kvalifikacijos k÷limą organizacijų narių tarpe, pasitelkiant į pagalbą aukštos kvalifikacijos mokymo
vadovus.
Atsakomybę už 2003 metais vyksiančius ,,Trainstorm“ renginius prisi÷m÷ LiJOT ir Liuksemburgo
nacionalin÷ jaunimo organizacijų taryba. 2003 metais buvo suplanuoti ir įvyko trys ,,Trainstorm 2003“
programos projektai.
Tarptautinis apmokymų seminaras ,,Strateginis planavimas ir lobizmas“ kovo 24–30 dienomis vyko
Druskininkuose.
Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Latvijos, Estijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo bei Lietuvos.
Renginį ved÷ Lietuvos ir Belgijos mokymų vadovai, kurie perteik÷ dalyviams įvairiapusišką informaciją
apie strateginį planavimą ir lobizmą. Seminaro dalyviai labai pozityviai įvertino pirmuosius programos
mokymus ir pateik÷ pasiūlymų kokybei gerinti.
Tarptautinis apmokymų seminaras ,,Finansai, finansų paieška ir lobizmas“ vyko rugpjūčio 19–24
dienomis Druskininkuose.
Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai iš Latvijos, Estijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo ir Lietuvos.
Renginį ved÷ Prancūzijos, Olandijos mokymų vadovai, kurie pasidalino su dalyviais savo patirtimi
vykdant finansų paieškos ir lobizmo darbus. Seminaro pabaigoje dalyviai užmezg÷ naujų kontaktų ir
nustat÷ galimo bendradarbiavimo tarp regiono organizacijų temas.
Tarptautin÷ konferencija-seminaras ,,Tiriant ateitį“ (,,Exploring the future“) rugpjūčio 26–31 dienomis
Liuksemburge.
Šio seminaro metu dalyviai aptar÷ ,,Trainstorm“ programos eigą, išsak÷ savo pageidavimus d÷l
programos tobulinimo bei kokyb÷s gerinimo. Aptartos galimyb÷s išpl÷sti šį bendradarbiavimo projektą į
kitas Centrin÷s Rytų Europos šalis, vykdyti kitokio pobūdžio veiklą šalia jau dabar organizuojamos
mokymų programos. Organizacijos partner÷s pasiek÷ susitarimą d÷l kitų metų ,,Trainstorm“ renginių.
,,Trainstorm 2003“ yra vienas iš s÷kmingiausių pastarojo meto daugiašalio bendradarbiavimo projektų
kur LiJOT atliko koordinatoriaus – iniciatoriaus vaidmenį ir sudar÷ sąlygas jaunimo organizacijų
atstovams aktyviai dalyvaujant mokymuose kelti savo kvalifikaciją, tobulinti organizacijos darbą.
,,Trainstorm“ programos renginiai Lietuvoje nebūtų įvykę be Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros koordinuojančios Europos Sąjungos programą jaunimas paramos.
Tarptautin÷ konferencija d÷l Europos Sąjungos jaunimo politikos baltosios knygos
,,EUR-OP-A“ (Europe, organised participation and access)
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) remdamasi savo strategija vasario 6–9 dienomis
Vilniuje sureng÷ šalių kandidačių ir Europos Sąjungos šalių susitikimą aptarti Europos Sąjungos jaunimo
politikos Baltąją knygą ir Europos Sąjungos bendruosius tikslus jaunimo politikos srityje: dalyvavimą,
informavimą, savanorišką veiklą ir jaunimo tyrimus. Konferencijoje dalyvavo 35 jaunimo organizacijų
atstovai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slov÷nijos, Maltos, Kipro, Vengrijos,
Norvegijos, Švedijos, Danijos, Suomijos ir Lietuvos. Konferencijos metu pranešimus skait÷ Jaunimo
ministr÷ Vilija Blinkevičiūt÷, Seimo Švietimo ir Kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis,
Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas Michael Graham ir kiti.
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Konferencijos dalyviai tur÷jo galimybę diskutuoti jiems rūpimais klausimais, susitikti darbo
grup÷se ir aptarti Europos Sąjungos jaunimo politikos bendruosius tikslus.
Tokio pobūdžio konferencija buvo pirmasis bandymas sukviesti diskusijai ne Europos Sąjungos
šalių narių jaunimo organizacijų atstovus. Konferencijos dalyviai sveikino LiJOT su tokia šaunia
iniciatyva ir labai pozityviai įvertino konferencijos organizacinį, parengiamąjį darbą.
Konferencijai pasibaigus buvo priimta organizacijų rezoliucija pristatanti bendrą poziciją d÷l
Europos Sąjungos jaunimo politikos bendrųjų tikslų. LiJOT šią poziciją pateik÷ Europos Komisijai,
Graikijos pirmininkavimo atstovams ir Europos Komisijos delegacijai Lietuvoje. Buvo išleistas leidinys –
konferencijos ataskaita.
Prie šios konferencijos prisid÷jo ir finansiškai par÷m÷ renginio glob÷ja Vilija Blinkevičiūt÷,
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija ir Europos Komisija.

Pasaulio lietuvių kongresas 2003
Lietuva-Lenkija-Vokietija
Pasaulio lietuvių kongresas vyko 2003 m. liepos 11–27 dienomis, kurį sudar÷ trys dalys. Pirmoji
dalis vyko Vilniuje, antroji – Punske, Lenkijoje, trečioji – Hiutenfelde, Vokietijoje.
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos penki atstovai dalyvavo trečioje kongreso dalyje, kurioje
ved÷ mokymus apie organizacijų vadybą, modeliavo taip vadinamas ,,Ateities dirbtuves“, kuriose pasaulio
lietuviai pagal kraštus rinkosi į grupes, kuriose įvairiais didaktiniais metodais buvo ieškoma sprendimų
opiausiomis lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) veiklos kliūtims spręsti.
Vizito metu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba užmezg÷ bendradarbiavimo ryšius su pasaulio
lietuvių jaunimo organizacijomis, kurių d÷ka ateityje planuojama bendradarbiauti vykdant mokymus ir
rengiant įvairius projektus.

Tarptautiniai mokymai ,,Efektyvi jaunimo NVO vadyba“
Tarptautiniai mokymai ,,Efektyvi jaunimo NVO vadyba“ vyko 2003 m. rugpjūčio 28–31 d.
Druskininkuose. Šiuose tarptautiniuose mokymuose dalyvavo jaunimo organizacijų atstovai iš Latvijos,
Estijos, Švedijos ir Lietuvos. Mokymus sudar÷ dvi dalys: įvairūs jaunimo NVO vadybos aspektai ir
tarptautinių struktūrų (Europos jaunimo forumas, Baltijos jaunimo forumas) pristatymo ir renginių
organizavimo dalys.
Mokymuose dalyvavo 15 jaunimo organizacijų atstovų, iš jų 4 iš Lietuvos.
LiJOT tarptautin÷s veiklos seminaras
LiJOT tarptautin÷s veiklos seminaras, vykęs 2003 m. spalio 24–26 d. Druskininkuose, buvo skirtas
LiJOT tarptautinio komiteto nariams ir kitiems LiJOT organizacijų narių tarptautininkams. Šio seminaro
metu dalyviai pristat÷ savo tarptautinę veiklą, susipažino su LiJOT tarptautin÷s veiklos gair÷mis, aktyviai
dalyvavo Ateities dirbtuv÷se, kurių pagrindinis tikslas suplanuoti LiJOT 2004 metų tarptautinę veiklą.
Taip pat šio seminaro metu dalyviai daugiau sužinojo ne tik apie tarptautines jaunimo struktūras, bet ir
apie naują programą.
Vokietijos ir Lietuvos 2004–2005 metų veiklos plano pasirašymas
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Vizito į Vokietiją metu Lietuvos delegacija kartu su vokiečių ministerijos atstovais aptar÷ ir
pristat÷ ilgalaikio dvišalio bendradarbiavimo, besitęsiančio nuo 1994 metų, rezultatus. Taip pat remiantis
1994 metų birželio 1 dienos Vokietijos Federacin÷s Respublikos Federalin÷s moterų ir jaunimo reikalų
ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos susitarimu d÷l bendradarbiavimo jaunimo
politikos srityje, 2003 metais lapkričio 20–21 dienomis Bopparde įvyko protokolo pasirašymas d÷l
dvišalio bendradarbiavimo formavimo jaunimo politikos srityje 2004 ir 2005 metais.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, prieš išvykstant Valstybin÷s jaunimo reikalų tarybos
suformuotai delegacijai, pateik÷ pasiūlymus protokolui aktualiomis temomis d÷l Vokietijos ir Lietuvos
jaunimo bendradarbiavimo bei konkrečių projektų vystymo per ateinančius dvejus metus.

Renginiai užsienyje, kuriuose dalyvavo LiJOT atstovai ir delegatai
2003 02 28 – 03 03 Konferencija ,,Power and participation – young women create the missing link“,
Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 04 22 – 27 Dvišalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas (VJRT delegacija), Lenkija – 1 asmuo.
2003 05 12 – 25 Slov÷nijos nacionalin÷s jaunimo tarybos dvišalio bendradarbiavimo užmezgimo mainai ir
mokymai apie regioninių jaunimo tarybų funkcionavimą, Slov÷nija – 6 asmenys.
2003 05 29 – 06 03 Baltic seminar on creation and functioning of the regional youth councils, Lenkija – 3
asmenys
2003 06 19 – 20 Programos JAUNIMAS vertinimas, Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 07 04 – 29 Ispanų kalbos kursai, Molina, Ispanija – 1 asmuo.
2003 07 14 – 08 03 International Youth Development Exchange Program 2003, Japonija – 8 asmenys.
2003 07 20 – 08 01 Pasaulio lietuvių kongresas (trenerių komanda), Vokietija – 5 asmenys.
2003 07 22 – 24 ,,Atviras jaunimo koordinavimo metodas: dalyvavimas ir informacija“, Kreta, Graikija –
4 asmenys.
2003 07 24 Europos Tarybos apdovanojimų ,,Jauni aktyvūs piliečiai“ Atrankos komiteto susirinkimas
(statutinis susitikimas), Europos jaunimo centre, Strasbūras, Prancūzija – 1 asmuo.
2003 07 25 – 27 9-asis Programinio komiteto susitikimas (statutinis susitikimas), Europos jaunimo centre,
Strasbūras, Prancūzija – 1 asmuo.
2003 08 03 – 30 Vokiečių kalbos kursai, Kaselis, Vokietija – 1 asmuo.
2003 08 17 – 09 13 Prancūzų kalbos kursai, Strasbūras, Prancūzija – 1 asmuo.
2003 08 23 – 24 BYF Programinio komiteto susitikimas, Varšuva, Lenkija – 1 asmuo.
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2003 09 02 – 05 BYF (statutinis susitikimas), Nynashamnas, Norvegija – 1 asmuo.
2003 09 06 – 07 Dvišalio bendradarbiavimo susitikimas LNU – LiJOT, Oslo, Norvegija – 3 asmenys.
2003 09 07 –14 Baltijos jaunimo konferencija, Šlezvigas-Holšteinas, Vokietija – 4 asmenys.
2003 09 26 – 21 Trainstorm ‘03 seminar ,,Explore the Future“, Liuksemburgas – 4 asmenys.
2003 09 26 – 28 UNESCO sekretoriate Paryžiuje vykusiame Jaunimo forume, skirtame UNESCO
Generalin÷s konferencijos 32-ajai sesijai, Paryžius, Prancūzija – 1 asmuo.
2003 09 27-10 02 European Youth Week – Youth IN Action, Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 10 10 – 11 COECOM, Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 10 09 – 12 Information and Networking Day, Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 24 – 26 10 Interacting in Democracy, Švedija – 1 asmuo.
2003 10 22 – 26 Youth, Europe, The Future. The role of Europe in the World arena and new variants of
globalisation, Varšuva, Lenkija – 1 asmuo.
2003 10 27 – 28 Seminaras apie jaunimo savivaldą, Briuselis, Belgija – 1 asmuo.
2003 11 02 – 05 10-asis Jaunimo Patariamosios Tarybos susitikimas (statutinis susitikimas), Europos
jaunimo centras, Budapeštas, Vengrija – 1 asmuo.
2003 11 06 – 10 II European Seminar: Youth in the face of a constitution for an enlarged Europe,
Madridas, Ispanija – 1 asmuo.
2003 11 06 – 12 Dvišalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas (VJRT delegacija), Flandrija, Belgija
– 1 asmuo.
2003 11 13 –16 Sexual harassment and abuse – an issue for children and youth organisations, Norvegija –
4 asmenys.
2003 11 09 – 13 Dvišalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas (VJRT delegacija), Slov÷nija – 1
asmuo.
2003 11 13 – 16 Dvišalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas (VJRT delegacija), Vokietija – 1
asmuo.
2003 11 20 – 23 Europos Jaunimo Forumo tarybos narių susitikimas (statutinis susitikimas), Roma, Italija
– 2 asmenys.
2003 11 27 – 28 Simpoziumas ,,Young people and democratic institutions: from disillusionment to
participation“, Europos jaunimo centre, Strasbūras, Prancūzija – 2 asmenys.
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Tarptautin÷s jaunimo politikos metodai
Interesų atstovavimo sritis, tarptautinis lygmuo
Tarptautiniame lygmenyje jaunimo interesai buvo atstovaujami panaudojant LiJOT ir kitų organizacijų
bei institucijų deleguotus asmenis europin÷se struktūrose – Europos Jaunimo Forume, Europos Taryboje,
Baltijos Jūros Jaunimo Forume bei jų sprendimų pri÷mimo ir vykdomosiose struktūrose. Siekdama
užtikrinti Lietuvos jaunimo ir jaunimo NVO interesų atstovavimą, LiJOT savo pozicijas derino su kitų
šalių sk÷tin÷mis jaunimo organizacijomis, ir siek÷ ilgalaikių susitarimų pagrindu suformuoti kelių šalių
ar bendrą Baltijos jūros regiono poziciją atskirais klausimais.
Europos Jaunimo Forume buvo tęsiamas darbas su Jaunimo konventu ir Europos Sąjungos
Jaunimo politikos Baltosios knygos įgyvendinimo gairių nustatymu. D÷mesys buvo sutelktas į ES ir ET
reikalų komisijas. Kitu tikslu buvo įtraukta kuo daugiau LiJOT atstovų į Europos Jaunimo Forumo darbo
grupių darbą.
Tradiciškai Baltijos Jaunimo Forumo susitikimai vyko 2 kartus per metus. Juose dalyvavo LiJOT
atstovai. Šiuose susitikimuose ypatingas d÷mesys buvo skiriamas Baltijos Jūros jaunimo programos
aptarimui ir finansinių išteklių paieškai, Baltijos jūros jaunimo centro Lietuvoje id÷jos analizei.
Siekiant padidinti organizacijos įtaką sk÷tin÷se struktūrose, LiJOT tęs÷ Šiaur÷s–Baltijos struktūrinio
bendradarbiavimo formavimą. Vyko susitikimai trijuose lygmenyse: Nacionalinių jaunimo tarybų
prezidentų, biuro darbuotojų (Generalinių sekretorių ir Tarptautinių sekretorių) ir Tarptautinių sekretorių
(Europos Jaunimo Forumo reikalų).
2003 m. LiJOT bendradarbiavo su LR Užsienio reikalų ministerija ir kitomis valstybin÷mis
institucijomis, siekiant įtraukti Jaunimo atstovą į Lietuvos delegaciją, į Jungtinių Tautų Organizacijos
Generalinę Asambl÷ją (JTO GA).
Tarptautinių reikalų komiteto darbas
Buvo atnaujintas Tarptautinių reikalų komiteto darbas, siekiant užtikrinti efektyvesnę
informacijos sklaidą, pirmiausiai apie Europos Jaunimo Forumo veiklą ir politinius dokumentus.
Komitete buvo svarstomi tarptautiniai klausimai, ruošiamos atitinkamos išvados, rekomendacijų ir kitų
politinių dokumentų projekto pavidalu. Kitas svarbus komiteto tikslas buvo tarptautin÷s narių
kompetencijos didinimas, tod÷l komiteto pos÷džių metu buvo aptariamas ne tik LiJOT atstovavimas
interesams tarptautiniame lygmenyje, bet ir regioninis, dvišalis bendradarbiavimas, tarptautinių projektų
organizavimas ir finansavimas.
Konsultavimas
2003 m. buvo tęsiamas narių konsultavimas tarptautin÷s veiklos organizavimo klausimais. Toliau
vyko dvišaliai ir daugiašaliai susitikimai su nariais LiJOT biure, kurių metu buvo aptariamos partneryst÷s
ryšių užmezgimo galimyb÷s užsienyje, konsultuojama projektinių paraiškų paruošimo, finansavimo
šaltinių suradimo klausimais. Konsultacijos taip pat buvo teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
Atsižvelgiant į padid÷jusią tarptautinių partnerių paiešką, ir toliau buvo sisteminama partnerių duomenų
baz÷. Buvo tęsiamas ir tarptautinių partnerių konsultavimas Lietuvos jaunimo organizacijų ir jaunimo
veiklos klausimais, pristatomos Lietuvos jaunimo politikos struktūros, vykdoma partnerių paieška.
,,Informacinio centro“ funkcija
LiJOT biuras tęs÷ tarptautin÷s informacijos sklaidą, tiek nariams, tiek kitoms suinteresuotoms
institucijoms. Informacija buvo skleidžiama naudojant elektronines konferencijas, paštą, interneto
svetaines, pirmiausiai www.lijot.lt , laikraštį ,,Po sk÷čiu“, tiesioginių susitikimų metu. Informacija buvo
kaupiama ir sisteminama, ypatingą d÷mesį sutelkiant į metodinę medžiagą, informaciją apie tarptautinius
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mokymus, renginius, kontaktus, finansavimo galimybes, Europos jaunimo forumo politinius
dokumentus.
Siekiant padidinti ir labiau susisteminti informacija apie jaunimo galimybes, LiJOT nuo 2003 m.
vasaros intensyviai dirbo, nor÷dami įsteigti EURODESK tinklą Lietuvoje. Vyko dvišal÷s konsultacijos
su EURODESK Briuselio padalinio atstovais, Europos Komisijos Jaunimo padalinio atsakingais
asmenimis, informacinių tinklų ekspertais, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo
ministerijos atstovais. EURODESK tinklo prieinamumas užtikrins Lietuvos jaunimui galimybę gauti
naujausią informaciją apie Europos Sąjungos vystymąsi, finansavimo galimyb÷s, įsidarbinimo, studijų ir
kitas galimybes. Taip pat būtų prieinama prie telefonin÷s, elektronin÷s pagalbos ir informavimo linijos.

Rezultatai
LiJOT 2003 metų veiklos įvertinimas
1. LiJOT narių-organizacijų atstovai, kurie atstovaudami savo organizacijų pozicijas išsak÷ savo
nuomonę, pastabas ir pasiūlymus apie LiJOT veiklą LiJOT renginių metu (2003 m. pavasarį ir
Vasaros jaunimo forume). Oficiali jaunimo organizacija įvairiais LiJOT veiklos klausimais buvo
išsakoma užpildant parengtą ir visoms LiJOT nar÷ms išsiuntin÷tą klausimyną-anketą.
2. Metų gale LiJOT valdyba ir biuras susirinko į vertinimo pos÷dį, kuriame buvo analizuojama 2003
koordinacin÷s veiklos ir jaunimo politikos pl÷tojimo programa, ir programoje numatyti renginiai.
Buvo vertinamos programos dalys (nacionalin÷, regionin÷, tarptautin÷), įgyvendinimo būdai ir
metodai, bendradarbiavimas su partneriais NVO sektoriuje ir valstybin÷mis institucijomis,
komandinis darbas, darbų pasidalinimas įgyvendinant programą.
3. LiJOT Kontrol÷s komisija tikrino LiJOT skirtų l÷šų naudojimą ir teik÷ ataskaitas asambl÷joms.
LiJOT Kontrol÷s komisiją sudarančių jaunimo organizacijų deleguotų asmenų teisinis ir
ekonominis išsilavinimas užtikrino kvalifikuotą ir objektyvų LiJOT veiklos, panaudotų l÷šų
efektyvumo įvertinimą.
4. LiJOT veiklą 2003 m. vertino nepriklausomi ekspertai–auditoriai, kurie atliko LiJOT finansin÷s
atsiskaitomyb÷s auditą.
5. LiJOT nar÷s-organizacijos, LiJOT r÷m÷jai ir partneriai buvo pakviesti dalyvauti vertinime, jiems
išplatinti vertinimo rezultatai.

Pozityvūs aspektai
2003 m. LiJOT veiklą galimą apibūdinti kaip s÷kmingą ir rezultatyvią, nes per 2003 m. LiJOT
realizavo beveik visus metų pradžioje užsibr÷žtus tikslus. LiJOT veiklos apimtys, lyginant su veiklos
plane numatyta veikla, išaugo, atsiradus iš anksto nenumatytai veiklai, kurios įgyvendinimui reik÷jo
pasitelkti papildomus finansinius ir žmogiškuosius resursus.
Padid÷jusias veiklos apimtis pirmiausia nul÷m÷ puikiai organizuoti 2002 m. viešieji ryšiai ir
atstovavimo interesams veikla, komandinis darbas, geras institucijos ir vykdomos veiklos
administravimas, kurie sukūr÷ gerą LiJOT įvaizdį vietiniame, nacionaliniame, ir tarptautiniame
lygmenyse. LiJOT sukūr÷ gero ir patikimo partnerio įvaizdį, sugebančio gerai organizuoti įvairaus mąsto
renginius ir veiklą, pasitelkti partnerių tinklą visoje Lietuvoje, gerai organizuoti viešuosius ryšius. Be
aukščiau pateiktų dalykų tiek LiJOT valdyba, tiek biuras didelį d÷mesį skyr÷ organizacijos veiklos
kokyb÷s gerinimui. Šioje srityje LiJOT valdyba ir biuras neapsiribojo vien LiJOT narių, LiJOT Kontrol÷s
Komisijos ar nepriklausomų auditorių įvertinimais, pastabomis ar pasiūlymais, bet sureng÷ 2 veiklos
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efektyvumo įvertinimo seminarus, reng÷ reguliarius planavimo pos÷džius, buvo surengtos atviros
diskusijos d÷l veiklos kokyb÷s gerinimo. Gerus rezultatus nul÷m÷ LiJOT narių-organizacijų, partnerių
pateiktos pastabos, pasiūlymai d÷l veiklos krypčių ir turinio.
Nacionalin÷ veikla
Nacionalin÷je veikloje kaip labiausiai s÷kmingą galimą akcentuoti Lietuvos Respublikos Seimo
priimtą ir Lietuvos Respublikos Prezidento pasirašytą Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, kuris apibr÷ž÷
jaunimo politiką, jos tikslus, uždavinius, principus, jaunimo politiką formuojančias ir įgyvendinančias
struktūras, neformalųjį ugdymą ir kitus jaunimo veiklai ir jaunimo politikai svarbius dalykus. Jaunimo
politikos pagrindų įstatymas pakeit÷ iki tol galiojusią Valstybinę jaunimo politikos koncepciją ir užbaig÷
1-ąjį jaunimo politikos etapą Lietuvoje, kuriuo buvo siekiama Jaunimo politikos ir jaunimo veiklos
pripažinimo ir įteisinimo.
Laiku parengti ir pateikti siūlymai rengiamiems LR visuomeninių organizacijų įstatymo ir LR
asociacijų įstatymo projektams, leido priimti sprendimą sujungti šiuos du projektus į vieną projektą, o
v÷liau palikti tik vieną organizacijų formą – asociacijas.
Sparti jaunimo politikos pažanga tose savivaldyb÷se, kuriose buvo įsteigtos jaunimo reikalų
koordinatorių pareigyb÷s, pasiūlymų teikimas LR Seimui ir Vyriausybei d÷l tolesn÷s būtinyb÷s dirbti
regionin÷s jaunimo politikos srityje, nul÷m÷ šiuos pokyčius:
1.
LR Vyriausyb÷je priimtas nutarimas papildomai skirti 1 mln. Lt. 2004 m. jaunimo
reikalų koordinatorių etatų sukūrimui, didžiuosiuose miestuose ir stambesn÷se rajonų
savivaldyb÷se skiriant šioms pareigyb÷ms pilną etatą;
2.
Padidinti VJRT biudžetą 200 tūkst. Lt
LiJOT buvo įtraukta į referendumo d÷l Lietuvos naryst÷s ES organizavimą ir agitacinę kampaniją,
kurioje LiJOT pasirod÷ labai s÷kmingai. LiJOT organizuotuose renginiuose jaunimui dalyvavo net
keliolika tūkstančių jaunų žmonių, visi renginiai buvo nušviečiami nacionalin÷je ir regionin÷je
žiniasklaidoje. „Mirusių sielų“ kaip naujos, iki tol nenagrin÷tos ir labai reikšmingos id÷jos išk÷limas
sulauk÷ didelio atgarsio ir palaikymo iš žiniasklaidos, politikų, visuomen÷s elito. Tai labai prisid÷jo prie
jaunimo veiklos ir jaunimo organizacijų įvaizdžio – kaip jaunų žmonių, aktyviai besidominčių
vykstančiais politiniais procesais, analizuojančių esamą situaciją ir galinčių pateikti racionalius
pasiūlymus d÷l aktualių problemų sprendimo.
Regionin÷ veikla
Regionin÷je veikloje didžiausiu pasiekimu buvo Alytaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ ir LiJOT organizuotas renginys „Apskritalizacija 2003“, vykęs 2003 m. rugpjūčio
m÷n. Birštone, kuriame pirmą kartą dalyvavo tiek daug „apskritųjų stalų“ atstovų. Dalyvių skaičius ir
didel÷ „apskritųjų stalų“ įvairov÷ leido aptarti aktualius klausimus, plačiau suvokti šių organizacijų
problemas, veiklos perspektyvas ir pad÷jo susitarti d÷l bendradarbiavimo įvairiose srityse.
„Apskritalizacija 2003“ pad÷jo pagrindus naujam kokybiniam šuoliui regionin÷je politikoje –
poreikio bendradarbiauti, keistis informacija, gerinti veiklos kokybę. Šis poreikis buvo viešai išreikštas
2003 m. gruodžio m÷n., LiJOT rudens asambl÷jos metu, grupei „apskritųjų stalų“ inicijavus
bendradarbiavimo tinklo kūrimą. Tokio tinklo sukūrimas tur÷tų prisid÷ti prie regionin÷s jaunimo politikos
pažangos, efektyvios partneryst÷s su LiJOT formuojant ir įgyvendinant regioninę jaunimo politiką.
Tarptautin÷ veikla
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Tarptautin÷je veikloje vienas didžiausių pasiekimų – konferencijos EUR-OP-A suorganizavimas
Vilniuje, kurioje s÷kmingai buvo bandoma apjungti ir atstovauti naryst÷s ES siekiančių šalių sk÷tinių
jaunimo organizacijų interesams, įtraukiant juos į ES Baltąją knygą. Šioje konferencijoje buvo priimti
nutarimai ir susitarta d÷l veiksmų, kurie atneš didelę naudą 2004 m. ir v÷liau.
LiJOT įsitraukimas į EURODESK programos įgyvendinimą Lietuvoje – dar vienas didelis
tarptautin÷s veiklos pasiekimas. 2003 m. vasarą–rudenį LiJOT aktyviai kontaktavo ir reng÷ susitikimus su
EURODESK tinklo koordinatoriais – iš vienos pus÷s, iš kitos – su įvairių ministerijų atstovais. V÷liau
buvo įtakojamos valstyb÷s institucijos, siekiant, kad būtų priimti oficialūs valstyb÷s finansiniai
įsipareigojimai programos įgyvendinimui iš Lietuvos pus÷s. Tuo pačiu metu vyko derybos su
EURODESK koordinatoriais d÷l programos administravimo ir igyvendinimo organizavimo detalių.
EURODESK tur÷s didžiulę naudą visam Lietuvos jaunimui. Šios programos, kuri bus prad÷ta įgyvendinti
nuo 2004 m. d÷ka Lietuvos jaunimas gal÷s gauti naujausią ir aktualią informaciją apie studijų, darbo ir
kitas galimybes jaunimui, renginius jaunimui, jaunimo veiklą ES šalyse. Analogišką informaciją ES šalių
jaunimas gaus apie Lietuvą.
Labai naudingu ir išskirtiniu projektu vertintinas LiJOT ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
organizuotas Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kurio metu LiJOT Lietuvoje vykusios kongreso dalies
metu organizavo jaunimo organizacijų mugę, o kongreso dalyje, vykusioje Hiutenfelde (Vokietija) kurioje
ved÷ mokymus apie organizacijų vadybą, bei moderavo taip vadinamas ,,Ateities dirbtuves“, kuriose
pasaulio lietuviai rinkosi pagal kraštus į grupes, kuriose įvairiais didaktiniais metodais buvo ieškoma
sprendimų opiausioms kraštų lietuvių jaunimo sąjungoms (LJS) veikloms kliūtims.
Vizito metu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba užmezg÷ bendradarbiavimo ryšius su pasaulio
lietuvių jaunimo organizacijomis, jiems padedant ateityje planuojama bendradarbiauti vykdant mokymus
ir rengiant įvairius projektus. Renginys neabejotinai tur÷jo didelę reikšmę, kadangi pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga oficialiai žinojusi ir bendravusi su keletu Lietuvos jaunimo organizacijų, buvo
supažindinta su Lietuvos jaunimo politika ir jaunimo veikla, susipažino net su keliasdešimt nacionalinių,
regioninių jaunimo organizacijų.

Problemos ir kliūtys
Įgyvendinant 2003 m. veiklos programą, ne visi užsibr÷žti tikslai buvo įgyvendinti 100% d÷l
įvairių priežasčių.
Nacionalin÷ veikla
Nacionalin÷je veikloje, 2003 m. pavasarį–vasarą iškilus naujiems tikslams, susijusiems su akcijos
„Gana dvejoti, ateik balsuoti“ ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso organizavimu, teko pasitelkti asmenis
iš kitų veiklos sričių. Tod÷l šiek tiek nukent÷jo kitos LiJOT veiklos sritys – buvo pristabdytas CD su
metodin÷s medžiagos leidyba, d÷l ko užtruko projekto įgyvendinimas D÷l užsitęsusiu diskusijų Lietuvos
Respublikos Seime, svarstant JPP įstatymo projektą, įstatymas buvo priimtas tik 2003 m. lapkričio m÷n.,
ir tod÷l tik gruodžio m÷n. buvo surengta planuota konferencija politikams ir jaunimui.
Regionin÷ veikla
Regionin÷je veikloje taip pat d÷l resursų koncentravimo į akciją „Gana dvejoti ateik balsuoti“ ir
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą buvo atid÷ti kai kurie darbai. Pirmiausia – mokymų rengimas
Žemaitijoje ir Suvalkijoje veikusių „Apskritųjų stalų“ atstovams. D÷l tos pačios priežasties atid÷tas ir
pozityvaus jaunimo įvaizdžio formavimo per regioninę žiniasklaidą projektas, kadangi LiJOT viešieji
ryšiai pagrindinį d÷mesį skyr÷ akcijos ir kongreso pristatymui.
Veiklos planus šioje srityje pakoregavo ir ne nuo LiJOT priklausiusios aplinkyb÷s. Numatytą
ilgalaikę trenerių regionuose rengimo programą pareng÷ ir prad÷jo įgyvendinti LiJNA, tod÷l LiJOT šios
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veiklos atsisak÷, išlaikydama savo nuostatą nevykdyti veiklos, kurią atlieka organizacijos nar÷. D÷l tos
pačios priežasties LiJOT buvo partneriai vykdant jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos k÷limo
programos I etapą 2003 m.
Atsižvelgiant į pra÷jusių metų rezultatus ir poreikius numatoma stiprinti LiJOT regioninę veiklą,
sutelkti jai daugiau resursų, skirti ypatingą d÷mesį naujovių diegimui šioje srityje.
Tarptautin÷ veikla
Tarptautin÷je veikloje beveik visi iškelti uždaviniai buvo įgyvendinti. Užsitęs÷ ir į 2004 m. buvo
nukeltas Baltijos jūros jaunimo centro steigimo Lietuvoje klausimas, kadangi tarptautin÷s veiklos srityje
dirbo nepakankamai žmonių, tuo tarpu šio centro steigimo, veiklos organizavimo, finansų pritraukimo,
patalpų parūpinimo klausimais tur÷tų rūpintis mažiausiai vienas žmogus, kuris buvo rastas tik 2003 m.
rudenį.
Kita problema – atskirais atvejais įvairių atstovų, deleguojamų nuo LiJOT nepakankamas
pasirengimas atstovauti Lietuvai ir LiJOT. Šią problemą iš esm÷s nul÷m÷ dvi priežastys: Pirma – į kai
kuriuos renginius nar÷s-organizacijos delegavo asmenis, neturinčius žinių ir patirties tarptautinio
bendravimo srityje. Antra – 2003 m. pavasarį-vasarą visą d÷mesį skyrus didelių renginių įgyvendinimui,
neužteko laiko skirti pakankamai d÷mesio kiekvieno atstovo parengimui.
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