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LiJOT 2005 – 2010 metø strategija

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (LiJOT) yra 1992 m. ákurta didþiausiø nevyriausybiniø jaunimo organiza-
cijø Lietuvoje sàjunga, vienijanti 54 didþiausias nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo orga-
nizacijø sàjungas, kurios vienija daugiau nei 200 tûkstanèiø jaunø þmoniø visoje Lietuvoje.

LiJOT misija

Mes, bûdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijø interesø atstovavimui bei iniciatyvoms, sie-
kiame jaunimui aktualiø pokyèiø.

LiJOT vizija

Sàmoningas, pilietiðkas ir laimingas jaunas þmogus vertybëmis ir poreikiais grástoje, atviroje ir klestinèioje
Lietuvoje.

LiJOT vertybës

• Savanorystë
• Pilietiškumas
• Atvirumas
• Atsakomybë
• Bendradarbiavimas
• Iniciatyvumas

Veiklos kryptys

• Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas;
• Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas;
• Jaunimo ágalinimas;
• Socialinës atskirties maþinimas;



Ávadas

2006 metai Lietuvos jaunimo organizacijø tarybai buvo ypatingi itin plaèiu veiklos spektru – tiek regioniniu ir
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Organizacija iðskyrë patvirtintos strategijos prioritetus ir siekë juos
ágyvendinti.

Bene svarbiausi ávykiai Jaunimo interesø atstovavimo srityje ðiais metais buvo Vyriausybës pasikeitimas ir
Valstybinës jaunimo reikalø  tarybos reorganizavimas á Jaunimo reikalø departamentà prie Socialinës apsaugos
ir darbo ministerijos. Pasikeitus Vyriausybei, kartu su nauja Vyriausybës programa, buvo patvirtintas ir naujas
priemoniø planas Jaunimo politikos srityje.

Siekdama stiprinti jaunimo organizacijø potencialà LiJOT ðiais metais nemaþai dëmesio skyrë jaunimo veiklos
kokybës didinimui, nariø bendradarbiavimo formø kûrimui. Forumø, diskusijø ir kitø renginiø metu buvo akty-
viai diskutuojama  JNVO kokybës standarto; socialine atsakomybe paremto verslo sektoriaus ir jaunimo orga-
nizacijø bendradarbiavimo; regioninës jaunimo politikos plëtros; jaunimo organizacijø ávaizdþio gerinimo klau-
simais. Diskusijos „Ar darbai kalba patys uþ save?“ mintys iðspausdintos „Po skëèiu“ leidinyje „Jaunimo orga-

nizacijø ávaizdis“. Taip pat parengti leidiniai apie kitimà bei verslumà
jaunimo organizacijose.

Jaunimo ágalinimo srityje LiJOT  pastangos buvo sutelktos á jauni-
mo informavimà ir pilietiðkumo bei patriotiðkumo ugdymà. Infor-
macinio portalo Eurodesk Lietuva lankomumas padidëjo kelis kar-
tus lyginant su 2005 metais, o jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo
skatinimo projektas „Misija Sibiras“ tapo bene þinomiausiu jauni-
mui rengtu projektu.

Socialinës atskirties maþinimo srityje organizacija ágyvendino du pro-
jektus: „Lietuvos savanorystës tinklas“ ir dar tebevykstantá Europos
Bendrijø iniciatyvos EQUAL projektà „Lietuvos jaunimo uþimtumo
tobulinimo vystymo bendrija“. Pirmasis projektas buvo skirtas savano-
rystës plëtrai, o jo metu parengtas nacionalinis savanorystës tinklo mo-
delis, kuris, kaip tikimasi, ateityje bus vykdomas valstybës. Antrasis
projektas sëkmingai vykdo vienà ið etapø, kurio metu  ágyvendinama
uþimtumo veiklos programa, rengiami tyrimai, darbo grupiø susitiki-
mai, vykdoma tarptautinë veikla.

2006 metais LiJOT sulaukë pripaþinimo tarptautinëje jaunimo poli-
tikos erdvëje. Europos jaunimo forumas LiJOT pasirinko partneriu
rengiant Generalinæ Asamblëjà. Ðis vienà kartà per dvejus metus
vykstantis renginys (jame dalyvavo per 200 jaunimo atstovø ið 93
skirtingø jaunimo organizacijø, veikianèiø 40 Europos ðaliø) lapkri-
èio 8-12 d. vyko Vilniuje. Generalinës Asamblëjos metu LiJOT at-
stovë Gaja Bartusevièiûtë buvo iðrinkta Europos jaunimo forumo
viceprezidente.Europos jaunimo forumo Generalinë Asamblëja



I. Veiklos kryptis „Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atsto-
vavimas“

Ilgalaikiai LiJOT tikslai:

• Siekiant realiais poreikiais ir vertybëmis grástos jaunimo politikos, skatinti, inicijuoti ir atlikti tyrimus su
jaunimu susijusiais klausimais bei sukurti ir diegti jaunimo ir jaunimo organizacijø interesø identifikavimo
sistemas.
• Siekti, kad vietos, valstybës ir tarptautiniø subjektø veiksmai ir sprendimai atitiktø jaunimo ir jaunimo orga-
nizacijø interesus bei poreikius.

LiJOT strategijos ilgalaikio tikslo „Siekiant realiais poreikiais ir vertybëmis grástos jaunimo politikos, skatinti,
inicijuoti ir atlikti tyrimus su jaunimu susijusiais klausimais bei sukurti ir diegti jaunimo ir jaunimo organiza-
cijø interesø identifikavimo sistemas“ ágyvendinimas 2006 m.

Viena ið svarbiausiø uþduoèiø siekiant kokybiðkai atstovauti nariø interesams ir formuoti jaunimo politikà yra
glaudaus ryðio su organizacijomis narëmis palaikymas.

2006 metais vyko du LiJOT Vadovø klubai, kuriuose su jaunimo organizacijø lyderiais diskutuota, kaip skatinti
jaunimo organizacijø plëtrà, aptarta Jaunimo reikalø koordinatoriø veikla, bendradarbiavimo mechanizmai ir
jaunimo darbuotojø Lietuvoje klausimas. Susitikimø metu siûlyta Jau-
nimo reikalø departamentui parengti programà, kurios rëmuose bûtø
finansuojama jaunimo organizacijø regioninë plëtra. Kalbëta apie gali-
mybæ átraukti moksleivius á jaunimo organizacijas, prapleèiant esamas
galimybes moksleiviams atlikti visuomenei naudingà darbà. Buvo pa-
stebëta, kad ðiuo metu nëra sistemingai tiriama atskirø regionø situacija
(veikianèios jaunimo organizacijos ir t.t.). Dalis jaunimo organizacijø
vadovø akcentavo, kad nëra parengti Jaunimo reikalø koordinatoriø sa-
vivaldybëse veiklos nuostatai ar kitas dokumentas, apibrëþiantis JRK
veiklos sritis ir funkcijas. Be to, buvo aptartos dabartinës JRD instituci-
nës paramos jaunimo organizacijoms programos. Paþymëta, kad ðiuo me-

tu neveikia jokie mechanizmai jaunimo
organizacijø pasiektiems kokybiniams
rezultatams ávertinti. Taip pat paþymë-
ta, kad nacionalinës jaunimo organiza-
cijos ir „Apskritieji stalai“ turëtø atkreipti dëmesá á finansavimo sutartyse numa-
tytus ásipareigojimus JRD (atsiskaitymas vyktø laiku ir t.t.). Kad gerëtø kokybi-
niai projektø rezultatai, buvo siûloma JRD skirti daugiau dëmesio organizacijø
veiklos ataskaitoms, pasiektiems rezultatams ir naujiems keliamiems tikslams
vertinti.

Bendradarbiaujant Zarasø rajono jaunimo visuomeniniø organizacijø sàjungai
„Apskritasis stalas“, Jaunimo reikalø departamentui ir LiJOT liepos mënesá vy-
ko regioniniø jaunimo organizacijø asociacijø „Apskritøjø stalø“ susitikimas „Ap-
skritalizacija 2006“. Renginyje dalyvavo jau veikiantys ir besikuriantys „Apskri-
tieji stalai“. Ðioje „Apskritalizacijoje“ daugiausia dëmesio buvo skirta artëjan-
tiems savivaldybiø rinkimams, regioninës jaunimo politikos ágyvendinimui, vals-

Vadovø klubo susitikimas



tybinës jaunimo politikos regionuose perspektyvoms, þmogiðkøjø re-
sursø kaitai, „Apskritøjø stalø“ bendradarbiavimo poreikiui, etikai „Ap-
skrituosiuose staluose“ kaip skëtinëse organizacijose. Susirinkusiems
„Apskritøjø stalø“ atstovams buvo pristatytos LiJOT siûlomos prie-
monës politiniø partijø rinkiminëms programoms. Darbo grupëse dis-
kutuota kaip „Apskritieji stalai“ gali daryti átakà politiniø partijø pro-
gramoms, uþmegzti ryðius su politinëmis partijomis.

Nuo metø pradþios LiJOT aktyviai lankë organizacijas nares, maþai
ásitraukianèias á LiJOT veiklà. LiJOT atstovai susitiko su Lietuvos jau-
nøjø ûkininkø rateliø sàjungos, Lietuvos neprigirdinèio jaunimo orga-
nizacijos (LiNJO), Lietuvos medicinos studentø asociacijos (LiMSA),
visuomeninës jaunimo organizacijos „Kitoks pasaulis“, Lietuvos Jau-
nimo Romuvos, Lietuvos moksleiviø sàjungos (LMS), Lietuvos vaikø

ir jaunimo centro, Jaunimo psichologinës pagalbos centro, Lietuvos jaunimo blaivybës federacijos „Baltø ai-
niai“ atstovais. Susitikimø metu plaèiau pristatyta LiJOT veikla, susipaþinta su minëtø organizacijø veikla ir
kylanèiomis problemomis, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas. Taip pat daug dëmesio buvo skirta nuolati-
nio ryðio palaikymui su visomis LiJOT narëmis – LiJOT atstovai dalyvavo Jaunøjø konservatoriø lygos visuoti-
niame susirinkime, Lietuvos studentø atstovybiø sàjungos (LSAS) kongreso atidaryme, Lietuvos Skautijos
vadovø suvaþiavime, Lietuvos liberalaus jaunimo vasaros stovykloje, Lietuvos studentø sàjungos (LSS) meti-
nëje Asamblëjoje, Socialdemokratinio jaunimo sàjungos (LSDJS) vasaros stovykloje, Lietuvos jaunøjø Euro-
pos federalistø organizacijos vasaros stovykloje, Lietuvos krikðèioniðkojo jaunimo blaivybës sàjungos „Þings-
nis“ prevencinëje stovykloje studentams „Tiltas“, ELSA Lietuva renginyje, AIESEC Lietuva 15 metø gimtadie-
nio renginyje, Vilniaus jaunimo organizacijø sàjungos „Apskritas stalas“ Asamblëjoje.

Bendras ilgalaikio tikslo „Siekiant realiais poreikiais ir vertybëmis grástos jaunimo politikos, skatinti, inicijuoti
ir atlikti tyrimus su jaunimu susijusiais klausimais bei sukurti ir diegti jaunimo ir jaunimo organizacijø intere-
sø identifikavimo sistemas“ ágyvendinimo 2006 m. vertinimas.

Dalis problemø, aptartø Vadovø klubø bei  kitø susitikimø metu, jau  yra pradëtos spræsti. Rengta Jaunimo
reikalø koordinatoriø kompetencijos këlimo programa praplësta á Jaunimo politikos plëtros savivaldybëse pro-
gramà. Ðioje programoje numatytos priemonës, teisiðkai reglamentuosianèios Jaunimo reikalø koordinatoriø
funkcijas, finansuosianèios jaunimo organizacijø regioninæ plëtrà. Dar nepradëtos spræsti problemos numatytos
artimiausioje LiJOT darbotvarkëje. Taip pat daug dëmesio buvo skiriama glaudþiam ryðiui su narëmis palaiky-
ti, susitikta su didþiàja dalimi á aktyvià veiklà neásitraukianèiø organizacijø. Su jomis aptartos pasyvumo  prie-
þastys, pristatyti artimiausi LiJOT planai. Nors dedama daug pastangø pastoviam ir glaudþiam ryðiui palaikyti,
dalis organizacijø vis dar aktyviai neásitraukia á veiklà ir nesugeba iðnaudoti LiJOT savo interesams atstovauti.

LiJOT strategijos ilgalaikio tikslo „Siekti, kad vietos, valstybës ir tarptautiniø subjektø veiksmai ir sprendimai
atitiktø jaunimo ir jaunimo organizacijø interesus bei poreikius“ ágyvendinimas 2006 metais.

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba aktyviai bendradarbiavo su ávairiomis valdþios institucijomis, atstovau-
dama jaunimo ir jaunimo organizacijø interesams.

Apskritøjø stalø susitikimas „Apskritalizacija 2006“



2006 metais LiJOT narës Asamblëjose priëmë ðias rezoliucijas ir pozi-
cijas bei ápareigojo LiJOT siekti jø ágyvendinimo:

• Rezoliucija „Dël Lietuvos kûno kultûros ir sporto politikos“;
Rezoliucija teigia, kad norint sukurti efektyvià Lietuvos kûno kultûros
ir sporto politikà, bûtina apibrëþti pamatinius ilgalaikius ðios politikos
tikslus. Taip pat siekiant ið esmës atnaujinti dabartinæ Lietuvos sporto
sistemà, privalu átvirtinti Europos ðalyse pripaþintus sporto politikos
principus. LiJOT atstovai dalyvavo LRS Kûno kultûros ir sporto ásta-
tymo rengimo darbo grupës posëdþiuose, teikë pasiûlymus Kûno kul-
tûros ir sporto departamento ruoðiamai sporto programai.

• Rezoliucija „Dël Lietuvos prisijungimo prie euro zonos valstybiø“;
Rezoliucija teigia, kad galimybë nuo 2007 m. Lietuvai prisijungti prie
euro zonos atrodë labai reali, taèiau oficialiai neiðreikðta Europos Ko-
misijos pozicija sudarë sàlygas atsirasti nepagrástiems gandams, kurie
klaidino visuomenæ ir formavo neteisingà nuomonæ euro ávedimo at-
þvilgiu.

• Rezoliucija „Dël rûkymo vieðose vietose“;
Rezoliucija Lietuvos jaunimo organizacijø taryba kvietë LR Seimo na-
rius sveikos bei pilnavertës visuomenës prioritetui skirti ypatingà dë-
mesá bei aktyviau spræsti rûkymo vieðose vietose problemà. LR Seimas
priëmë ástatymà, atitinkantá rezoliucijoje iðdëstytas LiJOT nuostatas.

• Rezoliucija „Dël Europos Sàjungos 2007-2013 m. struktûriniø fondø
paramos panaudojimo“;
Rezoliucija buvo pareikšta, kad, jaunimo nuomone, Nacionalinës stra-

tegijos 2007 – 2013 m. laikotarpiui rengimo procesas privalo bûti atviras, sudarytos pakankamos sàlygos sociali-
niams parteriams dalyvauti ðios strategijos rengime ir, atsiþvelgiant á Europos Vadovø Tarybos priimtà Europos
Jaunimo paktà, bûtina átraukti jaunimà kaip vienà ið prioritetiniø tiksliniø grupiø. LiJOT atstovai aktyviai
dalyvavo darbo grupëse, ruoðianèiose atskiras ES 2007-2013 m. struktûriniø fondø paramos strategijos dalis.

• Rezoliucija „Dël patriotiniø vertybiø tarp jaunimo skatinimo“;
Rezoliucija siekta atkreipti visuomenës ir valdþios institucijø dëmesá á Lietuvos jaunimo patriotiðkumo trûku-
mà. Didþioji dalis jaunø þmoniø ið esmës pritartø pilietiðkumo, patrio-
tiðkumo bei priklausymo visuomenei idëjoms, taèiau dël ðiø vertybiø
pateikimo formø jauèiasi atskirti. Ágyvendindama ðià rezoliucijà LiJOT
vykdë projektà „Ekspedicijos á trëmimo ir þûties vietas“.

• Rezoliucija „Dël „Vilnius – Europos kultûros sostinë 2009“ progra-
mos“;
Rezoliucija  LiJOT ragina atsakingas institucijas átraukti jaunimo at-
stovus á „Vilnius – Europos kultûros sostinë 2009“ programos valstybinæ
komisijà, direkcijos tarybà bei ekspertø komisijas, kad bûtø uþtikrin-
tas kuo platesnis bei efektyvesnis Lietuvos ir Europos jaunimo dalyva-
vimas programos renginiuose. LiJOT pateikë siûlymus „Vilnius – Euro-
pos kultûros sostinë 2009“ programai.

18-oji (pavasario) Asamblëja



• Rezoliucija „Dël jaunimo nevyriausybiniø organizacijø dalyvavimo paslaugø teikime visuomenei“;
Rezoliucija ragina atsakingas valstybines institucijas: finansuojant neformalaus ugdymo, pilietiðkumo bei tau-
tiðkumo skatinimo, socialiniø ir kitø paslaugø teikimà, prioritetu nustatyti ðiø paslaugø pirkimà ið NVO, taip
skatinant ðias organizacijas aktyviau dalyvauti; organizuoti nevyriausybiniø organizacijø personalo ir nariø
mokymus apie vieðøjø pirkimø taisykliø taikymà; nustatant naujø paslaugø finansavimà, pirkti ðias paslaugas
ið egzistuojanèiø struktûrø, prioritetà teikiant NVO, o ne steigti naujas ástaigas paslaugø teikimui.

• Rezoliucija  „Dël nacionalizuoto NVO turto sugràþinimo“;
Lietuvos jaunimo organizacijos, remdamosi Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos
Pirmuoju protokolu ir LR Konstitucijos 23 straipsniu (nuosavybës nelieèiamumas), 29 straipsniu (lygybës prieð
ástatymà principas), praðo gràþinti neteisëtai sovietinës okupacinës valdþios nacionalizuotà nevyriausybiniø
organizacijø turtà ir taip atkurti paþeistà teisingumà.

• Rezoliucija „Dël bevizio reþimo visoje Europoje“;
Rezoliucija ragina Europos Komisijà, ES valstybiø nariø bei savo ðalies vyriausybes dëti visas pastangas, kad
ateityje vizø reþimas bûtø panaikintas, o ðiuo metu bûtø skatinamas jaunimo mobilumas, sukuriant tam palan-
kias sàlygas; kad bûtø panaikintos trumpalaikës vizos Europos pilieèiams, keliaujantiems ið Europos Sàjungos
á kitas Europos valstybes ir atvirkðèiai; kad jaunimui bei asmenims,
dirbantiems su jaunimu, vykstantiems á jaunimo renginius ar pagal
savanorystës programas, bûtø sudarytos itin palankios keliavimo Eu-
ropoje sàlygos iki to laiko, kada bus panaikintas vizø reþimas visame
þemyne.

• Rezoliucija „ Dël gyventojø pajamø mokesèio dviejø procentø skyri-
mo paramai“;
Rezoliucija siûloma inicijuoti atitinkamø teisës aktø pakeitimus, sie-
kiant iki 2 procentø gyventojø pajamø mokesèio skyrimo tik tiems pa-
ramos gavëjams, kuriø steigëjai arba dalininkai nëra valstybës ar savi-
valdybiø ástaigos ir institucijos. Biudþetiniø bei kitø ástaigø ir organiza-
cijø, kuriø steigëju ar dalininku yra valstybës ar savivaldybës instituci-
jos, finansavimo trûkumo problemos turëtø bûti sprendþiamos atitin-
kamai didinant ðiø ástaigø finansavimà ið valstybës ar savivaldybiø
biudþeto.

• Pozicija dël jaunø þmoniø galimybiø derinti ðeimos ir darbo atsako-
mybes;
Pozicija skatinama Lietuvos Respublikos Vyriausybæ imtis atitinkamø
veiksmø, siekiant efektyvesnio Lietuvos bûsto strategijos ágyvendini-
mo. Joje siûloma paspartinti strategijoje numatytà ne pelnui nuomoja-
mo bûsto (skiriamo namø ûkiams, turintiems vidutines pajamas, kuriø
nepakanka nuosavam bûstui ásigyti ar nuomotis bûstà rinkoje, taèiau
yra per didelës, kad bûtø leista iðsinuomoti socialiná savivaldybiø bûs-
tà) sektoriaus plëtrà, sukuriant jam ágyvendinti bûtinas priemones, ta-
me tarpe ðá bûsto nuomos sektoriø reglamentuojanèius teisës aktus
bei skiriant reikiamas lëðas jø ágyvendinimui.

• Pozicija dël jaunimo migracijos;
Pozicija siekiama, kad bûtø naudojamasi migracijos privalumais bei sumaþintas jos neigiamas poveikis, ragina-

19-oji (rudens) Asamblëja



ma Lietuvos Respublikos Vyriausybæ kompleksiðkai ir koordinuotai vykdyti valstybës politikà Lietuvos jaunø
pilieèiø migracijos srityje, atsiþvelgiant á LiJOT pasiûlymus.

Ásitraukus á ávairiø institucijø darbà buvo atstovaujama jaunimo organizacijø interesams:

• LRS Kûno kultûros ir sporto ástatymo rengimo darbo grupës posëdþiuose;
• Seimo komitetø posëdþiuose dël Ilgalaikës tautiðkumo ir pilietiðkumo programos bei dël LR tabako kontrolës
ástatymo pakeitimo projekto;
• Lietuvos 2007 – 2013 metø ES paramos panaudojimo strategijos kûrimo darbo grupës „Vieðojo administravimo
gebëjimø stiprinimas“ bei „Uþimtumas ir lankstesnës darbo vietos“;
• Socialiniø partneriø susitikimuose dël ES struktûrinës paramos 2007-2013 m. panaudojimo strategijos;
• Teminiø projektø finansavimo komisijos darbe dël lëðø skyrimo Lietuvos aukðtøjø mokyklø studentø atstovy-
biø, LSS bei LSAS teminiams projektams;
• Vieðuose ES Struktûriniø lëðø panaudojimo aptarimuose.

LiJOT darë átakà priimant jaunimui aktualius sprendimus, teikdama pasiûlymus:

• Visuomenës teisinio ðvietimo programos priemoniø planui;
• Dël Europos kultûrø dialogo metø;
• Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentui dël uþsienio lietuviø
vaikø vasaros poilsio organizavimo;
• LR Seimui dël Konstitucijos pataisø projekto, kuriuo siekiama átei-
sinti privalomà mokslà iki 18 metø;
• Kûno kultûros ir sporto departamento ruoðiamai sporto programai;
• LR Seimui dël ilgalaikës tautiðkumo ir pilietiðkumo programos bei
dël LR tabako kontrolës ástatymo pakeitimo ástatymo projekto;
• Savivaldybiø jaunimo reikalø koordinatoriø veiklos tobulinimo pro-
gramai;

Taip pat dalyvaudama šiuose susitikimuose:

• Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamente dël uþsienio lietuviø vaikø vasaros poilsio organizavimo;
• Su Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento, Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centro,
Pasaulio Lietuviø Bendruomenës vadovais, verslininkais dël rengiamo projekto „Ekspedicijos á lietuviø trëmi-
mo ir þûties vietas“;
• Su Socialinës apsaugos ir darbo ministre Vilija Blinkevièiûte dël VJRT reorganizavimo;
• Su Lietuvos autoriø teisiø gynimo asociacijos agentûra (LATGA-A) dël internetiniø radijo stoèiø veiklos
(gavus praðymà padëti ið jaunimo internetiniø radijo stoèiø atstovø);
• Su Lietuvos radijo ir televizijos komisija dël televizijos programose transliuojamø SMS þinuèiø;
• Su Specialiøjø tyrimø tarnyba buvo sutarta dël tolimesnio abipusio bendradarbiavimo ir bendros antikorup-
cinio ðvietimo veiklos bûtinumo.

LiJOT dalyvavo darbo grupiø, kurios kuria LR Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø plane numaty-
tas jaunimui aktualias programas, veikloje, siekiant uþtikrinti, kad ðios priemonës atitiktø jaunimo interesus ir
lûkesèius:
• VJRT darbo grupëje dël Jaunimo informaciniø centrø kûrimo;
• VJRT darbo grupëje dël Nacionalinës jaunimo verslumo skatinimo programos kûrimo;
• Jaunimo galimybiø plëtros strategijos kûrime;

Apskritojo stalo diskusija Seime
„Jaunimo ir Seimo bendradarbiavimo 2006 m. gairës“



• JRD darbo grupëje dël Vaikø ir jaunimo pilietiðkumo, dorovingumo ir savanoriðkos veiklos skatinimo per
jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbanèias organizacijas, tradicines religines bendruomenes ir bendrijas
programos kûrimo.

Buvo teikiami pasiûlymai gerinti teisinæ aplinkà jaunimo organizacijoms ir bendrai jaunimui ðiomis
kryptimis:

• Dël jaunimo verslumo sàlygø sudarymo (pagerinti verslumo sàlygas jaunimui);
• Dël rûkymo ástatymo (uþdrausti rûkyti vieðojo maitinimo ástaigose nuo 2007 m. sausio 1 d.);
• Dël uþsienieèiø teisinës padëties (sudaryti sàlygas jauniems staþuotojams lengviau atvykti á Lietuvà);

Taip pat:

• LiJOT kartu su partneriais parengë pasiûlymus politiniø partijø 2007 metø savivaldybiø tarybø rinkimø
programoms, su kuriais supaþindino pagrindines Lietuvos politines partijas;
• Buvo teikiami pasiûlymai savivaldybiø jaunimo reikalø koordinatoriø veiklos tobulinimo programai;
• LiJOT aktyviai dalyvauja apskrièiø jaunimo konferencijose.

LiJOT, siekdama iðlaikyti ádirbá ir pripaþinimà tarptautinëje jaunimo veiklos erdvëje bei siekdama toliau stip-
rinti Lietuvos jaunimo interesø atstovavimà, 2006 metais aktyviai dalyvavo ávairiuose susitikimuose ir rengi-
niuose.

LiJOT rengë ir organizavo:

• Baltarusijos jaunimo ir vaikø organizacijø sàjungos „RADA“ ir Europos jaunimo forumo atstovø susitikimà
LiJOT biure;
• Baltijos ðaliø jaunimo tarybø atstovø susitikimà Vilniuje;
• Europos jaunimo forumo biuro susitikimà Vilniuje;
• Europos jaunimo forumo Generalinæ Asamblëjà Vilniuje.

Buvo bendradarbiaujama su kitomis Europos nacionalinëmis jaunimo
tarybomis, keièiamasi patirtimi, rengiami bendri projektai:

• Tarptautinis projektas „Step out Europe“;
• Tarptautinë jaunimo kampanija Lietuvoje „Jaunimas uþ gyvenimà
be tabako“
• Tarptautiniai mokymai „Make it visible“ ir Europos jaunimo forumo
susitikimas su nacionaliniø jaunimo organizacijø tarybø vieðøjø ryðiø
specialistais.

LiJOT atstovai ðiemet dalyvavo Marijampolës, Vilniaus, Alytaus ap-
skrièiø jaunimo konferencijose, kur pristatë LiJOT veiklà, moderavo
ávairias darbo grupes, dalinosi jaunimo veiklos patirtimi. Ðiemet kartu su JRD buvo suplanuota nuvykti ir
susitikti su visais LiJOT nariais „Apskritaisiais stalais“, taèiau dël VJRT reorganizavimo buvo nuvykta tik á
Rokiðkio ir Zarasø rajonø „Apskrituosius stalus“ bei susitikta su ðiø rajonø jaunimo reikalø koordinatoriais,
aptartos bendradarbiavimo su savivaldybe galimybës, jaunimo politikos ágyvendinimas. LiJOT buvo partneris

Tarptautiniai mokymai „Make it visible“



Teisës Klinikos ágyvendinimo projekto, kuriuo siekiama sukurti teisi-
niø konsultacijø sistemà jaunimo organizacijoms ir padëti ásikurti nau-
jiems „Apskritiesiems stalams“.

Atstovavimas Lietuvos jaunimo organizacijø interesams tarptautinëje
erdvëje iðliko maþai pakitæs, LiJOT iðlaikë savo teigiamà ádirbá, akty-
viai ásitraukë á Europos jaunimo forumo veiklà. Mûsø atstovai dalyvavo
Europos Jaunimo Forumo Europos tarybos reikalø komisijos
(CoEACOM), Europos Sàjungos reika-
lø komisijos (EUACOM), Europos Ta-
rybos Patariamosios tarybos (Advisory
Council) veikloje. Ávairiø susitikimø me-
tu aptartas kampanijos „Visi skirtingi –
visi lygûs“ ágyvendinimas europiniu ir

nacionaliniu lygmeniu, Europos Jaunimo Forumo inicijuota mobilumo kampa-
nija, Europos tarybos Jaunimo ir sporto direktorato veiklos prioritetai, ET Euro-
pos Jaunimo Fondo finansavimo klausimai, jaunimo informavimas, vaikø ir jau-
nimo situacija bei pagrindiniai ET prioritetai 2007 metais, neformalaus ugdymo
pripaþinimas bei galimi Europos jaunimo forumo veiksmai. LiJOT rengë Euro-
pos jaunimo forumo Generalinæ Asamblëjà. Ðis renginys vyksta vienà kartà per
dvejus metus. Lietuvoje vykusiame renginyje dalyvavo per 200 jaunimo atstovø
ið 93 skirtingø jaunimo organizacijø, veikianèiø 40-yje Europos ðaliø. Renginio
organizavimas Lietuvoje – ðalies jaunimo politikos ir jaunimo organizacijø bran-
dumo pripaþinimo þenklas. Generalinës Asamblëjos metu LiJOT atstovë Gaja
Bartusevièiûtë buvo iðrinkta Europos jaunimo forumo viceprezidente.

Bendras ilgalaikio tikslo „Siekti, kad vietos, valstybës ir tarptautiniø subjektø veiksmai ir sprendimai atitiktø
jaunimo ir jaunimo organizacijø interesus bei poreikius“ ágyvendinimo 2006 m. vertinimas.

2006 metais Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos veiklos gaires ir tikslus nubrëþë ilgalaikë strategija ir
Asamblëjose priimtos rezoliucijos bei pozicijos. Siekdami iðkeltø tikslø jaunimo interesø atstovavimo srityje
LiJOT atstovai dalyvavo valdþios institucijø darbe, susijusiame su jaunimu, teikti pasiûlymai ávairiausioms
programoms. Daugelio teiktø pasiûlymø rezultatai jaunimo organizacijoms ir jaunimui bus jauèiami tik po
kurio laiko. LR Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø plane numatytos programos aktualios jauni-
mui jau baigiamos rengti, jø ágyvendinimas prasidës 2007, 2008 metais. Priemonëms pradëjus veikti bus
galima realiai ávertinti jø naudà ir daromà átakà jaunimo veiklos sàlygø gerëjimui. Svarbu paminëti, kad 2006
metais keitësi ðalies Vyriausybë ir Jaunimo politikos sritis LR Vyriausybës programos ágyvendinimo priemo-
niø plane buvo áraðyta antru punktu. Tai parodo, kad valdþios atstovai yra linkæ jaunimo klausimus laikyti
vienu ið prioritetø.

Europos jaunimo forumo Generalinë Asamblëja



II veiklos kryptis „Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas“

Ilgalaikiai LiJOT tikslai:

• Sudaryti sàlygas investicijoms á jaunimo organizacijø þmogiðkuosius ir materialiuosius iðteklius bei tiesiogiai
padëti stiprinti jaunimo organizacijas.
• Gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame ir verslo sektoriuose, jaunimo gretose bei populiarinti
savanorystæ kaip neatsiejamà NVO sektoriaus vertybæ.
• Siekti, kad LiJOT taptø veiksminga platforma dialogams, informacijos, patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir
iniciatyvø mainams.

LiJOT strategijos ilgalaikio tikslo „Sudaryti sàlygas investicijoms á jaunimo or-
ganizacijø þmogiðkuosius ir materialiuosius iðteklius bei tiesiogiai padëti stip-
rinti jaunimo organizacijas“ ágyvendinimas 2006 m.

2006 metais Lietuvos jaunimo organizacijø taryba, siekdama stiprinti jaunimo
organizacijas ir kelti jø potencialà, pradëjo rengti jaunimo organizacijø kokybës
standartà. Jaunimo organizacijø kokybës standarto kûrimas yra átrauktas á LiJOT
strategijà. Kokybës standarto tikslas yra  padëti ávertinti jaunimo organizacijø
veiklos kokybæ, identifikuoti problemines sritis ir nubrëþti gaires, kaip gerinti
organizacijø veiklos kokybæ.

Kokybës standarto kûrimo idëja buvo diskutuojama rugsëjo 20 d. Vilniuje LiJOT
organizuotoje Jaunimo diskusijoje „JNVO kokybës standartas: poreikis ir per-
spektyvos“. Diskusijoje dalyvavo 30 jaunimo organizacijø atstovø, taip pat kvies-
tiniai sveèiai ið verslo, valstybinio, nevyriausybinio sektoriø: Juozas Meldþiukas
(Jaunimo reikalø departamento prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos
atstovas), Mindaugas Kiznis (buvæs LiJOT prezidentas, Nacionalinës plëtros
instituto direktorius), Mindaugas Sinkevièius (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sàjungos atstovas), Egidi-
jus Buika (ámonës „Copy 1“ atstovas, dirbantis su verslo ámoniø veiklos kokybës standartais). Diskusijoje buvo
aptartas poreikis toká standartà kurti bei  galimas standarto pobûdis. Taip pat aptartos bendros standarto turi-
nio gairës, jo panaudojimo galimybës, svarba ir galima átaka jaunimo organizacijø veiklos kokybei. Diskusijos
dalyviai pritarë jaunimo organizacijos kokybës standarto kûrimo idëjai, o diskusijos pabaigoje buvo inicijuotas
LiJOT darbo grupës JNVO kokybës standartui kurti formavimas. Grupæ  ðiuo metu sudaro 12 jaunimo organiza-
cijø atstovø.

Taip pat šiuo klausimu buvo diskutuojama ir teikiami konkretûs pasiûlymai spalio 20-22 d. Vilniuje vykusios
19-osios LiJOT rudens Asamblëjos darbo grupëje „Jaunimo organizacijø kokybës standartas“. Á jaunimo orga-
nizacijø atstovø pasiûlymus yra atsiþvelgiama kuriant jaunimo organizacijø kokybës standartà.

Lapkrièio 21 d. ávyko LiJOT darbo grupës jaunimo organizacijø kokybës standartui kurti pirmasis susitikimas.
Susitikimo metu buvo aptartas jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerinimo poreikis, galimi kokybës stan-
darto principai ir kûrimo procesas. Taip pat buvo analizuojama esama medþiaga ir informacija apie nevyriausy-
biniø organizacijø kokybës standartus, LiJOT nariø poreikis naudotis jaunimo organizacijø kokybës standartu,
planuojamas kûrimo ir diegimo procesas. Darbo grupë pasiûlë jaunimo organizacijø kokybës standarto kûrimo
metu iðsamiai iðanalizuoti jaunimo organizacijø galimybes, stiprybes, identifikuoti problemines sritis ir ðios
analizës pagrindu kurti kokybës standartà, planuoti diegimà. Taip pat buvo sutarta, kad jaunimo organizacijø



kokybës standarto kûrimas yra bûdas iðanalizuoti esamà jaunimo or-
ganizacijø bûklæ, padëti joms gerinti savo veiklà, nubrëþiant tam tikras
veiklos gerinimo gaires, parodant silpnàsias ir stipriàsias organizacijø
vietas. Be to, kokybës standarto diegimas yra neatsiejamas nuo jauni-
mo organizacijø konsultavimo sistemos sukûrimo, kuri padëtø jauni-
mo organizacijoms taikyti ðá standartà ir uþtikrintø jø stiprëjimà. Kita
vertus, jaunimo organizacijø kokybës standarto parengiamieji darbai
2006 m. sukëlë nemaþai diskusijø jaunimo organizacijø lyderiø tarpe
dël ðio standarto turinio pobûdþio ir galimø taikymo galimybiø.

Bendras ilgalaikio tikslo „Sudaryti sàlygas investicijoms á jaunimo or-
ganizacijø þmogiðkuosius ir materialiuosius iðteklius bei tiesiogiai pa-
dëti stiprinti jaunimo organizacijas“ ágyvendinimo 2006 m. vertinimas.

Jaunimo organizacijø kokybës standarto kûrimo pradþios inicijavimas yra svarbus postûmis kuriant jaunimo
organizacijø potencialo stiprinimo sistemà, uþtikrinsianèià nuolatinæ jaunimo organizacijø raidos stebëjimà,
nuoseklø ir subalansuotà jø stiprinimà bei reagavimà á iðkylanèias problemas, taèiau 2006 metais ðioje srityje
daugiau dëmesio buvo skiriama teoriniø modeliø kûrimui nei praktinei tiesioginei pagalbai jaunimo organiza-
cijoms. Vis dël to veiksmingø teoriniø modeliø sukûrimas yra svarbus etapas, siekiant uþtikrinti sistemingà ir
nuolatiná jaunimo organizacijø potencialo stiprinimà.

LiJOT strategijos ilgalaikio tikslo „Gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame ir verslo sektoriuose, jauni-
mo gretose bei populiarinti savanorystæ kaip neatsiejamà NVO sektoriaus vertybæ“ ágyvendinimas 2006 m.

2006 metais siekiant ágyvendinti ðá ilgalaiká tikslà buvo sukurtas vieðøjø ryðiø planas jaunimo nevyriausybi-
nëms organizacijoms  verslo sektoriui pristatyti. Tai yra priemonë, skirta sistemingai teikti tikslingà informacijà
verslo sektoriui apie jaunimo nevyriausybines organizacijas. Kuriant ðá planà buvo suformuluotos pagrindinës
tezës, kurias norima perduoti verslo sektoriui. Daugiausia dëmesio buvo skirta socialinës atsakomybës propa-
gavimui ir verslininkø informavimui apie LiJOT veiklà, jaunimo problemas. Vieðøjø ryðiø plane, skirtame nevy-
riausybines organizacijas pristatyti verslo sektoriui buvo iðanalizuota ir nustatyti tinkamiausi kanalai verslo
sektoriui pasiekti ir uþmegzti bei palaikyti kontaktai su þiniasklaidos priemonëmis, siunèiant praneðimus spau-
dai, siûlant temas, inicijuojant straipsnius. Siekiant supaþindinti ir ðviesti regioniná jaunimà bei sudaryti sàly-
gas domëtis ir dalyvauti jaunimo nevyriausybiniame sektoriuje, buvo renkama ir sisteminama informacija apie
organizacijas, institucijas, teikianèias informacijà ir palaikanèias ryšius su regioniniu jaunimu – bibliotekomis,
mokyklomis, vietine spauda, radiju, televizija.

Rengiantis 2007 metais minëti Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos 15 metø, 19-osios (rudens) LiJOT Asam-
blëjos metu buvo inicijuota darbo grupë jubiliejiniø metø minëjimo koncepcijai rengti. 19-osios LiJOT Asam-
blëjos metu vykusios darbo grupës „LiJOT gimtadienio metai“ dalyviai pateikë idëjø ir pasiûlymø jubiliejiniø
metø minëjimo koncepcijai. Siekdama kuo patrauklesne forma pristatyti Lietuvos jaunimo organizacijas visuo-
menei, verslo bei vieðajam sektoriui ir paminëti LiJOT 15 metø jubiliejø, Lietuvos jaunimo organizacijø taryba
ðia proga iniciavo leidinio apie jaunimo organizacijas, LiJOT istorijà rengimà ir leidybà. 2006 m. buvo pradëti
pasirengiamieji darbai: pradëta LiJOT istorijos analizë, ieðkoma asmenø, parengsianèiø knygos turiná, bendrais
bruoþais aptartas  leidinio turinys ir tikslinës auditorijos.

2006 metais LiJOT baigë ágyvendinti projektà „Lietuvos savanorystës tinklas“, kuriuo buvo siekiama populia-
rinti savanorystæ ir gerinti sàlygas jai vystytis, iðtirti jaunimo galimybes ágyvendinti nuolat veikiantá savanoriø
tinklà Lietuvoje. Plaèiau apie ðià veiklà galie rasti ataskaitos dalyje „Socialinës atskirties maþinimas“.

19-oji (rudens) Asamblëja



Bendras ilgalaikio tikslo „Gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame ir verslo sektoriuose, jaunimo
gretose bei populiarinti savanorystæ kaip neatsiejamà NVO sektoriaus vertybæ“ ágyvendinimo 2006 m. verti-
nimas.

2006 metais siekiant gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá daugiausia buvo orientuojamasi á socialinës atsakomy-
bës propagavimà ir verslininkø informavimà apie LiJOT veiklà, jaunimo problemas. Buvo uþmegzti nauji ir
palaikyti seni kontaktai su nacionalinëmis ir regioninëmis þiniasklaidos priemonëmis, geriausiai tinkanèiomis
pasiekti tikslines grupes. Taip pat buvo pradëta rengtis LiJOT veiklos 15 metø minëjimui. Suformuluotos þinu-
tës sulaukë didelio susidomëjimo ir buvo efektyvios, siekiant gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá, be to, buvo
atlikti nedideli svarbûs pasirengiamieji darbai LiJOT 15 metø minëjimui, kurio metu bus skiriama dëmesio
platesnei auditorijai pasiekti ir informuoti apie jaunimo organizacijø veiklà.

LiJOT strategijos ilgalaikio tikslo „Siekti, kad LiJOT taptø veiksminga platforma dialogams, informacijos,
patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir iniciatyvø mainams“ ágyvendinimas 2006 metais.

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba, siekdama ágyvendinti ðá ilgalaiká tikslà, 2006 metais  kûrë naujas ir palai-
kë, atnaujino tradicines erdves bei priemones jaunimo organizacijø tarpusavio ir kitø sektoriø dialogui skatinti.
Siekdama kuo efektyviau pateikti aktualià informacijà savo organizacijoms – narëms, jaunimui, esamiems ir
potencialiems partneriams ir kitoms tikslinëms grupëms, skatinti jaunimo organizacijø bendravimà, informaci-
jos dalijimàsi ir bendradarbiavimà, taip pat jaunimo nevyriausybiniø organizacijø ir kitø sektoriø bendradar-
biavimà, 2006 metais LiJOT naudojo ðiuos informacijos perdavimo bei dalijimosi kanalus ir bendradarbiavimo
skatinimo priemones:

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba  turi interneto svetainæ www.lijot.lt, kurio-
je yra pateikiama nuolat atnaujinama informacija jaunimui ir jaunimo organiza-
cijoms, yra sudaryta galimybë jaunimo ir kitoms organizacijoms bei instituci-
joms skelbti savo informacijà, aktualià jaunimui bei jaunimo organizacijoms.
Registruoti nariai gali naudotis virtualiu forumu, jame diskutuoti aktualiomis
temomis. Yra sukurtas forumas ir  organizacijø vadovams, taèiau erdvë nëra ið-
naudojama ir kol kas jame nëra aktyviai diskutuojama. Be to, interneto svetai-
nëje yra talpinami jaunimo organizacijoms aktualûs dokumentai, kita svarbi
informacija. 2006 metais LiJOT interneto svetainæ aplankë ið viso 236830 lanky-
tojø, paskelbta 450 naujienø.

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba leidþia periodiná leidiná „Po skëèiu“.
2006 metais buvo parengti trys leidinio numeriai, nagrinëjantys jaunimo or-
ganizacijoms aktualias temas: „Verslumas jaunimo organizacijose“ – anali-
zuota verslumo samprata bei kaip tapti verslia jaunimo organizacija;  „Kiti-
mas jaunimo organizacijose“, kuriame buvo nagrinëjami organizacijø prisi-
taikymo prie kintanèios aplinkos, vystymosi klausimai, ávairiø iðorës veiks-

niø átaka organizacijø kitimui, ir „Jaunimo organizacijø ávaizdis“, kur buvo aiðkinamasi, kodël yra svarbus
jaunimo organizacijø ávaizdþio formavimas,  dalinamasi sëkmingais jaunimo organizacijø pavyzdþiais ryðiø
su visuomene srityje.  2006 metais LiJOT sukvietë skirtingø jaunimo organizacijø atstovus á diskusijas „Ar
kiekviena jaunimo nevyriausybinë organizacija turëtø bûti versli?“,  „Kitimas organizacijose: apgalvotas ar
spontaniðkas?“, „Ar darbai kalba patys uþ save?“. Diskusijø mintys apibendrintos ir publikuotos  minëtuo-
se LiJOT leidinio „Po skëèiu“ numeriuose. Leidinys yra platinamas jaunimui ir jaunimo organizacijoms
renginiø metu, paðtu siunèiamas organizacijoms  narëms, kitoms jaunimo organizacijoms, savivaldybiø
jaunimo reikalø koordinatoriams, valstybiniø institucijø atstovams.



Tradiciðkai Lietuvos jaunimo organizacijø taryba 2006 metais organizavo Jaunimo Þiemos ir Vasaros Forumus:

Jaunimo Þiemos Forumas 2006  – „Socialinë atsakomybë: verslo sektorius ir jaunimo organizacijos“ vyko 2006 m.
vasario 24-26 d. Druskininkuose. Jaunimo Þiemos Forumas – tai Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos renginys,
skirtas skatinti jaunimo organizacijø dialogà aktualiomis jaunimui temomis, bendradarbiavimà ir bendrø inicia-
tyvø kûrimà. Tai tradicinis Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos renginys, kuris 2006 metais buvo skirtas aptarti
jaunimo organizacijø ir verslo sektoriaus bendradarbiavimà, dabartinæ situacijà, galimybes ir pateikti rekomen-
dacijø bei idëjø, kaip paskatinti bei pagerinti jaunimo ir verslo sektoriaus socialiná solidarumà.

Forumo tikslai: skatinti jaunimo organizacijas ir verslo sektoriø bûti solidarius, dalintis socialine atsakomybe
ágyvendinant socialinius projektus; skatinti jaunimo organizacijas aktyviai siekti bendradarbiavimo su verslo
sektoriumi; skatinti naujø idëjø socialiniams projektams kûrimà; skatinti jaunimo organizacijø ir verslo sekto-
riaus dialogà.

Renginyje buvo kvieèiami dalyvauti jaunimo organizacijø atstovai,
besidomintys socialiniais projektais bei jau  juos vykdantys ar norin-
tys vykdyti, siekiantys glaudesniø ryðiø su verslo sektoriumi. Ið viso
renginyje buvo 60 dalyviø. Jaunimo atstovai buvo skatinami ieðkoti
galimø bendradarbiavimo bûdø su verslo sektoriumi, siûlyti galimà
bendrà veiklà. Forumo metu verslo sektoriaus ir jaunimo organizacijø
atstovai skaitë ðiuos praneðimus: „Socialinë atsakomybë, jos svarba
jaunimui ir verslo sektoriui. Pasaulio pavyzdþiai“. (Kristinas Tauka-
èikas, VRP Hill&Knowlton); „Verslo sektoriaus socialinë atsakomybë
ir bendradarbiavimas su jaunimu“ (Rûta Skyrienë, asociacija Inves-
tors’ Forum); „Jaunimo galimybës bendradarbiauti su verslu“ (Vy-
tautas Dobilas, JCI Lietuva). Darbo grupëse pagal „Ateities dirbtu-
viø“ metodà Þiemos Forumo dalyviai kûrë idëjas galimam verslo sek-
toriaus ir jaunimo organizacijø bendradarbiavimui socialinës atsako-
mybës pagrindu.

Siekdama paskatinti jaunimo ir verslo sektoriaus bendradarbiavimà ir naujø idëjø socialiniams projektams
atsiradimà, Lietuvos jaunimo organizacijø taryba skelbë geriausiø jaunimo organizacijø ir verslo sektoriaus
socialinio bendradarbiavimo pavyzdþiø paieðkà. Geriausi pavyzdþiai buvo pristatyti ir apdovanoti simbolinë-
mis atminimo dovanomis. Geriausiu pavyzdþiu iðrinktas Jaunimo psichologinës paramos centro projektas
„Jaunimo linija“.

Jaunimo Vasaros Forumas 2006 – „Savivaldybiø rinkimai 2007“ vyko  2006
metø liepos 14-16 d. Vilkaviškio rajone. Lietuvos jaunimo organizacijø
taryba, siekdama aktyvesnio dialogo tarp LiJOT nariø, kasmet organi-
zuoja jaunimo vasaros forumà. Ðiais metais, siekiant LiJOT nares supa-
þindinti su jaunimo organizacijø lobizmo ir kitokios veiklos galimybëmis
savivaldybiø rinkimø metu, buvo pasirinkta tema – savivaldybiø rinki-
mai 2007 metais. Norint kuo patraukliau jaunimui perteikti informacijà,
buvo organizuojamas simuliacinis þaidimas, imituojantis savivaldybiø
rinkimus, kuriame dalyvavo visi Vasaros forumo dalyviai.

Pagrindiniai Vasaros forumo tikslai: supaþindinti jaunimà su rinkimais,
„rinkimø virtuve“; supaþindinti su savivaldybiø rinkimø sistema; su-

 Jaunimo ÞiemosForumas



paþindinti su lobizmo specifika rinkimø metu; parodyti galimybes, kaip
galima iðnaudoti rinkimø metu atsirandanèias galimybes regionø jau-
nimo situacijai gerinti; supaþindinti su interesø derinimo ir atstovavi-
mo, abipusiø ásipareigojimø tarp jaunimo organizacijø ir kitø grupiø
svarba.

2006 metais Lietuvos jaunimo organizacijø taryba tæsë Jaunimo disku-
sijas. Jaunimo diskusijø tikslas – skatinti jaunimo, jaunimo organizaci-
jø ir visuomenës veikëjø dialogà bei diskusijas jaunimui aktualiais klau-
simais, kelti svarbias visuomenei ir jauniems þmonëms problemas, ieð-
koti jø sprendimo bûdø. Jaunimas ðiomis diskusijomis siekia parodyti,
jog yra integrali visuomenës dalis, kurios nuomonë turi bûti iðklausyta
ir á jà reikia atsiþvelgti priimant sprendimus. 2006 metais ávyko dvi
diskusijos.

Jaunimo diskusija „Karjera ar šeima?“ vyko 2006 m. kovo 23 d. Vilniuje. Lietuvos jaunimo organizacijø taryba
tæsë „Jaunimo diskusijø“ ciklà ir kvietë jaunimo organizacijø lyderius ir visuomenës bei politikos veikëjus á
pokalbá apie jaunø þmoniø galimybes derinti darbà ir ðeimyniná gyvenimà. LiJOT kvietë diskutuoti apie tai,
kaip galima pagerinti sàlygas jauniems þmonëms derinti darbo ir ðeimos atsakomybes ir taip paskatinti ðalies
demografinës situacijos gerinimà bei su tuo susijusiø visuomenës senëjimo, gresianèios ekonominës recesijos,
darbingo amþiaus þmoniø skaièiaus maþëjimo ir kitø socialiniø bei ekonominiø problemø kilimo stabdymà. Ið
viso diskusijoje dalyvavo 16 jaunimo lyderiø, LR Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos atstovë ir LiJOT
Valdybos narë Saulë Dagilytë, Jolanta Jakavonytë, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkø darbdaviø konfede-
racijos vykdanèioji direktorë, Vytautas Vorobjovas, neseniai sukûræs ðeimà. Diskusijos iðvadø pagrindu vëliau
buvo formuluojama LiJOT pozicija dël jaunø þmoniø galimybiø derinti ðeimos ir darbo atsakomybes, priimta
LiJOT Asamblëjoje. Daugiau informacijos apie ðià pozicijà galie rasti ataskaitos dalyje „Jaunimo ir jaunimo
organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas“.

Jaunimo diskusija „JNVO kokybës standartas: poreikis ir perspektyvos“ vyko 2006 m. rugsëjo 20 d. Vilniuje.
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba tæsë „Jaunimo diskusijas“ ir kvietë jaunimo organizacijø lyderius ir
visuomenës bei politikos veikëjus  pasitarti apie Jaunimo nevyriausybiniø organizacijø (JNVO) kokybës
standartà. LiJOT kvietë diskutuoti apie ðio standarto sukûrimo poreiká, jo galimà turiná ir átakà jaunimo
organizacijø veiklai gerinti bei dalintis patirtimi apie kokybës vadybos standartø taikymà kitose organizaci-
jose bei sektoriuose. Ið viso diskusijoje dalyvavo 30 jaunimo organizacijø lyderiø bei kitø NVO, verslo ir vals-
tybinio sektoriaus atstovø.

Vyko statutiniai renginiai – LiJOT Asamblëjos, prisidëjusios prie LiJOT nariø dialogo skatinimo. Asamblëjø
metu formaliose ir neformaliose erdvëse buvo sudarytos galimybës LiJOT nariø lyderiams diskutuoti aktualiais
jaunimui klausimais, pristatyti jaunimo organizacijø vykdomas veiklas, dalintis aktualia informacija, teikti
siûlymus LiJOT veiklai.

Gruodþio 14 d. Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos rengtame Padëkos vakare (Vilniaus dailës muziejuje)
buvo prisiminti daugiausia prie jaunimo organizacijø veiklos ir iniciatyvø 2006 metais prisidëjæ asmenys, insti-
tucijos, organizacijos. Padëkos vakaras – tai laikas ir erdvë, kurioje susitinka jaunimo organizacijø lyderiai,
valstybiniø institucijø bei verslo atstovai, kryptingai dirbæ jaunimo labui iðtisus metus. Susirinkusius renginio
dalyvius sveikino Europos Parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis, Seimo nariai – Algimantas Sala-
makinas ir Algirdas Sysas, LR Prezidento konsultantas Arûnas Kuèikas bei Jaunimo reikalø departamento prie
Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldþiukas. Iðkilmingo renginio
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metu buvo áteikti tradiciniai (teikiami nuo 2002 m.) apdovanojimai,
kuriais pagerbiami iniciatyvaus jaunimo ávertinti asmenys, organizaci-
jos. Metø jaunimo ambasadoriaus nominacija „Uþ iniciatyvà skatinant
bendradarbiavimà tarp Valstybës, verslo sektoriaus ir jaunimo nevy-
riausybiniø organizacijø, siekiant visuomenei aktualiø pokyèiø“ buvo
áteikta LR ambasadoriui Didþiojoje Britanijoje Vygaudui Uðackui. Me-
tø jaunimo partnerio nominacija „Uþ visapusiðkà paramà jaunimo ini-
ciatyvoms“ atiteko telekomunikacijø bendrovei „Teo LT“ . Metø jauni-
mo ávykiu paskelbtas LiJOT organizuotas projektas „Misija Sibiras“.
LiJOT Skolos apdovanojimas buvo skirtas Mantvydui Juozapavièiui,
buvusiam JKL, LATA valdybos nariui, VU doktorantui. Padëkos vaka-
rà Lietuvos jaunimo organizacijø taryba rengia antrà kartà. Ið viso ren-
ginyje dalyvavo apie 150 jaunimo lyderiø ir kviestiniø sveèiø.

Bendras ilgalaikio tikslo „Siekti, kad LiJOT taptø veiksminga platfor-
ma dialogams, informacijos, patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir ini-
ciatyvø mainams“ ágyvendinimo 2006 m. vertinimas.

2006 metais ágyvendinant ðá ilgalaiká tikslà daugiausia buvo orientuo-
jamasi á jau esanèiø platformø dialogams, informacijos, patirties, geros
praktikos pavyzdþiø ir iniciatyvø mainams tarp jaunimo organizacijø
ágyvendinimà ir tobulinimà. Atsiþvelgiant á LiJOT renginiø dalyviø pa-
siûlymus ir pageidavimus tradiciniai renginiai buvo tobulinami ir su-
daroma daugiau galimybiø pristatyti organizacijø veiklà, ieðkoma nau-
jø erdviø, padedanèiø skatinti jaunimo organizacijø bendravimà ir ben-

dradarbiavimà. LiJOT siekia tradicinius renginius daryti patrauklesnius jaunimo organizacijoms. Be to, buvo
tobulinami palyginti neseniai LiJOT pradëti organizuoti tradiciniais tampantys reginiai  – Jaunimo diskusijos ir
Padëkos vakaras, kuriø koncepcijà buvo siekiama padaryti patrauklesnæ ir ádomesnæ jaunimo organizacijoms ir
kitoms tikslinëms grupëms. Ðia prasme bûtina pabrëþti, kad atsirado daugiau ir ávairesniø galimybiø ir erdviø
jaunimo organizacijoms bendradarbiauti. Visgi yra bûtina toliau tobulinti tradicinius ir neseniai pradëtus orga-
nizuoti renginius, skirtus LiJOT nariø bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti, ieðkoti naujø nariams pa-
traukliø ir efektyviø erdviø, siekti sukurti sistemingà bendradarbiavimà, uþtikrinantá ne tik bendrø ryðiø uþ-
mezgimà, bet ir efektyvaus  bendradarbiavimo palaikymà, tæstinumà. Kita vertus, bûtina skirti daugiau dëme-
sio jaunimo organizacijø bendradarbiavimui su kitais sektoriais (verslo, vieðuoju, kitomis nevyriausybinëmis
organizacijomis) ir siekti tokio pat sistemingo ir efektyvaus dialogo, informacijos, patirties, geros praktikos
pavyzdþiø ir iniciatyvø mainø. Taip pat yra bûtina tobulinti esamus ir ieðkoti naujø bûdø jaunimo organizacijø
nuolatiniam, ne LiJOT renginiø metu vykstanèiam, dialogui ir informacijos mainams skatinti, diegiant ir tobu-
linant elektronines ir kitokias bendravimo formas, prisidedant prie LiJOT nariø bendravimo etikos ir kultûros
kûrimo bei ieðkant kitø bendravimo palaikymo bûdø, atitinkanèiø LiJOT nariø poreikius.

Padëkos vakaras



III veiklos kryptis „Jaunimo ágalinimas“

Ilgalaikiai LiJOT tikslai:

• Sudaryti sàlygas ir skatinti sàmoningà jaunimo dalyvavimà globaliuose, visuomenei ir valstybei aktualiuose
procesuose bei ugdyti pilietiðkumà, tolerancijà ir kultûriná savitumà.
• Siekti, kad bûtø sukurtos ir ádiegtos jaunimo poreikius ir galimybes atitinkanèios uþimtumo bei verslumo
programos.
• Ágûdþiai ir þinios, neformalaus ugdymo pagrindu ágytos jaunimo organizacijose, pripaþástami verslo ir valstybi-
niuose sektoriuose.

LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas 2006 metais:

LiJOT aktyviai prisidëjo ir sekë su pilietiðkumu susijusiø klausimø plëtotæ. Vienas svarbiausiø numatytø veiksmø
buvo darbo grupiø inicijavimas ir dalyvavimas esamose programose, keliant pilietiðkumo ugdymo programø
kokybæ ir spartinant realiais jaunimo poreikiais grástà ágyvendinimà.

Dalyvauta:

• Prezidentûroje vykusiame pasitarime „Vadovëliai ir pilietinis, tauti-
nis bei patriotinis ugdymas“.
• Jaunimo reikalø departamento prie Socialinës apsaugos ir darbo
ministerijos ir LiJOT inicijuotos Europos Tarybos kampanijos „Visi
skirtingi – visi lygûs“ Nacionalinio kampanijos komiteto veikloje, kur
vienas ið pagrindiniø tikslø – jaunø þmoniø aktyvumo ir pilietiðkumo
skatinimas.
• LRS ávairiø komitetø posëdþiuose dël ilgalaikës tautiðkumo ir pilie-
tiðkumo programos svarstymo ir pasiûlymø teikimo.

Gerinant informacijos sklaidà su jaunimu susijusiais klausimais 2006
metais buvo uþsibrëþti ir pasiekti ðie pagrindiniai tikslai:

• Iðplësti ir padaryti dar patrauklesná „Eurodesk Lietuva“ portalà:
„Eurodesk Lietuva“ portalà 2006 metais aplankys 150 000 þmoniø;
• Teikti jaunimui aktualià ir naudingà informacijà: „Eurodesk Lie-
tuva“ portalas teiks svarbiausià jaunimà dominanèià informacijà;
•Gerinti jaunimo informavimà: siekiant veiksmingai informuoti
jaunimà bus atliekama informacijos jaunimui kokybës ir sklaidos
analizë.

Dar 2004 metais iðkeltas vienas ið pagrindiniø Eurodesk Lietuva tikslø – gerinti informacijos sklaidà su jauni-
mu susijusiais klausimais, per ðiuos metus buvo visiðkai ágyvendintas, rezultatai virðijo lûkesèius – 2006
metais vien informaciná portalà jaunimui www.eurodesk.lt aplankë 254 137 lankytojai, sulaukëme 634 uþ-
klausø elektroniniu paðtu bei telefonu. Lyginant su praëjusiais metais ðis skaièius padvigubëjo.



1 pav. Eurodesk Lietuva tinklapio lankomumas 2005 – 2006 m.

2 pav. Eurodesk Lietuva tinklapio lankomumas 2006 m.

2004 metais pradëtas formuoti Eurodesk Lietuva nacionalinis tinklas ðiais metais, kaip ir buvo planuota, pasi-
pildë dar keturiais regioniniais partneriais ir ðiuo metu jau vienija 8 jaunimo nevyriausybiniø organizacijø
asociacijas: „Apskrituosius stalus“ Klaipëdoje, Panevëþyje, Alytuje, Utenoje, Ðakiuose, Zarasuose, Naujojoje
Akmenëje ir Ðilutëje. Siekiant tinklà dar labiau iðplësti bei kuo daugiau iðeiti á ávairius Lietuvos regionus,
nuolat vykdoma naujø potencialiø partneriø paieðka.

Neradusiems pakankami informacijos informaciniame portale www.eurodesk.lt arba Europos jaunimo portale,
Eurodesk Lietuva suteikia galimybæ pateikti klausimus elektroniniu paðtu, telefonu, uþpildþius formà portaluo-
se arba ateiti á mûsø biurà. Per 2006  metus ið viso sulaukëme 634 klausimø: 16 ið jø uþdavë tiesiai á LiJOT biurà
atëjæ jauni þmonës, sulaukëme 28 klausimø telefonu, 590 mus pasiekë elektoriniu paðtu. Á visus ðiuos klausimus
buvo iðsiøsti iðsamûs atsakymai arba nuorodos, kur toliau kreiptis ieðkant vienokios ar kitokios informacijos.
Eurodesk Lietuva darbuotojai bei regioniniai tinklo partneriai kiekvienà dienà aktyviai dalyvavo Eurodesk
tinklo veikloje, naudodamiesi vidinio komunikavimo programa First Class. Ðioje programoje taip pat nuolat
buvo atsakinëjama kitø ðaliø Eurodesk partneriø klausimus, teikiama „nacionalinë“ informacija.

2006 metais Eurodesk Lietuva vykdë keletà informaciniø kampanijø, kuriomis siekëme, kad kuo daugiau jau-
nimo bei þmoniø, dirbanèiø su jaunimu, suþinotø apie tinklo teikiamas nemokamas paslaugas bei Europos
siûlomas galimybes.



Dar nuo 2005 metø gruodþio mënesio didþiøjø Lietuvos miestø visuomeninio transporto stotelëse bei reklaminëse
kolonose kabojo Eurodesk Lietuva reklaminiai plakatai, kurie savo ðûkiu „Esi jaunas þmogus? Pasiklydai infor-
macijos sraute?“ kvietë apsilankyti informaciniame portale www.eurodesk.lt. Visoje Lietuvoje buvo pakabinta
180 plakatø stotelëse ir 150 reklaminëse kolonose. Ðie plakatai buvo pagaminti bendradarbiaujant su Socialinës
apsaugos ir darbo ministerija bei reklamos paslaugø agentûra JCDecaux ir platinami visus ðiuos metus.

Vasaros pradþioje buvo vykdoma informacinë kampanija drauge su in-
terneto kavinëmis Vilniuje, Kaune, Alytuje bei Utenoje: jose ant kom-
piuteriø monitoriø buvo priklijuoti Eurodesk Lietuva reklaminiai lipdu-
kai, kvieèiantys apsilankyti www.erodesk.lt portale. Prie ðios kampani-
jos prisijungë 23 interneto kavinës. Regionuose, kuriuose yra Eurodesk
Lietuva regioniniai partneriai (Klaipëdos, Panevëþio, Alytaus, Utenos,
Naujosios Akmenës, Zarasø, Ðakiø, Ðilutës) ðie lipdukai buvo iðplatinti
bibliotekose bei mokyklose. Per 2006 metus ið viso buvo iðplatinta 6000 tokiø lipdukø. Tæsiant ðià informacinæ
akcijà, metø pabaigoje, bendradarbiaujant su Ðvietimo ir mokslo ministerija Eurodesk Lietuva informaciniai
lipdukai bei plakatai bus išplatinti visose Lietuvos mokyklose.

Nuo balandþio mënesio Utenos regioninës televizijos eteryje transliuo-
jama Eurodesk Lietuva reklama. Kadangi informavimas televizijos ete-
ryje duoda efektyviø rezultatø, pradëtas bendradarbiavimas su kitø
regionø televizijomis, siekiant ir jø eteryje transliuoti Eurodesk rekla-
mà nemokamai.

Minint Lietuvos ástojimo á  ES antràsias metines, bendradarbiaujant su
Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje bei Europos informaciniais cen-
trais, Europe Direct – buvo or-
ganizuotas fotografijø konkur-
sas jaunimui „Mano Europa“.
Konkurso nugalëtojø darbø
paroda visà vasarà keliavo per
daugelá Lietuvos miestø, kar-
tu informuodama jaunimà ir

apie Eurodesk Lietuva informaciná portalà bei jo teikiamas paslaugas
ir informacijà. Geriausiø konkurso darbø paroda buvo eksponuojama
Europos Komisijos atstovybëje Lietuvoje, Klaipëdos, Panevëþio, Ðiau-
liø, Tauragës, Alytaus, Marijampolës, Telðiø, Utenos Europe Direct in-
formacijos centruose, Eurodesk regioniniø partneriø organizacijose Ða-
kiuose, Utenoje, Zarasuose bei Naujojoje Akmenëje. Renginys susilau-
kë labai didelio visuomenës dëmesio bei teigiamo dalyviø bei aplinki-
niø ávertinimo.

Visus metus tinklo veikla buvo aktyviai pristatinëjama renginiuose jaunimui – tai ir Lietuvos jaunimo organiza-
cijø tarybos (LiJOT) Asamblëjos bei forumai, ávairûs mokymai, jaunimo nevyriausybiniø organizacijø sàjungø
„Apskritieji stalai“ suvaþiavimas „Apskritalizacija“, ávairiø jaunimo organizacijø renginiai bei vasaros stovyk-
los. Nacionalinis Eurodesk Lietuva partneris bei tinklo regioniniai partneriai per 2006  metus dalyvavo 38 to-
kiuose renginiuose, pristatydami tinklo veiklà. Nuolat buvo gaminami ir platinami informaciniai Eurodesk
Lietuva lankstinukai – skirtukai. Jie buvo dalijami jaunimui bei þmonëms, dirbantiems su jaunimu, ávairiø
anksèiau minëtø renginiø metu, taip pat organizuojant tinklo veiklos pristatymus regionuose. Eurodesk Lietu-
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va reklaminë atributika – þinuèiø laikikliai, tuðinukai, antistresiniai kamuoliukai, atðvaitai ir kt. – buvo skiriami
kaip ávairiø tinklo bei partneriø organizuotø konkursø prizai.

Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus pedagoginiame universitete ásikûrusiu Socialinës ko-
munikacijos institutu – informacijà apie Eurodesk Lietuva veiklà bei naujienos platinamos ðio bei kitø univer-
sitetø studentams, Eurodesk reklama buvo spausdinama laikraðtyje studentams „Magister vitae“. Informacinis
straipsnis apie Eurodesk veiklà kovo mënesá buvo iðspausdintas Klaipëdos dienraðtyje „Vakarø ekspresas“.

2006 metais informaciná portalà jaunimui www.eurodesk.lt aplankë per 240 000 lankytojø – tai yra daugiau negu
tris kartus daugiau, lyginant su 2005 metais. Ðiame informaciniame portale jaunimas bei þmonës, dirbantys su
jaunimu, gali rasti ðiø srièiø informacijos:

• kaip ieðkoti partneriø ar teikti paraiðkas finansavimui;
• finansavimo programos;
• Lietuvos bei ES jaunimo politika;
• pagrindinë informacija apie Europà;
• ES mokymø priemonës bei specialiøjø terminø þodynai;
• mobilumo klausimai (mokslas, studijos, darbas, kelionës, savanoriðka veikla);
• jaunø þmoniø teisës;
• laisvalaikis;
• jaunimo organizacijø Lietuvoje kontaktai.

Per 2006 metus buvo surinkti ir atnaujinti jaunimo organizacijø Lietuvoje kontaktiniai duomenys. Ðiuo metu
portalo duomenø bazëje patalpinti 863 jaunimo organizacijø  kontaktai, 125 Europos bei nacionalinës finansa-
vimo programos. Puslapyje galima rasti per 300 apraðymø bei nuorodø á kitus internetinius puslapius, kuriuose
pateikiama su jaunimo mobilumo tema susijusi informacija. Per visus metus puslapyje buvo paskelbta daugiau
kaip 370 naujienø, skirtø jaunimui. Tæsiamas bendradarbiavimas  su laisvalaikio portalu www.obuolys.lt  – visos
Lietuvos kino teatrø repertuarai ið ðio portalo tiesiogiai perduodami á www.eurodesk.lt. Portalo informacija
visus metus nuolat perþiûrima ir atnaujinama – paðalinamos arba pakeièiamos kitomis neveikianèios nuorodos,
talpinama nauja informacija.

Europos jaunimo portalas (EYP) http://europa.eu/youth. Eurodesk Lietuva koordinuoja Europos jaunimo por-
talo (EYP) http://europa.eu/youth) dalá, kurioje yra nacionalinë informacija. Visus metus á lietuviø kalbà buvo
verèiamos naujienos talpinamos EYP, naujø portalo daliø pavadinimai, informacinës þinutës. Kartà per mënesá
buvo tikrinama portale esanti nacionalinë informacija, iðtrinamos arba pakeièiamos neveikianèios nuorodos,
dedama nauja informacija. Aktualiausios Lietuvos jaunimui ðio portalo naujienos talpinamos www.eurodesk.lt,
www.lijot.lt bei Eurodesk regioniniø partneriø interneto svetainëse bei naujienlaiðkiuose. Visø Eurodesk pri-
statymø metu buvo minimas bei akcentuojamas Europos jaunimo portalas, jo teikiama informacija bei galimy-
bës. EYP reklaminis skydelis patalpintas Eurodesk Lietuva, Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos bei Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentûros interneto svetainëse.

Vasaros pabaigoje Eurodesk Lietuva vykdë moksleiviø apklausà, kurios tikslas buvo iðsiaiðkinti pagrindinius
mokyklinio amþiaus jaunimo informacinius poreikius. Pagal šios apklausos rezultatus buvo atnaujinama infor-
macinio portalo www.eurodesk.lt informacija bei ruošiamas specialus informacinis lankstinukas šios amþiaus
grupës jaunimui bei vykdoma informacinë kampanija Lietuvos mokyklose.



Informuoti apie galimybes ir suinteresuoti jaunimà uþsiimti verslu

Ðiø metø pradþioje buvo labai aktyviai dirbama skatinant jaunimo verslumà, tam buvo paskirtas atskiras sava-
noris, kuris sekë  ávykius ir aktyviai prisidëjo prie Nacionalinës jaunimo verslumo skatinimo programos kûrimo.
Buvo teikiami pasiûlymai ðios programos ágyvendinimui. Taip pat dalyvauta susitikimuose su verslo inkubato-
riø atstovais, kur buvo kalbëta apie galimybes LiJOT aktyviau prisidëti prie jaunimo verslumo skatinimo.
LiJOT nusprendë nesiimti iniciatyvos aktyviai dirbti tiesiogiai skatinant jaunimo verslumà, bet orientavo veik-
là á siûlymø teikimà ir dalyvavimà kuriant programas bei jø ágyvendinimo priemones.

Atlikti su verslumu susijæ tokio pobûdþio veiksmai:

• iðleistas leidinio „Po skëèiu“ numeris „Jaunimo verslumas organizacijose“;
• LiJOT interneto svetainëje patalpinta iðsami informacija apie jaunimo verslumà bei susijusius su juo aktua-
lius jaunimui tyrimus ir  kiti dokumentai;
• teikiami siûlymai Nacionalinei jaunimo verslumo skatinimo programai;
• dalyvauta VJRT organizuotame tarptautiniame seminare su norvegais „Jaunimo iniciatyvos, dalyvavimas ir
verslumas“, kur buvo skaityti praneðimai apie aktyvø jaunimo dalyvavimà ir jo skatinimà, pasitelkiant informa-
cines kampanijas.

LiJOT ágyvendinti tarptautiniai renginiai:

• LiJOT, remdamasi Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovø, atsakingø uþ
jaunimo politikà, pasiraðytu protokolu „Dël bendradarbiavimo jauni-
mo srityje“, surengë Baltijos ðaliø jaunimo tarybø atstovø susitikimà
Vilniuje. Ðio susitikimo metu buvo aptarti jaunimo politikos klausimai
Baltijos ðalyse, galimas bendradarbiavimas su kaimyninëmis ðalimis,
neformalaus ugdymo klausimas.
• LiJOT biure Baltarusijos jaunimo ir vaikø organizacijos sàjungos
„RADA“ ir Europos jaunimo forumo atstovai susitiko aptarti bûdus,
kaip remti demokratiná pilietiná jaunimo judëjimà. Ðiame susitikime
susitarta dël konkretaus tolimesnio veiksmø plano, kaip remti demo-
kratinæ jaunimo iniciatyvà Baltarusijoje, plëtoti tarptautiná bendradar-
biavimà, uþtikrinti Baltarusijos jaunimo organizacijø atstovavimà Eu-
ropos lygmenyje.
• Vykdytas tarptautinis projektas „Step out Europe“, kur pagrindinis
tikslas – Baltijos ir Vidurþemio jûros regiono ðaliø jaunimo bendradar-
biavimo skatinimas, patirties bei kultûriniø mainø galimybiø aptari-
mas. Susitikimo metu buvo siekiama uþmegzti glaudesnius partnerys-
tës ryðius tarp nacionaliniø jaunimo organizacijø tarybø ir Vidurþemio
jûros regiono ðaliø nevyriausybiniø jaunimo organizacijø.
• Tarptautinë jaunimo kampanija Lietuvoje „Jaunimas uþ gyvenimà
be tabako“.
• Tarptautiniai mokymai „Make it visible“, skirti nacionaliniø jaunimo
organizacijø tarybø atstovams, dirbantiems vieðøjø ryðiu srityje.
• Europos jaunimo forumo susitikimas su nacionaliniø tarybø ir tarp-
tautiniø organizacijø atstovais, dirbanèiais vieðøjø ryðiø srityje.
• Tarptautiniai mokymai „Bridges of democracy“. Tarptautiniai mokymai „Bridges of democracy“



Jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo skatinimas

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba, siekdama atkreipti dëmesá á Lietuvos jaunimo patriotiðkumo ugdymo
reikðmæ, parengë projektà „Misija Sibiras“. Projekto idëja gimë 2005 metais LiJOT rudens Asamblëjoje pri-
ëmus rezoliucijà dël jaunimo patriotiðkumo. Ðios rezoliucijos pagrindinis teiginys – Lietuvos jaunimas yra pa-
triotiðkas, tik patriotiðkumà jis suvokia kitaip, nei prieð tai buvusios kartos, todël jam nëra galimybiø pasireikðti
visuomenës suprantamomis „tradicinëmis“ priemonëmis. Tai paskatino imtis jaunimo iniciatyvos. Patriotišku-
mas jaunimui vis dar daþnai pristatomas kaip pareiga, kurià privaloma atlikti be iðlygø ar supratimo, kuo jis
svarbus þmogaus asmenybei, todël daugelis jaunø þmoniø patriotiðkumà suvokia kaip jiems tolimà, vyresniems
bûdingesná jausmà. Svarbu suteikti galimybes jaunimui priimtinais ir jiems suprantamais bûdais reikðti savo
patriotiðkumà. Lygiai taip pat svarbu kaip tik ámanoma daugiau dirbti ta linkme, kad pati patriotiðkumo sàvo-
ka, svarbiausi Lietuvos istorijos aspektai bûtø jaunimui aiðkinami ir pateikiami suprantama kalba.

Siekdama puoselëti jaunimo domëjimàsi valstybës isto-
rija bei deramai pagerbti nuo sovietø okupacijos nuken-
tëjusius Lietuvos pilieèius, Lietuvos jaunimo organizaci-
jø taryba surengë ekspedicijas á lietuviø trëmimø, masi-
niø þudyniø, koncentracijos stovyklø ir ákalinimo vietas.

Pirmosios ekspedicijos data sutapo su lietuviø trëmimo 65 metø sukakties minëjimu ir ávyko 2006 m. birþelio
14 dienà.

Balandþio 26 – geguþës 14 dienomis buvo paskelbta dalyviø atranka á
ekspedicijas. Apie atrankà buvo informuota dienraðèio „Lietuvos ry-
tas“ priede „Mes“, internetiniuose naujienø portaluose „Info.lt“, „Om-
ni“, „Delfi“, ávairiø jaunimo organizacijø internetiniuos puslapiuose,
elektroninëse konferencijose. Jaunimas buvo kvieèiamas uþpildyti da-
lyvio anketà projekto puslapyje www.misijasibiras.lt. Per atrankos lai-
kotarpá Lietuvos jaunimo organizacijø taryba sulaukë beveik tûkstan-
èio asmenø, norinèiø dalyvauti ekspedicijose, anketø. Anketas pildë
ne tik Lietuvoje gyvenantys jaunuoliai, bet ir ðiuo metu ið tëvynës iðvy-
kæ tautieèiai. Anketose buvo labai ádomiø ir originaliø minèiø patrio-
tizmo tema, ir tai akivaizdþiai parodë, kad jaunimas mûsø visuomenëje
neretai yra neávertinamas. Vienas svarbiausiø motyvø buvo galimybë
prisiliesti prie savo paèiø ðeimos praeities – noras pamatyti tas vietas
bei aplinkà, kur buvo iðtremti jø artimieji, kokiu oru jie kvëpavo, ant
kokios þemës vargo ir mirë. Þmonës suprato ðio projekto svarbà ir aktu-
alumà, todël matë save ðios unikalios patirties skleidëjais.

Atrenkant dalyvius svarbiausia buvo jø motyvacija, patriotiðkumo su-
pratimas, noras prisidëti prie projekto vëliau já vieðinant ir pristatant.
Atranka vyko dviem etapas: pirmojo metu projekto organizatoriai kar-
tu su partneriais atrinko beveik ðimtà jaunuoliø, su kuriais vëliau buvo
susitikta. Po susitikimø ir gyvø pokalbiø buvo atrinkti visø keturiø
ekspedicijø dalyviai. Be atrankos á projektà buvo pakviestas aktorius
Audrius Bruþas, tinkintis, kad jo dalyvavimas projekte  pritrauks di-
desná spaudos ir visuomenës susidomëjimà. Visose ekspedicijose daly-
vavo po vienà LiJOT atstovà, kurie nedalyvavo atrankoje, taèiau turëjo
specifines uþduotis ir pareigas ekspedicijose.

Jaunimas Sibire tvarkë tremtiniø kapus



Specialiai projekto viešinimui ir informacijos pateikimui buvo sukur-
tas projekto tinklalapis www.misijasibiras.lt. Šiame tinklalapyje pri-
statoma projekto idëja bei tikslai, naujienos, partneriai ir rëmëjai, pa-
teikiama informacija apie atrinktus ekspedicijø dalyvius, supaþindi-
nama su ekspedicijø marðrutais, pateikiama trumpa informacija apie
vietas, kurias siekë aplankyti ekspedicijos. Ávykus ekspedicijai, tinkla-
lapyje buvo patalpintos nuotraukos ir dalyviø dienoraðèiø iðtraukos,
parodø eksponavimo laiko grafikas ir vietos.

Tinklalapis susilaukë didelio susidomëjimo. Vidutinis lankomumas
3400 lankytojø per mënesá. Lankomumas þymiai padidëjo prasidëjus
parodos eksponavimui (vykstant parodai vidutinis mënesio lankomu-
mas siekia 5000 lankytojø). Lietuvos gyventojø lankomumas tinklala-
pyje sudarë tik apie 60% visø apsilankiusiøjø, kiti lankytojai – ið Di-

dþiosios Britanijos, Jungtiniø Amerikos Valstijø, Vokietijos, Kipro, Izraelio, Japonijos, Australijos, Rumunijos,
kitø ðaliø. Tai árodo, kad þinia apie projektà pasiekë ir mûsø tautieèius, ðiuo metu iðvykusius ið Lietuvos, kurie
domisi savo ðalies istorija.

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba, ágyvendindama projektà „Misija Sibiras“, buvo suplanavusi keturias
ekspedicijas, kurios turëjo aplankyti lietuviø trëmimo ir þûties vietas Irkutsko, Krasnojarsko, Komi, Tomsko,
Permës ir Tiumenës srityse. Taèiau dël susiklosèiusiø aplinkybiø ávyko tik trys ekspedicijos. Jau prasidëjus
ekspedicijoms teko koreguoti marðrutus ir keisti planus. Visas ekspedicijas lydëjo ir joms vadovavo patyræs
vadovas Gintautas Alekna. Pirmosiose dviejose (planuotos trys) ekspedicijose buvo susitinkama su vietos
lietuviø bendruomenëmis, aplankytos lietuviø þuvimo vietos, kiek buvo ámanoma sutvarkytos kapinës. Ekspe-
dicijø dalyviams teko ið peties pasidarbuoti kirviais bei pjûklais tvarkant kapines. Paskutinë ekspedicija buvo
kiek kitokia, jos metu dalyviams teko nemaþai ir fiziniø iðbandymø: reikëjo áveikti nemenkus atstumus keliau-
jant Sibiro miðkais, kad pasiektø sunkai prieinamas vietoves ir aplankytø lietuviø kapavietes, jas áamþintø.
Pirmoji ekspedicija iðvyko birþelio 14 d. ir ði data sutapo su mûsø tautos trëmimø pradþios minëjimu. Ekspedi-
cijose dalyvavo po 6-8 þmones ir visos jos truko vidutiniškai po dvi savaites.

Ekspedicija Irkutsko srityje susitiko su lietuviø bendruomenës atstovais, aplankë ir sutvarkë Kardono, 52 kvar-
talo, Srednios, Zulumajaus, Centrinio Chazano ir Bolðosios Reèkos kapines. Ðios ekspedicijos dalyviai dalyvavo
ið anksto suplanuotame Irkutsko bendruomenës pastatyto paminklo lietuviø kanèioms Sibire atminti atidengi-
me. Ðios ekspedicijos dalyviams labai padëjo ir juos palaikë lietuviø bendruomenës nariai, kurie ne tik padëjo
rasti transportà, taèiau ir patys dalyvavo kapø tvarkyme.

Komi Respublikà lankë atroji ekspedicija. Jos dalyviai nuvyko á Syktyfkarà, Nydz Vyèegodskajos lagerá, Vorku-
tà, Abezæ, Intà, Koþinà. Syktyfkare susipaþino su vienu ið lietuviø tremtiniø, vis dar gyvenanèiu Rusijoje, Ana-
tolijumi Smilingiu, ðis þmogus rûpinasi Nydz Vyèegodskajos lagerio kapinëmis. Dalyviams teko keliauti ávai-
riausias bûdais, norint pasiekti kapavietes: skristi, vykti nuomotu automobiliu, keliauti traukiniais, þingsniuoti
nemenkus atstumus taiga.

Paskutinë ekspedicija iðvydo lietuviø trëmimo ir þûties vietas Tomsko ir Krasnojarsko srityse. Dalyviai aplankë
ir tvarkë Tomsko, Bielyj Jar, Taiðeto, Ilankos, Riðotø, Rivuèyk , 85 ir 102 kvartalø kapines. Ðios jaunimo ekspe-
dicijos dalyviams teko nemenkas išbandymas – per dvi dienas taigoje pësèiomis áveikti 80 km atstumà.

Visø ekspedicijø metu jaunimas fotoaparatais ir dienoraðtyje fiksavo savo áspûdþius ir patyrimus. Vëliau dieno-
raðèiø iðtraukos buvo patalpintos projekto tinklalapyje, o ið nuotraukø  parengta parodos ekspozicija.

„Misija Sibiras“ dalyviai



Jaunimo misijos Sibire susilaukë ir didelio þiniasklaidos dëmesio. Pirmoji ekspedicija iðvyko birþelio 14 d. ir
sutapo su tremties pradþios 65 metinëmis – taip simboliðkai paminëjo ir áprasminimo ðià dienà. Apie ekspedici-
jas visuomenæ informavo visos didþiausios þiniasklaidos priemonës, taip pat regioninës televizijos ir dienraðèiai.
Jaunimo atstovams sëkmingos pirmosios ekspedicijos linkëjo ir ðalies valdþios atstovai: iðkilmingame posëdyje
Seimo pirmininkas V. Muntianas jaunimo atstovams áteikë atminimo lenteles, Prezidentas V. Adamkus Lukið-
kiø aikðtëje vykusiame minëjime – Valstybës vëliavà, á Vilniaus geleþinkelio stotá iðlydëti jaunimo atstovø atvy-
ko projekto globëjai – A. Brazauskas ir EP narys prof. V. Landsbergis. Vëliau, Rusijos Federacijos ambasadai
Lietuvoje atsisakius iðduoti vizas antrosios ekspedicijos dalyviams, projektas susilaukë dar didesnio þiniasklai-
dos ir visuomenës dëmesio.

Viena svarbiausiø projekto daliø – veiklos vieðinimas ir ávykdytos veiklos pristatymas visuomenei. Daug ekspe-
dicijø vyko á Sibirà  ir iki ðiol, taèiau visuomenë apie jas buvo maþai informuota. Didelë visuomenës dalis net
nenutuokia, kad keliautojai yra iðvaikðèiojæ labai didelæ Sibiro dalá, parengæ þemëlapius, kur gyveno iðtremti
lietuviai, suþymëjæ kapus.

Siekiant kuo didesnio jaunimo ir visos visuomenës susidomëjimo buvo nuspræsta rengti parodà ið nuotraukø ir
dienoraðèiø iðtraukø. Paroda rengta siekiant parodyti jaunø þmoniø vertinimà ir supratimà, jø poþiûrio taðkà,
kuris kartais ir skiriasi nuo vyresniosios kartos. Parengtà parodà sudarë 26 nuotraukos, papildytos dienoraðèiø
iðtraukomis, vaizdas sietas su dalyviø mintimis, siekiant labiau atskleisti dalyviø patyrimus ekspedicijose.
Parodos oficialûs pristatymai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Panevëþyje, Alytuje, Utenoje, Mari-
jampolëje, Tauragëje, Telðiuose, Këdainiuose ir Plungëje. Ðios parodos buvo pristatomos vieðosiose biblioteko-
se, kultûros centruose, universitetuose, gimnazijose ir mokyklose, ið viso 150 skirtingø vietø visoje Lietuvoje.
Parodos pristatymuose dalyvavo ekspedicijø dalyviai, kurie pasakojo savo áspûdþius. Á susitikimus ateidavo
tiek jauni þmonës, tiek senesnës kartos atstovai. Tai tapo ir glaudesnio ryðio bei supratimo kûrimu tarp skirtingø
kartø – kalbëjimas apie tà paèià istorinæ patirtá gali sujungti þmones.

Bendras veiklos krypties „Jaunimo ágalinimas“ ágyvendinimo 2006 m. vertinimas.

2006 metais ágyvendinant ðià veiklos kryptá labiausiai buvo orientuojamasi á jaunimo informavimà.  Europos
informaciniø paslaugø tinklo Eurodesk veikla Lietuvoje buvo sëkmingai plëtojama visus metus, iðplëstas regio-
niniø partneriø tinklas. Informacinio portalo jaunimui www.eurodesk.lt lankomumas nuolat sparèiai auga, jau-
nø þmoniø uþklausø skaièius didëja, ir tai parodo, kad teikiama informacija pasiekia vis daugiau tikslinës
grupës nariø – jaunimo bei þmoniø, dirbanèiø su jaunimu. 2006 metais á Eurodesk Lietuva regioninio tinklo
veiklà ásitraukë dar keturi partneriai, su kuriø pagalba jaunimo informavimo galimybës regionuose pagerëjo.
Taip pat didelis dëmesys buvo skiriamas bendradarbiavimo partneriø paieðkai bei bendrai veiklai. Pradëjome
bendradarbiauti su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, Europe Direct informacijos centrais, kuriø pagalba
jaunimui teikiama informacija dar plaèiau buvo paskleista á regionus. Visus metus buvo intensyviai dirbama,
kad uþtikrintume jaunimui teikiamos informacijos aktualumà bei kokybæ, orientavomës ne vien tik á Europos
informacijà, daug dëmesio skyrëme nacionalinei bei regioninei informacijai, naujienoms.
Vykdytas jaunimo patriotiškumo ir pilietiðkumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“ pasiekë keltus tikslus. Ver-
tiname, kad ðis projektas priminë visuomenei vienà juodþiausiø XX amþiaus ðalies istorijos puslapiø, pagerbë
þuvusiuosius bei nukentëjusius Lietuvos gyventojus, formavo teigiamà jaunimo ávaizdá visuomenëje. Atgarsiai
apie projektà ávairiuose sluoksniuose buvo girdimi viso projekto metu ir tikimës, kad bus girdimi jam pasibai-
gus. Ðios iniciatyvos minëjimas bei kaip teigiamo pavyzdþio parodymas ávairiuose analitiniuose straipsniuose,
nagrinëjanèiuose socialines mûsø valstybës gyvavimo problemas, leidþia manyti, kad projektas buvo pastebë-
tas ir ávertintas. Ðis projektas – jaunø þmoniø pavyzdys tokiems pat jauniems þmonëms, todël yra geriausiai
suprantamas ir priimamas. Esame tikri, kad pasirinktos priemonës jau pasiekë didelæ dalá jaunø þmoniø, o
pasirinkti metodai (filmas, paroda) yra gerai suprantami ir paliks áspûdá bei padarys teigiamà poveiká.



IV veiklos kryptis „Socialinës atskirties maþinimas“

Ilgalaikiai LiJOT tikslai:

• Siekti sudaryti sàlygas jaunimui, patirianèiam socialinæ atskirtá dël gyvenamosios vietos, tautybës, fizi-
niø/psichiniø gebëjimø ir kitø veiksniø, sàþiningai, lygiomis galimybëmis gauti informacijà ir dalyvauti
visuomeniniame gyvenime, ðvietimo sistemoje ir darbo rinkoje.
• Siekti, kad bûtø sukurtos ir ágyvendinamos priemonës jaunimo mobi-
lumui (kiekybiðkai ir kokybiðkai) didinti.

LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas 2006 metais:

LiJOT koordinuoja Europos Bendrijø iniciatyvos EQUAL projektà „Lie-
tuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo bendrija“. Projekto tiks-
las – maþinti jaunimo rizikos grupiø socialinæ atskirtá, sukuriant ir ið-
bandant uþimtumo ir [re]integracijos á darbo rinkà bei visuomenæ mo-
delá, pasiteisinusius metodus integruojant á praktikà ir vieðàjà politikà.

Pirmasis projekto etapas truko nuo 2004-12-01 iki 2005-05-31 ir buvo
skirtas pasiruoðti projekto veiklai, sukurti partneriø tinklà. Antrasis
(dabartinis) projekto etapas vyksta nuo 2005-06-01 iki 2007-12-31. Ðia-
me etape yra vykdomi tyrimai, darbo grupiø susitikimai, tarptautinë
veikla.

Projekto uþdaviniai:

• Sukurti bei iðbandyti Uþimtumo ir [re]integracijos á darbo rinkà bei
visuomenæ modelá.
• Socialinës partnerystës su atsakingomis institucijomis pagrindu pa-
rengti [Re]integracijos programos projektà ir priemoniø planà.

Projektas skirtas 14-29 metø asmenims, kurie yra:

• Nuteisti bausmëmis, nesusijusiomis su laisvës atëmimu.
• Priklausomi nuo psichotropiniø medþiagø ir atlikæ reabilitacijà .
• Iðkritæ ið ðvietimo sistemos.

Uþimtumo programos tikslai:

• Bendravimo ágûdþiø stiprinimas.
• Ágalinimas bendradarbiauti.
• Pasitikëjimo savimi ugdymas.
• Iniciatyvumo skatinimas.
• „Kitokio“ laisvalaikio galimybiø parodymas.
• Atsakomybës uþ save ir kitus ugdymas.
• Skatinimas aktyviai ásitraukti á visuomenës gyvenimà.

Ðiauliø jaunimo darbo centro grupës iðvyka
á savaitgalinius mokymus Kulautuvoje

Projekto „Lietuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo
vystymo bendrija“ vieðinimo konferencija Jovariðkëse,

Trakø rajone



Uþimtumo programos vyksta šešiuose didþiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevë-
þyje, Ðiauliuose, Alytuje). Kiekviename mieste veikia atskiros 7-10 asmenø grupës, kurias globoja Jaunimo
darbo centrø koordinatoriai.

Ápusëjus uþimtumo programoms, per du 6 mënesiø ciklus ið viso ásitraukë 88 asmenys, ið kuriø 68 (77,27%)
dalyvavo programoje nuo pradþiø iki galo. Jiems buvo suorganizuoti 12 „Darbo rinkos paþinimo“ (uþsiëmimus
paruoðë ir ágyvendino Jaunimo darbo centrø darbuotojai) ir 12 „Darbo rinkos poreikiø“ (uþsiëmimus paruoðë ir
ágyvendino verslininkai darbdaviai) seminarø ciklø, o kartu su jaunimo NVO-34  2-3 dienø seminarai.

Ávyko (apie) 452 grupiø susitikimai ir individualios konsultacijos projekto dalyviams.

Per pirmuosius du 6 mënesiø ciklus buvo suorganizuotos 12 projekto vieðinimo konferencijos Vilniuje, Kaune,
Klaipëdoje, Ðiauliuose, Panevëþyje ir Alytuje, o projekto veikla ir rezultatai apraðyti regioninëje spaudoje.

2006 m. liepos 4-5 dienomis vyko projekto „Vystymo bendrijos“ vieðinimo konferencija Trakuose, kurios metu
yra pristatomos probleminës sritys, susijusios su projekto veikla, ieðkoma bendrø sprendimø, pristatomi tarpi-
niai projekto rezultatai.

Iðleisti projekto veiklà pristatantys ataskaitos-kalendoriai, lankstinukai, plakatai yra platinami projekto part-
neriams, rëmëjams, tikslinei grupei, jaunimo ir kitoms nevyriausybinëms organizacijoms, kitus projektus vyk-
danèioms bendrijoms. Pagaminti projektà pristatantys mobilûs stendai.

Projekto dalyviø susitikimai su NVO nariais

Iki ðiol uþimtumo veikla buvo organizuota kartu su A. Juozapavièiaus ðauliø rinktine, A. Lipniûno jaunimo
centru, Ateitininkø federacija, Jaunimo klubu „Centras“, Jaunimo klubu „Sizifas“, Lietuvos „Caritas“, Lietuvos
liberalus jaunimo sàjunga, Lietuvos Raudonuoju Kryþiumi, Lietuvos Skautija, Sveikatos centru „Bendraam-
þiai“, Ðiauliø pranciðkoniðku jaunimu, Vaikø ir jaunimo klubu „Dûkðta“.

Tarptautiniai partneriai

Projektas kartu su kitø ðaliø vystymo bendrijomis ið Ðiaurës Airijos (projektas „Engage“), Olandijos („Bonifa-
tius“), Ðvedijos („Outstanding“) ir Maltos („HEADSTART“) planuoja ir ágyvendina tarptautinius projektø
dalyviø ir darbuotojø mainus ir vadovø susitikimus. Siekiama sukaupti turimà partneriø patirtá, iðskirti geros
praktikos pavyzdþius ir stengtis juos pritaikyti sprendþiant kiekvienos ðalies iðkeltus uþdavinius.

Projektø vadovø susitikimai vyko:
• 2005 m. rugsëjo 16-21 d. Olandijoje,
• 2006 m. kovo 27-29 d. Maltoje,
• 2006 m. geguþës 22-25 d. Ðvedijoje,
• 2006 m. lapkrièio 26-30 d. Lietuvoje.

Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta darbo grupëse:

• Tikslinës grupës paieðka, átraukimas, iðlaikymas programose, darbuotojø kvalifikacijos këlimo programos;
• Mokymosi uþduoèiø átvirtinimas – socialiniai, darbo, pagrindiniai ir gyvenimiðki ágûdþiai;
• Informacijos ir komunikacijos vystymas;



• Daugiaðalë rezultatø sklaidos ir vieðinimo konferencija;
• Ávertinimas.

Projekto partneriai:

• Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (vadovaujantis partneris)
• Alytaus darbo birþa;
• Darbo ir socialiniø tyrimø institutas ;
• Jaunimo reikalø departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo
ministerijos;
• Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûra ;
• Kalëjimø departamentas prie LR Teisingumo ministerijos;
• Kalëjimø departamento prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus re-
giono pataisos inspekcija ;
• Kauno darbo birþa;
• Klaipëdos darbo birþa ;
• Lietuvos priklausomybës ligø reabilitacijos bendruomeniø asocia-
cija ;
• Narkotikø kontrolës departamentas prie LR Vyriausybës;
• Panevëþio darbo birþa;
• Ðiauliø darbo birþa ;
• Vilniaus darbo birþa ;
• Vilniaus miesto ir apskrities verslininkø darbdaviø konfederacija .

Lietuvos jaunimo organizacijø taryba 2005 – 2006 metais vykdë projektà „Lietuvos savanorystës tin-
klas“, kurá rëmë ES programa „Jaunimas“.

Ágyvendinat ðá projektà buvo pasiekti išsikelti projekto tikslai:

• iðanalizuoti savanorystës situacijà Lietuvoje ir teikti pasiûlymus,
• iðsiaiðkinti savanorystës poreiká ir numatyti perspektyvas,
• skatinti visuomenës diskusijas apie savanorystæ ir
• populiarinti savanorystæ tarp jaunimo.

Taip pat:

• Jaunimo organizacijos buvo skatinamos uþmegzti ryðius, bendradarbiauti skatinant savanoriðkà veiklà Lie-
tuvoje.
• Jaunimo organizacijos buvo supaþindinamos su savanoriðkos veiklos ir ES programos „Jaunimas“ teikiamo-
mis galimybëmis.
•Organizacijos, dalyvaudamos bandomuosiuose savanoriø mainuose, iðbandë savo galimybes priimti sava-
norius.
•Organizacijos buvo mokomos planuoti darbà su savanoriais, átraukti juos á organizacijos veiklà ir vykdomus
projektus.
• Buvo átraukiami jauni þmonës ið regionø, turintys maþiau galimybiø, nei didþiøjø miestø jaunimas.

Panevëþio jaunimo darbo centro grupës iðvyka
á savaitgalinius mokymus Kulautuvoje



2006 metais vykdyta projekto veikla, kai buvo ágyvendinami projekto
tikslai, yra ði:

• Savanorystës situacijos Lietuvoje tyrimas.
• Regioniniø partneriø mokymai Ðiauliø (2006 m. vasario 3-4 d.) ir
Alytaus (2006 m. vasario 16-17 d.) jaunimo organizacijø asociacijoms
„Apskritiesiems stalams“.
• Bandomieji savanoriø mainai:
• 2006 m. balandþio 18-27 d. LKKA turistø klubas „Altus“ priëmë sava-
norá Tomà Uðinskà ið Kaiðiadoriø jaunimo sporto klubo „X-Line“;
• 2006 m. balandþio 10-24 d. 18-27 d. Alytaus kolegijos studentø atsto-
vybë priëmë savanoræ Giedræ Kuzmickaitæ ið Zarasø rajono jaunimo
visuomeniniø organizacijø sàjungos „Apskritasis stalas“.
• Baigiamoji projekto konferencija „Savanorystës tinklas Lietuvoje:
poreikis ir perspektyvos“.

• Apibendrinus ir iðanalizavus projekto rezultatus, buvo suformuluoti pasiûlymai galimam Lietuvos savanorys-
tës tinklui kurti. Iðanalizuota aplinka (teisinë, socialinë, ekonominë ir kt.) savanorystës tinklui veikti, pateikti
pasiûlymai, kaip ðià aplinkà galima bûtø gerinti, ir sukurtas Lietuvos savanorystës tinklo modelis. Ðià medþiagà
rengë vietiniai ekspertai.
• Parengta ekspertinë medþiaga ir projekto medþiaga buvo iðleisti kompaktinëje plokðtelëje, kuri platinama
ávairioms organizacijoms, susijusiomis su savanoriðka veikla.

Projekto partneriai:

• Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûra (JTBA).
• Regioniniai partneriai:
– Zarasø rajono jaunimo visuomeniniø organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
– Alytaus visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
– Utenos visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
– Ðiauliø jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“;
– Klaipëdos jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“.

• Tarptautiniai partneriai:
– The Finnish Youth Co-operation ALLIANSSI;
– The Norwegian Youth Council (LNU);
– National Youth Council of Latvia.
Ið viso projekte dalyvavo 191 dalyviø, mokymo vadovø, lektoriø, techninio personalo, ekspertø.

Bendras veiklos krypties „Socialinës atskirties maþinimas“ ágyvendinimo 2006 metais vertinimas.

Ágyvendinant Europos Bendrijø iniciatyvos EQUAL projekto „Lietuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo
bendrija“ uþimtumo programø veiklà, pirmiausia buvo suteiktos Jaunimo darbo centruose dirbantiems projek-
to koordinatoriams reikalingos priemonës ásisavinti ir tikslingai naudoti mokymuose gautas þinias ir ágûdþius
bei naudotis sukurtomis savitarpio pagalbos ir paramos priemonëmis. Taip pat buvo pasiekta aukðtesnë veiklos
planavimo, vykdymo ir apraðymo kokybë, kuri reikalinga teikiant ataskaitas Paramos fondui, Europos sociali-
nio fondo agentûrai. Nedidelis projekto dalyviø nubyrëjimas (programà baigia 77,27 proc. dalyviø) parodo tokiø

Panevëþio jaunimo darbo centro grupës dalyviø
mokymai Aukðtadvaryje



uþimtumo programø bûtinumà ir nuoseklumà, reikalingà integruojant socialiai paþeidþiamà jaunimà á visuo-
menæ bei darbo rinkà.

Tarptautiniai partneriø susitikimai bei jaunimo ir jaunimo darbuotojø mainai sustiprino projekto dalyviø moty-
vacijà kelti sau naujus aiðkius uþdavinius, ieðkoti galimybiø ágyti þiniø ir reikalingos patirties. Projekto koordi-
natoriai susipaþino su kitø partneriø taikomais metodais, galëjo patys juos iðbandyti ir pritaikyti savo vykdomo-
je veikloje. Taèiau dar nepakankamai naudojamasi esamomis galimybëmis vykdyti projekto dalyviø mainus
Lietuvoje ir uþsienyje (susitikimai tarp projekto dalyviø grupiø, ES programa „Veiklus jaunimas“). Pastebimas
jaunimo NVO poreikis stiprinti savo þmogiðkus iðteklius ir kompetencijà vykdyti toliau panaðias uþimtumo
programas.

Pradëti jaunimo NVO, tiksliniø grupiø poreikiø ir Jaunimo darbo centrø teikiamø paslaugø efektyvumo, nuteis-
tøjø pakartotino nusikalstamumo rizikos ir kriminogeniniø poreikiø ávertinimo tyrimai dar nëra pasibaigæ,
nuolatos vykdomas iðorinis vystymo bendrijos ekspertinis vertinimas.

Ávykdytas pilotinis projektas „Lietuvos savanorystës tinklas“ sudarë sàlygas iðanalizuoti savanorystës situacijà
ðalyje. Projekto metu regioniniø jaunimo organizacijø tarybø nariai buvo mokomi darbo su savanoriais. Atlikti
bandomieji savanoriø mainai tarp jaunimo organizacijø Lietuvoje leido parengti nacionalinæ savanoriø mainø
programà.



LiJOT komanda

Prezidentas
Miroslavas Monkevièius

LiJOT Valdyba
Kæstutis Bagdþius, LiJOT viceprezidentas (nuo 2006 m. balandþio mën. Þivilë Poteliûnaitë);
Algaudas Martinka, LiJOT valdybos narys (Nuo 2006 m. balandþio mën. Teresa Smirnova)
Saulë Dagilytë, LiJOT valdybos narys (Nuo 2006 m. balandþio mën. Artûras Stambrauskas)
Justina Andriuðkevièiûtë, LiJOT valdybos narys (Nuo 2006 m. balandþio mën. Rasa Maselskytë)
Vytautas Dobilas, LiJOT valdybos narys nuo 2006 m. balandþio mën.
Darius Skusevièius, LiJOT valdybos narys
Paulius Saudargas, LiJOT valdybos narys
Andrius Mikšta, LiJOT valdybos narys

LiJOT Biuras
I veiklos kryptis Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas
Programø vadovas Ðarûnas Frolenko
Savanoris Audrius Martinkus

II veiklos kryptis Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas
Programø vadovë Rima Visockaitë (nuo 2006 m. mën. spalio Sima Balèiûtë)
Ryðiø su visuomene koordinatorë Irma Juðkënaitë (nuo 2006 m. gruodþio mën. Renata Remeikaitë)
Savanorë Sigita Purytë

III veiklos kryptis Jaunimo ágalinimas
Biuro vadovë ir tarptautiniø programø vadovë Gaja Bartusevièiûtë
Tarptautinë referentë, savanorë Raminta Kerðytë
Tarptautinis referentas, savanoris Tadas Sinkevièius
“EURODESK Lietuva” programos vadovë Ramunë Trakymaitë
Eurodesk Lietuva referentas Marek Ivanovskis
Savanoris Tomas Polka

IV veiklos kryptis Socialinës atskirties maþinimas
Equal projekto vadovë Graþina Kaèergytë
Equal projekto vadovës asistentas Gediminas Pleèkaitis
Savanorë Agnë Markauskaitë

Finansininkë Danutë Puiðienë
Biuro administratorë Vesta Kalvytë (nuo 2006 m. vasario mën. Rima Visockaitë)

LiJOT kontrolës komisija
Auðrinë Baltulionytë, Kontrolës komisijos pirmininkë
Mykolas Juozapavièius
Rytis Budrius
Algaudas Martinka
Kæstutis Bagdþius

LiJOT leidinio „Po skëèiu“ redakcinë kolegija
Ryðiø su visuomene koordinatorë Irma Juðkënaitë
Marius Ulozas, Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas – YEU Lietuva
Dainius Dikðaitis, Lietuvos studentø sàjunga
Marius Armonas, AIESEC
Monika Sosickytë, Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacija
Austëja Tavoraitë, Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacija



LiJOT partneriai

Valstybës institucijos:
Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisija, Seimo socialiniø reikalø komitetas, Jaunimo reikalø departamentas prie Socia-
linës apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinës apsaugos ir darbo ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Kraðto
apsaugos ministerija, Uþsienio reikalø ministerija, Specialiøjø tyrimø tarnyba, Finansø ministerija, Lietuvos radijas ir
televizija, Lietuvos Respublikos Vyriausybë, LR Kultûros ministerija, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas, Vil-
niaus miesto savivaldybë, Kalëjimø departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalëjimo departa-
mento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus regiono pataisos inspekcija, Narkotikø kontrolës de-
partamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Darbo ir socialiniø tyrimø institutas, Europos Komisijos atstovybe
Lietuvoje; Europe Direct informacijos centrai Lietuvoje;

Savivaldybës:
savivaldybiø jaunimo reikalø koordinatoriai, savivaldybiø jaunimo reikalø tarybos, Vilniaus miesto savivaldybë;

Nevyriausybinio sektoriaus:
LiJOT narës organizacijos, Þiniø visuomenës forumas, Nacionalinës plëtros institutas, Ðakiø jaunimo sàjunga „Apskrita-
sis stalas”;

Tarptautiniai:
Europos jaunimo forumas, Baltijos jaunimo forumas, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas, Europos Komi-
sija, skëtinës uþsienio ðaliø jaunimo organizacijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûra, Nyderlandø Kara-
lystës ambasada Vilniuje;

Verslo sektoriaus:
Koncernas „Achemos grupë“, koncernas „MG Baltic“, AB „Lietuvos geleþinkeliai“, AB „Sampo bankas“, UAB „GNT
Lietuva“, AB „TEO LT“, vieðbutis „Reval hotel Lietuva“, UAB „Ðvyturio – Utenos alus“, dienraðtis „Lietuvos rytas“, UAB
„Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, internetinis naujienø portalas „info.lt“, radijo stotys „Opus 3“, „Jazz FM“, „AR“, „Vox
Maris“, „IR“, „Saulës radijas“, „FM 99“, dienraðèiai „Sekundë“, „Utenos apskrities þinios“, „Vakarø ekspresas“, „Ðiauliø
naujienos“, „Tauragës kurjeris“, „Plungës þinios“, „Alytaus naujienos“, „Gimtoji þemë“, „Rinkos aikðtë“, UAB „JC Decaux“;

Kiti partneriai:
Vilniaus darbo birþa, Kauno darbo birþa, Klaipëdos darbo birþa, Ðiauliø darbo birþa, Panevëþio darbo birþa, Alytaus darbo
birþa, Lietuvos priklausomybës ligø reabilitacijos bendruomeniø asociacija, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkø darb-
daviø konfederacija.

Organizacijø nariø sàraðas

LiJOT nariai

AIESEC Lietuva;
Alytaus jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
Ateitininkø federacija;
ELSA Lietuva;
Jaunieji liberalcentristai;
Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas;
Jaunøjø konservatoriø lyga;
Jaunøjø krikðèioniø demokratø organizacija;
JCI Lietuva;
Kauno jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
Klaipëdos jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“;



Klaipëdos rajono visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
Lietuviø jaunimo bendrija „Lituanica“;
Lietuviø tautinio jaunimo organizacija „Jaunoji karta“;
Lietuvos jaunimo blaivybës federacija „Baltø ainiai“;
Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacija;
Lietuvos jaunøjø krikðèioniø sàjunga;
Lietuvos jaunøjø socialliberalø sàjunga;
Lietuvos jaunøjø ûkininkø rateliø sàjunga;
Lietuvos krikðèioniðkojo jaunimo blaivybës sàjunga „Þingsnis“;
Lietuvos liberalus jaunimas;
Lietuvos maironieèiø draugija;
Lietuvos medicinos studentø asociacija;
Lietuvos Moksleiviø sàjunga;
Lietuvos Raudonojo Kryþiaus jaunimas;
Lietuvos Sakaliukø sàjunga;
Lietuvos Skautija;
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sàjunga;
Lietuvos studentø atstovybiø sàjunga;
Lietuvos studentø sàjunga;
Panevëþio jaunimo centras „Apskritasis stalas“;
Ðiauliø jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“;
Ðilutës jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
Tautinë lietuviø studentø korporacija „Neo Lithuania“.
Utenos visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“;
Vilniaus jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritas stalas“;
Visuomeninë jaunimo organizacija „Kitoks pasaulis“;
Zarasø rajono jaunimo visuomeniniø organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“.

LiJOT stebëtojai

Akademinis politologø Klubas;
Akmenës rajono jaunimo ir jaunimo organizacijø sàjunga „Jaunimo apskritasis stalas“;
Jaunimo informacijos biuras;
Jaunimo psichologinës paramos centras;
Jaunimo savanoriðkos veiklos organizacija „Austëja“;
Korporacija RePublika;
Lietuvos jaunimas uþ narystæ euroatlantinëse struktûrose (JUNEO);
Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (LiJNA);
Lietuvos Jaunimo Romuva;
Lietuvos jaunøjø mokslininkø sàjunga
Lietuvos Jaunøjø muzikø asociacija;
Lietuvos Moksleiviø asociacija;
Lietuvos neprigirdinèio jaunimo organizacija (LiNJO)
Lietuvos psichologijos studentø asociacija;
Lietuvos vaikø ir jaunimo centras;
Socialinës ir psichologinës pagalbos fondas.




