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LiJOT 2005 – 2010 METŲ STRATEGIJA
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra 1992 m. įkurta didžiau-
sių nevyriausybinių jaunimo organizacijų Lietuvoje sąjunga. Šiuo metu po 
LiJOT skėčiu yra 59 didžiausios nacionalinės jaunimo organizacijos ir regio-
ninių jaunimo organizacijų sąjungos. LiJOT organizacijos narės, visos kartu, 
vienija daugiau nei 200 tūkstančių jaunų žmonių visoje Lietuvoje.

LiJOT MiSiJA

Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų 
atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių pokyčių.

LiJOT ViZiJA

Sąmoningas, pilietiškas ir laimingas jaunas žmogus vertybėmis ir poreikiais 
grįstoje, atviroje ir klestinčioje Lietuvoje.

LiJOT VERTYBĖS

 Savanorystė
 Pilietiškumas
Atvirumas
Atsakomybė
Bendradarbiavimas
Demokratiškumas

Iniciatyvumas

VEiKLOS KRYPTYS

Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas;
Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas;
Jaunimo įgalinimas;

Socialinės atskirties mažinimas.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos tikslas – kelti jaunimo organizacijų kom-
petenciją ir atstovauti jaunimo organizacijų ir jaunimo interesams, bendra-
darbiaujant su Lietuvos valdžios institucijomis, kitais visuomeninio sektoriaus vei-
kėjais, taip pat, atstovauti šalies jaunimo organizacijų ir jaunų žmonių interesams 
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Europos jaunimo skėtinėse struktūrose, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos insti-
tucijose, dirbančiose jaunimo klausimais, kitose tarptautinėse organizacijose. LiJOT 
padeda kurti ir įgyvendinti Lietuvos jaunimo politiką. Savo veikloje organizacija 
remiasi LiJOT 2005–2010 metų strategija. Šios strategijos įgyvendinimas užti-
krina jaunimo politikos plėtrą, jaunimo organizacijų interesų atstovavimą, 
jaunimui aktualių problemų sprendimą ir geresnių sąlygų sudarymą.

ĮVADAS
2009 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT arba Taryba) 
ypač daug dėmesio skyrė LR Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos kūrimui. Taip 
pat kartu su 12 regioninių jaunimo organizacijų tarybų („Apskritųjų stalų“), įgy-
vendino tęstinį projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“, 
vykdė aktyvų LiJOT veiklos viešinimą, organizavo tradicinius renginius, rengė vei-
klas, į kurias galėjo įsitraukti ne tik LiJOT organizacijų narių atstovai, bet ir jau-
ni žmonės, priklausantys kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, neformalioms 
grupėms ar apskritai nedalyvaujantys jokioje visuomeninėje veikloje. 

Pavasarį ir rudenį tradiciškai įvyko dvi LiJOT Asamblėjos - 25-oji ir 
26-oji. 25-oje Asamblėjoje LiJOT nariai pripažino reikiamybę peržiūrėti 
dokumentus, apibrėžiančius Jaunimo reikalų tarybos statusą jaunimo po-
litikos sistemoje. Išrinkus ir patvirtinus naują Jaunimo reikalų tarybos su-
dėtį buvo peržiūrėti ir pakeisti JRT nuostatai, kuriuose suteikta daugiau 
galimybių JRT nariams. 26-oje Asamblėjoje priimta rezoliucija išreiškė 
LiJOT narių susirūpinimą jaunimo politikai skiriamų lėšų mažinimu. Su-
sidariusiai situacijai išspręsti buvo skirta daug pastangų susitinkant su LR 
Seimo atstovais ir nuolat dalyvaujant Seimo komitetų posėdžiuose. Pavy-
ko pasiekti, jog jaunimo politikai skiriamas biudžetas būtų padidintas dau-
giau nei 360 tūkst. litų.

2009-aisiais metais buvo pradėtas valstybės Ilgalaikės jaunimo politikos 
strategijos (2010-2018) kūrimo procesas. LiJOT iniciavo vidinės darbo gru-
pės dėl šio dokumento rengimo sukūrimą, į kurį aktyviai įsitraukė LiJOT 
Valdybos, JRT ir LiJOT biuro atstovai. LiJOT vidinės darbo grupės pasieki-
mu galima laikyti tai, kad būtent LiJOT pateiktas strategijos projektas buvo 
identifikuotas kaip pagrindas tolesniame dokumento kūrimo procese.

2009 metais LiJOT aktyviai dirbo siekdama, kad 2007-2013 metų Euro-
pos Sąjungos parama pasiektų ir NVO iniciatyvas. LR Švietimo ir mokslo 
ministerijai buvo siūloma iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuoti pilietišku-
mo ir patriotiškumo ugdymą. Šia tema įvyko bent 10 susitikimų su specia-
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listais ir politinio pasitikėjimo pareigūnais iš Švietimo ir mokslo ministerijos. 
Buvo pasiektas susitarimas dėl 26 mln. litų panaudojimo pilietiškumo pro-
gramoms įgyvendinti.

2009 m. LiJOT atstovai dalyvavo šiose darbo grupėse: Tarpžinybinėje 
darbo grupėje, d.g. dėl moksleivių savivaldos, Nacionalinėje jaunimo vers-
lumo skatinimo ir ugdymo darbo grupėje, dėl jaunimo darbuotojų statuso 
pripažinimo, Tarpžinybinėje darbo grupėje pasiūlymams dėl lietuvių trem-
tinių ir politinių kalinių kapų ir kapaviečių bei paminklų priežiūros užsie-
nyje, Vilniaus miesto savivaldybės Tarptautinio bendradarbiavimo tarybo-
je, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių reikalų taryboje, 
dėl PROGRESS programos antidiskriminacinėje srityje paraiškos ruošimo, 
Struktūrinių fondų 2007-2013 metams priežiūros komitete ir kt. 

2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kartu su 12 regioninių jau-
nimo organizacijų tarybų („Apskritųjų stalų“), įgyvendino tęstinį projektą 
„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“. Projektu siekia-
ma užtikrinti regioninės jaunimo politikos pažangą, nuosekliai, kompleksiš-
kai ir produktyviai dirbant su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, 
vietinės valdžios bei valstybės struktūromis, siekiant sudaryti palankias są-
lygas jaunimo veiklai, stiprinti jaunimo organizacijas ir jų vaidmenį spren-
džiant regioniniam jaunimui aktualius klausimus ir problemas. 

2009-aisiais metais tarptautinės veiklos srityje LiJOT teikė pasiūlymus 
svarbiausiems Europinių struktūrų jaunimo politikos dokumentams, LiJOT 
atstovai dalyvavo svarbiausiuose Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Eu-
ropos jaunimo forumo, kitų jaunimo organizacijų ir valstybinių institucijų 
organizuotuose jaunimo renginiuose.

2009 m. vyko aktyvi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos komunikacija. 
Ji formuojama pagal tris pagrindines kryptis: (1) tarp LiJOT ir organizacijų 
narių bei kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), (2) su visuomene, nau-
dojant žiniasklaidą kaip vieną pagrindinių priemonių, bei (3) su valdžios 
institucijomis. 

Organizuoti tradiciniai LiJOT renginiai: LiJOT Žiemos ir Vasaros foru-
mai, Padėkos vakaras. 

2009 m. vykdyti projektai ir akcijos: Projektas „Misija Sibiras ‘09“, kam-
panija „Man ne dzin“ 2009, Eurodesk Lietuva, Baltijos keliui – 20, Kodas: 
JAU.09.19. 
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I VEIKLOS KRYPTIS

Jaunimo ir Jaunimo organizaciJų pažinimas 
bei interesų atstovavimas

Vienas svarbiausių Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) tikslų – atstovauti 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesams. Šis procesas neįmanomas 
be glaudaus ryšio palaikymo bei pažinimo. Dažniausiai LiJOT organizacijos narės 
savo nuomonę bei poreikius formuoja dukart per metus vykstančių LiJOT Asamblėjų, 
jau tradicija tampančių Vadovų klubų, įvairių darbo grupių ir susitikimų metu. Na-
rių suformuotą nuomonę jaunimui aktualiausiais klausimais LiJOT išsako valdžios 
institucijoms ir visuomenei tiek tiesiogiai, tiek teikdama projektus ar siūlymus.

LiJOT ASAMBLĖJOS iR PRiiMTi DOKUMENTAi

2009 m. tradiciškai įvyko dvi LiJOT Asamblėjos – pavasarį ir rudenį. Asam-
blėjos – tai aukščiausią galią turintis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
valdymo organas, visuotinis narių susirinkimas. Asamblėjų metu organiza-
cijos narės priima rezoliucijas bei pozicijas, kurios yra būdas formuoti Tary-
bos narių nuomonę jaunimui aktualiais klausimais. Taip pat šių visuotinių 
susirinkimų metu renkami kiti organizacijos valdymo organai – prezidentas, 
valdyba ir kontrolės komisija, priimami kiti sprendimai, suteikiama erdvė 
jaunimo lyderių diskusijoms.

25-oJi LiJot pavasario asambLėJa

2009 m. gegužės 8-10 dienomis Druskinin-
kuose vykusioje 25-oje LiJOT Asamblėjoje 
dviejų metų kadencijai buvo išrinkti ketu-
ri nauji organizacijos valdybos nariai bei 
priimti šeši svarbūs dokumentai. LiJOT 
valdybos narių pareigas, iš septynių norą 
išreiškusių kandidatų, LiJOT organizacijos 
narės patikėjo Juliui Pagojui, Mantui Jur-
gučiui, Pauliui Mieželiui ir Aurelijai Tri-
monytei. Šie nauji valdybos nariai pakeitė 
kadenciją baigusius Mindaugą Sinkevičių, 
Aušrinę Mincienę, Grėtę Švėgždaitę ir 
Tautvydą Čivą. 25 Asamblėja
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Taip pat 25-sios LiJOT Asamblė-
jos delegatai apsisprendė ir dėl 
organizacijos kontrolės komisi-
jos narių. Jais tapo Simona Dau-
noravičiūtė, Justas Šireika, Eglė 
Ramoškaitė, Antanas Jonikaitis 
ir Benediktas Balkauskas. Kon-
trolės komisijos kadencija tęsiasi 
vienerius metus.

Po šios Asamblėjos LiJOT orga-
nizacijų narių sąrašą papildė trys 

naujos jaunimo organizacijos. Stebėtojų teisėmis prie LiJOT prisijungė Rokiš-
kio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“, asociacija „Jaunimo inicia-
tyvinė grupė“ bei Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 
„Apskritas stalas“. Po šios Asamblėjos LiJOT sudarė 62 organizacijos.

25-osios asambLėJos metu priimti šie dokumentai1:

•“Dėl ilgalaikės jaunimo politikos strategijos”

Rezoliucijoje pateikiami pirminiai ir bendriausi siūlymai ilgalaikei jaunimo 
politikos strategijai. Ši rezoliucija buvo adresuota minėtos strategijos kūrėjams 
tikintis, kad jie atsižvelgs į jaunimo politikos srityje veikiančių organizacijų 
poreikius. Plačiau apie Ilgalaikės jaunimo politikos ruošimo procesą skaityki-
te šio skyriaus dalyje „Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas“.

• “Dėl Jaunimo reikalų tarybos ir Jaunimo reikalų departamento”

Rezoliucija ragina peržiūrėti esamus dokumentus, apibrėžiančius Jaunimo rei-
kalų tarybos (JRT) veiklą ir teisėtumą. Taip pat - skatinti ir palaikyti šią tarybą 
bei stiprinti jos pozicijas jaunimo įgyvendinimo politikos sistemoje. Dokumentu 
kreipiamasi į institucijas, tiesiogiai darančias įtaką JRT veiklai. Plačiau apie JRT 
prioritetus ir veiklą skaitykite šio skyriaus dalyje „Jaunimo reikalų taryba“.

• “Dėl regioninės jaunimo politikos plėtros”

Pozicijoje dėstomas LiJOT požiūris į regioninę jaunimo politiką Lietuvoje. 
Ne tik apibrėžiami pagrindiniai regioninės jaunimo politikos tikslai, veiklos, 
bet ir pateikiama jos struktūra, santykis su kitomis struktūromis. Tikimasi, 
kad šis dokumentas padės pagrindus tolesniam regioninės jaunimo politi-
kos plėtojimui. Plačiau apie regioninę jaunimo politiką ir rezoliucijos įgy-
vendinimą skaitykite šios dalies skyriuje „Regioninė jaunimo politika“.
1 Visas pilnas LiJOT rezoliucijas bei pozicijas galite rasti LiJOT tinklalapyje internete 
(www.lijot.lt), skiltyje „Dokumentai“.

25 Asamblėja
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• “Dėl viešojo saugumo užtikrinimo”

Rezoliucijoje išreiškiamas nerimas dėl sunkmečiu suaktyvėjusios krimino-
geninės situacijos Lietuvoje, į kurią dažnai yra įtraukiami arba nuo kurios 
nukenčia ir jauni žmonės. Dokumente taip pat pateikiami siūlymai, kaip 
būtų galima spręsti susidariusią situaciją.

• Rezoliucija “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų rengiamų konkursų 
organizavimo principų”

Dokumente išreiškiamas poreikis dar kartą peržiūrėti valstybės institucijų 
organizuojamus finansavimo konkursus. Pagal šiuo metu egzistuojančias 
taisykles, šiuose konkursuose sukuriama tiesioginė nevyriausybinio ir pri-
vataus sektoriaus konkurencija.

• Rezoliucija “Dėl jaunimo galimybių darbo rinkoje plėtros”

Jaunimo organizacijų priimtame dokumente pateikiami įvairūs siūlymai, kaip 
būtų galima palengvinti jaunų žmonių įsitvirtinimą darbo rinkoje. Rezoliucija 
apima tiek pirmojo darbo paieškas, tiek jaunimo verslumo skatinimą. Plačiau 
apie rezoliucijos įgyvendinimą skaitykite šios dalies skyriuje „Jaunimo reikalų 
taryba“, išplėstinis JRT posėdis jaunimo nedarbo ir užimtumo tema.

26-oJi LiJot rudens asambLėJa

2009 m. spalio 17-18 dienomis Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos univer-
sitete įvyko 26-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu antrai dviejų metų kadenci-
jai išrinktas LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko bei priimti organizacijai 
svarbūs dokumentai, svarstyti kiti aktualūs klausimai.

Prie LiJOT stebėtojų šios Asamblėjos metu prisijungė VšĮ „Sėkmės moky-
kla“. Taip pat iš LiJOT narių stebėtojų LiJOT tikrąja nare tapo Lietuvos psi-
chologijos studentų asociacija (LiPSA). Tiesa, iš LiJOT organizacijų narių, 
Asamblėjos sprendimu, buvo 
pašalintos neveiksnios organi-
zacijos: Lietuvių tautinio jauni-
mo organizacija „Jaunoji karta“, 
Lietuvos jaunųjų ūkininkų rate-
lių sąjunga, Šilutės jaunimo or-
ganizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“. Po šios Asamblėjos po Li-
JOT skėčiu buvo 60 jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų. 

26 Asamblėja
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Rudens Asamblėjos metu 
buvo pakoreguoti LiJOT įsta-
tai. Į įstatus įtrauktas punktas, 
kad LiJOT gali vykdyti „kitą 
šiems įstatams ir LR teisės 
aktams neprieštaraujančią 
veiklą“. Delegatai peržiūrė-
jo ir Neformalaus ugdymo 
koncepcijos projektą bei Il-
galaikės jaunimo politikos 
2010-2018 m. strategiją, buvo 
supažindinti su Jaunimo rei-
kalų tarybos (JRT) veikla bei 

rengiama Europos jaunimo teisių konvencija, patvirtino LiJOT prezidento ir 
valdybos veiklos ataskaitą už 2009 m.

LiJOT Asamblėjos delegatai sprendė ir LiJOT jaunimo apdovanojimų no-
minacijų klausimus. Plačiau apie tai skaitykite antroje ataskaitos dalyje 
„Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas“.

26-osios asambLėJos metu priimti šie dokumentai2:

• „Dėl finansinės padėties jaunimo politikos srityje”

Rezoliucijoje išreiškiamas nerimas dėl sunkmečiu drastiškai mažinamo fi-
nansinio rėmimo jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms. 

Jaunimo projektų ir iniciatyvų rėmimas, numatytas 
2010 metams, iki šio dokumento priėmimo, buvo pats 
mažiausias per visą jaunimo politikos istoriją. Plačiau 

apie veiksmus, susijusius su rezoliucijos įgyvendinimu, skaitykite šios dalies 
skyriuje „Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas“.

• Rezoliucija “Dėl NVO finansavimo mechanizmų plėtojimo”

Šiuo dokumentu jaunimo organizacijos siekė paskatinti Vyriausybę perei-
ti prie nuolatinio nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus rėmimo. 
Politikams, remiantis Skandinavijos ir kitų Vakarų Europos valstybių pa-
vyzdžiu, buvo siūloma ieškoti naujų mechanizmų tokiam finansavimui 
užtikrinti. Plačiau apie veiksmus, susijusius su rezoliucijos įgyvendinimu, 
skaitykite šios ataskaitos dalies skiltyje „ES parama NVO iniciatyvoms“.
2 Visas pilnas LiJOT rezoliucijas bei pozicijas galite rasti LiJOT tinklapyje internete (www.lijot.lt), 
skiltyje „Dokumentai“.

26 Asamblėja

Po 26-tos 
Asamblėjos 

LiJOT vienijo 60 
organizacijų
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• „Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo”

Rezoliucijoje raginama įteisinti nevyriausybinės organizacijos sąvoką, 
kuri iki šiol Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtinta ir yra 
naudojama labai įvairiai. Dokumente pateikiamas siūlomas sąvokos api-
brėžimas bei pateikiami kiti siūlymai, neatsiejami nuo pažangaus NVO 
įteisinimo. Plačiau apie rezoliucijos įgyvendinimą skaitykite šios dalies 
skiltyje „NVO politikos formavimas“.

PAŽiNiMO iR iNTERESŲ ATSTOVAViMO RENGiNiAi 
BEi SUSiTiKiMAi

Siekdama tinkamai atstovauti savo narių interesams, Lietuvos jaunimo or-
ganizacijų taryba nuolat ieško bendravimo bei bendradarbiavimo formų 
su jaunimo organizacijomis. Pastarąsias siekiama supažindinti ne tik su 
LiJOT erdvėje vykstančiais procesais, bet ir su jaunimo politikai ar visai 
valstybei aktualiais klausimais. Prie tokių renginių būtų galima priskirti 
2009 m. įvykusius du vadovų klubus bei jaunimo atstovų susitikimą su 
šalies Prezidente Dalia Grybauskaite.

vadovų kLubai

Tradiciškai, prieš kiekvieną Asamblėją, LiJOT prezidentas kartu su valdy-
ba kviečia Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai priklausančių organiza-
cijų narių vadovus į Vadovų klubo susitikimą. 2009 m. taip pat įvyko du 
Vadovų klubo susitikimai. 

Šių susitikimų tikslas - ne tik aptarti bei susipažinti su artimiausiai Asam-
blėjai teikiamais klausimais bei dokumentais, bet ir aptarti organizacijų na-
rių problemas, poreikius, pastabas LiJOT, išdėstyti savo poziciją vienais ar 
kitais klausimais ar tiesiog aptarti jaunimo politikos tendencijas.

Kartu vadovų klubai yra puiki proga organizacijų vadovams artimiau su-
sipažinti su LiJOT prezidentu, valdybos nariais, organizacijos struktūra 
bei veikla. Tai ypač aktualu neseniai prie LiJOT prisijungusių organizacijų 
vadovams. Pastaraisiais metais pastebimas Vadovų klubų dalyvių skai-
čiaus augimas. Tai rodo, kad Vadovų klubai yra puiki priemonė vidiniam 
organizacijų bendradarbiavimui.

2009 metais vadovų klube buvo diskutuojama apie LiJOT įstatų keitimą, 
Asamblėjoms teikiamas rezoliucijas ir pozicijas, nemažas dėmesys buvo 
skirtas jaunimo veiklos finansavimo klausimams. Taip pat su vadovais 



10

buvo konsultuojamasi dėl LiJOT teikiamų paslaugų nariams plėtimo, Li-
JOT leidinio „Po Skėčiu“ koncepcijos bei priemonių skatinti glaudesnį or-
ganizacijų narių tarpusavio bendradarbiavimą bei bendravimą su LiJOT 
valdybos ir biuro nariais.

susitikimas su prezidente daLia grybauskaite

Rugpjūčio 12 dieną, Tarptautinės jaunimo dienos proga, vyko Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos atstovų susitikimas su tuomet naujai iš-
rinkta Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikimo 
metu jaunimo organizacijų atstovai pristatė aktualiausius jaunimo politi-
kos klausimus bei aptarė iššūkius, kylančius jaunimo politikoje ir jaunų 
žmonių gyvenime. 

Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo kreipiama į aktualias problemas, 
susijusias su savanorystės pripažinimu, jaunimo skatinimu aktyviai įsitrauk-
ti į visuomeninį ir politinį gyvenimą, neformalaus ugdymo pripažinimo po-
reikiu. Taip pat kaip probleminė sritis buvo išskirta politinės paramos bei 
dialogo trūkumas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus.

organizaciJų narių Lankymas

LiJOT prezidentas, valdybos bei biuro nariai 2009 m. tęsė organizacijų na-
rių pažinimą dalyvaudami jų renginiuose, susipažindami su veiklomis, 
bendraudami su organizacijų nariais bei vadovais. Susitikimai įvyko su 
didžiąja dalimi LiJOT narių. Jų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 
organizacijų narių veiklos aktualijų identifikavimui, problemoms, aptartos 
galimybės kartu spręsti susidariusius sunkumus.

Akimirka iš susitikimo su LR Prezidente Dalia Grybauskaite
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Kaip ir kiekvienais metais, 2009 m. vasarą buvo išplatintas raginimas LiJOT orga-
nizacijoms narėms kviesti Tarybos atstovus į savo renginius bei susitikimus. To-
kiu būdu siekta paskatinti organizacijas taip pat išlaikyti glaudesnį ryšį su LiJOT.

JAUNiMO REiKALŲ TARYBA

2009 metų birželio 3 d. LR Vyriausybė pakeitė Jaunimo reikalų tarybos (JRT) 
prie Jaunimo reikalų departamento sudėtį ir nuostatus. Pakeistuose JRT 
nuostatuose suteikta daugiau galių tarybos nariams inicijuoti klausimus Ta-
rybos darbotvarkei, numatytas geresnis Tarybos posėdžių organizavimas, 
Jaunimo reikalų departamentas įpareigotas informuoti tarybą apie planuoja-
mas tvirtinti programas ar priemones jaunimui ir jaunimo organizacijoms.

2009 metais Jaunimo reikalų taryba (JRT) siekė įgyti kuo didesnį pasitikėjimą 
iš socialinių partnerių ir valstybinių institucijų, informuoti apie savo veiklą 
bei priimamus sprendimus. Būtent todėl buvo sumanyta rengti išplėstinius 
JRT posėdžius, kuriuose gali dalyvauti ne tik JRT nariai, bet kviečiami eks-
pertai, tam tikra tema besidomintys asmenys. 

Šių atvirų posėdžių metu skaitomi pranešimai, vyksta diskusijos. 2009 m. 
įvyko du atviri Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. Pirmojo tematika buvo 
susijusi su jaunimo nedarbo problema, o antrojo – su jaunimo migracija. Po 
posėdžių parengti siūlymų paketai pristatyti atsakingoms valstybinėms ins-
titucijoms, siekiama, kad jie būtų įtraukti ir į valstybinę politiką.

Įgyvendinant LiJOT 25-oje Asamblėjoje priimtą rezoliuciją „Dėl jaunimo ga-
limybių darbo rinkoje“, JRT organizavo išplėstinį posėdį, kuriame aiškinosi 
jaunų žmonių padėtį darbo rinkoje bei pateikė siūlymus jaunimo nedarbo 
mažinimo priemonėms. JRT pabrėžė, jog jaunimo nedarbas yra kompleksinė 
problema, kurią palankiausia spręsti naikinant jaunimo nedarbo priežastis. 
Pasiūlymų paketas suskirstytas į 4 sritis siekiant 
apimti atėjimą į darbo rinką ir profesinį orientavi-
mą, pagalbą įsidarbinant ir sąlygų sudarymą kurti 
darbo vietas, jau taikomų priemonių optimizavimą 
bei teigiamos viešosios nuomonės formavimą. Di-
džiausias dėmesys skiriamas priemonėms, skati-
nančioms rengimą darbinei karjerai mokykloje, didesnių praktikos atlikimo 
galimybių sudarymui, jaunų žmonių verslumo skatinimui, egzistuojančių 
struktūrų veiklos optimizavimui ir pritaikymui šių dienų realijoms, finansi-
nių lengvatų sudarymui pirmą kartą įsidarbinantiems jauniems žmonės bei 
savanorystės nevyriausybiniame sektoriuje skatinimui.

Jaunimo reikalų 
Tarybą sudaro 12 

narių
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Šiuo metu Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas yra Šarūnas Frolenko, Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Pirmininko pavaduotojas – 
Tomas Čepanonis. Tarybą sudaro 12 narių: 6 iš jų deleguoti LiJOT Asamblė-
jos, o likę 6 – su jaunimo politika susijusių valstybinių institucijų. 

Jaunimo reikaLų tarybą sudaro:

Vaidas Augūnas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Šarūnas Frolenko -  Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Laura Liubinaitė - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Audrius Makauskas - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Indrė Pociūtė – Krašto apsaugos ministro patarėja;

Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja;

Paulius Skardžius – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo de-
partamento direktorius;

Andrius Stasiukynas - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Jonas Survila – Ministro Pirmininko patarėjas;

Vainius Šarmavičius - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas;

Tomas Čepanonis – Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas;

Rolandas Zuoza – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departa-
mento direktoriaus pavaduotojas.

VYRiAUSYBĖS PROGRAMA iR JOS ĮGYVENDiNiMO
 PRiEMONiŲ PLANAS

darbo grupė dėL Lr iLgaLaikės Jaunimo poLitikos strategiJos 
kūrimo

2009-aisiais metais buvo pradėtas valstybės Ilgalaikės jaunimo politikos stra-
tegijos (2010-2018) kūrimo procesas. Jame aktyviai dalyvavo LiJOT, SADM 
ir JRD deleguoti asmenys. LiJOT iniciavo vidinės darbo grupės dėl šio do-
kumento rengimo sukūrimą, į kurį aktyviai įsitraukė LiJOT Valdybos, JRT ir 
LiJOT biuro atstovai. LiJOT vidinės darbo grupės pasiekimu galima laikyti 
tai, kad būtent LiJOT pateiktas strategijos projektas buvo identifikuotas kaip 
pagrindas tolesniame dokumento kūrimo procese. Daugiau apie LiJOT vidi-
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nės darbo grupės veiklą galite sužinoti šios ataskaitos dalyje „Darbo gru-
pės ir jų rezultatai“. Strategiją planuojama patvirti ir pradėti įgyvendinti 
2010-aisiais metais.

Procese aktyviai dalyvavo ir LiJOT organizacijos narės. 2009-ųjų metų LiJOT 
Vasaros Forumas buvo skirtas kartu su LiJOT nariais aptarti svarbiausias 
jaunimo problemas ir sukurti galimus jų sprendimų būdus. Vasaros Forumo 
metu sukurti pasiūlymai buvo įtraukti į strategijos projektą. LiJOT Rudens 
Asamblėjos metu taip pat vyko darbo grupė, kurios metu LiJOT narių at-
stovams buvo pristatyta tuometinė strategijos būklė ir generuojami pasiūly-
mai konkrečioms strategijos priemonėms. LiJOT narių indėlis yra ypatingai 
svarbus, nes jų pasiūlymai, kaip spręsti jauni-
mui aktualias problemas, be didelių pakeitimų 
pateko į strategijos priemonių planą.

Svarbu paminėti, kad pernai metais įvyko net 
21 susitikimas tarp LiJOT, SADM ir JRD atstovų 
dėl Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos ren-
gimo. Tai įrodo, kad LiJOT tai buvo vienas iš es-
minių pernai metų prioritetų. Susitikimuose taip pat dalyvavo tyrėjai ir kiti 
jaunimo politikos ekspertai, kurių vertingos įžvalgos leido sukurti kokybiš-
ką dokumentą. Kalbant apie strategijos struktūrą ir turinį, galima paminėti, 
kad strategija sudaryta iš 5-ių tikslų. Jie yra tokie:

• 1 tikslas – užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės ge-
rovės, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą.

• 2 tikslas – ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką ir brandžią jauno žmo-
gaus asmenybę, esančią aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi.

• 3 tikslas – išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą.

• 4 tikslas – sudaryti sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų veiklai bei siekti ženklios dalies jaunimo į(si)trauki-
mo į organizuotą veiklą.

• 5 tikslas – užtikrinti darnią jaunimo politikos plėtrą. 

neformaLaus ugdymo pripažinimas

Įgyvendindama LR Vyriausybės programą, Švietimo ir mokslo ministerija 
2009 metų pavasarį sudarė darbo grupę Dėl Jaunimo neformalaus ugdymo pripa-
žinimo. LiJOT aktyviai įsitraukė į sudarytos darbo grupės veiklą, kurios tikslas 
buvo parengti Neformalaus ugdymo koncepciją. 

Pernai įvyko 21 
susitikimas dėl 

ilgalaikės jaunimo 
politikos strategijos 

rengimo
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2009 metais įvyko 15 darbo grupės susitikimų bei 5 neformalaus ugdymo 
koncepcijos projekto pristatymai skirtinguose Lietuvos miestuose. Dar-
bo grupės parengtos koncepcijos nuostatos iš esmės atitinka LiJOT 24-oje 
Asamblėjoje priimtą poziciją Dėl jaunimo neformaliojo ugdymo sampratos ir įgy-
vendinimo. Šiuo metu koncepcija yra parengta, tačiau dar nepatvirtinta. 

2009 m. gruodį Švietimo ir mokslo ministerija, reaguodama į įvairių suin-
teresuotų grupių nevienodus parengtos koncepcijos vertinimus, iniciavo 
naujos darbo grupės sukūrimą. Šiai darbo grupei pavesta parengti siūlymus 
dėl neformalaus ugdymo finansavimo modelio. 2009 metais įvyko tik vienas 
darbo grupės susitikimas, planuojama, jog dokumentai, neformalaus ugdy-
mo koncepcija ir neformalaus ugdymo finansavimo modelis bus patvirtinti 
kartu, kaip viena kitą papildančios dalys.

Parengta Neformalaus ugdymo koncepcija apibrėžia neformaliojo ugdymo 
tikslus, uždavinius ir principus, detalizuoja siekiamus rezultatus, nurodo 
neformaliojo ugdymo vietą švietimo sistemoje, taip pat apibrėžia galimus 
teikėjus bei jiems keliamus reikalavimus. 

2010 metų Jaunimo veikLos finansavimas

Remdamiesi LiJOT 26-oje Asamblėjoje priimta rezoliucija „Dėl finansinės padė-
ties jaunimo politikos srityje“ LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo svarstant 2010 
m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtini-
mo įstatymą, ypač siekiant padidinti jaunimo politikos įgyvendinimui skiria-
mas lėšas. 

LiJOT atstovai ne kartą susitiko su LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, 
prašydami jos narių atkreipti dėmesį į numatytą jaunimo politikos finansavimo 

lygį, kuris iš pradžių siekė 1999 metų finansavimo lygį. 
LiJOT dalyvavo visuose LR Seimo Biudžeto ir finansų 
ir Socialinių reikalų ir darbo komitetų posėdžiuose, 
svarstant nacionalinio biudžeto projektą, siekdami 
padidinti jaunimo politikos eilutę. Šių pastangų dėka 
jaunimo politikai skiriamos lėšos buvo padidintos 361 
tūkst. litų ir galutinė suma, skirta jaunimo politikos 
įgyvendinimui, siekė 1 mln. 736 tūkst. litų, iš kurių 800 

tūkst. numatyti jaunimo veiklų bei projektų finansavimui. 

Dabar numatytas finansavimo lygis panašus į 2005 metų biudžete numatytą 
lėšų kiekį, tačiau kitoms ministerijoms sumažinus arba visai panaikinus finan-
savimo programas nevyriausybinėms organizacijoms, galimybių įgyvendinti 
iniciatyvas su valstybine parama gerokai sumažėjo. 

Jaunimo veiklų 
ir projektų 

finansavimui 
skirta 800 tūkst. 

litų
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es parama nvo iniciatyvos

2009 metais LiJOT aktyviai dirbo su LR Vidaus reikalų ir LR Švietimo ir 
mokslo ministerijomis siekdama, kad 2007-2013 metų Europos Sąjungos 
parama pasiektų ir NVO iniciatyvas.

LiJOT aktyviai siūlė LR Vidaus reikalų ministerijai perprogramuoti patvirtintą 
finansinę priemonę „Valstybės ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo 
skatinimas” ir dalį lėšų (apie 5-6 mln.) skirti nevy-
riausybinių organizacijų stiprinimui. Šiuo metu Vi-
daus reikalų ministerija yra sudariusi darbo grupę 
apsvarstyti siūlymus ir ši darbo grupė išvadas bei 
siūlymus vidaus reikalų ministrui turėjo pateikti 
iki 2010 metų vasario mėnesio. Tikimasi, kad jau 
2010 metų pavasarį bus paskelbti pirmi konkursai.

LR Švietimo ir mokslo ministerijai buvo siūloma iš ES struktūrinių fondų 
lėšų finansuoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą. Šia tema įvyko bent 
10 susitikimų su specialistais ir  politinio pasitikėjimo pareigūnais iš Švie-
timo ir mokslo ministerijos. Buvo pasiektas susitarimas dėl 26 mln. litų 
panaudojimo pilietiškumo programoms įgyvendinti. 

nvo poLitikos formavimas

Remiantis LiJOT 26-oje Asamblėjoje priimta rezoliucija „Dėl nevyriausybi-
nių organizacijų teisinio reglamentavimo“, LiJOT siekė įgyvendinti rezo-
liucijoje įtvirtintas nuostatas. Bendra NVO iniciatyva Ministras pirminin-
kas Andrius Kubilius inicijavo darbo grupės Dėl nevyriausybinių organizaci-
jų reglamentavimo sudarymą.

Darbo grupės pagrindinis tikslas buvo parengti NVO plėtros koncepciją, ji 
buvo patvirtinta 2010 m. pradžioje. Pagrindinės koncepcijos nuostatos įvardi-
ja, jog yra būtinybė teisiškai apibrėžti nevyriausybinės organizacijos sąvoką, 
paramos gavėjo statuso įgijimą, viešojo intereso apibrėžimą, detalizuoti NVO 
finansavimą ir atskaitomybę, steigimosi ir veiklos reguliavimą bei daugelį 
kitų problemiškų aspektų. Koncepcijoje taip pat numatyta parengti savano-
rystės įstatymo projektą.

REGiONiNĖ JAUNiMO POLiTiKA

Nuo 2008 m. LiJOT kontekste vis daugiau dirbama su regionine jaunimo po-
litika. 2009 m. kovo mėnesį LiJOT narių ir stebėtojų iniciatyva įsteigtas LiJOT 

Planuojama 
skirti 26 mln. 

litų pilietiškumo 
programoms 
įgyvendinti
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regioninių reikalų komitetas, kurio pagrindiniai tikslai yra savo veikla užti-
krinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų informavimą ir konsultavimą 
bei dalyvauti formuojant LiJOT regioninę jaunimo politiką. Regioninių reikalų 
komitetas numatytų tikslų siekia analizuodamas regioninės jaunimo politikos 
tendencijas, formuodamas vieningą regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
poziciją regioninės jaunimo politikos klausimais, teikia konkrečius pasiūly-
mus Valdybai ar LiJOT Asamblėjai dėl regioninės jaunimo politikos įgyven-
dinimo. Per 2009 m. įvyko 4 regioninių reikalų komiteto posėdžiai, kuriuose 
buvo parengta ir LiJOT 25-oje Asamblėjoje patvirtinta pozicija „Dėl regioninės 
jaunimo politikos plėtros“, buvo svarstomi Savivaldybių jaunimo reikalų ta-
rybų tipiniai nuostatai, Apskritųjų stalų vadovų susitikimo temos bei Aps-
kritųjų stalų mokymų temos, diskutuojama dėl pozicijos įgyvendinimo. Šiuo 
metu LiJOT regioninių reikalų komiteto veikloje aktyviai dalyvauja 11 LiJOT 
Narių ir/ar Stebėtojų.

Dar 2008 m. LiJOT internetiniame puslapyje atsiradusi speciali skiltis regioni-
nėms jaunimo organizacijų taryboms, pildoma nauja aktualia informacija. Tuo 
tarpu 2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos biure atsirado du asmenys, 
besirūpinantys regioninės jaunimo politikos klausimais. Tai Regioninių reikalų 
koordinatorius (šiuo metu – Aida Lumbytė) bei Regioninių reikalų referentas 
(šiuo metu – Evaldas Rupkus).

2009 m. lapkričio mėnesį LiJOT kartu su regioninėmis jaunimo organizacijų ta-
rybomis organizavo Lietuvos regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų 
susitikimą bei mokymus žmogiškųjų išteklių tema. Renginio metu buvo aptar-
ta LiJOT pozicija „Dėl regioninės jaunimo politikos plėtros“, regioninių reika-
lų komitetas, jo darbo principai ir pagrindinės veiklos, ES programa „Veiklus 
jaunimas“ bei jos siūlomos galimybės veiklai, 2010 m. finansinės perspektyvos, 
nacionalinis ir Europinis jaunimo organizacijų finansavimas, Vietos veiklos gru-
pės ir galimybės naudotis resursais kaimo jaunimui, apskritalizacijų poreikis ir 
jų organizavimas. Taip pat susitikimo dalyviams buvo pristatyta Nacionalinė 
jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir jos veikla, B-Young projektas, BSSSC 
platforma ir bendradarbiavimo Baltijos jūros regione galimybės. 

2009 m. LiJOT iniciavo susitikimą su Jaunimo reikalų departamentu prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurio metu buvo aptariami Savival-
dybių jaunimo reikalų tarybų tipiniai nuostatai ir jų klaidos, bei galimybė 
inicijuoti jų taisymą.

2009 m. buvo toliau plėtojamas projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas re-
gionuose“. Plačiau apie jį skaitykite II-oje ataskaitos dalyje, skyriuje Projektas 
“Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“.
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SiŪLYMAi iNSTiTUCiJOMS

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 2009 metais teikė pasiūlymus įvairių 
institucijų programoms, kurios tiesiogiai lietė jaunus žmones. Svarbiausi pa-
siūlymai praėjusiais metais buvo susiję su LR Vyriausybės programos prie-
monių planu. Visi siūlymai buvo formuojami atsižvelgiant į Asamblėjų, kitų 
renginių ar susitikimų metų suformuotą ar išsakytą LiJOT narių nuomonę.

žemiau pateikiame sąrašą siūLymų, kuriuos 2009 m. teikė LiJot:

• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti pasiūlymai dėl Vyriausybės 
programos priemonių plano dalies „Jaunimo politika“. Parengtas kreipimasis Stra-
teginio planavimo komitetui Dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano.

• LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai parengtas kreipimasis „Dėl 
jaunimo politikos situacijos“.

• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti siūlymai Dėl vaikų ir 
jaunimo pilietiškumo, dorovingumo ir savanoriškos veiklos skatinimo per jaunimo or-
ganizacijas ir su jaunimu dirbančias organizacijas, tradicines religines bendruomenes 
ir bendrijas 2009-2015 m. programos projekto derinimo.

• LR Finansų ministerijai teikti siūlymai dėl Stebėsenos komiteto veiksmų pro-
gramų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijos.

• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti pasiūlymai Dėl Ilgalaikės 
jaunimo politikos strategijos kūrimo etapų bei strategijos turinio, aktyviai da-
lyvaujant ministerijos sudarytoje darbo grupėje.

• LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teiktos pastabos Dėl Nacionali-
nio susitarimo šeimos klausimais.

• LR Švietimo ir mokslo ministerijai – Dėl studentų šeimų socialinių garantijų.

• LR Prezidentei parengtas prašymas Dėl nepilnamečių apsaugos įstatymo nuo 
žalingos informacijos.

• LR Teisingumo ministerijai parengti siūlymai Dėl Visuomenės teisinio švietimo 
2009-2012 m. programos 2010 m. įgyvendinimo priemonių plano.

• LR Švietimo ir mokslo ministerijai nuolat teikti pasiūlymai dėl Neforma-
laus ugdymo koncepcijos, aktyviai dalyvaujant ministro pavedimu sudarytoje 
darbo grupėje.

• LR Finansų ministerijai, Norvegijos Karalystės ambasadai Lietuvoje buvo teikti 
keletas pakartotinų siūlymų siekiant tobulinti skelbiamų EEE subsidijos konkursų 
nuostatus. 



18

JAUNiMO iNTERESŲ ATSTOVAViMAS DARBO GRUPĖSE

2009 metais Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguoti asmenys 
jaunimo bei jaunimo organizacijų interesus atstovavo įvairiose išorinėse 
darbo grupėse3. Šių darbo grupių metu LiJOT atstovai išsakė bendrą su-
formuotą LiJOT nuomonę jaunimui aktualiais klausimais, teikė siūlymus, 
o darbo grupių rezultatus pristatė suinteresuotoms jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms jaunimo organizacijoms, kitiems asmenims.

2009 m. LiJot atstovai daLyvavo šiose darbo grupėse:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos sudaryta darbo grupė Dėl moksleivių savivaldos. Darbo grupė dėl 
moksleivių savivaldos atsirado išryškėjus poreikiui skatinti moksleivius 
kurti savivaldas mokyklose, prisiimti atsakomybę dėl savo interesų ats-
tovavimo. Posėdžių metu buvo diskutuojama apie praktinio moksleivių 
savivaldų gido parengimą, jo turinį bei tikslinę auditoriją. Šis leidinys 

bus orientuotas į mokyklos administraciją ir už 
moksleivių savivaldas atsakingus asmenis. Leidinys 
turėtų būti išleistas ir pasiekti mokyklas 1-ąjį 2010 
metų ketvirtį.

Tarpžinybinėje darbo grupėje, kuri sudaryta ir patvir-
tinta Jaunimo reikalų departamento prie SADM. Per 

2009 m. vyko 1 tarpžinybinės darbo grupės susitikimas. Darbo grupės 
bendrieji tikslai: reguliariai keistis aktualia informacija jaunimo politikos 
klausimais dėl skirtingų institucijų bei organizacijų vykdomos ar planuoja-
mos vykdyti veiklos regionuose; derinti įvairių institucijų bei organizacijų 
nuomones ir siekti vieningo požiūrio dėl savivaldybėse įgyvendinamos 
jaunimo politikos; teikti pasiūlymus dėl KRV 2007 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 
898 patvirtintos Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007 – 2009 m. 
programos tęstinumo poreikio, siektinų tikslų ir uždavinių, bei įvairių 
institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybių. Darbo grupėse 
susitikimo metu buvo aptartas subsidarumo principas ir jo praktinis tai-
kymas įgyvendinant jaunimo politiką bei susitarta dėl tolimesnio ben-
dradarbiavimo nagrinėjant neformalaus ugdymo, formalaus ugdymo bei 
švietimo temas, jų reglamentavimą ir naudojimą.

3 Apie vidines LiJOT darbo grupes skaitykite II-oje metinės ataskaitos dalyje „Jauni-
mo organizacijų potencialo stiprinimas“.

2009 m. LiJOT 
atstovai 

dalyvavo 11-oje 
darbo grupių
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Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Nacionalinėje jaunimo verslumo skatinimo ir ugdymo darbo grupėje. Įvyko 2 darbo 
grupės susitikimai, kurių metu buvo aptartas Nacionalinės Jaunimo verslumo 
ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. programos priemonių įgyvendinimas 2009 
m. ir apžvelgtas planas 2010-iems m.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
sudarytoje darbo grupėje Dėl jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo. 2009 m. 
įvyko 3 darbo grupės susitikimai, kuriuose be Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos dalyvavo atstovai iš Jaunimo reikalų departamento, Kūno kultūros ir 
sporto departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kt. Susitikimų metu 
buvo apžvelgta esama situacija ir įvardintos problemos, su kuriomis susiduria 
jaunimo darbuotojai. Posėdžių metu aptartas veiklos tvarkaraštis, užsibrėžti 
darbo grupės tikslai. Per 2009 metais vykusius darbo grupės susitikimus buvo 
apibrėžtos sąvokos: „jaunimo darbuotojas“, „jaunimo lyderis“, „jaunimo vei-
kla“, taip pat pradėtas rengti jaunimo darbuotojų kompetencijų aprašas. 

LR Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) Koordinacinėje tary-
boje. TMID koordinacinės tarybos pagrindinis uždavinys buvo analizuoti ir 
įvertinti užsienio lietuvių bendruomenių ir užsienio lietuvių bendrojo lavi-
nimo, lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 2009 m. projektus. 2009 
m. įvyko 4 posėdžiai, kurių metu patvirtintas finansavimas geriausiems už-
sienio lietuvių bendruomenių parengtiems projektams ir iniciatyvoms. 

LR Kultūros ministerijos Tarpžinybinėje darbo grupėje pasiūlymams dėl lietuvių 
tremtinių ir politinių kalinių kapų ir kapaviečių bei paminklų priežiūros užsienyje. 
Tarpžinybinė darbo grupė rengė pasiūlymus dėl lietuvių tremtinių ir politinių 
kalinių kapų ir kapaviečių bei paminklų priežiūros užsienyje programos. Vė-
liau, LR Ministrui pirmininkui pavedus, buvo pradėta rengti tokio pat pavadini-
mo programa, kurios tikslas - išsaugoti istorinę atmintį apie Sibiro geografinėje 
teritorijoje esančias lietuvių laidojimo vietas, jauniems žmonėms perteikti trėmi-
mų mastus, atkreipti lietuvių ir užsieniečių  dėmesį į užsienyje esantį Lietuvos 
kultūros paveldą ir su juo susijusios informacijos sklaidą visuomenėje.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarptautinio bendradarbiavimo taryboje. 2009 m. 
LiJOT teikimu į finansuojamų projektų konkurso nuostatus buvo įtrauktas 
jaunimas, kaip prioritetinė sritis. Taip pat taryba vertino gautas finansuoti 
paraiškas ir priėmė sprendimus dėl finansuotinų pasiūlymų. Iš viso 2009 
metais įvyko 3 darbo grupės susitikimai.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių reikalų taryboje. 2009 
m. įvyko 3 tarybos susitikimai, kurių metu ministerija pristatė esamą situaci-
ją socialinės politikos srityje, ministerijos atliktus tyrimus bei ateities planus. 



20

LiJOT yra viena iš šios tarybos narių. Pagrindinis tarybos tikslas yra sudaryti 
platformą valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimui so-
cialinių reikalų srityje. 

Nuo kovo iki gegužės mėn. veikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su-
daryta darbo grupė Dėl PROGRESS programos antidiskriminacinėje srityje paraiš-
kos ruošimo. Įvyko 2 darbo grupės susitikimai, kurių metu su NVO atstovais 
buvo diskutuojama dėl planuojamos paraiškos turinio ir galimybių įtraukti 
platų ratą antidiskriminacinėje srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų. 
Projektą programai pateikti įgaliotas Darbo ir socialinių tyrimų institutas, nu-
matoma, jog projekto įgyvendinimas prasidės 2010 metų III ketvirtyje.

LR Finansų ministerijos Struktūrinių fondų 2007-2013 metams priežiūros komi-
tete. Komiteto pagrindinis tikslas – tvirtinti ES struktūrinių fondų finansinių 
priemonių aprašus. Komiteto pagrindinis darbas vyko iki 2009 m. antro ke-
tvirčio, kuomet buvo ruošiami aprašai. Šiuo metu visų finansinių priemonių 
aprašai yra patvirtinti, tad komiteto posėdžiai vyksta retai. 

Europos jaunimo forumo konsultacinėje grupėje Dėl jaunimo įdarbinimo skati-
nimo projekto. Vyko 1 darbo grupės susitikimas, kurio metu aptartas planuo-
jamo projekto turinys, nubrėžtos siekiamybės, iškelti pagrindiniai projekto 
tikslai bei suformuluoti uždaviniai. 

LiJOT ATSTOVAViMAS TARPTAUTiNĖSE DARBO 
GRUPĖSE4

europos tarybos patarėJų taryba Jaunimo kLausimais

Europos Taryboje už jaunimo politiką yra atsakingas IV direktoratas – Jau-
nimo ir sporto direktoratas. Be vykdančiųjų organų, veikia šie patariamieji 
valdymo organai: Europinis valdymo komitetas jaunimo klausimais (EVKJK), 
Patarėjų taryba (PT) ir Programinis komitetas (PK). Svarbiausias ET bruožas 
ypatingai matomas šio direktorato veikloje – bendradarbiavimas pariteto 
principu.

Europinis valdymo komitetas jaunimo klausimais (EVKJK) (European 
Steering Committee for Youth - CDEJ) yra sudarytas iš 48 valstybių (pasira-
šiusių Europos kultūros konvenciją) ministerijų ar kitų institucijų, atsakingų 
už jaunimo politiką, atstovų. EVKJK puoselėja bendradarbiavimą tarp vals-
tybių narių ir kuria bendras gaires jaunimo politikai ET, pvz. per rekomen-
4 Daugiau apie tarptautinę LiJOT veiklą skaitykite II-oje ataskaitos dalyje.
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dacijas jaunimo dalyvavimui ir pilietinei ateities visuomenei arba Konven-
ciją dėl daugiašalės jaunų žmonių savanorystės tarnybos. EVKJK taip pat 
organizuoja Europos ministrų, atsakingų už jaunimą, konferencijas ir ruošia 
bei tvirtina (legalius instrumentus) dokumentus, apibrėžiančius/reguliuo-
jančius jaunimo politiką šalyse narėse.

Patarėjų tarybą (PT) (Advisory Council - AC) sudaro 30 atstovų iš jaunimo ne-
vyriausybinių organizacijų bei tinklų. Tai yra platforma, suteikianti galimybę iš-
sakyti nuomones bei įdėti savo indėlį į Europos Tarybos (ET) veiklas, susijusias 
su jaunimu ir galimybė pasiekti, kad jaunimo dimensija būtų užtikrinta visuose 
ET sektoriuose ir lygmenyse. PT nariai yra renkami 3 metų kadencijai.

Lygiagrečiai šalia šių dviejų organų veikia ir Jungtinė taryba (JT) (Joint 
Council on Youth), kurią sudaro kartu visi EVKJK ir Patarėjų tarybos at-
stovai. Šis organas nustato jaunimo politikos prioritetus, tikslus ir biudžeto 
paskirstymą.

Be šių organų veikia ir Programos komitetas (PK) (Programming Commit-
tee on Youth). Šį junginį sudaro 16 narių, kurių 8 yra EVKJK ir 8 Patarėjų 
tarybos atstovai. Jie kartu nustato, stebi ir vertina Europos jaunimo centrų  ir 
Europos jaunimo fondo programas.

Tiek EVKJK, tiek PT susitinka 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį, tuo 
pačiu metu. Susitikimų metu vyksta atskiri ir bendri (JT susitikimai) po-
sėdžiai jaunimo politikos klausimais. Susitikimai organizuojami pakai-
tomis abiejuose Europos jaunimo centruose – Strasbūre arba Budapešte. 
PK taip pat susitinka 2 kartus per metus – kitu metu nei anksčiau minėti 
organai, kartais papildomai susitikdami ir JT susitikimų metu.
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Šiuo metu LiJOT atstovauja programų vadovė Greta Bingelytė. Per 2009 m. 
PT narė dalyvavo:

• Kovo mėn. 2 dienų mokymuose naujai išrinktiems PT nariams, kuriuo-
se vyko supažindinimas su ET institucijomis, PT veiklos sferomis, pristatyti 
praeitos kadencijos veiklos rezultatai bei pagr. problemos, vyko komandos 
formavimo užsiėmimai.

• Kovo mėn. 21-26 d. vyko pirmasis šios kadencijos PT narių susitikimas. Jo 
metu išrinkti vidinių struktūrų nariai, pasidalinta veiklos sritimis, svarstomi 
dokumentai.

• Spalio mėn. 4-7 d. įvykusio antro susitikimo metu įsteigta vidinė 3 žmonių 
darbo grupė, kurioje yra ir LiJOT atstovė, ruošianti PT veiklą pristatantį nau-
jienlaiškį, kuris, deja, dėl techninių kliūčių, kol kas dar nėra išleistas. Susiti-
kimo metu PT taip pat išsikėlė savo veiklos prioritetus, ko iki šiol nebuvo.

• LiJOT lapkričio mėn. atstovavo PT organizuodama ir vesdama tarptautinį 
ekspertų seminarą tema „Skatinant ir palaikant JNVO vaidmenį“. Seminaro 
tikslas – paruošti rekomendacijas, kurios bus pristatytos atsakingoms institu-
cijoms, padėsiančias pamatyti JNVO sukuriamą pridėtinę vertę visuomenei.

• Rugpjūčio mėn. LiJOT atstovė dalyvavo EVKJK skirtuose mokymuose 
„Vasaros universitetas“, kuriuose buvo gilinamasi į Agenda2020 įgyvendi-
nimą, diskutuojama dėl ET ir EK ateities, darbo grupėse analizuojamas Jau-
nimo teisių konvencijos poreikis.

kitos tarptautinės darbo grupės

LiJOT išlaikė stiprias pozicijas Šiaurės Baltijos šalių jaunimo organizacijų tary-
bų tinklo veikloje. Praeitais metais įvyko 3 šios grupės susitikimai, kurių metu 
LiJOT aktyviai teikė pasiūlymus ir sulaukė pritarimo. Šios grupės rėmuose 
buvo diskutuojama apie paramą LiJOT jaunimo resursų centro idėjai, kurią 
palaikė visi partneriai, be to, sulaukta paramos LiJOT teiktai rezoliucijai Euro-
pos jaunimo forumo Narių Tarybai „Dėl didesnės paramos jaunimo politikai“. 
Vieno susitikimo metu buvo pristatyta LiJOT įgyvendinama kampanija „Man 
ne dzin“, kuri paliko didelį įspūdį Švedijos jaunimo organizacijų tarybai.

LiJOT atstovai dalyvavo Europos jaunimo forumo ir Europos Komisijos 
rengtose darbo grupėse dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srity-
je atnaujintos sistemos. Susitikimų metu LiJOT akcentavo, kad ypatingai svar-
bu numatyti aiškius naujus ES jaunimo politiką reglamentuojančio dokumen-
to įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmus bei tai, kad ypatingai svarbus 
vaidmuo turėtų būti suteiktas struktūriniam dialogui ir jo metu priimtiems 
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sprendimams. Be to, akcentuotas didelis atotrūkis tarp ES ir Lietuvos jaunimo 
politikos ir siūlyta kuo aiškiau apibrėžti šių lygmenų integraciją. Svarbu pa-
minėti, kad didelė dalis LiJOT pasiūlymų buvo svarstyta ir galutiniame doku-
mento variante jau aiškiai įvardinti LiJOT keltų problemų sprendimų būdai;

LiJOT valdybos narys M.Jurgutis dalyvavo YFJ darbo grupėje apie neforma-
laus ugdymo kokybės standartą. Darbo grupė buvo sukurta iš YFJ organiza-
cijų narių atstovų, dirbančių neformalaus ugdymo srityje, tam, kad šiai temai 
YFJ erdvėje būtų suteikta nauja kokybė, siekiant sukurti standartinį neforma-
laus ugdymo kokybės užtikrinimo mechanizmą. 2009-aisiais m. darbo grupės 
nariai intensyviai dirbo siekdami sukurti tam tikrą paketą aspektų, kurie turi 
būti įvertinami siekiant neformaliu ugdymu teikiamų paslaugų kokybės;

LiJOT valdybos narys J.Pagojus dalyvavo YFJ darbo grupėje dėl tarptautinio 
jaunimo darbo projekto kūrimo. LiJOT, siekdama jaunimo socialinės atskirties 
mažinimo, daug dėmesio skiria jaunimo darbui, todėl LiJOT sutiko dalyvauti 
YFJ darbo grupėje kuriant tarptautinį, YFJ administruojamą jaunimo darbo 
projektą. LiJOT konsultavo šios darbo grupės atstovus, tačiau prie galutinės 
projekto idėjos neprisidėjo ir projekto partneriais netapo LiJOT valdybos 
sprendimu.

LiJOT TARPTAuTInė VEIKLA

LiJOT intensyviai įgyvendina nuoseklią tarptautinę veiklą, siekiant efektyviau 
įgyvendinti 2005-2010-ųjų metų LiJOT strategiją. 2009-aisiais metais LiJOT teikė 
pasiūlymus svarbiausiems Europinių struktūrų jaunimo politikos dokumen-
tams, LiJOT atstovai dalyvavo svarbiausiuose Europos Sąjungos, Europos Ta-
rybos, Europos jaunimo forumo, kitų jaunimo organizacijų ir valstybinių insti-
tucijų organizuotuose jaunimo renginiuose. LiJOT interneto svetainėje paskelb-
ta daugiau nei 50 visame pasaulyje vykusių 
jaunimo renginių ir iniciatyvų bei daugiau 
nei 15 kvietimų tapti projektų partneriais.

Iš viso 2009-aisiais metais LiJOT delegavo 
daugiau nei 70 jaunimo organizacijų, LiJOT 
valdybos ir biuro atstovų į svarbiausius tarp-
tautinius jaunimo susitikimus, mokymus, se-
minarus ir konferencijas. Nuolatinis LiJOT atstovų dalyvavimas susitikimuose 
ir kasdienė tarptautinės jaunimo politikos stebėsena bei pasiūlymų rengimas 
sudaro galimybes LiJOT nuolat būti šios srities įvykių centre ir aktyviai kurti 
Lietuvos jaunimui aktualius pokyčius.

2009 m. LiJOT į 
tarptautinius susitikimus, 

mokymus, seminarus 
delegavo daugiau nei 70 

atstovų
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svarbiausi europos Jaunimo poLitikos aspektai ir įvykiai

2009-aisiais metais vyko dideli pokyčiai Europinės jaunimo politikos srityje. 
Svarbiausias Europos Sąjungoje įvykęs procesas buvo lapkričio mėnesį ES 
Vadovų Tarybos patvirtinta Rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jau-
nimo reikalų srityje atnaujintos sistemos. Dokumento patvirtinimas pabaigė 
dvejus metus trukusį konsultacijų, vertinimų ir kūrybos procesą, kurio metu 
valstybės narės, Europos Komisija ir jaunimo organizacijos drauge įverti-
no iki 2009-ųjų metų egzistavusį ES bendradarbiavimą jaunimo politikos 
srityje, Jaunimo Baltosios knygos ir Europos jaunimo pakto efektyvumą ir 
parengė atnaujintą, ilgalaikę (2010-2018 metams) sistemą, pagal kurią bus 
įgyvendinama ES jaunimo politika. Šis dokumentas svarbus tuo, kad visų 
pirma, nustato jaunimo politikos prioritetus, į kuriuos bus orientuota visa ES 
su jaunimo politika susijusi veikla, ir antra - užtikrina aiškesnį dokumento 
įgyvendinimo procesą bei priežiūrą, o tai lems efektyvesnį dokumente įtvir-
tintų tikslų pasiekimą. Išskirti ilgalaikiai dokumento prioritetai: švietimas 
(ir neformalus ugdymas), užimtumas, kūrybiškumas ir verslumas, sveikata 
ir sportas, dalyvavimas, socialinė įtrauktis, savanoriška veikla, jaunimas ir 
pasaulis.

LiJOT aktyviai dalyvavo visose minėtose veiklose ir procesuose, buvo tei-
kiama informacija apie ES jaunimo politikos prioritetų ir principų įgyven-
dinimą ir veikimą Lietuvoje, įvyko trys susitikimai su Europos Komisijos 
jaunimo reikalų skyriaus atstovais, nuolat teikiamos pastabos dėl tuo metu 
kurto naujo jaunimo politikos dokumento. Savo pasiūlymuose LiJOT itin ak-
centavo šiuos dalykus: jaunimo politika turi būti kuriama ir įgyvendinama 
kartu dalyvaujant jauniems žmonėms ir jaunimo organizacijoms, turi būti 
plėtojami ir efektyvinami atviro koordinavimo ir struktūrinio dialogo prin-
cipai, kaip svarbiausias jaunimo politikos temas LiJOT akcentavo jaunimo 
nedarbo problemą, didesnį ir tolygesnį neformalaus ugdymo ir savanoriško 
darbo pripažinimą bei jaunimo užimtumą.

Dokumentą galima rasti čia: http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm

Kalbant apie kitus Europos Sąjungos procesus, kuriuose aktyviai dalyvavo 
ir savo pasiūlymus teikė LiJOT, galima išskirti teiktus pasiūlymus Europos 
Komisijos rengiamam dokumentui „Žalioji knyga dėl besimokančio jau-
nimo judumo skatinimo“. Ruošiant LiJOT pasiūlymus dokumentui, buvo 
konsultuojamasi su nariais ir įvardintos esminės judumo kliūtys, tokios kaip 
sudėtingos ES judumo taisyklės, vizų reikalavimai, sudėtingos ir jaunimui 
ne visada prieinamos ES mokymosi užsienyje programos. ES dokumentą 
patvirtinti turėtų 2010-aisiais metais.
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Lietuvos Respublika 2009-ųjų liepą – 2010-ųjų liepą pirmininkauja Baltijos 
jūros valstybių tarybai (www.cbss.org). Šia proga LiJOT kartu su Užsienio 
reikalų ministerija 2010-ųjų metų gegužės 13-16 d. organizuoja visų šios 
organizacijos valstybių jaunimo ir už jaunimo politiką atsakingų valstybės 
tarnautojų susitikimą Lietuvoje. Renginio pavadinimas „B-Young“, jo metu 
vyks jaunimo organizacijų geriausių projektų mugė bei diskusijos įvairiomis 
jaunimui aktualiomis temomis. Planuojama renginio metu jaunimo sukur-
tus pasiūlymus pateikti Baltijos jūros valstybių tarybos vadovams. 

Svarbu paminėti ir 2009-aisiais metais ES patvirtintą Baltijos jūros regiono 
strategiją, kurios veiklų plane buvo įtrauktas LiJOT pasiūlytas projektas 
„Jaunimo resursų centras“. Šioje strategijoje numatyti ilgalaikiai regiono 
vystymo tikslai, siekiant, kad Baltijos jūros regionas taptų konkurencingiau-
sias Europos Sąjungos regionas, kuriame aktyviai sprendžiamos aplinko-
saugos problemos. 

Dokumentą galima rasti čia:

 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/ 

Kiti Europos Sąjungos dokumentai, kuriems pasiūlymus žodžiu ar raštu teikė 
LiJOT: ES Rezoliucija dėl Jaunų asmenų aktyvios socialinės aprėpties stengian-
tis įveikti nedarbą ir skurdą; ES Rekomendacijos dėl jaunųjų savanorių judumo 
visoje Europos Sąjungoje; Europos Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonė dėl ES Jaunimo strategijos; ES Rezoliucija dėl Europos savanoriškos 
veiklos metų (2011); ES pozicija dėl geresnio Europos jaunimo pakto įgyvendi-
nimo ir matomumo. 

europos Jaunimo forumas

Svarbu paminėti, kad LiJOT aktyviai dalyvavo Europos jaunimo forumo 
(YFJ) veikloje – dalyvavo dvejuose YFJ statutiniuose renginiuose, kituose 
susitikimuose, aktyviai kūrė YFJ jaunimo politikos turinį. YFJ Narių tarybos 
metu buvo patvirtinta LiJOT teikta rezoliucija dėl Daugiau paramos jaunimo 
politikai. Europos jaunimo forumas LiJOT nuolat kviečia konsultuoti kitas or-
ganizacijas ir pripažįsta itin reikšmingą įdirbį jaunimo politikos plėtros sri-
tyje bei laiko jaunimo politikos ekspertais. Ypatingai vertinamos ekspertinės 
LiJOT žinios jaunimo organizacijų veiklos kokybės srityje, jaunimo darbo 
plėtros srityje, jaunimo organizacijų kūrimo ir valdymo darbuose, darbo su 
socialiai atskirtu jaunimu srityje. Tai labai svarbu kuriant ir stiprinant nacio-
nalines jaunimo organizacijų tarybas kitose šalyse. LiJOT atstovai dalyvavo 
šiomis temomis Europos jaunimo forumo rengtuose susitikimuose Gruzijoje 
ir Serbijoje.
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dvišaLis bendradarbiavimas su užsienio nacionaLinėmis 
Jaunimo tarybomis ir kitomis organizaciJomis

 Balandžio pradžioje, Lietuvoje, Vilniuje, vyko Šiaurės ir Baltijos šalių na-
cionalinių jaunimo organizacijų tarybų suvažiavimas, kurį organizavo Li-
JOT. Susitikime dalyvavo nacionalinių tarybų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Grenlandijos ir Danijos 
bei Europos jaunimo forumo valdybos nariai. Susitikimo metu buvo prista-
tomos kiekvienos organizacijos šių metų veiklos, kalbama apie svarbiausius 
ir aktualiausius šiuo metu jaunimui klausimus: finansinius sunkumus, Eu-
ropos Parlamento rinkimus, kiekvienos organizacijos patirtį dirbant su rin-
kimų kampanijomis.

 Video konferencija su Afganistano jaunimo nevyriausybinėmis organiza-
cijomis – Liepos 28 d. Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas ir Lietuvos jau-
nimo organizacijų taryba (LiJOT) surengė vaizdo konferenciją, kurios metu 
turėjo galimybę pabendrauti su Afganistano jaunimo organizacijų nariais. 
Konferencijos metu televizijos tiltas sujungė į Jungtinį štabą Vilniuje atvyku-
sius LiJOT atstovus su Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provinci-
jos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane susirinkusiais Afganistano jauni-
mo organizacijos AYNSO (Afghan Youth National and Social Organisation) 
nariais. Daugiau nei valandą trukusioje konferencijoje lietuviai su afganis-
taniečiais dalijosi mintimis apie jaunimo organizacijų ir jaunimo švietimo 
svarbą kuriant demokratinę pilietinę visuomenę, taip pat, apie abiejų šalių 
jaunimo problemas. LiJOT atstovai dalinosi savo patirtimi ir skatino jaunus 
Afganistano žmones išlikti aktyviais bei siekti aktualių pokyčių sau ir savo 
bendraamžiams.

 LNU vizitas Lietuvoje – rugpjūčio mėnesį Vilniuje lankėsi vienos iš Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) partnerių – Norvegijos jaunimo 
organizacijų tarybos (LNU) biuro bei valdybos nariai. Kartu buvo dar kartą 
aptarti šių dviejų nacionalinių jaunimo organizacijų partnerystės bei bendra-
darbiavimo aspektai bei galimybės. Keletą dienų trukusio vizito metu LNU 
ir LiJOT pasidalino informacija apie jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
(JNVO) sektoriaus finansavimo sistemas Norvegijoje ir Lietuvoje.

 Pažintinis vizitas Šlėzvige-Holšteine – rugsėjo mėnesį keturių regioni-
nių jaunimo organizacijų tarybų atstovai dalyvavo LiJOT kartu su Vokie-
tijos Šlėzvigo-Holšteino žemės jaunimo taryba rengtame pažintiniame vizi-
te “Vietinės ir  regioninės jaunimo veiklos struktūros Šlėzvige-Holšteine“. 
Susipažinta su regionine Vokietijos jaunimo politika ir taip plėtotas LiJOT 
bendradarbiavimas su Šlėzvigo-Holšteino žemės jaunimo taryba. Vykusių 



27

susitikimų įvairiuose jaunimo centruose, regioninėse jaunimo tarybose, 
jaunimo politikos departamente ir kt. metu surinkta patirtis aprašyta spe-
cialiame leidinyje ir išplatinta regioninėms jaunimo organizacijų taryboms 
Lietuvoje.

 Kontaktų mezgimo seminaras Kaliningrade – 2009-ųjų metų lapkričio 
6-8 dienomis Kaliningrade vyko Lietuvos ir Rusijos federacijos Kalinin-
grado srities jaunimo forumas. Renginį organizavo Rytų Europos studijų 
centras bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

 Forumas buvo rengiamas abiejų šalių jaunimo iniciatyva siekiant užmegz-
ti ryšius, atrasti bendravimo sritis bei formas ir padėti pamatą galimiems 
bendriems projektams tarp Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado sri-
ties jaunimo organizacijų. Renginio dalyviai susitiko su Kaliningrado srities 
vyriausybės atstovais, vieni kitiems pristatė savo organizacijas, susipažino 
su bendradarbiavimo galimybėmis, vėliau, pasidalinę į grupes pagal veiklos 
sritis, diskutavo apie bendradarbiavimo temas ir svarstė bendradarbiavimo 
planus. Renginyje dalyvavo 14 LiJOT narių atstovai.

Work2change

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) kartu su partneriais iš Latvi-
jos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos Šlėzvigo-Holšteino ir 
Lenkijos jaunimo organizacijų tarybų vykdė tarptautinį projektą “Work2-
Change”. Projektas tęsėsi nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio iki 2010 metų vasario 
mėnesio.

Projekto metu buvo nagrinėjamos svarbiausios šiuo metu jaunimo proble-
mos ir temos. Projekto eigoje įvyko 2 seminarai nacionalinių tarybų atsto-
vams. Projektas buvo orientuotas į kokybę ir siekė paruošti po 4 kiekvienos 
partnerės organizacijos atstovus dirbti neformalaus ugdymo, socialinės at-
skirties, savanoriško darbo ir 
demokratijos jaunimo organi-
zacijose temomis.

Pirmajame projekto seminare, 
kuris vyko 2009 metų spalio 
9-12 dienomis Vilniuje, da-
lyvavo 18 jaunų žmonių. Se-
minaro metu jaunimui buvo 
pristatyti svarbiausi jaunimo 
politikos procesai, šiuo metu 
vykstantys ES. Dalyviai aiški- Work2Change
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nosi neformalaus ugdymo 
klausimus, lygino skirtin-
gų valstybių patirtį, mokėsi 
metodų, kuriais neformalų 
ugdymą galima naudoti 
kaip priemonę į aktyvią 
visuomeninę veiklą įtrau-
kiant socialiai atskirtą jau-
nimą.

Antrajame projekto semi-
nare, kuris vyko 2010 metų 
sausio 15-18 dienomis Drus-
kininkuose, taip pat dalyva-

vo 18 jaunų žmonių. Seminaro metu dalyviai aiškinosi demokratiško jaunimo 
organizacijų valdymo principus, lygino skirtingų valstybių patirtį skatinant 
savanorišką darbą ir jį reglamentuojant. Dalyviai mokėsi, kaip pritaikyti demo-
kratijos principus kasdienėje jaunimo organizacijų veikloje ir kaip skatinti sava-
norišką darbą savo šalyse. 

Projektas remiamas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas”.

kiti svarbūs 2009-ųJų metų tarptautinės Jaunimo 
poLitikos įvykiai:

  Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje 2010 metai buvo paskelbti 
Jaunimo metais. Toks sprendimas priimtas tam, kad būtų paskatintas di-
alogas ir supratimas tarp kartų. Taip pat šiuo sprendimu norima atkreipti 
dėmesį į tai, su kokiomis problemomis jaunimas susiduria šiandieniniame 
pasaulyje.

 Lapkričio 19d. Kanados ambasadorius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jan-
kauskas pasirašė susitarimą, pagal kurį bus įgyvendinamos programos, ska-
tinančios jaunimo mobilumą tarp šių šalių.

 ES Statistikos departamentas Eurostat išleido įvairiapusį statistinį leidinį 
„Jaunimas Europoje – statistinis portretas“. Leidinį galite rasti Eurostat in-
terneto svetainėje.

 Tamuna Kekenadze – Europos jaunimo forumo Biuro narė, tapo jaunąja 
metų europiete. Šis apdovanojimas įsteigtas Heinz-Schwarzkopf fondo, įsi-
kūrusio Berlyne, Vokietijoje. Tamuna pastaruosius du metus Europos jauni-
mo forumo (YFJ) narių buvo išrinkta atstovauti jų interesams YFJ Biure.

Work2Change
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 LiJOT tapo Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo nariais. Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kofi Annanas 1999 metų sausio 31 dieną, kreipdama-
sis į Pasaulio ekonomikos forumą, pakvietė pasaulio verslo lyderius prisijung-
ti prie tarptautinės iniciatyvos – Pasaulinis susitarimas (Global Compact), kuria 
verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos skatinamos vykdyti savo veiklą 
remiantis žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos principais bei 
neprisidėti prie korupcijos paplitimo. Pasaulinis susitarimas yra didžiausia ini-
ciatyva, grindžiama korporacinės socialinės atsakomybės idėja. Lietuvoje Pa-
saulinis susitarimas buvo pristatytas 2004-ųjų lapkritį. 2005 m. balandį 11 šalies 
įmonių ir organizacijų įsteigė Nacionalinį atsakingo verslo įmonių tinklą. Šiuo 
metu 45-ios Lietuvos įmonės ir organizacijos yra tapusios Pasaulinio susitarimo 
ir Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo narėmis.

APiBENDRiNiMAS

Įgyvendinant pirmąją LiJOT strategijos kryptį, labai svarbus narių įsitrau-
kimas. Būtina pabrėžti, jog LiJOT atstovaujamas pozicijas formuoja LiJOT 
organizacijos narės. LiJOT aktyvus dalyvavimas ir jaunimo ir jaunimo orga-
nizacijų interesų atstovavimas valstybiniuose procesuose 2009 metais buvo 
padalintas į tris svarbiausias dalis: Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos 
kūrimą, jaunimo politikos finansinės padėties gerinimą bei Jaunimo reikalų 
tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos galios didinimą.

LiJOT aktyviai įsitraukė į Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos ruošimo 
procesą. Remdamiesi LiJOT vidinės darbo grupės rezultatais, LiJOT atstovai 
pasiekė, jog jaunimo atstovų pasiūlytas modelis būtų pripažintas pagrindu 
tolesniame dokumento kūrimo procese. Vien 2009 metais vyko 21-os darbo 
grupės, sudarytos iš LiJOT, SADM ir JRD atstovų, susitikimas. Strategijos 
kūrimas, kuriame lygiateisiais pagrindais įtraukti jaunimo atstovai, ateityje 
bus gerosios praktikos pavyzdys visai Europai. 

2009 metų pabaigoje LiJOT ir jaunimo organizacijos didžiausias prioritetas 
buvo susidariusios finansinės padėties jaunimo politikos srityje gerinimas. 
LiJOT 26-oje Asamblėjoje priimta rezoliucija išreiškė LiJOT narių susirūpi-
nimą jaunimo politikai skiriamų lėšų mažinimu. Susidariusiai situacijai iš-
spręsti buvo skirta daug pastangų susitinkant su LR Seimo atstovais ir nuolat 
dalyvaujant Seimo komitetų posėdžiuose. Pavyko pasiekti, jog jaunimo po-
litikai skiriamas biudžetas būtų padidintas daugiau nei 360 tūkst. litų. Taip 
imtasi aktyvių veiksmų siekiant, jog institucijos ieškotų galimybių finansuoti 
nevyriausybines organizacijas, pasitelkdamos Europos Sąjungos 2007-2013 
metų programos skiriamas lėšas. 
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LiJOT nariai 25-oje LiJOT asamblėjoje pripažino reikiamybę peržiūrėti do-
kumentus, apibrėžiančius Jaunimo reikalų tarybos statusą jaunimo politikos 
sistemoje. Išrinkus ir patvirtinus naują Jaunimo reikalų tarybos sudėtį buvo 
peržiūrėti ir pakeisti JRT nuostatai, kuriuose suteikta daugiau galimybių JRT 
nariams. Taip pat buvo inicijuoti 2 atviri išplėstiniai JRT posėdžiai, kurių metu 
buvo kalbama ir ieškoma sprendimų opiausioms tuometinėms jaunimo pro-
blemoms – jaunimo nedarbo ir užimtumo bei jaunimo migracijos. Po šių posė-
džių JRT paruošė ir išplatino pasiūlymų paketus su priemonėmis, padėsian-
čiomis gerinti jaunimo padėtį darbo rinkoje ir sumažinti migracijos mastus. 

II VEIKLOS KRYPTIS

JAunIMO ORGAnIZACIJŲ POTEnCIALO STIPRInIMAS

 TRADiCiNiAi LiJOT RENGiNiAi

Tradiciškai, du kartus per metus vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos fo-
rumai. Forumų metu kviečiami dalyvauti LiJOT organizacijų narių ir stebėtojų at-
stovai, o jų metu nagrinėjama kokia nors konkreti, jaunimo organizacijoms aktuali 
tema. Tiek Žiemos, tiek Vasaros forumų metu stengiamasi, kad juose dalyvaujantys 
jauni žmonės išmoktų šį tą nauja, o įgytas žinias galėtų pritaikyti savo organizaci-
jose. Taip pat metų pabaigoje vyksta LiJOT Padėkos vakaras, kurio metu apdovano-
jami labiausiai šalies jaunimui nusipelnę asmenys.

LiJot žiemos forumas

Žiemos forumas vyko 2009 m. kovo 5-8 d. Dubingiuose. Šiam Žiemos foru-
mui buvo pasirinktas iki šiol šiam renginiui netaikytas formatas – mokymai. 
Jaunimo organizacijų nariai buvo pakviesti gilinti savo žinias atskirose specia-
lizuotose srityse, tokiose kaip organizacijos viešieji ryšiai bei strateginis, žmo-

giškųjų resursų ar finansų, valdymas. Žiemos 
forumo dalyviai galėjo rinktis vieną iš keturių 
darbo grupių, kurių kiekviena skyrėsi savo te-
matika. 

Pirmosios grupės mokymai visas 3 dienas 
vyko organizacijos strategijos, veiklos planavimo ir įgyvendinimo tema, o šios 
grupės moderatorius buvo Mindaugas Kiznis. Antroji gilinosi į žmogiškųjų iš-
teklių valdymo klausimus, šią grupę moderavo Dainius Urbonavičius. Trečio-

Žiemos forume dalyviai 
atstovavo 31 LiJOT 

organizacijai
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sios grupės moderatorės Jur-
gita Šilinskaitė ir Justina An-
driuškevičiūtė pasakojo apie 
organizacijos komunikacijos 
procesus ir viešuosius ryšius, 
o apie NVO veiklos teisinius 
aspektus ir finansų valdymą 
dėstė moderatorės Saulė Da-
gilytė ir Danutė Puišienė.

Šio Žiemos forumo tikslas – 
įgalinti dalyvių grupes, ats-
tovaujančias organizacijoms, 
įvertinti organizacijos būklę ir imtis pagrįstų pokyčių studijuotose srityse or-
ganizacijų viduje, kurie darytų įtaką organizacijos veiklos kokybei, žmogiš-
kųjų išteklių valdymo mechanizmui ir komunikacijos organizacijos viduje 
bei su išore kultūrai. Šiam tikslui pasiekti iš kiekvienos organizacijos buvo 
kviečiami 2 atstovai.

Šiame renginyje 62 dalyviai atstovavo 31 LiJOT organizacijai. Renginio daly-
viai, remiantis surinktomis vertinimo anketomis, teigiamai įvertino pasikei-
tusį renginio formatą.

LiJot vasaros forumas

2009 m. Liepos 10-12d. Mindūnų kempinge, Molėtų rajone, vyko Vasaros 
forumas 2009. Į jį susirinkę bemaž šimtas jaunimo organizacijų atstovų iš 
visos Lietuvos bandė įsijausti į valstybinių institucijų bei pagal tam tikrą 
modelį suskirstytų jauni-
mo organizacijų vaidmenį 
ir sukurti jaunimo politi-
kos strategiją. Skirtingai 
nuo Žiemos forumų, Vasa-
ros forumų formatas lieka 
labiau orientuotas į orga-
nizacijų bendradarbiavi-
mą, geresnį vienas kito pa-
žinimą, patirties mainus.

Šiam forumui buvo pasi-
rinktas simuliacinio žaidi-
mo modelis.

Žiemos forumas

Vasaros forumas
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Jaunuoliai pasiskirstė į tokias 
simuliacines grupes: LiJOT, 
apskritasis stalas, nacionalinė 
jaunimo organizacija, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
Jaunimo reikalų departamentas, 
jaunimo reikalų koordinatorių 
grupė, Jaunimo reikalų taryba, 
Seimo Jaunimo ir sporto reikalų 
komisija bei MEDIA grupė.

Kiekviena iš darbo grupių teikė 
siūlymus Jaunimo politikos strategijai. Vėliau šie siūlymai buvo panaudoti 
darbo grupėje, peržiūrėjusioje SADM ruošiamą Jaunimo politikos strategi-

ją 2010-2018 metams.

MEDIA grupė buvo viešųjų ryšių agentūros atiti-
kmuo ir kaip rezultatą pateikė kelių minučių filmuką, 
atspindintį kiekvienos darbo grupės veiklą bei bendrą 
renginio atmosferą.

Renginyje su Jaunimo politikos strategija, institucijų 
veiklos pobūdžiu, atsakomybėm ir atskaitomybėm, tarpinstituciniu ben-
dradarbiavimu susipažino 32 organizacijų atstovai.

padėkos vakaras

Gruodžio 10 d. „Arkos“ dailės galerijoje 
Vilniuje vykusiame LiJOT Padėkos vaka-
re labiausiai jauniems žmonėms nusipel-
niusiems asmenims buvo įteikti tradiciniai 
Jaunimo apdovanojimai. Šie apdovanojimai 
teikiami nuo 2002 m. ir juos yra gavę daug 
iškilių šalies visuomenės bei politikos vei-
kėjų. Šiemet Jaunimo apdovanojimus gavo 
Užsienio reikalų ministerija, kaip Metų 
jaunimo organizacijų partnerė, jauniausia 
šalies atstovė Europos Parlamente Radvilė 
Morkūnaitė – Metų jaunimo ambasadorė. 

Betoninė, stačiakampio formos statulėlė su 
rankos atspaudu, buvo įteikta ir buvusiam 

Vasaros forumas

Padėkos vakaras

Vasaros 
forume 

dalyvavo 32 
organizacijų 

atstovai
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Švietimo ir mokslo ministrui 
Algirdui Monkevičiui – jis 
paskelbtas Labiausiai jauni-
mui nusipelniusiu politiku. 
Metų jaunimo įvykiu tapo 
Baltijos kelio 20-mečio minė-
jimas, Metų iniciatyva jauni-
mui – Taize dienos, o Metų 
jaunimo organizacijų lyde-
riu – Michailas Denisenko, 
vadovaujantis Klaipėdos re-
gioninei jaunimo organizaci-
jų tarybai. 

LiJOT Padėkos apdovano-
jimas buvo įteiktas Saulei 
Dailytei, ilgus metus aktyviai 
veikusiai jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tiek Lietuvoje, tiek ats-
tovavusi joms Europoje. LiJOT Alumni apdovanojimas šį kartą teko akcijos 
„Darom 2009“ iniciatoriams.

JAunIMO ORGAnIZACIJŲ VEIKLOS KOKYbėS 
GERInIMO SISTEMA (JOVKGS)

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemos pagrindinis tiks-
las – nuosekliai ir efektyviai dirbti su LiJOT Narių/Stebėtojų organizacijų 
veiklos kokybės gerinimu, mokymu, pastoviu konsultavimu, padėti organi-
zacijoms stebėti savo veiklą ir nuolat ją tobulinti.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemos idėja buvo sukurta 
iš LiJOT narių atstovų ir jaunimo organizacijų ekspertų sudarytoje darbo 
grupėje. 2007 m. buvo sukurta ir nuostatuose apibrėžta sistemos struktūra, 
vyko sistemos pristatymai ir konsultacijos su LiJOT nariais. Po atliktų esamų 
organizacijų veiklos kokybės vertinimo metodikų bandymų, sukurtas JNVO 
veiklos kokybės vertinimo įrankis bei sudarytas ir pradėjo veikti JNVO vei-
klos ekspertų tinklas.

Sistemoje šiuo metu dalyvauja 11 LiJOT Narių/ Stebėtojų. Visos dalyvaujan-
čios organizacijos yra įvertinusios savo veiklą, pagal pateiktas rekomendaci-
jas yra paruošti bei įgyvendinami veiklos planai.

Padėkos vakaras
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Per paskutinius metus įvyko 3 ekspertų susitikimai ir vienas dalyvaujančių 
organizacijų atstovų susitikimas. Susitikimų metu vertinta esama situacija, 
peržiūrėta ir vertinta metodika, pakoreguoti veiklos metodai. Pastebėta, 

kad organizaciją vertinant keliais etapais, atski-
rai pateikiant rekomendacijas bei vėliau ruošiant 
veiklos planus, atsiranda informacijos sklaidos 
problemų, užsitęsia vertinimo procesas, todėl 
pasirinktas kitas būdas – organizacijos vertini-

mas atliekamas per dvi dienas nuolatinio seminaro tipo darbo, iš karto pa-
teikiant rekomendacijas ir paruošiant veiklos gerinimo planą.

Per šiuos metus ekspertų konsultacijomis naudojosi 4-ios dalyvaujančios 
organizacijos (vidutiniškai 2val. konsultacijų kiekvienai dalyvaujančiai or-
ganizacijai), suorganizuoti 7 kompetencijų kėlimo renginiai (18 d. nuolatinio 
mokymosi proceso).

Apibendrinant vertinimo rezultatus galima pastebėti, kad bene daugiausia 
problemų organizacijose sudaro nuolatinė lyderių kaita, neužtikrinamas ži-
nių ir veiklų perdavimas iš vieno lyderio kitam, vadybinių įgūdžių stoka.

Šiuo metu yra iš naujo suburtas ekspertų tinklas, kurio veikloje planuojamas 
8 ekspertų dalyvavimas. Ateityje planuojama šiek tiek koreguoti vertinimų 
atlikimo metodiką.

informacinis seminaras LiJot tarptautinių reikaLų 
koordinatoriams

LiJOT 2009-aisiais metais rengė informacinį seminarą LiJOT narių tarptau-
tinių reikalų koordinatoriams. Renginys vyko lapkričio 28 d. Vilniuje, ISM 
Vadybos ir Ekonomikos universitete. 

Šio informacinio seminaro tikslas – suteikti žinių jaunimo organizacijų tarp-
tautinių reikalų koordinatoriams apie tarptautinę jaunimo veiklą ir galimy-
bes veikti, pristatyti LiJOT vykdomą tarptautinę veiklą, apsikeisti gerąja 
tarptautinės veiklos patirtimi, supažindinti su jaunimo tarptautinės veiklos 
finansavimo galimybėmis. Renginyje dalyvavo 13 LiJOT narių atstovai.

PROJEKTAS „STRuKTūRInIO DIALOGO STIPRInIMAS 
REGIOnuOSE 2009-2010“

2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kartu su 12 regioninių jau-
nimo organizacijų tarybų („Apskritųjų stalų“), įgyvendino tęstinį projektą 

Sistemoje šiuo metu 
dalyvauja 11 LiJOT 
Narių/ Stebėtojų
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„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“. Projektu sie-
kiama užtikrinti regioninės jaunimo politikos pažangą, nuosekliai, kom-
pleksiškai ir produktyviai dirbant su regioninėmis jaunimo organizacijų 
tarybomis, vietinės valdžios bei valstybės struk-
tūromis, siekiant sudaryti palankias sąlygas jau-
nimo veiklai, stiprinti jaunimo organizacijas ir jų 
vaidmenį sprendžiant regioniniam jaunimui aktu-
alius klausimus ir problemas. 

Projekto veiklos yra tęstinės ir ypatingai skatina re-
gioninių jaunimo organizacijų tarybų partnerystę 
su rajonų savivaldybėmis, struktūrinį dialogą per skaidrų jaunimo organi-
zacijų interesų atstovavimą, įgalina regioninių jaunimo organizacijų atsto-
vus vykdyti regioninei jaunimo politikai keliamus tikslus.

proJekto „struktūrinio diaLogo stiprinimas regionuose 2009 – 
2010 m.“ partneriai:
• Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskrita-
sis stalas“;
• Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;
• Kauno jaunimo organizaciju sąjunga „Apskritasis stalas“;
• Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“;
• Marijampolės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“;
• Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“;
• Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;
• Panevėžio jaunimo centras „Apskritasis stalas“;
• Šilalės rajono jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskri-
tasis stalas“;
• Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;
• Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“;

•Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvyko 14 kompetencijų kėlimo rengi-
nių, 4 interesų pažinimo renginiai, 4 interesų atstovavimo konferencijos ir/
ar tiesioginiai jaunų žmonių susitikimai su politikais ir už jaunimo politiką 
atsakingais asmenimis, mokymai regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
atstovams (tema – žmogiškųjų išteklių valdymas), regioninių jaunimo orga-

Projektą LiJOT 
įgyvendino 
kartu su 12 

regioninių jaunimo 
organizacijų
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nizacijų tarybų vadovų susitikimas, konsultacijos ir informavimas apie ak-
tualiausius jaunimo politikos procesus, buvo išleistas leidinys CD formatu. 

Projektą finansavo Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas”. Daugiau 
informacijos apie projektą rasite LiJOT tinklalapyje internete5.

DARbO GRuPėS IR JŲ REZuLTATAI

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, siekdama išgirsti savo narių nuomo-
nę, pozicijas bei poreikius, nuolat kviečia dalyvauti įvairiose vidinėse darbo 
grupėse. Apie svarbiausias jų skaitykite žemiau.

• LiJOT pradėjo Lietuvos jaunimo politikos raidai ypatingai svarbų etapą – ini-
ciavo darbo grupės Dėl Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos (2010-2018 metams) 
įkūrimą. Darbo grupėje taip pat dalyvauja LR SADM ir JRD atstovai. 2009-aisiais 
metais buvo atlikta jaunimo politikos situacijos analizė, stiprybių, silpnybių, ga-
limybių ir grėsmių įvardijimas, strategijos tikslų, uždavinių ir įvertinimo rodi-
klių sukūrimas. LiJOT plačiai diskutavo su nariais apie strategijos turinį. Tam 
5 http://www.lijot.lt/Page.aspx?pageID=201
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buvo skirtas 2009-ųjų metų LiJOT vasaros forumas, vėliau vyko daug susiti-
kimų su LiJOT valdybos, Jaunimo reikalų tarybos ir biuro atstovais. Tikimasi, 
kad strategija bus patvirtinta ir pradėta įgyvendinti 2010-aisiais.

• 2009 m. narių iniciatyva įkurtas Regioninių reikalų komitetas. Šiuo metu jam 
priklauso 10 organizacijų narių, o jo pirmininkė yra Rūta Labalaukytė (Mari-
jampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”). Komitetas siekia užti-
krinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų informavimą bei konsultavimą ir 
dalyvauti formuojant LiJOT regioninę jaunimo politiką. Komitetas per 2009 m. 
paruošė dokumentą LiJOT Asamblėjai dėl regioninės jaunimo politikos.

• Remiantis rezoliucija Dėl infrastruktūros jaunimo renginiams kūrimo ir 
gerinimo buvo įkurta darbo grupė Dėl jaunimo renginiams skirtos infrastruk-
tūros kūrimo. Darbo grupė turėjo 3 susitikimus, kuriuose iš viso dalyvavo 
6 organizacijų atstovai. Deja, daugiau susitikimų neįvyko dėl pasikeitusių 
darbo grupės tikslų ir sąlygų, dėl kurių negali vykti darbas.

• 2009 metais LiJOT ypatingą dėmesį skyrė savanorystės klausimui, įvertinę, 
kad teisinė bazė ir savanorystė kaip veiksmas nėra pakankamai išplėtoti. Dėl 
šios priežasties LiJOT iniciavo plataus masto bendradarbiavimą su TEO ir 
LAWIN. LAWIN atliko teisinės savanorystės bazės analizę. LiJOT kartu su 
TEO iniciavo 5 darbo grupes, kurių metu įvairios NVO diskutuoja šiais klau-
simais: 1) savanorystės samprata, reglamentavimas, teisiniai klausimai; 2) 
savanorystei populiarinti skirto portalo/duomenų bazės galimybių studija; 
3) savanorystės temos viešinimas; 4) verslo įtraukimas skatinti savanorystę; 
5) nevyriausybinių ir savanorius priimančių organizacijų įgalinimas. LiJOT 
sukurta vidinė narių darbo grupė tęsia pradėtą veiklą ir nagrinėja savanorys-
tės teisinius bei praktinius aspektus, ruošia LiJOT poziciją, kuri bus teikiama 
tvirtinti LiJOT asamblėjai. Šis darbo grupės bendradarbiavimas peraugo ir į 
projektą cv.lt/savanoryste.

• Bendradarbiavimo su verslu darbo grupė susitiko du kartus parengti jaunimo 
organizacijų ir verslo bendradarbiavimo galimybių koncepciją. Darbo grupėje 
dalyvavę 10 skirtingų LiJOT narių atstovai dalinosi patirtimi bendradarbiavimo 
su verslu srityje. Pabaigoje buvo parengtos rekomendacijos 2010 m. Jaunimo 
žiemos forumui, siekiant skirti didesnį dėmesį bendradarbiavimui su verslu ir 
lėšų paieškai ir pritraukimui.

LiJOT VEiKLOS ViEŠiNiMAS

2009 m. vyko aktyvi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos komunikaci-
ja. Ji formuojama pagal tris pagrindines kryptis: (1) tarp LiJOT ir organi-
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zacijų narių bei kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), (2) su visuo-
mene, naudojant žiniasklaidą kaip vieną pagrindinių priemonių, bei (3) 

su valdžios institucijomis. 

Pirmajai krypčiai naudojamos elektroninės konferenci-
jos, susitikimai bei LiJOT tinklalapis internete (www.
lijot.lt). Antrajai – spaudos pranešimai, spaudos kon-
ferencijos, inicijuojami straipsniai, tiksliniai susitiki-
mai su žiniasklaidos atstovais (ir, tam tikrais atvejais, 
visuomene), o trečioji formuojama per atskirus pareiš-

kimus bei pranešimus valdžios institucijoms, taip pat, tiksliniais susitiki-
mais, diskusijomis.

tinkLaLapis internete 

2009 m. LiJOT tinklalapis pasipildė naujomis skiltimis, buvo toliau tobulina-
mas ir plėtojamas. Išskirta nauja skiltis „Leidiniai“, kurioje jaunimo veikla 

besidomintys asmenys gali rasti metodinės 
medžiagos lietuvių, anglų bei lenkų kalbo-
mis. 

Taip pat atsirado skiltys „Fondai“ bei „Aktu-
alu“. Pirmojoje iš jų publikuojama informa-
cija apie Lietuvoje veikiančius fondus, pla-
nuojama, jog netrukus ji turėtų pasipildyti ir 
Europoje veikiančių fondų lentele, į kuriuos 

gali aplikuoti ir organizacijos iš Lietuvos. Antrojoje – skiltyje „Aktualu“ – 
pateikiama įvairi aktuali informacija teisinio reglamentavimo klausimais, 
taip pat tarptautiniai dokumentai bei bendradarbiavimas su Gruzijos ir Ka-
liningrado srities jaunimo organizacijomis, regioninę jaunimo politiką, vers-
lumą. Šioje skiltyje galima rasti ir EQUAL metodikas6.

LiJOT internetinėje svetainėje visus metus buvo pateikiama ir nuolat atnauji-
nama informacija jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais. 
Naujienas sudarė LiJOT parengta informacija, organizacijų narių ir kitų 
NVO, valstybinių bei kitų institucijų parengta informacija. 2009 m. iš viso 
patalpinta apie 850 naujienų, o svetainę iki gruodžio 31 d. aplankė 423 562 
unikalūs lankytojai (2008 m. – 401 632 unikalūs lankytojai).

6 Plačiau apie EQUAL metodikas skaitykite IV-ojoje ataskaitos dalyje.

LiJOT 
komunikacija 
formuojama 
pagal 3 pagr. 

kryptis

2009 m. iš viso 
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lankytojai
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LiJot nauJienLaiškis „e-sketis“

Kiekvieną savaitę į užsiregistravusių asmenų elektroninio pašto dėžutes buvo 
siunčiamas LiJOT naujienlaiškis „e-sketis“. Per metus (iki gruodžio 31 d.) 
išsiųsta apie 50 naujienlaiškių su svarbiausia kiekvienos savaitės informaci-
ja – nuorodos į tinklalapyje esančias naujienas. Prie 
sistemos „e-sketis“ po tinklalapio atnaujinimo 2008 m. 
pabaigoje buvo prisijungę apie 400 adresatų.

eLektroninė konferenciJa

Tiek LiJOT valdyba, biuras, tiek LiJOT organizacijos 
narės ar kiti suinteresuoti ir prie elektroninės konfe-
rencijos (konferencija@lijot.lt) prijungti asmenys bei organizacijos skleidė ir 
dalinosi jiems aktualia informacija. Šiuo metu prie LiJOT elektroninės kon-
ferencijos prijungti 632 elektroniniai paštai.

Kiekvieną mėnesį į LiJOT elektroninę konferenciją buvo siunčiamos LiJOT 
valdybos ir biuro mėnesio darbų ataskaitos (jos buvo talpinamos ir LiJOT 
tinklalapyje). Šiose ataskaitose nuveikti darbai pateikiami pagal LiJOT vei-
klos strategijoje numatytas prioritetines veiklos kryptis. Šiemet ataskaita 
buvo patobulinta – pirmojoje jos dalyje trumpai aprašomi svarbiausi darbai 
ir įvykiai.

Savo informaciją LiJOT taip pat skleidė įvairių kitų elektroninių konferen-
cijų pagalba. Tai NVO konferencija, partnerių ir LiJOT organizacijų narių 
konferencijos ir adresatų tinklai. Naujienos apie projektą „Misija Sibiras‘09“ 
bei „Man ne dzin“ pasirodė ir daugumos aukštųjų mokyklų bei jų studentų 
atstovybių konferencijose bei kituose informacijos kanaluose.

„po skėčiu“

2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba parengė ir išleido 3 eksper-
tinius leidinius „Po skėčiu“: „Jaunimo neformalus ugdymas: kas ir kaip?“, 
„Vystomasis bendradarbiavimas. Jaunų žmonių in-
dėlis“ bei „Komunikacija jaunimo organizacijose“. 
Elektronines šių leidinių kopijas galite rasti LiJOT 
tinklalapyje internete, skiltyje „Leidiniai“.

Leidinyje „Jaunimo neformalus ugdymas: kas ir 
kaip?“ [2009/1(73)] buvo aptariama jaunimo daly-
vavimo situacija, jų įgyjamų įgūdžių jaunimo veikloje 
įteisinimas ir nauda. Nors Europos Sąjungoje apie neformalųjį ugdymą kalba-

Prie LiJOT 
elektroninės 
konferencijos 

prijungti 632 el. 
paštai

2009 m. LiJOT 
išleido 3 

ekspertinius 
leidinius „Po 

skėčiu“



40

ma jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau Lietuvoje apie tai žinoma pakankamai 
nedaug. LiJOT narės taip pat tik praėjusiais metais susitarė, kaip jos žiūri į 
neformalųjį ugdymą, jo teikėjus ir kokybę. 73-me numeryje galima susipa-
žinti su LiJOT Asamblėjos priimtais dokumentais bei vykdomomis veiklo-
mis. Taip pat, sužinoti apie Europos jaunimo forumo, Vokietijos bei Belgijos 
jaunimo pastangas įteisinti neformalųjį ugdymą savo valstybėse. Daugiau 
sužinoti ir apie skautiškas specialybes, įgyjamas neformaliais metodais, bei 
Europass ir Youthpass teikiamas galimybes.

Antrasis metų numeris yra „Vystomasis bendradarbiavimas. Jaunų žmo-
nių indėlis“ [2009/2(74)]. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Lietuva pa-
sižymėjo kaip viena tų valstybių, kurios itin sparčiai vystėsi, tobulėjo tiek 
ekonominiais, tiek socialiniais aspektais. Tačiau tiesa ir tai, kad tokio spar-
taus vystymosi nebūtume pasiekę be Vakarų valstybių pagalbos, paramos 
ir patarimų. Šiandien, Lietuvai tapus pilnateise tiek Europos Sąjungos, tiek 
NATO nare, pasiekus gana aukštą ekonominį ir socialinį lygmenį, atėjo laikas 
atiduoti „skolas“ ir patiems teikti žinias besivystančioms valstybėms. Šiame 
numeryje rasite ne tik detalesnį paaiškinimą, kaip suvokiamas „vystomasis 
bendradarbiavimas“ pasaulyje, tačiau ir Lietuvos, kaip valstybės prioritetus, 
indėlį, kurį gali suteikti jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir kita.

Paskutinysis leidinys „Komunikacija jaunimo organizacijose“ [2009/3(75)] 
skirtas jaunimo organizacijų įvaizdžiui ir viešųjų ryšių tematikai. Jame patei-
kiami praktiniai patarimai apie tai, kaip rengti spaudos konferencijas, rašyti 
pranešimus spaudai. Ryšių su visuomene ekspertai dalinasi savo patirtimi 
kaip bendrauti su žiniasklaida, kodėl svarbus organizacijos įvaizdis ir kaip 
jį formuoti. Taip pat šiame leidinyje pateikiama keletas idėjų apie „partiza-
nines“ akcijas, kurios patraukia žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį ir galėtų 
tapti puikia jaunimo organizacijų komunikacijos priemone.

Visus šiuos leidinius rengė iš LiJOT organizacijų narių deleguotų atstovų su-
daryta redakcinė „Po skėčiu“ kolegija. Visi ekspertiniai leidiniai buvo išleisti 
1000 egzempliorių tiražu.

bendradarbiavimas su žiniaskLaida

Žiniasklaidos atstovai visus metus buvo informuojami apie LiJOT veiklą. 
Tai buvo daroma pasitelkiant spaudos pranešimus bei rengiant spaudos 
konferencijas. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami ir į kitus LiJOT er-
dvėje vykstančius renginius, jiems buvo siūlomos įvairios, su jaunimu su-
sijusios ar jaunimą liečiančios, temos. Bendradarbiavimas su žiniasklaida 
buvo vykdomas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
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2009 metais specialiai žiniasklaidos atstovams surengtos dvi spaudos konfe-
rencijos. Pirmoji - projekto „Misija Sibiras‘09“ išvykimo į ekspediciją proga. 
Spaudos konferencija vyko Vilniaus geležinkelio sto-
ties centrinėje salėje. Joje kalbėjo J.E. Algirdas Myko-
las Brazauskas, Europos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis, tuometinis užsienio reikalų ministras 
Vygaudas Ušackas ir kiti. Antroji – projekto „Misija 
Sibiras‘09“ dalyvių grįžimo iš ekspedicijos proga. Pas-
taroji buvo rengiama Vilniaus geležinkelio stoties ekspozicijų salėje, kurioje tuo 
metu buvo pristatomos sovietmetį menančios instaliacijos. Į abi minėtas spau-
dos konferencijas susirinko visų pagrindinių šalies žiniasklaidos priemonių at-
stovai: TV3, LNK, BTV, 5kanalas, „Lietuvos radijas“, „Žinių radijas“, „Lietuvos 
žinios“, „15min“, BNS spaudos centro, „Lietuvos žinių“ ir kt. atstovai.

2009 metais atnaujinta LiJOT media duomenų bazė. Į ją įtraukti nauji inter-
netiniai sklaidos kanalai, radijo, televizijos stotys bei jų žurnalistai, naciona-
liniai bei regioniniai dienraščiai, žurnalai ir kt. LiJOT informacija (daugiau-
siai, spaudos pranešimai) buvo siunčiama ne tik minėtiems žiniasklaidos 
kanalams, bet ir valdžios institucijoms, kitoms organizacijoms, turinčioms 
savo informacijos kanalus (tokius kaip vidiniai leidiniai, naujienų portalai).

Iš viso per metus išplatinti 45 LiJOT pranešimai spaudai. LiJOT skelbtos 
žinutės ir inicijuotos temos pasirodė:

Nacionalinėje spaudoje: „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, 
„Vakaro žinios“, „Studentų era“, „Mokyklos frontas“, „15 min“; žurnalai 
„Veidas“, „Žmonės“, „A.Z.“, „Savaitė su TV“, „ME“, „L.T. kinas+TV“ ir kt.

Regioninėje spaudoje: „Vilniaus diena“, „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Pa-
nevėžio balsas“, „Tauragės kurjeris“, „Dainavos žodis“, „Šiaulių kraštas“, 
„Būdas žemaičių“ ir kt.

Interneto naujienų portaluose: Delfi.lt, Alfa.lt, Lrytas.lt, Balsas.lt, Lrt.lt, Ber-
nardinai.lt, Info.lt, Aina.lt, Vtv.lt, 5ci.lt, TV3 žinių bloge, Zebra.lt, Kvadratu.
lt, Studentuera.lt ir kt.

Radijo stotyse: „Žinių radijas“, „Lietuvos radijas“, M1, M1+, „Radiocen-
tras“, Start FM, FM99, Opus3, Pūkas, Laluna ir kt.

Televizijoje: LTV, LNK, TV3, BTV, 5 kanalas, „Šiaulių TV“ ir daugelyje kitų 
regioninių televizijų. 

Žiniasklaidoje emigrantams: „Vakarai“, „Pasaulio lietuvis“, Emigrantas.
com, Vakarai.us, Lietuviams.com.

Iš viso per metus 
išplatinti 45 

LiJOT pranešimai 
spaudai
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APiBENDRiNiMAS
2009 m. LiJOT, įgyvendindama antrąją strategijoje numatytą veiklos kryptį, 
daugiausiai dėmesio skyrė organizacijoms narėms bei jų potencialo ir ge-
bėjimų stiprinimui. 2009 m. buvo įgyvendinami 2 tęstiniai projektai, kurie 
tiesiogiai prisidėjo prie narių stiprinimo: „Struktūrinio dialogo stiprinimas 
regionuose 2009 – 2010 m.“ buvo orientuotas į regionines jaunimo organi-
zacijų tarybas, prie sėkmingo projekto įgyvendinimo prisidėjo 12 partnerių 
bei Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistema, skirta stiprinti 
organizacijas ir gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę bei diegti nuo-
lat veikiančią efektyvią narių mokymo ir konsultavimo sistemą, prie kurios 
per 2009 metus prisijungė 6 organizacijos. Projektų plėtra ir dalyvaujančių 
organizacijų skaičiaus didėjimas atveria geresnes galimybes jaunimo organi-
zacijoms pažinti savo narius ir jų interesus bei kelti savo darbo kokybę.

Didelį indėlį, skatinant jaunimo organizacijų bei jų narių bendradarbiavimą, kei-
timąsi gerąja patirtimi, įnešė ir jaunimo Žiemos bei Vasaros forumai bei LiJOT 
erdvėje vykusios darbo grupės. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbo grupei 
dėl Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos rengimo bei savanorystės klausimo na-
grinėjimui. Per 2009 m. buvo sudarytos ir veikė 5 vidinės darbo grupės, kurios lei-
do jaunimo organizacijoms prisidėti prie jaunimo politikos formavimo, formuoti 
ir teikti įvairius pasiūlymus.

2009 m. buvo parengti ir išleisti 3 ekspertiniai leidiniai „Po skėčiu“: „Jaunimo 
neformalus ugdymas: kas ir kaip?“, „Vystomasis bendradarbiavimas. Jaunų 
žmonių indėlis“ bei „Komunikacija jaunimo organizacijose“. Leidiniuose išsa-
miai nagrinėjamos jaunimo organizacijoms aktualios temos, jų problematika, 
siūlomos naujos idėjos šioms problemoms spręsti. Tai viena iš naudojamų vidi-
nės komunikacijos priemonių, kuri, tikime, padeda jaunimo organizacijoms jų 
kasdienėje veikloje. Ekspertinių leidinių „Po skėčiu“ archyvą galite rasti www.
lijot.lt skiltyje „Leidiniai“.

Organizacijų narių bei jaunimo informavimui, informacijos keitimuisi tarp orga-
nizacijų narių, LiJOT naudoja tinklalapį www.lijot.lt, kuris 2009 m. buvo papil-
dytas naujomis skiltimis, taip pat elektroninę konferenciją, prie kurios prisijungti 
gali visi suinteresuoti asmenys. Šiuo metu prie LiJOT konferencijos yra prisijungę 
524 asmenys. Kiekvieną savaitę į užsiregistravusių asmenų elektroninio pašto 
dėžutes siunčiamas LiJOT naujienlaiškis „e-sketis“, kuris informuoja apie LiJOT 
bei jaunimo politikos aktualijas. Visos išvardintos priemonės padeda operatyviai 
skleisti bei dalintis tiksline informacija su organizacijomis narėmis bei suintere-
suotais asmenims. 
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III VEIKLOS KRYPTIS

Jaunimo įgaLinimas

Trečioji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos strateginė kryptis – jaunimo įgali-
nimas. Šioje srityje rengiamos veiklos, į kurias gali įsitraukti ne tik LiJOT organi-
zacijų narių atstovai, bet ir jauni žmonės, priklausantys kitoms nevyriausybinėms 
organizacijoms, neformalioms grupėms ar apskritai nedalyvaujantys jokioje visuo-
meninėje veikloje. 2009 m. LiJOT vykdė ne tik tradicinius projektus, tačiau ėmėsi 
įgyvendinti ir keletą inovatyvių akcijų, skatinančių jaunus žmones būti aktyviais 
bei pilietiškais visuomenės nariais.

PROJEKTAS „MiSiJA SiBiRAS ‘09“

Jaunimas YRA pilietiškas ir patriotiškas, tik šias vertybes jauni žmonės su-
vokia kitaip nei prieš tai buvusios kartos, todėl jie neturi galimybių visa tai 
parodyti visuomenei suprantamomis „tradicinėmis“ priemonėmis. Su tokia 
idėja 2006 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pirmą kartą pra-
dėjo rengti projektą „Misija Sibiras“. Vienas iš pagrin-
dinių šio projekto tikslų – surasti modernią šiuolaiki-
nio jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo išraiškos 
formą. Minėtos mintys yra įtvirtintos ir 2005 metais 
LiJOT rudens Asamblėjoje priimtoje rezoliucijoje dėl 
jaunimo patriotiškumo. 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, sėkmingai 
įgyvendinusi projektą „Misija Sibiras“ nuo 2006m. tęsė jį ir 2009-aisiais. Per 
visus ketverius projekto metus ieškoti lietuvių tremties ir įkalinimo vietų 
buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje buvo išvykusios 7 jaunimo ekspedi-
cijos. Projektu siekiama, kad pati patriotiškumo sąvoka, svarbiausi Lietuvos 
istorijos aspektai, būtų jaunimui aiškinami ir pateikiami paprastai, jiems su-
prantama ir juos dominančia kalba.

2006 - 2008 m. visos projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijos vyko ieškoti lie-
tuvių tremties vietų Sibiro regione, dabartinėje Rusijos Federacijos teritorijo-
je. Tačiau 2009-iais nuspręsta praplėsti projekto ribas ir vieną iš ekspedicijų 
surengti Kazachstano Respublikoje, o kitą – Buriatijos Respublikoje (Rusijos 
Federacija). 

Pirmąja ekspedicija Kazachstane siekta išsklaidyti stereotipą, kad Sibiras – 
tik Rusijos Federacijos teritorija. Sausringose ir gausiomis naudingomis 

Per visus 4 
projekto metus 

buvo išvykusios 
7 jaunimo 

ekspedicijos
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iškasenomis garsėjančiose Kazachstano lygumose buvo įrengti lageriai bei 
darbo kalėjimai. Čia, tūkstančius skirtingų tautų politinių kalinių priglaudu-
siose stepėse, stovi paminklai bei kryžiai su lietuviškomis pavardėmis.  

LiJOT, siekdama puoselėti jaunimo domėjimąsi valstybės istorija bei dera-
mai pagerbti nuo sovietų okupacijos nukentėjusius Lietuvos piliečius, pla-
nuoja projektą „Misija Sibiras“ tęsti ir ateityje bei plėsti šio projekto teikiamą 
švietėjišką naudą jauniems žmonėms. 

proJekto „misiJa sibiras‘09“ tiksLai:

• Prisiminti ir pagerbti žuvusius bei nukentėjusius nuo Lietuvos gyventojų 
genocido – vieno juodžiausių XX amžiaus istorijos puslapių. 

• Suteikti jaunajai kartai žinias ir suvokimą apie tuos žiaurumus, kuriuos 
išgyveno mūsų tėvai ir seneliai vien todėl, kad buvo laisvę ir nepriklauso-
mybę mylintys piliečiai. 

• Padėti tarptautinei bendruomenei suvokti sovietinio rėžimo bei jo vykdy-
tojų ir kolaborantų žiaurius nusikaltimus prieš lietuvių tautą. 

• Puoselėti istorinę atmintį bei tautinį patriotiškumą tarp jaunimo, formuoti 
teigiamą patriotiško ir pilietiško jaunimo įvaizdį visuomenėje. 

• Visuomenei parodyti, kad Lietuvos jaunimas yra pilietiškas ir patriotiškas, 
siekiant paneigti įsigalėjusius neigiamus stereotipus. 

• Skatinti kartų dialogą ir tarpusavio supratimą ypač aktualiais Lietuvos 
naujausiųjų laikų istorijos klausimais. 

• Visuomenei priminti, kad Sibiras – tai ne tik Rusijos Federacijos teritorija, 
bet labai plati sąvoka/metafora, apimanti ir kitų šiuolaikinių NVS valstybių 
teritorijas, į kurias buvo tremiami žmonės. 

• Įamžinti Kazachstane kalėjusių tautiečių atminimą, pagal galimybes su-
tvarkyti lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapus Kazachstane bei Rusijos 
Federacijoje. 

• Susitikti su lietuviais, gyvenančiais Kazachstane bei Rusijos Federacijoje. 

daLyvių atranka į proJektą

2009 m. pradėjus projekto dalyvių atranką, buvo nuspręsta būsimus daly-
vius atrinkti dviem etapais: naudojantis atrankos anketomis, o vėliau - ban-
domojo žygio metu. Anketas užpildė per 1000 jaunų žmonių, iš kurių 62 
asmenys (iš viso buvo kviesti 70) dalyvavo dvi dienas vykusiame bandoma-
jame žygyje.
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Dalyviai savo kelionę Dzūkijos miškais pradėjo pės-
čiomis ir per pirmąją dieną nuėjo apie 30 km iki na-
kvynės vietos, greta Merkinės, ant Merkio upės kran-
to. Įkūrę palapinių miestelį, dalyviai čiupo įrankius 
ir patraukė tvarkyti netoliese esančių XVII-XVIII a. 
senųjų Merkinės žydų kapinių. Antroji žygio diena 
buvo gerokai sunkesnė dėl be perstojo lyjančio lie-
taus, todėl pėsčiomis buvo įveiktas „tik“ 15-os kilometrų atstumas. 

„misiJa sibiras‘09“ ekspediciJos

Šiemet abiejų ekspedicijų pobūdis bei tikslai šiek tiek skyrėsi: Buriatijoje ekspe-
dicijos dalyviai lankė bei tvarkė senąsias lietuvių tremtinių kapines, tuo tarpu 
Kazachstane tvarkė lagerių teritorijose lietuviams pastatytus paminklus, ieškojo 
lietuviškų kapų bendrosiose miestų kapinėse. 

Pirmoji šių  metų ekspedicija liepos mėnesį leidosi į Kazachstano Respubli-
ką. Kazachstane tremtinių beveik nebuvo. Lietuviai čia buvo vežami į lagerius 
ir darbo kalėjimus kaip politiniai kaliniai. Lageriuose žuvę asmenys buvo lai-
dojami bendruose kapuose, todėl politinių kalinių kapaviečių išlikusių nėra.  

Pagrindinių  lagerių kapavietes žymi paminklai, daugiausiai statyti po Lietu-
vos nepriklausomybės atgavimo. Vieną jų, žymintį Kingyr‘o lagerio sukilimą, 
kuris, kaip manoma, padarė įtaką visos lagerių sistemos griūčiai ir kuriame 
aktyviai dalyvavo kaliniai iš Lietuvos, pirmosios „Misija Sibiras‘09“ ekspedi-
cijos dalyviai restauravo. Tai truko keletą dienų: buvo pašalintas nekokybiš-
kas tinkas, perdažytas kryžius, paminklo prieigos išklotos akmenimis. 

Daugumai politinių kalinių buvo draudžiama grįžti atgal į Lietuvą, jie pasi-
liko gyventi Kazachstane. Bendrosiose miestų kapinėse galima rasti nema-
žai apleistų kapų su lietuviškomis pavardėmis antkapiuose. Tokių kapų eks-
pedicijos dalyviai ieškojo kiekvieno miesto, buvusio prie lagerio, kapinėse, 
juos fiksavo bei tvarkė. 

Antroji projekto „Misija Sibiras‘09“ ekspedicija pirmosiomis rugpjūčio die-
nomis leidosi į Buriatijos Respubliką. Ši ekspedicija buvo pati tolimiausia 
iš visų iki šiol vykusių. Jos metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas trem-
tinių kapavietėms bei vis dar šiame regione gyvenančių lietuvių paieškoms. 
Ekspedicijos planavimą itin apsunkino tai, kad paskutinės oficialios lietuvių 
ekspedicijos šiuose kraštuose buvo maždaug prieš 20 metų...

Ekspedicijos metu dalyviai aplankė, užfiksavo bei sutvarkė apie dešimt lie-
tuviškų  kapinaičių. Dauguma jų - taigos vidury, nes buvę tremtinių kaimai 
seniai išnykę, o artimiausios gyvenvietės yra už 15-20 kilometrų. Nemaža 

„Misija 
Sibiras‘09“ 

anketas užpildė 
apie 1000 jaunų 

žmonių



Misija Sibiras ‘09 dalyviai Buriatijoje



Projekto Misija Sibiras ‘09 dalyviai restauruoja paminklą
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dalis lietuviškų kapaviečių smarkiai nukentėjusios nuo taigos gaisrų. Ten, 
kur vyravo mediniai kryžiai, nieko nebelikę. Dalyviai dažnai patys darė ir 
statė kryžius, kapinių teritorijas tvėrė tvorelėmis. 

Buriatijos Respublikoje ekspedicijos dalyviai aplankė Ulan Ude, Staraja 
Brian, Šabur, Zona, Moisa, Čelutajaus, Zaigrajevo, Ilkos, Chondagajaus, 
Moigos, 17-ojo kilometro, Buruno kaimus ir miestelius. Dalis jų šiuo metu 
apleisti ir jau nebegyvenami.  

informaciJos po ekspediciJų pateikimas

Viena svarbiausių  projekto dalių – viešinimas ir įvykdytų veiklų pristatymas 
visuomenei. Nors iš Lietuvos į tremties ir įkalinimo vyksta gana daug ekspe-
dicijų, tačiau visuomenė apie jų nuveiktus darbus nėra informuojama. 

Specialiai projekto viešinimui ir informacijos pateikimui buvo sukurtas 
projekto tinklalapis www.misijasibiras.lt. Jame pristatoma projekto idėja 
bei tikslai, publikuojamos naujienos, vardijami partneriai ir rėmėjai, yra 
atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus (tinklalapio lankytojai 
gali pateikti savo klausimus organizatoriams), taip pat, supažindinama su 
ekspedicijos maršrutu, dalyviais, informacija apie vietas, kuriose lankėsi 
ekspedicija ir kt. Įvykus ekspedicijai, tinklalapyje patalpintos nuotraukos 
ir dalyvių dienoraščiai. 

Ekspedicijos pristatymai – viena svarbiausių projekto veiklų. Jų metu sie-
kiama visuomenei, o ypač jauniems žmonėms, pristatyti įvykusią ekspedici-
ją ir įgytą patirtį. Projekto pristatymai vyksta bendrojo lavinimo mokyklose, 
universitetuose, kolegijose, NVO, Tolerancijos ugdymo centruose, ir kt. 2009 
m. sėkmingai įvyko beveik 100 susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Bendradarbiaujant su Jungtinės karalystės lietuvių Jaunimo 
sąjunga, projekto pristatymai buvo surengti Londone bei Birmingeme vyku-
siuose lietuvių kultūros festivaliuose „Culture Jam 3“. 

2009 m. filmuoti ekspedicijos buvo pasirinkta žinoma žurnalistė Neringa 
Skrudupaitė. Kartu su grupe vykusi į Kazachstano Respubliką ji parsivežė 
filmuotą medžiagą, iš kurios buvo sukurtas filmas „Misija Sibiras. Kazach-
stanas“ apie Lietuvos politinius kalinius lageriuose. Filmas, rodytas Nacio-
nalinio transliuotojo kanalu, susilaukė tik išskirtinai gerų vertinimų.

Manome, kad šis projektas dar kartą priminė visai visuomenei vieną juo-
džiausių XX amžiaus šalies istorijos puslapių, taip pat pagerbė žuvusius bei 
nukentėjusius Lietuvos gyventojus. Sulaukta ypač didelio jaunimo susido-
mėjimo ir palankių vertinimų.  
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kampaniJa „man ne dzin“ 2009

Šių metų informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ tiks-
las – skatinti jaunimo pilietiškumą, dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime, 
gilinti žinias ir susidomėjimą valstybiniu ir europiniu lygiu vykstančiais proce-
sais bei paskatinti jaunus žmones išreikšti savo nuomonę aktyviai dalyvaujant 
LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.

2009 metų kampanija buvo sudaryta iš dviejų etapų: pirmoji dalis skirta LR 
Prezidento rinkimams, antroji – rinkimams į Europos Parlamentą. Kampa-
nijos metu veikė atnaujintas tinklalapis www.mannedzin.lt, kuriame buvo 
patalpinta informacija apie rinkimų procedūras: išankstinį balsavimą, balsa-

vimo tvarką, galimybes balsuoti 
esant užsienyje, taip pat kampa-
nijos viešinimo medžiaga – radi-
jo ir video klipai, žymių žmonių 
pasisakymai „Kodėl verta bal-
suoti?“ bei skelbiama kita aktuali 
informacija. Projekto metu kam-
panijos svetainėje apsilankė apie 
12 000 unikalių vartotojų.

Socialiniuose tinklalapiuose prie 
kampanijos „Man ne dzin“ rėmė-
jų grupių prisijungė daugiau nei 
1000 žmonių, taip pat socialinia-
me video tinklalapyje YouTube.
com kampanijos televizijos klipai 
buvo peržiūrėti daugiau nei 12 
000 kartų.

Kampanijos metu buvo organi-
zuojamos dvi pilietinės akcijos. 
Akcija „Kiekvienas balsas svar-
bus“ buvo skirta paskatinti jau-
nus žmones balsuoti artėjančiuo-
se LR Prezidento rinkimuose. Ji 
vyko 5-iuose Lietuvos miestuo-
se: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Akcijos 
metu pagrindinėse miestų vieto-
se praeiviai buvo kviečiami nu-
spalvinti ant molberto išpieštus Kampanija “Man ne dzin”
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LR Prezidento rūmus. Antroji akcija „Neprikiaulink Lietuvai – ateik balsuo-
ti!“ - skirta priminti apie rinkimus į Europos Parlamentą. Šios akcijos metu 
4-iuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdo-
je ir Šiauliuose) studentų bendrabučiuose buvo kabina-
mi durų pakabukai su šių metų kampanijos simboliu – 
paršeliu.

Pagrindinis kampanijos muzikinis kūrinys buvo An-
driaus Mamontovo daina „Kieno tu pusėj?“. Pats dai-
nininkas taip pat aktyviai rėmė kampanijos tikslus.

2009 metais kampanijos „Man ne dzin“ partneriais tapo Europos Parlamen-
to informacijos biuras Lietuvoje, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 
Seimo Europos informacijos biuras, informacinio portalo Delfi.lt skiltis „Bal-
suok2009“, Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, bei daugiau 
kaip 10 radijo stočių.

EURODESK LiETUVA

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, teikiantis nemokamą 
aukštos kokybės informaciją ir patarimus jauniems žmonėms bei dirban-
tiems su jaunimu. Tinklas veikia visose ES šalyse, išskyrus Kiprą, o taip 
pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir 
Turkijoje bei yra Europos Sąjungos progra-
mos „Veiklus jaunimas“ dalis.

Kiekvienoje šalyje Eurodesk veiklą koordi-
nuoja viena organizacija – tinklo nacionali-
nis partneris. Nuo Eurodesk tinklo veiklos 
pradžios Lietuvoje (2004 m.), LiJOT yra tin-
klo nacionalinis partneris. Nacionalinį Eu-
rodesk tinklą sudaro LiJOT bei tinklo regi-
oniniai partneriai, veikiantys Akmenės, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, 
Panevėžio, Šakių, Šilutės, Šiaulių, Utenos ir Zarasų rajonuose. Nacionalinio 
tinklo atstovai teikia visas Eurodesk paslaugas ir dalyvauja jo veikloje.

Pagrindinė tinklo veikla yra informacijos teikimas su mobilumu (studi-
jomis, stažuotėmis, savanoryste, mainais, darbu ir kelionėmis) ir jauni-
mo iniciatyvų finansavimo galimybės susijusiais klausimais. Pagrindiniai 
įrankiai naudojami šioms informacinėms paslaugoms įgyvendinti yra Euro-
desk Lietuva tinklalapis www.eurodesk.lt bei atsakymai į tiesiogiai tinklo 
atstovams užduodamus klausimus.

2009 m. Eurodesk 
Lietuva tinklalapyje 

apsilankė 616 370 
unikalių lankytojų, iš 
viso jis sulaukė 13 637 

707 paspaudimų.

Projekto metu 
kampanijos 
svetainėje 

apsilankė apie 
12 000 unikalių 

vartotojų.
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2009 m. Eurodesk Lietuva tinklalapyje apsilankė 616 370 unikalių lankytojų, 
iš viso jis sulaukė 13 637 707 paspaudimų. Per metus tinklalapyje pasirodė 473 
jaunimui ir su jaunimu dirbantiems aktualios naujienos apie įvykius ir inici-
atyvas vietos, nacionaliniame ar Europos lygmenyje. 2009 m. Eurodesk Lietuva 
tinklalapis iš esmės pasikeitė – per vasarą atlikta pilna jo turinio analizė bei at-
naujinimas ir jau spalio 1 d. lankytojai buvo nukreipiami į visiškai naujo dizaino 
ir geresnio funkcionalumo www.eurodesk.lt. Be tradicinių skilčių, siūlančių su-
žinoti, gauti informaciją apie finansavimo programų terminus ar rasti nuorodų 
į reikalingus informacijos šaltinius, tinklalapyje atsirado nemažai naujovių.

Nuo šiol vartotojams siūloma galimybė dar lengviau gauti Eurodesk naujienas – 
užsiprenumeruoti kiekvieną trečiadienį pasirodantį Eurodesk Lietuva naujien-
laiškį arba užsisakyti naujienų RSS srautą. Pastarasis leidžia ne tik gauti infor-
maciją, bet ir patogiau ją perteikti – RSS srautu siunčiamos naujienos gali būti 
atvaizduojamos kituose tinklalapiuose, kurie skelbia Eurodesk informaciją. 

Vartotojai nuo šiol turi daugiau galimybių daryti įtaką tinklalapyje pasirodžiu-
siam turiniui – siūlyti naujienas bei jas vertinti ar suskirstyti sritimis, pranešti 
apie naujus ar klaidingus jaunimo organizacijų duomenis. 

Šiemet Eurodesk Lietuva tinklalapis pasipildė dviem naujomis skiltimis: sa-
vanorystės, kur skelbimus gali dėti savanorių ieškančios organizacijos, bei lietu-
vių užsienyje. Pastaroji skiltis skirta lietuviams, studijuojantiems ar nuolat gy-
venantiems užsienyje ir ieškantiems šalia jų esančių tautiečių. Dar viena svarbi 
naujovė – akliesiems pritaikyta tinklalapio versija: paspaudus specialią nuoro-
dą tinklalapis pritaikomas tam, kad naudodami specialias programas jį galėtų 
peržvelgti akli ir silpnaregiai. Tokiu būdu užtikrinama, kad Eurodesk teikiama 
informacija pasieks dar daugiau žmonių, nepaisant to, kad jie gali turėti mažiau 
galimybių.

Svarbi Eurodesk Lietuva teikiama paslauga yra atsakymas į jaunų žmonių ir 
dirbančių su jaunimu užklausas. Šiemet tinklo atstovai gavo 571 tokią užklau-
są, kurias Eurodesk paslaugomis pasinaudoję asmenys pateikė užpildę www.
eurodesk.lt esančią specialią užklausos formą, susisiekę su Eurodesk komandos 
atstovais el. paštu ar telefonu arba uždavę savo klausimą gyvai. Temomis, ku-
rios labiausiai domino jaunus žmones ir su jais dirbančius 2009 m. buvo studijos 
Lietuvoje ir užsienyje, savanorystė bei darbas užsienyje. Taip pat sulaukta ne-
mažai klausimų apie galimybes finansuoti jaunimo projektus.

Pateikdami atsakymus į klausimus el. paštu Eurodesk Lietuva komandos nariai 
siūlė atsakymų gavėjams dalyvauti specialioje apklausoje ir pateikti savo nuo-
monę apie gautą atsakymą. 89 proc. apklaustųjų atsakė, kad buvo patenkinti 
atsakymu, kurį gavo iš tinklo atstovų, 92 proc. sakė, kad gautas atsakymas 
buvo naudingas. Į klausimą, ar gautas atsakymas buvo toks, kokio tikėjosi, 
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48 proc. atsakė, kad jis buvo geresnis nei tikėjosi, 37 proc. – kad buvo kaip 
tik toks, kokio tikėjosi, tačiau 14 proc. respondentų tikėjosi daugiau. Visgi, 
89 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad gautos informacijos buvo kaip tik tiek, 
kiek reikia, 11 proc. – jog gautos informacijos buvo per mažai, bet nei vienas 
dalyvavęs apklausoje nemanė, kad gavo per daug informacijos. Iš viso ap-
klausoje dalyvavo 154 respondentai. Jos metu gauti rezultatai bus naudoja-
mi tobulinant Eurodesk teikiamas paslaugas.

Siekiant didesnio Eurodesk Lietuva tinklo veiklos matomumo nuo 2009 m. jį 
galima rasti „Facebook“ ir „Twitter“ socialiniuose tinkluose. Prie tinklo gerbėjų 
prisijungusiems jauniems žmonėms nuolat siunčiama svarbiausia tinklo turima 
informacija bei atnaujinimai apie tinklo veiklą. Startavus naujajam Eurodesk 
Lietuva tinklalapiui surengta plati reklaminė kampanija: 2009 m. IV ketvirtį Eu-
rodesk Lietuva plakatai pasirodė „JCDecaux“ reklaminiuose stenduose Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Taip pat buvo sukurti specialūs radijo klipai, 
kviečiantys apsilankyti www.eurodesk.lt. Juos transliavo šalies ir regioninės bei 
interneto radijo stotys – Radijas „Kelyje“, ZIP FM, Lafesta ir kt. 

2009 m. tinklo atstovai daug dirbo su jaunais žmonėmis tiesiogiai: buvo tęsiamas 
projektas „...taigi, manai, kad žinai viską?“. Jo pagrindinis tikslas - jaunų 
žmonių europinio sąmoningumo skatinimas. Projektas paremtas Struktūri-
nio dialogo su jaunais žmonėmis idėja. Jo metu Eurodesk Lietuva partneriai 
organizuoja informacines sesijas 8-11-tų klasių moksleiviams, kurių metu, 
naudodami neformalaus ugdymo metodus, pristato jiems Europos Sąjungos 
teikiamas galimybes bei skatina susimąstyti apie tai, kaip jauni žmonės ga-
lėtų būti pilietiškai aktyvūs ES lygmeniu. 2009 m. projekto sesijose dalyvavo 
per 150 jaunų žmonių.

Šiais metais tinklo atstovai taip pat rengė paskaitas apie studijas užsienyje. 
Kadangi tinklo atstovus nuolat pasiekia su studijomis užsienyje susiję klau-
simai, buvo nuspręsta organizuoti kelias paskaitas, kurių metu jauniems 
žmonėms būtų pristatomos studijų užsienyje galimybės ir išsiaiškinti tokių 
paskaitų poreikį. 2009 m. tinklo atstovai organizavo 7 tokias paskaitas, ku-
rios sulaukė pasisekimo: buvo gausiai lankomos moksleivių nepaisant to, 
kad vyko po pamokų. Paskaitų metu tinklo atstovai sulaukė nemažai jaunų 
žmonių klausimų. Panašios sesijos bus organizuojamos ir 2010 m.

KiTi LiJOT RENGiNiAi

2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ėmėsi keleto naujų iniciatyvų, 
kurių metu siekė kuo didesnę dalį jaunų žmonių (taip pat ir visuomenės) 
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supažindinti su jaunimo veikla, organizacijomis, pilietiškumo bei patriotiš-
kumo tematika. Penkiuose miestuose buvo surengta jaunimo šventė Kodas: 
JAU.09.19., daug dėmesio susilaukusi akcija „Baltijos keliui – 20“. 2009 m. 
vasarą buvo planuojama rengti ir Europos jaunimo festivalį „Jauna Europa, 
Jauna Lietuva“, kuris turėjo būti vienu iš „Vilnius – Europos kultūros sosti-
nė 2009“ (VEKS) programos dalių, tačiau vėliau buvo atšauktas.

baLtiJos keLiui – 20 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kartu su Vilniaus „Flashmob“ klubu ir 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio miestų, Akmenės, Jonavos, Ukmergės rajonų bei 
Marijampolės regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis („Apskritaisiais 

stalais“), rugpjūčio 23 d. ini-
cijavo flashmob (liet.vert. – 
judri minia) akcijas Baltijos 
kelio 20-čiui paminėti. 

Į žaibišką flashmob „Bal-
tijos kelias – 20“ akciją bū-
rėsi jaunuoliai, daugiausia 
sužinoję apie renginį per 
socialinį tinklą „Facebook“. 
Akcijos esmė buvo netikė-
tai susirinkti į vieną būrį, 
susikabinti rankomis į sim-

bolinį Baltijos kelią ir sudai-
nuoti „Bunda jau Baltija“. Vietos, kuriose kiekviename mieste vyks akcija, 
buvo skelbiamos LiJOT tinklalapyje internete, „Facebook“ tinkle bei LiJOT 

organizacijų narių tinklalapiuose.

Vilniuje vykusioje akcijoje, nepaisant to, kad tądien lijo 
lietus, susirinko per 350 žmonių. Į aikštę pasidžiaugti 
kova už laisvę bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos draugyste 
skubėjo ne tik jaunimas, bet ir šeimos, ir senjorai. Nors 
dauguma renginių dalyvių nemokėjo latviško ir estiško 

posmelių, visi kartu traukė lietuviškąją partiją. Pamatę, jog žmonės kimbasi 
už rankų, prie flashmob dalyvių prisidėjo ir tiesiog pro šalį einantieji.

Jaunimo akcija buvo plačiai nušviesta žiniasklaidoje ir tapo vienu pagrin-
dinių Baltijos kelio 20-mečio minėjimo akcentų.

Flashmob’as “Baltijos kelias”

Į akciją Vilniuje 
susirinko 

maždaug 350 
žmonių
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kodas: Jau.09.19

2009 m. rugsėjo 19 d. Lie-
tuvos jaunimo organi-
zacijų taryba, švęsdama 
savo 17-ąjį gimtadienį 
ir remdamasi dvejomis 
savo strategijos krypti-
mis  – jaunimo įgalinimu 
ir jaunimo organizacijų 
potencialo stiprinimu, or-
ganizavo renginį „Kodas: 
JAU.09.19“. Šis renginys, 
kiek primenantis jaunimo 
organizacijų mugę, vyko 
penkiuose miestuose: Vil-
niuje, Klaipėdoje, Naujojo-
je Akmenėje, Rokiškyje ir 
Jonavoje.

Vienas iš renginio tikslų 
buvo sudaryti erdvę jau-
niems žmonėms ugdyti 
savo gebėjimus, t.y. įgau-
ti naujų žinių ir įgūdžių, 
pasisemti naujų idėjų iš 
jaunimo organizacijų. Tai 
padaryti buvo galima net 
26-iuose skirtinguose sten-
duose. Taip pat renginiu 
siekta sudaryti erdvę jauni-
mo organizacijoms ir jauni-
mo neformalioms grupėms 
pristatyti savo veiklą, orga-
nizacijos kultūrą. Iš įvairių 
apklausų aiškėja, jog jokioje jaunimo veikloje nedalyvaujantiems jaunuoliams 
trūksta informacijos apie tai, kur, ką ir kaip galima būtų veikti, todėl šiuo rengi-
niu be kita ko buvo siekiama praplėsti ir jaunimo organizacijų žinomumą.

Renginio tikslinė grupė buvo jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų, tačiau nebuvo 
pamirštos ir miestų bendruomenės. 

Kodas: JAU.09.19
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Renginio uždaviniai:

• Pritraukti jaunimą, kuris yra neaktyvus ir skatinti susidomėjimą visuome-
nine veikla;

• Suteikti jauniems žmonėms žinių, gebėjimų ir kompetencijų įvairiose srityse;

• Gerinti jaunimo įvaizdį visuomenėje;

• Padėti jaunimo organizacijoms pristatyti save bei pritraukti naujų narių/
savanorių.

„Jauna europa, Jauna Lietuva“

2009 m. liepos 26-31d. Vilniuje turėjęs vykti Europos jaunimo festivalis „Jau-
na Europa, jauna Lietuva!“ buvo atšauktas. Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba, po daugiau nei trijų mėnesių valdžios delsimo, taip ir nesulaukusi 
jokio atsakingų institucijų sprendimo dėl tolesnio įgyvendinimo, nusprendė 
festivalio neįgyvendinti. Europos jaunimo festivalis turėjo būti vienu iš pro-
gramos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ dalių.

Europos jaunimo festivalis būtų buvęs didžiausias jaunimo renginys Lietu-
voje 2009-iais metais. Festivalio metu planuota įgyvendinti apie 40 jaunimo 
veiklų bei netradicinių idėjų, atspindinčių Vilniaus miesto, visos Lietuvos 
ir Europos vertybes, kultūrų įvairovę, iškeliančių, analizuojančių bei spren-
džiančių iškylančias problemas. Kartu su lietuviais į šias veiklas ketino įsi-
traukti apie 1500 jaunų žmonių iš visos Europos Sąjungos valstybių, taip pat 
Gruzijos, Rusijos, Turkijos ir kt.

APiBENDRiNiMAS
2009 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, jaunimo įgalinimo srityje, įgy-
vendino tiek tradiciniais tapusius projektus „Misija Sibiras“, „Man ne dzin“ bei 
Eurodesk Lietuva, tiek ėmėsi ir naujų iniciatyvų. Ryškiausios jų buvo jaunimo 
renginys, vykęs penkiuose šalies miestuose, „Kodas: JAU.09.19“ ir Baltijos kelio 
20-mečio minėjimui skirta akcija. Sėkmingas naujų iniciatyvų įgyvendinimas 
pastūmėjo galvoti apie jų tęstinumą.

Ketvirtus metus iš eilės vykdomo projekto „Misija Sibiras‘09“ metu į ekspedici-
jas po lietuvių tremties ir įkalinimo vietas leidosi net dvi grupės. Iš daugiau nei 
1000 pildžiusiųjų anketas, į ekspedicijas išvyko 19 asmenų. Nusprendus pra-
plėsti projekto ribas, viena iš ekspedicijų surengta Kazachstano Respubliko-
je, o kita – Buriatijos Respublikoje (Rusijos Federacija). Pirmąja ekspedicija 
Kazachstane siekta išsklaidyti stereotipą, kad Sibiro platybės – tik Rusijos 
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Federacijos teritorija ir tik čia vyko trėmimai. Sausringos Kazachstano lygu-
mos priglaudė tūkstančius skirtingų tautų politinių kalinių, todėl šioje šalyje 
stovi paminklai bei kryžiai ir su lietuviškomis pavardėmis.  

Ekspedicijoms grįžus į Lietuvą, kaip ir kasmet buvo rengiami projekto pri-
statymai šalies mokyklose, taip pat užsienyje gyvenantiems lietuviams. 
Projekto rėmuose įvyko beveik 100 tokių susitikimų. Remiantis sėkminga 
2008 m. patirtimi, sukurtas dokumentinis filmas apie ekspediciją Kazachsta-
no Respublikoje. Dalyvių parsivežta medžiaga – nuotraukos bei dienoraš-
čiai – publikuoti projekto tinklalapyje internete www.misijasibiras.lt, kuria-
me galima rasti ir daugiau įdomios informacijos apie projektą. Per mėnesį 
jame vidutiniškai apsilanko apie 20 000 unikalių vartotojų.

2009 metų informacinė pilietiškumo skatinimo kampanija  „Man ne dzin“ 
buvo sudaryta iš dviejų etapų: pirmoji dalis skirta LR Prezidento rinkimams, 
antroji – rinkimams į Europos Parlamentą. Visą laikotarpį veikė atnaujintas 
tinklalapis www.mannedzin.lt, kuriame buvo patalpinta informacija apie 
rinkimų procedūras. Projekto metu kampanijos svetainėje apsilankė apie 12 
000 unikalių vartotojų.

Kampanijos metu buvo organizuojamos dvi pilietinės akcijos. Akcija „Kie-
kvienas balsas svarbus“ buvo skirta paskatinti jaunus žmones balsuoti artė-
jančiuose LR Prezidento rinkimuose ir vyko 5 Lietuvos miestuose. Šios akci-
jos metu pagrindinėse miestų vietose praeiviai buvo kviečiami nuspalvinti 
ant molberto išpieštus LR Prezidento rūmus.  Antroji akcija „Neprikiaulink 
Lietuvai – ateik balsuoti!“ – skirta priminti apie rinkimus į Europos Parla-
mentą.  Šios akcijos metu 4-iuose Lietuvos miestuose studentų bendrabu-
čiuose buvo kabinami durų pakabukai su šių metų kampanijos simboliu – 
paršeliu.

Eurodesk Lietuva tinklalapis 2009 m. gerokai atsinaujino. Vasarą atlikta 
pilna jo turinio analizė ir atnaujinimas, o nuo spalio 1 d. lankytojai buvo 
nukreipiami į visiškai naujo dizaino ir funkcionalumo www.eurodesk.lt. Be 
tradicinių skilčių, siūlančių sužinoti paskutines naujienas gauti informacijos 
apie finansavimo programų terminus ar rasti nuorodų į reikalingus infor-
macijos šaltinius, tinklalapyje atsirado nemažai naujovių. Per metus tinkla-
lapyje apsilankė daugiau nei 600 000 unikalių vartotojų, buvo atsakyta beveik į 
600 skaitytojų užklausų.

Vartotojams siūloma užsiprenumeruoti Eurodesk Lietuva naujienlaiškį arba 
užsisakyti naujienų RSS srautą. Vartotojai nuo šiol turi daug daugiau galimy-
bių daryti įtaką tinklalapyje pasirodžiusiam turiniui – siūlyti naujienas bei jas 
vertinti ar suskirstyti sritimis, pranešti apie naujus ar klaidingus jaunimo orga-
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nizacijų duomenis. Eurodesk Lietuva tinklalapis pasipildė dviem naujomis skil-
timis: savanorystės, kur skelbimus gali dėti savanorių ieškančios organizacijos, 
bei lietuvių užsienyje.

2009 m. LiJOT ėmėsi keleto naujų iniciatyvų, kurių metu siekė kuo didesnę dalį 
jaunų žmonių (taip pat ir visuomenės) supažindinti su jaunimo veikla, organi-
zacijomis, pilietiškumo bei patriotiškumo tematika. Penkiuose miestuose buvo 
surengta jaunimo šventė Kodas: JAU.09.19., daug dėmesio susilaukusi akcija 
„Baltijos keliui – 20“. 2009 m. vasarą buvo planuojama rengti ir Europos jau-
nimo festivalį „Jauna Europa, Jauna Lietuva“, kuris turėjo būti vienu iš „Vil-
nius – Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) programos dalių, tačiau vėliau 
buvo atšauktas.

IV VEIKLOS KRYPTIS

sociaLinės atskirties mažinimas

Nuo 2004 iki 2008 metų kaip vieną iš savo strateginių tikslų LiJOT vykdė įgyven-
dindama Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą „Lietuvos jaunimo užim-
tumo tobulinimo vystymo bendrija“. Šio projekto vykdymo metu užmegsti ryšiai ir 
pasiekti puikūs rezultatai skatina LiJOT siekti, kad projekto metu sukurtos jaunimo 
įtraukties metodikos būtų pradėtos taikyti ir praktikoje. 2009 m. daugiausiai buvo 
dirbama šia kryptimi.

PROJEKTAS EQUAL iR JO TĘSTiNUMO SiEKiAi

2008 m. baigusi įgyvendinti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą 
„Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“, LiJOT siekė, 
kad šio projekto metu sukurtos pasiteisinusios metodikos būtų pradėtos 
taikyti praktikoje. LiJOT pateikė naują projektą Europos socialinio fondo 
agentūrai (ESFA), siekdama tęsti pradėtas veiklas, tačiau projektas finansa-
vimo negavo dėl vieno iš formaliųjų kriterijų neatitikimo (tuo metu LiJOT 
įstatuose nebuvo išskirta atskira sritis arba numatyta, kad LiJOT gali vyk-
dyti ir kitas, įstatuose nenumatytas, bet jiems neprieštaraujančias veiklas).

2009 m. LiJOT siekė, kad inovatyvios metodikos, padedančios jauniems 
žmonėms reintegruotis į darbo rinką bei švietimą, būtų pradėtos taikyti 
kaip valstybinės politikos dalis.
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LiJOT projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendri-
ja“ rėmuose vykdytos programos „Gali pasitikėti savimi“ pagrindą sudarė 
metodas, grįstas jaunimo nevyriausybinių organizacijų bei projekto par-
tnerių vykdytų veiklų bei suteiktų įgūdžių visuma. Didelė reikšmė progra-
moje teko NVO naudojamam neformalaus ugdymo metodui, kuris kartu su 
kitomis pagalbos projekto dalyviams priemonėmis sudarė sąlygas jauniems 
žmonėms įgyti trūkstamų socialinių įgūdžių, sustiprinti motyvaciją, žengti 
pirmuosius žingsnius grįžtant mokytis arba įsidarbinant.

LiJOT nuomone, valstybė, socialinės atskirties mažinimo politikoje, turėtų 
pradėti taikyti pasiteisinusias metodikas ir priemones. Savivaldybių adminis-
tracijos turėtų peržiūrėti teikiamas socialines paslaugas jauniems žmonėms, 
labiau prisitaikyti prie jų poreikių ir integruoti gerosios praktikos pavyzdžius 
į konkrečią veiklą.

2009 m. šis projektas buvo pristatomas susitikimuose su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Vyriausybės atstovais. Apie projekto metu pasiektus re-
zultatus buvo kalbamasi su Europos jaunimo forumo atstovais.

Viename iš 2009-ųjų m. Jaunimo reikalų tarybos (JRT) išplėstinių posėdžių 
buvo aptartos projekto metu sukurtos metodikos bei galimybė jas taikyti 
sprendžiant ekonominio sunkmečio metu išryškėjusias jaunimo nedarbo pro-
blemas. JRT po šio posėdžio dalį metodikų įtraukė į bendrą siūlymų paketą 
dėl jaunimo nedarbo mažinimo, kuris buvo pristatomas socialiniams partne-
riams, valdžios atstovams.

LiJOT planuoja ir 2010 m. siekti, kad dalis Europos Bendrijų iniciatyvos EQU-
AL projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ metu 
sukurtų inovatyvių metodikų būtų pradėtos taikyti valstybės politikoje.

APiBENDRiNiMAS

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT) socialinės atskirties mažini-
mas išlieka viena iš prioritetinių darbo krypčių. 2008 metais užbaigtas Eu-
ropos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Lietuvos jaunimo užimtumo 
tobulinimo vystymo bendrija“, tačiau projekto metu sukurtos inovatyvios 
metodikos, kurių pagalba būtų galima jaunus, iš švietimo sistemos bei darbo 
rinkos iškritusius asmenis reintegruoti į visuomenę, išlieka svarbiu LiJOT 
veiklos aspektu. Šias metodikas siekiama pristatyti visuomenei bei atsakin-
goms valdžios institucijoms ir įtraukti jas į valstybės socialinę politiką.

2009 m. socialinės atskirties mažinimo tema daugiausiai buvo dirbama po-
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litiniu lygmeniu. Dalis minėtų metodikų buvo įtrauktos į Jaunimo reikalų 
tarybos (JRT) siūlymų paketą jaunimo nedarbo mažinimo tema, kuris buvo 
pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, socialiniams partneriams 
bei žiniasklaidai. 

Socialinės atskirties mažinimo tematika buvo aktuali ir 25-oje bei 26-oje Li-
JOT Asamblėjose priimtose rezoliucijose: Dėl ilgalaikės jaunimo politikos 
strategijos ir Dėl jaunimo galimybių darbo rinkoje plėtros.

LiJOT KOMAnDA

PREziDENTAS

Šarūnas Frolenko, LiJOT Prezidentas

LiJOT VALDYBA

Vytautas Dobilas, LiJOT Valdybos narys, LiJOT viceprezidentas
Rasa Maselskytė, LiJOT Valdybos narė
Andrius Vyšniauskas, LiJOT Valdybos narys
Mantas Simanavičius, LiJOT Valdybos narys
Mantas Jurgutis, LiJOT Valdybos narys (iki 2009 m. Pavasario Asamblė-

jos Tautvydas Čivas)
Aurelija Trimonytė, LiJOT Valdybos narė (iki 2009 m. Pavasario Asam-

blėjos Aušrinė Baltulionytė)
Paulius Mieželis, LiJOT Valdybos narys (iki 2009 m. Pavasario Asamblė-

jos Mindaugas Sinkevičius)
Julius Pagojus, LiJOT Valdybos narys (iki 2009 m. Pavasario Asamblėjos 

Grėtė Švėgždaitė)

LiJOT BiURAS

i VEiKLOS KRYPTiS: JAUNiMO iR JAUNiMO ORGANizACiJŲ PAŽiNiMAS BEi 
iNTERESŲ ATSTOVAViMAS

Biuro vadovė Živilė Kubilienė (iki 2009 m. kovo mėn.)

Regioninių reikalų koordinatorė Aida Lumbytė (iki 2009 m. liepos, savanorė)
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Regioninių reikalų referentas Evaldas Rupkus (nuo 2009 m. rugpjūčio mėn.)

Tarptautinių programų vadovė Rimantė Ribačiauskaitė

Savanorė Guoda Lomanaitė

ii VEiKLOS KRYPTiS: JAUNiMO ORGANizACiJŲ POTENCiALO STiPRiNiMAS

Ryšių su visuomene koordinatorė Laura Tyrylytė

Programų vadovė Greta Bingelytė

iii VEiKLOS KRYPTiS: JAUNiMO ĮGALiNiMAS

„Eurodesk Lietuva“ programos vadovas Marek Ivanovskis

„Eurodesk Lietuva“ referentė Vaiva Ružaitė

Tarptautinių programų referentas Ignas Dirma

Programų vadovas Arnas Marcinkus

Europos jaunimo festivalio meninės dalies vadovė Ieva Diliūnienė (iki 
2009 m. kovo mėn.)

Europos jaunimo festivalio vadovė Gaja Bartusevičiūtė (iki 2008 m. bir-
želio mėn.)

iV VEiKLOS KRYPTiS: SOCiALiNĖS ATSKiRTiES MAŽiNiMAS

Administracija

Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Biuro administratorė Judita Žilėnaitė

LiJOT KONTROLĖS KOMiSiJA

Antanas Jonikaitis, Kontrolės komisijos pirmininkas

Eglė Ramoškaitė, Kontrolės komisijos narė

Simona Daunoravičiūtė, Kontrolės komisijos narė

Justas Šireika, Kontrolės komisijos narys

Benediktas Balkauskas, Kontrolės komisijos narys
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LiJOT LEiDiNiO „PO SKĖčiU“ REDAKCiNĖ KOLEGiJA

Laura Tyrylytė, LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė

Rasa Maselskytė, LiJOT valdyba 

Marius Ulozas, Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas 

Loreta Pivoriūnaitė, ELSA

Dainius Dikšaitis, Lietuvos studentų sąjunga 

Mindaugas Nefas, Lietuvos šaulių sąjunga

Anton Nikitin, LSAS

Gediminas Aleksa, VUSA 

LiJOT PARTnERIAI
Įvairios institucijos, organizacijos, rėmėjai bei partneriai bendradarbiavo 
įgyvendinant LiJOT veiklą, prisidėjo prie jaunų žmonių informavimo, švie-
timo, iniciatyvų skatinimo, jaunimo veiklos ir teigiamo įvaizdžio stiprinimo. 
Kartu jie skatino Lietuvos jaunimą tapti pilietiškais bei atsidavusiais visuo-
menės nariais, spręsti aktualiausias jaunimo problemas.

vaLstybiniu Lygmeniu: 

LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Už-
sienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos 
apsaugos ministerija, LR Prezidentė, Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas prie LRV, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LRV kanceliarija.

savivaLdybių Lygmeniu: 

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, Savivaldybių jaunimo reikalų tary-
bos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos („Apskritieji stalai“).

nevyriausybiniame sektoriuJe: 

Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinės plėtros institutas, Lietuvos Na-
cionalinis UNESCO Komisijos sekretoriatas, Europos kultūros programų 
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centras, Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009, Jaunimo tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūra, Rytų Europos studijų centras, Švietimo mainų 
paramos fondas, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Nacionalinė jaunimo 
reikalų koordinatorių asociacija, bendrija „Lemtis“, Litvakų fondas ir kitos 
nevyriausybinės organizacijos.

tarptautiniu Lygmeniu: 

Europos jaunimo forumas, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas, Eu-
ropos Komisija, skėtinės užsienio šalių jaunimo organizacijos, NBCM (Šiaurės-
Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų platforma).

versLo sektorius:

Koncernas „MG Baltic“, ISM Ekonimikos ir vadybos universitetas, UAB 
„Vaibra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, „Lawin“, „Kitokie projektai“, vieš-
butis „Martialis“, „EuropaCity Hotel“, poilsio namai „Dainava“, Antano 
ir Viktorijos Bielinių sodyba, „City gate“, UAB „Stampline“, „Microsoft“, 
„One.lt nuotykių parkas“, „VIP communications“, AB „Lietuvos dujos“.

kiti partneriai: 

Lietuvos radijas ir televizija, radijas „Opus3“, interneto naujienų portalas 
Delfi.lt, JCDecaux, kitos žiniasklaidos priemonės (spauda, interneto portalai), 
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Seimo Europos informacijos biuras, 
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Tarptautinė komisija nacių ir sovie-
tinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Rusijos Federaci-
jos ambasada Lietuvos Respublikoje.

ORGANizACiJŲ NARiŲ SĄRAŠAS

LiJOT NARiAi

• AIESEC Lietuva

• Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo aps-
kritasis stalas”

• Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”

• Ateitininkų federacija
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• ELSA Lietuva

• Europos bendruomenės centras

• Jaunieji krikščionys demokratai

• Jaunieji liberalcentristai

• Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas – YEU Lietuva

• Jaunųjų konservatorių lyga

• JCI Lietuva

• Kauno jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas”

• Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas”

• Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskri-
tasis stalas“

• Lietuvių jaunimo bendrija “Lituanica”

• Lietuvos jaunimo blaivybės federacija “Baltų ainiai”

• Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga

• Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga

• Lietuvos jaunųjų  Europos federalistų organizacija

• Lietuvos jūrų skautija

• Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga “Žingsnis”

• Lietuvos liberalus jaunimas

• Lietuvos maironiečių draugija

• Lietuvos medicinos studentų asociacija

• Lietuvos moksleivių sąjunga

• Lietuvos psichologijos studentų asociacija

• Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas

• Lietuvos Sakaliukų sąjunga

• Lietuvos skautija

• Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

• Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

• Lietuvos studentų sąjunga

• Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas”
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• Panevėžio jaunimo centras „Apskritasis stalas”

• Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas”

• Tautinė lietuvių studentų korporacija “Neo Lithuania”

• Tolerantiško jaunimo asociacija

• Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas”

• Vilniaus jaunimo oranizacijų sąjunga “Apskritas stalas”

• Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas 
stalas“

LiJOT STEBĖTOJAi

• Akademinis politologų klubas
• Asociacija “Jaunimo iniciatyvinė grupė”

• Jaunimo informacijos biuras

• Jaunimo psichologinės paramos centras

• Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga “Apskritas 
stalas”

• Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

• Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (LiJNA)

• Lietuvos jaunimo Ramuva

• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

• Lietuvos neprigirdinčio jaunimo organizacija (LiNJO)

• Lietuvos šaulių sąjunga

• Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

• Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas”

• Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas

• Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas”

• Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas”

• VšĮ “PROFAT”

• VšĮ “Sėkmės mokykla”

• VšĮ „YFU Lietuva”

• VU TSPMI korporacija “RePublica”
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užRAšAMS


