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LiJOT 2005 – 2010 METŲ STRATEGIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra 1992 m. įkurta didžiausių nevyriausybi-
nių jaunimo organizacijų Lietuvoje sąjunga. Šiuo metu po LiJOT skėčiu yra 62 didžiausios 
nacionalinės jaunimo organizacijos ir regioninių jaunimo organizacijų sąjungos. LiJOT or-
ganizacijos 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, atviro-
je 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.•	
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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba vienija didžiausias ir stipriausias jaunimo organizacijas 
šalyje, skirtingas savo prigimtimi, vykdomomis veiklomis, ideologija, vidinėmis tradicijomis. 
Būtent vienybės atradimas skirtumuose nuo pat organizacijos įkūrimo buvo LiJOT stiprybės 
šaltinis. Nuolatinės diskusijos aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, bendrų sprendimo 
būdų ieškojimas leidžia sukurti kokybiškus siūlymus valstybės institucijoms dėl jaunimo politi-
kos plėtros bei būti pripažintais ir lygiaverčiais valstybės partneriais. 

Jaunimo organizacijos ugdo įvairias jaunų žmonių kompetencijas, aiškiausiai identifikuoja 
jaunimo poreikius ir yra valdomos pačių jaunų žmonių, todėl LiJOT siekia, kad jaunimo organi-
zacijos nuolat keltų savo veiklos kokybę ir pritrauktų vis daugiau jaunų žmonių prisijungti prie 
jų veiklos.

LiJOT nuolat plečia savo veiklos lauką, yra atvira bendradarbiavimui ir vykdo savo veiklas re-
gioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei atstovauja jaunimo organizacijų intere-
sams Europos jaunimo forume.
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ĮVADAS

„Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kasmet 
auga kartu su vykdomais projektais, moky-
mais, seminarais, tradiciniais bei nacionali-
niais, tarptautiniais renginiais. Be jauno žmo-
gaus iniciatyvumo, veržlumo bei optimizmo 
būtų kur kas sunkiau sukurti tokią stiprią or-
ganizaciją, kokią mes ją turime šiandien. 

Tikiu, jaunimo organizacijų veikloje dalyvau-
jantys jauni žmonės yra ta visuomenės dalis, 
kuri gali sustiprinti visuomenę ir formuoti 
klestinčią šalį“.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Prezidentas Šarūnas Frolenko 

2010-aisiais metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) vykdė veiklas trimis lygme-
nimis: regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu. Įgyvendinant LiJOT strategijoje numatytas 
4 veiklos kryptis, organizuoti nauji bei vykdyti tradiciniai renginiai, projektai, bendradar-
biauta su valstybės institucijų, žiniasklaidos atstovais, partneriais, jaunimo ekspertais bei 
dalintasi gerąja patirtimi su jaunimo organizacijų atstovais iš užsienio šalių.  

Svarbiausiu įvykiu jaunimo ir jaunimo organizacijų interesų atstovavimo srityje 2010-
aisiais metais neabejotinai tapo metų pabaigoje Vyriausybėje įvykęs Nacionalinės jaunimo 
politikos plėtros programos 2011-2019 metams patvirtinimas. Reikšmingi pokyčiai įvyko 
Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veikloje – buvo vykdomi išplėstiniai JRT posėdžiai ir kuria-
mi pasiūlymai jaunimo politikos tobulinimui. Nemažai nuveikta siekiant įtvirtinti Lietuvoje 
neformalaus ugdymo koncepciją, taip pat dirbta NVO teisinės bazės peržiūrėjimo ir tobuli-
nimo klausimais. Šiais metais suburta Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organizacijų koali-
cija, jungianti 14 skirtingų NVO skėtinių struktūrų, tarp jų Lietuvos jaunimo organizacijoms 
atstovauja ir LiJOT.
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2010 m. LiJOT LR Vyriausybės buvo pakviesta prisidėti prie ilgalaikės pažangos strategijos 
„Lietuva 2030“ kūrimo proceso ir pagelbėti Valstybės pažangos tarybai surenkant pagrindą 
tolesnėms diskusijoms, kokios šalies vizijos norėtų siekti Lietuvos piliečiai. LiJOT su jaunimo 
reikalų koordinatorių pagalba suorganizavo 10 susitikimų skirtinguose Lietuvos miestuose.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimo veiklos kryptis 2010 m. pasipildė nauja 
veikla: bendradarbiaudama su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija (LiNA), LiJOT pra-
dėjo Ilgalaikius (2010 – 2012 m.) mokymų kursus mokymų vadovams. 

Toliau stiprinant jaunimo organizacijų veiklos kokybę daug dirbta Jaunimo organizacijų 
veiklos kokybės gerinimo sistemos (JOVKGS) rėmuose. Per 2010-uosius metus JOVKGS da-
lyvavo 20 organizacijų, 17 iš jų atlikti vertinimai pagal JOVKGS metodiką. Antrojoje LiJOT 
veiklos kryptyje taip pat svarbų vaidmenį atliko tęstinis projektas „Struktūrinio dialogo sti-
prinimas regionuose 2010-2011“. Šiais metais projektas įgyvendintas kartu su 20 regioni-
nių jaunimo organizacijų tarybų (2009 m. jų buvo 12).

Jaunimo įgalinimo srityje 2010 metų prioritetu išliko penktus metus iš eilės vykdytas pro-
jektas „Misija Sibiras“, ugdantis jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą. Projekto metu įgyven-
dinta nauja idėja – „Misija Sibiras“ paramos koncertas, transliuotas per Lietuvos televiziją 
(LTV). 2010 metais projekto „Misija Sibiras“ įkvėptas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas režisierius Jonas Jurašas pastatė dramą „Antigonė Sibire“, kurio pagrindi-
nio vaidmens atlikėja Eglė Mikulionytė buvo apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi.

2010 m. gegužę LiJOT kartu su LR Užsienio reikalų ministerija ir kitais partneriais įgyvendi-
no tarptautinį jaunimo renginį „B-Young“, skirtą Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Bal-
tijos jūros valstybių tarybai (BJVT). Renginyje „B-Young“ dalyvavo apie 150 jaunų žmonių 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos ir 
Vokietijos.

LiJOT koordinuojamas Europos informacinių paslaugų tinklas Eurodesk Lietuva toliau plė-
tė savo veiklas Lietuvoje, viešindamas tinklo veiklą bei didindamas informacijos prieina-
mumą jaunimui priimtinais kanalais.

Socialinės atskirties mažinimo klausimu 2010 metais LiJOT 27-ojoje Asamblėjoje priėmė 
rezoliuciją Dėl socialinės atskirties mažinimo projektų sukurtų inovacijų perkėlimo į valsty-
bės praktiką. Rezoliucija siekta atkreipti valdžios institucijų dėmesį į vis dar nesprendžiamą 
socialinę atskirtį patyrusių asmenų klausimą.
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I VEIKLOS KRYPTIS

Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas

» LiJOT Asamblėjos

LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis visas 
visuotinio narių susirinkimo teises. Tradiciškai per metus įvyksta dvi – pavasario ir rudens – 
Asamblėjos. Jų metu organizacijos narės priima, keičia arba pildo LiJOT veiklą apibrėžiančius 
dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos narius ir Kontrolės komisijos narius, priima naujus Li-
JOT narius, tvirtina LiJOT metinę finansinę atsakomybę, priima politinius dokumentus  ir kt. 

27-oji LiJOT Pavasario Asamblėja

Balandžio 17-18 dienomis Druski-
ninkuose vyko 27-oji LiJOT Asam-
blėja. Jos metu išrinkti nauji LiJOT 
Valdybos ir Kontrolės komisijos 
nariai, priimti organizacijai svar-
būs dokumentai bei svarstyti kiti 
klausimai.

Prie LiJOT stebėtojų Asamblėjos metu prisijungė Jaunimo organizacija „Darbas“, Pasvalio 
rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Šilalės rajono visuomeninių jau-
nimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Organizacijos nariais tapo Jonavos rajono 
jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Lietuvos šaulių są-
junga. Po šios Asamblėjos LiJOT vienijo 62 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

27-oje Asamblėjoje priimti šie dokumentai: re-
zoliucijos Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 
savivaldybėse, Dėl ilgalaikės jaunimo politikos 
strategijos, Dėl socialinės atskirties mažinimo 
projektų sukurtų inovacijų perkėlimo į valsty-
bės praktiką, Dėl balsavimo internetu bei krei-
pimasis į Jaunimo reikalų departamentą dėl 
veiklos kokybės gerinimo.

Dviejų metų kadencijai Asamblėjos metu iš-
rinkti keturi nauji organizacijos Valdybos nariai. 
Jais tapo Aušrinė Armonaitė, Loreta Pivoriū-

Po 27 Asamblėjos LiJOT vienijo 62 jaunimo ir su jau-
nimu dirbančios organizacijos.
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naitė, Gintarė Vaiškūnaitė ir Vytautas Zulonas. 
Šie nauji LiJOT Valdybos nariai pakeitė kaden-
ciją baigusius Vytautą Dobilą, Rasą Maselskytę, 
Mantą Simanavičių ir Andrių Vyšniauską.

27-osios LiJOT Asamblėjos delegatai apsisprendė 
ir dėl naujų Kontrolės komisijos narių. Šiemet iš aš-
tuonių pretendentų išrinkti penki: Kamilė Džiova-
laitė, Antanas Jonikaitis, Rima Kondrataitė, Mantas 
Simanavičius ir Jovita Valatkaitė. Kontrolės komisi-
jos kadencija tęsiasi vienerius metus.

28-oji LiJOT Rudens Asamblėja

Spalio 15-16 dienomis Vilniuje vyko 28-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu buvo pristatyta LiJOT 
Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita, informacija apie Jaunimo reikalų tarybos (JRT) vei-
klą. Į renginio darbotvarkę įtraukta ir Kontrolės komisijos ataskaita. Joniškio rajono jaunimo 

sąjunga „Apskritas stalas” tapo LiJOT stebėtojais. 
Šioje Asamblėjoje norą išstoti iš LiJOT Stebėtojų 
pareiškė Lietuvos neformalaus ugdymo asocia-
cija (LiNA), kuri savo apsisprendimą argumen-
tavo vidinės organizacijos tvarkos pakeitimu – 
organizacija tapo ne tik su jaunimo neformaliu 
ugdymu dirbančia asociacija, vienijančia jauni-
mą, bet ir kitų amžiaus grupių narius. 

Jaunimas diskutavo interesų grupėse („Man ne 
dzin 2011“; Neformalaus ugdymo koncepcija; 
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos 
Tarybai 2013-aisiais; TOT’as, partnerystė su 

jaunimo organizacijomis; SADM savanorystės priemonių planas ir Europos vyrų krepšinio 
čempionato savanoriai) bei darbo grupėse, po kurių  svarstyti ir balsavimo metu priimti 
šie dokumentai: rezoliucija Dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 
savivaldybėse 2011 metais; pozicija Dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo ir 
kreipimasis Dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos LR Seime.

Tradiciškai nariai apsisprendė dėl LiJOT apdovanojimų: metų Jaunimo organizacijų par-
tneriu tapo „Copy 1”; Metų jaunimo ambasadorius – Indrė Vareikytė; Metų jaunimo įvy-
kis – „Ateitininkijos šimtmetis”; Metų jaunimo organizacijų lyderis – Arūnas Mark; Metų 
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iniciatyva jaunimui – „Fluxus Ministerija”; Metų žmogus, labiau-
siai nusipelnęs jaunimui – Gabrielius Liaudanskas-Svaras; Metų 
jaunimo miestas – Panevėžys, o LiJOT padėkos apdovanojimas 
skirtas Gajai Bartusevičiūtei. Daugiau apie apdovanojimus skai-
tykite II LiJOT veiklos krypties skiltyje „Padėkos vakaras“.

» Interesų pažinimo bei atstovavimo renginiai bei 
susitikimai

Pagrindinis LiJOT, kaip skėtinės organizacijos tikslas – atstovauti 
jaunimo organizacijų ir jaunimo interesams bendradarbiaujant 
su Lietuvos valdžios institucijomis bei kitais visuomeninio sekto-
riaus veikėjais. Siekiant efektyvaus jaunimo organizacijų interesų 
pažinimo gilinamsi į narių poreikius, rengiami LiJOT Vadovų klubo 
susitikimai, taip pat – susitikimai su valstybės pareigūnais, kurių 
metu išsakoma LiJOT narių nuomonė.

LiJOT Vadovų klubai

Balandžio 9 d. įvyko tradicinis LiJOT Vadovų klubas. Pagrindinis šio Vadovų klubo tikslas – 
neformalioje aplinkoje aptarti LiJOT aktualijas bei organizacijų vadovams pristatyti būsi-
mos LiJOT Asamblėjos dokumentų projektus.

Šiame Vadovų klube daugiausia dėmesio buvo skirta artėjančios Asamblėjos klausimams – 
rezoliucijų projektų aptarimui, naujų LiJOT narių ir stebėtojų priėmimui. Taip pat aptartas 
LiJOT organizacijų narių atstovavimas ir interesų gynimas įvairiose institucijose, pristatyti 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros programų prioritetai.

Taip pat Vadovų klube buvo diskutuojama apie galimas bendras LiJOT ir narių iniciatyvas 
ir veiklas - jaunimo šventę „Kodas:JAU09.18“; Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva-2030”; 
Bendrą LiJOT ir LiJOT narių lėšų rinkimo akciją.

Spalio 8 d. įvyko antrasis LiJOT Vadovų klubas. Jo metu daugiausia dėmesio skirta būsimos 
LiJOT Asamblėjos dokumentų analizei bei apsikeitimu aktualia informacija.

Be pasirengimo Asamblėjai, Vadovų klubo metu vyko diskusijos apie būsimos LiJOT Ilga-
laikės veiklos strategijos rengimą. Buvo tariamasi dėl strategijos rengimo proceso, organi-
zacijų įsitraukimo ir būsimų susitikimų laiko. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko pristatė 
planuojamas 2011-ųjų metų veiklas bei, su vadovais diskutavo apie veiklų poreikį, aktualu-
mą ir numatomus rezultatus.
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Susitikimai su valstybės pareigūnais 

2010 metais LiJOT atstovai dalyvavo LR Prezidentūroje surengtoje diskusijoje apie smurtą 
ir patyčias mokyklose. Renginio metu LR Prezidentė ragino už vaikų ir visuomenės sau-
gumą atsakingas ministerijas į pagalbą pasitelkti įvairiose srityse aktyviai dirbančias ne-
vyriausybines organizacijas ir paremti jų iniciatyvas, kurios padeda efektyviai spręsti so-
cialines problemas. Prezidentės teigimu, valstybę yra monopolizavęs socialinių paslaugų 
sektorius ir tai trukdo žmonėms gauti greitą ir profesionalią pagalbą. Susitikimo metu 

pasirašytas memorandumas „Vai-
kystė be patyčių”, kuriame prieš 
smurtą ir patyčias susivienijusios 
valdžios institucijos ir visuome-
ninės organizacijos, tarp kurių ir 
LiJOT, įsipareigoja sutelktomis 
pastangomis siekti, kad vaikai 
augtų saugioje aplinkoje, kurioje 
nebūtų įžeidinėjimų, skaudinimo, 
smurto ir diskriminacijos.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2010 metų rugpjūčio mėnesį organizavo susitikimą su 
įvairių nevyriausybinių organizacijų, ministerijų ir LR Seimo atstovais dėl artėjančių 2011 
Europos  savanoriškos veiklos metų. Susitikimo metu aptarta savanoriškos veiklos situaci-
ja Lietuvoje, jos teisinis reglamentavimas bei pasirengimas 2011-iems metams, kurie pa-
skelbti Europos Sąjungos Savanoriškos veiklos metais.

LiJOT atstovai kartu su kitų skėtinių nevyriausybinių organizacijų atstovais gegužės mėn. 
dalyvavo susitikime su LR Seimo Pirmininkės patarėju E.Rumbučiu. Susitikimo metu ne-
vyriausybinės organizacijos ir jų atstovai išsakė nuomonę dėl LR Teisingumo ministerijos 
rengiamų įstatymų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, taip pat disku-
tuota dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių dalies, skiriamų nevyriausybinių organizacijų 
paramai. Nevyriausybinių organizacijų atstovai siūlė Seimo pirmininkei inicijuoti platesnes 
diskusijas šiais klausimais su nevyriausybinio sektoriaus ir LR Seimo frakcijų atstovais. 

LiJOT ir LiJOT narių atstovai inicijavo susitikimą su LR Švietimo ir mokslo ministru 
G.Steponavičiumi. Susitikimo metu valdžios ir jaunimo organizacijų lyderiai diskutavo apie 
neformalųjį ugdymą bei rengiamą neformalaus ugdymo finansavimo modelį. Jaunimo or-
ganizacijų atstovai išsakė palaikymą ministro siekiui geriau reglamentuoti bei efektyviau 
valdyti finansus, skiriamus moksleivių ugdymui. Pokalbio eigoje jaunimo lyderiai pasida-
lino pastabomis apie atskiras rengiamos neformaliojo ugdymo finansavimo koncepcijos 
dalis, buvo sutarta dėl tolimesnio darbo šioje srityje.

LiJOT ir LR Seimo Kanceliarija pasirašė bendradar-
biavimo sutartį, kuria siekiama bendromis jėgomis 
skatinti šalies jaunimo pilietinį aktyvumą bei ugdyti 
tautinę jauno žmogaus savimonę.
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LiJOT atstovai rugpjūčio mėn. susitiko su LR Seimo kancleriu J.Mileriu ir LR Seimo Parla-
mentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja A.Rupšyte dėl bendradarbia-
vimo organizuojant valstybei svarbių dienų minėjimus, skatinant jaunimą domėtis tautos 
ir parlamentarizmo istorija. Po šio susitikimo LiJOT ir LR Seimo Kanceliarija pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį, kuria siekiama bendromis jėgomis skatinti šalies jaunimo pilietinį 
aktyvumą bei ugdyti tautinę jauno žmogaus savimonę. Šalys susitarė bendradarbiauti 
rengiant bendrus su Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo istorijos įamžinimu bei 
pilietiškumo skatinimu susijusius projektus.

» Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veikla 

Per šiuos metus Jaunimo reikalų taryba prie Jaunimo reikalų departamento LR Vyriausybei pa-
teikė siūlymų paketus dėl Jaunimo nedarbo ir migracijos problemų sprendimo. Per 2010 metus 
įvyko trys išplėstiniai posėdžiai verslumo, savanoriškos veiklos bei kultūros temomis. 

Išplėstinio posėdžio verslumo tema metu pristatyta „Lietuvos inovacijų strategija 2010 – 2020 
m.“, buvo dalinamasi mintimis apie verslo kūrimo ir plėtros perspektyvas Lietuvoje, diskutuo-
jama apie lietuvių polinkį verslauti, pristatomi verslo pradžios gerosios praktikos pavyzdžiai.

Savanorystės tema vykusio po-
sėdžio metu buvo aptarta esama 
situacija savanorystės srityje bei 
tolesnės perspektyvos, diskutuo-
jama apie savanorystės teisinio 
reglamentavimo ypatumus, pri-
statoma Europos savanorių tarnyba ir tarptautinė savanorystė Lietuvos kontekste, verslo 
atstovai dalinosi verslo praktika šioje srityje. 

Išplėstinio posėdžio kultūros tema metu sveikinimo kalbą sakė Kultūros ministras 
A.Gelūnas, pristatyti pranešimai temomis: „Kultūros politika Lietuvoje: jaunas žmogus – 
kultūros vartotojas; jaunas žmogus – kultūros kūrėjas“, „Kultūros prieinamumas jauniems 
žmonėms“, „Jaunasis menininkas – ar lengva šiandien kurti?“, „Kultūros įstaigų galimybės 
dirbti su jaunais žmonėmis: iššūkiai ir galimybės “.

Galima pasidžiaugti, kad JRT siūlymai taikyti finansines lengvatas darbdaviams, priiman-
tiems į darbą jaunuolius be darbo patirties, buvo priimti palankiai ir jau yra įgyvendinti. 
Į darbo rinką įsiliejantys ir pirmą kartą darbo ieškantys jauni žmonės yra ypač nekonku-
rencingi, todėl LR Seimo priimtos įstatymų pataisos palengvins darbdavio finansinę naštą 
įdarbinant darbo praktikos dar neturintį jaunuolį ir sudarys geresnes sąlygas įsidarbinti 
jauniems žmonėms.

Per 2010 metus įvyko trys išplėstiniai JRT posėdžiai 
verslumo, savanoriškos veiklos bei kultūros temomis. 
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Jaunimo reikalų tarybą sudaro: 

Vaidas Augūnas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas
Šarūnas Frolenko Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas
Laura Liubinaitė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė
Audrius Makauskas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas
Andrius Stasiukynas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas
Vainius Šarmavičius 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 
departamento direktorius

Jonas Survila Ministro Pirmininko patarėjas
Tomas Čepononis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas

Rolandas Zuoza
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 
direktoriaus pavaduotojas

 

» NVO politikos formavimas

Formuojant NVO politiką, 2010 metais LiJOT daug laiko ir pastangų skyrė sukurti jaunimo poli-
tikos įgyvendinimo įrankiui – Lietuvos skėtinių organizacijų koalicijai.

Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicija

Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicija susibūrė 2010 metų pradžioje, pa-
sirašiusi Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų bendradarbiavimo susitari-
mo protokolą. Pagrindiniai koalicijos tikslai – stiprinti nevyriausybinį sektorių, dalyvauti for-
muojant viešąją politiką, plėtoti pilietinę visuomenę, atstovauti nevyriausybinio sektoriaus 
interesams valdžios ir valdymo institucijose bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Nacionalinės NVO asociacijos, pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimą: Aplinkosauginių 
nevyriausybinių organizacijų koalicija; Kultūros organizacijų asociacija „MENOrama“; Koa-
licija „Galiu gyventi“; Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Lietuvos neįgaliųjų forumas; 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija; Lietuvos moterų lobistinė organizacija; Nacio-
nalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas; Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų Platforma; Nacionalinė vartotojų konfederacija; Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centras; NVO vaikams konfederacija; Žinių ekonomikos forumas 
bei Lietuvos bendruomeninių organizacijų asociacija.
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Nuo bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo NVO koalicija jau pateikė kelis siūlymus LR 
Teisingumo ministerijai dėl NVO teisinio reglamentavimo tobulinimo bei LR Sveikatos ap-
saugos ministerijai dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, 
skatinimo programos. 

2010 metų sausio mėnesį LR Vyriausybė patvirtino Nevyriausybinių organizacijų plė-
tros koncepciją. Šioje koncepcijoje aiškiai įvardijamos problemos, su kuriomis susiduria 
nevyriausybinės organizacijos – tai reikiamybė apibrėžti nevyriausybinės organizacijos 
sąvoką, išdėstyti viešojo intereso apibrėžimą, sutvarkyti teisinį NVO reglamentavimą, nu-
statyti NVO ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą, finansavimą bei atskaitomybę. 
NVO koalicija aktyviai prisidėjo prie Nevyriausybinių organizacijų koncepcijos priemonių 
plano rengimo. Taip pat aktyviai dalyvavo ruošiant koncepcijoje numatytus Savanoriškos 
veiklos bei Nevyriausybinių organizacijų finansavimo įstatymų projektus, kuriuos tikima-
si, jog LR Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo ministerijos pateiks svarstymui 
2011 metų pradžioje.

» Svarbiausi LiJOT pasiekimai formuojant Lietuvos jaunimo politiką

Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa (NJPPP)

Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa buvo pradėta ruošti 2009 metais. Šiam 
procesui LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sukūrė atskirą darbo grupę, kurią su-
darė LiJOT, Jaunimo reikalų departamento prie SADM bei LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovai.  

2010 metais darbo grupė turėjo 15 posėdžių. Programos kūrimo procesui užtrukus, LiJOT 
ne kartą kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrą, LR Prezidentę bei LR Seimo Jau-
nimo ir sporto reikalų komisiją prašydama nevilkinti vykstančių procesų. Taip pat nuogąs-
tavimus dėl Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos LiJOT organizacijos narės 
išreiškė LiJOT 27-oje Asamblėjoje priimdamos rezoliuciją Dėl Ilgalaikės jaunimo politikos 
strategijos 2009-2018 metams kūrimo.

2010 metų gruodžio 1 d. Nacio-
nalinė jaunimo politikos plėtros 
programa 2011-2019 metams 
bei jos priemonių planas 2011-
2013 metams buvo patvirtinti LR 
Vyriausybėje. Apie darbo grupės 
veiklą plačiau skaitykite I LiJOT veiklos krypties skiltyje „Jaunimo interesų atstovavimas 
darbo grupėse“.

2010 m. Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę jaunimo 
politikos strategiją 2011 – 2019-iems metams.
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Nacionalinė darbo grupė dėl informacijos sklaidos                                            
jaunimo politikos klausimais 

2010 metais buvo sukurta Nacionalinė darbo grupė, skirta Europos Sąjungos  jaunimo 
politikos strategijos įgyvendinimui ir informacijos atsakingoms ES institucijoms teikimo 
jaunimo politikos klausimais. Į šią darbo grupę įeina LiJOT, Jaunimo tarptautinės ben-
dradarbiavimo agentūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų de-
partamento, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos ir Darbo ir socialinių 
tyrimų instituto atstovai. Plačiau apie šios darbo grupės veiklą ir pasiekimus skaitykite I 
LiJOT veiklos krypties skiltyje „Jaunimo interesų atstovavimas darbo grupėse“.

Europos Sąjungos parama nevyriausybinėms organizacijoms

LiJOT 2010 metais tęsė darbą su LR Vidaus reikalų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijomis 
dėl galimybės nevyriausybinėms organizacijoms kreiptis paramos į 2007-2013 metų Eu-
ropos Sąjungos struktūrinės paramos programas. 2010 metais pavyko pasiekti, kad abi 
institucijos perprogramuotų finansines priemones ir suteiktų nevyriausybinėms organiza-
cijoms galimybes pretenduoti į ES struktūrinių fondų lėšas.

2010 metais buvo pasiekta, kad LR Vidaus reikalų ministerija sutiktų dalį lėšų (5-6 mln. litų) 
pagal priemonę „Valstybės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas“ 

skirti nevyriausybinių organizacijų stiprinimui. 2010 metų 
gegužės mėnesį buvo paskelbtas geriausių bendradarbia-
vimo idėjų konkursas, po kurio atsirinkti pasiūlymai bus įgy-
vendinti valstybės planavimo būdu. Tikimasi, kad projektų 
įgyvendinimas bus pradėtas 2011 metų antroje pusėje.

LiJOT dar 2009 metais pasiekė susitarimą su LR Švietimo ir 
mokslo ministerija dėl ES struktūrių fondų lėšų panaudo-
jimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo programoms. 
Konkursui buvo planuojama skirti apie 26 mln. litų. 2010 
metų vid. įvyko paraiškų priėmimas bei paskelbti projektai, 

kurie gavo finansavimą Baigiantis 2010 metams buvo pradėta ruoštis įgyvendinti pateiktus 
ir finansavimą gavusius projektus valstybės planavimo būdu.

Ilgalaikės pažangos strategija „Lietuva 2030”

LR ministras pirmininkas A.Kubilius inicijavo ilgalaikės valstybės pažangos strategijos „Lie-
tuva 2030” kūrimo procesą. LR Vyriausybė kreipėsi į LiJOT su prašymu prisidėti prie stra-
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tegijos kūrimo proceso ir pagelbėti Valstybės pažangos tarybai surenkant nuomones to-
lesnėms diskusijoms, kokios šalies vizijos norėtų siekti Lietuvos piliečiai. LiJOT su jaunimo 
reikalų koordinatorių pagalba suorganizavo 10 susitikimų skirtinguose miestuose (Alytuje, 
Kėdainiuose, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, 
Ukmergėje bei Utenoje) su jų bendruomenėmis. Kiekvieno susitikimo metu susirinkę da-
lyviai iš pradžių dalinosi nuomo-
nėmis, kokia Lietuva turėtų būti 
2030 metais, vėliau įvardindavo 
iššūkius, kas dabar trukdo pasiek-
ti įvardintas vizijas bei galiausiai 
siūlydavo galimus kelius savo vi-
zijoms įgyvendinti.

Visa medžiaga, surinkta susitikimų su vietos bendruomenėmis metu, buvo perduota Valsty-
bės pažangos tarybos nariams, kaip atspirtis diskusijoms dėl galutinės vizijos formulavimo. 
Valstybės pažangos taryba paruošė ilgalaikės šalies pažangos strategijos „Lietuva 2030“ 
variantą 2010 metų pabaigoje. Planuojama, kad dėl šio strategijos varianto bus vykdomos 
papildomos konsultacijos, o pati strategija bus patvirtinta 2011 metais LR Vyriausybei pa-
siekus plataus masto politinių partijų susitarimą dėl jos įgyvendinimo.

Bendradarbiavimas su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

LiJOT 2010 metais nemažai dėmesio skyrė palaikyti bendradarbiavimą su Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga.  Ypač aktualūs klausimai abiems organizacijoms buvo LR Užsienio reikalų 
ministerijos ruošta strategija „Globali Lietuva” bei institucinė Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos plėtra – 2010 metais įsteigta Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje.

LR Asociacijų įstatymo pakeitimai

LR Seime 2010 metų gruodžio mėnesį per Seimo V eilinę sesiją buvo skubos tvarka svars-
tytos ir priimtos LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalies pataisos. Šios pataisos numato 
pasikeitimus balsavimo procedūrose nevyriausybinėms organizacijoms vykdant visuotinį 
susirinkimą – t.y. įteisina nuostatą, jog vienas asociacijos narys privalo turėti vieną balsą. 
LiJOT kreipėsi į LR Seimo narius, siekiant paaiškinti, kad tokios pataisos sudaro daug prak-
tinių problemų nevyriausybinėms organizacijoms sušaukti visuotinį narių susirinkimą, nes 
iki šiol įstatymas suteikė laisvę pačioms organizacijoms apsispręsti dėl balsavimo proce-
dūrų. Taip pat LiJOT ir kitos nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į LR Prezidentę Dalią 
Grybauskaitę su prašymu vetuoti skubos tvarka priimtas įstatymo pataisas. 

LiJOT su jaunimo reikalų koordinatorių pagalba 
suorganizavo 10 susitikimų skirtinguose miestuose.
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» Regioninės jaunimo politikos vystymas 

2010 metais LiJOT toliau aktyviai dirbo su regioninės jaunimo politikos klausimais. 2010 m. re-
gioninė politika išliko vienu iš LiJOT prioritetų: vyko dažni susitikimai su regioninėmis jaunimo 
organizacijų tarybomis, regioninių jaunimo organizacijų tarybų interesams buvo atstovauja-
ma  įvairiose darbo grupėse, toliau plėtojamas projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regi-
onuose 2010 – 2011“. Plačiau apie projektą skaitykite II LiJOT veiklos krypties skiltyje „Projektas 
„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010-2011”.

LiJOT interneto svetainėje 2010 m. buvo nuolat atnaujinama regioninės jaunimo politikos skiltis. 
Čia talpinta aktualiausia ir naujausia informacija regioninėms jaunimo organizacijų taryboms. 

Nuolat vyko susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis. Organizacijos 
buvo konsultuojamos strateginiais bei įvairiais kitais veiklos klausimais. 

LiJOT regioninių reikalų komitetas

LiJOT narių ir stebėtojų iniciatyva 2009 m. kovo mėnesį buvo įsteigtas LiJOT regioninių 
reikalų komitetas (toliau – komitetas). Pagrindiniai regioninių reikalų komiteto tikslai yra 
užtikrinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų informavimą bei konsultavimą ir aktyviai 
dalyvauti formuojant LiJOT regioninę politiką. 2010 m. įvyko 2 komiteto posėdžiai, vienas 
iš jų buvo išplėstinis.

2010 m. LiJOT regioninių reikalų komitetas pirmojo posėdžio metu nutarė daugiau dė-
mesio skirti bendravimui ir bendradarbiavimui su LiJOT organizacijomis narėmis, taip jas 
skatinant aktyviau dalyvauti komiteto veikloje. Taip pat buvo išrinkta nauja komiteto pir-
mininkė. Ja tapo Greta Motuzaitė iš Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis 
stalas“. LiJOT regioninių reikalų komitetas paruošė ir LiJOT nariams pristatė komiteto narių 
parengtą informacinį leidinį, skirtą regioninėms jaunimo organizacijų taryboms „Savivaldy-
bių rinkimai 2011”. Šiame leidinyje išsamiai aprašyti patarimai ir pasiūlymai, kaip bendra-
darbiauti su politikais, siekiant aktualių pokyčių jaunimo naudai.

LiJOT regioninių reikalų komitetas paruošė rezoliuciją Dėl jaunimo organizacijų veiklos fi-
nansavimo 2011 m. Rezoliucija buvo pristatyta LiJOT Vadovų klube ir priimta 28-oje LiJOT 
Asamblėjoje. Rezoliucija buvo išsiųsta savivaldybių merams, tarybos nariams bei adminis-
tracijos direktoriams, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Nacionalinei jaunimo reikalų koor-
dinatorių asociacijai. 

Taip pat 2010 m. LiJOT regioninių reikalų komitetas pradėjo rengti informacinį elektroninį 
leidinį „Apskritai“, skirtą regioninėms jaunimo organizacijų taryboms. Leidinyje bus dalina-
masi patirtimi įgyvendinant projektus bei organizuojant įvairius renginius.
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» Siūlymai institucijoms 

2010 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba teikė įvairius pasiūlymus valstybės institu-
cijoms jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais. Svarbiausi 2010 metų pasiū-
lymai teikti dėl Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos rengimo. Visi siūlymai sufor-
muluoti atsižvelgiant į LiJOT Asamblėjų ar kitų renginių ir susitikimų metu suformuotą LiJOT 
narių nuomonę.

2010 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba teikė siūlymus įvairioms institucijoms:

LR Vyriausybei dėl•	  Vyriausybės programos 2009-2012 metams priemonių plano dalyje 

numatytų  su jaunimu susijusių klausimų įgyvendinimo.

LR Užsienio reikalų ministerijai dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palai-•	

dojimo vietų priežiūros programos.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl •	 Nacionalinės jaunimo politikos plėtros 

programos, jos turinio bei nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos priemo-

nių plano 2011-2013 metams.

LR Susisiekimo ministerijai dėl •	 Jaunų vairuotojų automobilių galingumo ribojimo.

LR Seimo frakcijoms dėl •	 Aukštojo mokslo reformos atitikimo LR Konstitucijai, prašant 

kreiptis į LR Konstitucinį teismą su prašymu pateikti išaiškinimą.

LR Teisingumo ministerijai dėl •	 Pateiktų derinti teisės aktų ir gyventojų pajamų mokesčio 

2% dalies reglamentavimo.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai •	 dėl Socialinės atskirties mažinimo projektų 

sukurtų inovacijų perkėlimo į valstybės praktiką.

LR Užsienio reikalų ministerijai dėl „•	 Globalios Lietuvos“ strategijos projekto.

LR Prezidentei dėl •	 Jaunimo nedarbo ir verslumo, atkreipiant Prezidentės dėmesį į Jau-

nimo reikalų tarybos paruoštus pasiūlymus.

LR SADM dėl •	 Jaunimo nedarbo ir verslumo, siūlant įgyvendinti priemones iš Jaunimo 

reikalų tarybos paruoštų pasiūlymų.

LR Valstybės kontrolei ir Sveikatos apsaugos ministerijai dėl •	 Valstybės kontrolės pa-

skelbtų išvadų dėl Sveikatos apsaugos ministerijos paremtų organizacijų.

LR Prezidentei dėl •	 Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalies pakeitimų ir dėl nepritarimo 

LR asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalies pakeitimams.

» Jaunimo interesų atstovavimas darbo grupėse

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguoti LiJOT Valdybos nariai bei Biuro darbuotojai 
jaunimo ir jaunimo organizacijų interesams 2010 metais atstovavo įvairiose valstybės insti-
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tucijų sukurtose darbo grupėse. Dalyvaudami šiose darbo grupėse LiJOT atstovai reiškė LiJOT 
nuomonę, teikė pasiūlymus bei darbo grupių rezultatus pristatė suinteresuotoms jaunimo arba 
su jaunimu dirbančioms organizacijoms, institucijoms bei kitiems asmenims.

LiJOT atstovai dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir dar-•	
bo ministerijos darbo grupėje dėl Jaunimo darbuotojo aprašo kūrimo. Darbo grupėje be 

LiJOT dalyvauja Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, LR 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos, LR Kūno kultūros depar-
tamento, Lietuvos neformaliojo 

ugdymo asociacijos ir kiti atstovai. 2010 metais vyko 10 susitikimų, kurių metu buvo 
rengiamas jaunimo darbuotojų kompetencijų paketas ir jaunimo darbuotojų kvalifika-
cijos ir sertifikavimo sistema.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje dėl •	 Neformaliojo švietimo finansavi-
mo modelio rengimo. 2009 metais darbą baigė darbo grupė dėl Jaunimo neformalaus 
ugdymo pripažinimo, kuri parengė Neformalaus ugdymo koncepciją. LiJOT atstovai 
aktyviai įsitraukė į 2010 metais darbą pradėjusią naują darbo grupę, kurios pagrin-
dinis tikslas yra parengti siūlymus dėl neformalaus ugdymo finansavimo modelio. Ši 
darbo grupė papildė neformaliojo ugdymo koncepcijoje numatytas nuostatas dėl 
galimų neformalaus ugdymo teikėjų bei jiems keliamų reikalavimų. Šiuo metu siūlo-
mas finansavimo modelis yra išbandomas vienoje iš Lietuvos savivaldybių. Planuoja-
ma, kad pasibaigus bandomajam periodui ir pagal rezultatus pataisius neformalaus 
ugdymo finansavimo modelį, abu dokumentai bus patvirtinti kartu, kaip viena kitą 
papildančios dalys.

Darbo grupės dėl •	 NVO reikalų tarybos sudarymo susitikimą iniciavo LR Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija. Šio susitikimo metu diskutuota dėl komisijos sudarymo 
principų ir komisijos nuostatų. Sutarta, kad NVO reikalų komisijos nuostatus tvirtins 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. NVO reikalų komisiją sudarys 20 narių: 9 - valsty-
bės institucijų, 1 – Lietuvos savivaldybių asociacijos ir 10 nevyriausybinių organiza-
cijų atstovų. Nevyriausybinių organizacijų atstovus (7 nevyriausybines organizacijas 
vienijančių asociacijų atstovus, 1 vietos bendruomenių organizacijas vienijančios 
asociacijos atstovą ir 2 atstovus iš nevyriausybinių organizacijų, analizuojančių ben-
drą nevyriausybinio sektoriaus būklę ir teikiančių pasiūlymus dėl sektoriaus stiprini-
mo) bendru susitarimu deleguos nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų 
asociacijos, pasirašiusios 2009 m. gruodžio mėn. 16 d. bendradarbiavimo susitarimo 
protokolą. 

2010 metais įvyko 10 darbo grupės dėl Jaunimo 
darbuotojo aprašo kūrimo susitikimų.
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Jaunimo reikalų departamento prie LR Sociali-•	
nės apsaugos ir darbo ministerijos darbo gru-
pėje dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų ti-
pinių nuostatų tobulinimo be LiJOT ir Jaunimo 
reikalų departamento atstovų taip pat dirbo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 
Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos atstovai. Darbo grupės susitikimų 
metu buvo aptarti savivaldybių jaunimo rei-
kalų tarybų tipiniai nuostatai bei paruoštas 
patobulintas šių nuostatų projektas. 

LiJOT atstovai dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos •	 Nacionalinės dar-
bo grupės dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais veikloje. Taip pat gru-
pėje dalyvauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo departamento 
prie SADM, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros bei Darbo ir socialinių 
tyrimų instituto atstovai. Darbo grupės tikslas – ruošti informaciją Europos jaunimo 
forumui ir Europos Komisijai įvairiais su jaunimu susijusiais klausimais. 2010 metais 
pagrindinė 3 ES pirmininkausiančių šalių tema pasirinkta – jaunimas ir darbo rinka. 
Darbo grupės susitikimų metu peržiūrėti ES Jaunimo politikos stebėsenos komiteto 
pateikti klausimynai apie jaunimo ir darbo rinkos padėtį Lietuvoje ir apsispręsta dėl 
geriausių informacijos ataskaitai surinkimo būdų. Teikiamose ataskaitose turi būti 
pateikiama ne tik faktinė informacija apie valstybės vykdomas programas jaunimo 
darbingumui didinti ar statistika apie įvairius jaunimo ir darbo rinkos aspektus, bet ir 
paties jaunimo nuomonė apie jiems sudaromas sąlygas dirbti, derinti studijas, darbą 
ir šeimyninį gyvenimą, laisvalaikį, diskriminaciją darbo rinkoje ir pan. Darbo grupės at-
liktų konsultacijų rezultatai buvo pristatyti Europos Sąjungos jaunimo konferencijose 
Ispanijoje bei Belgijoje. Artėjant naujai Europos Sąjungos pirmininkaujančių šalių trio, 
Nacionalinė darbo grupė vykdys naujas konsultacijas nustatyta tema. 

Dalyvauta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje dėl •	 Nacionali-
nės jaunimo politikos plėtros programos. Į darbo grupės veiklą įsitraukė LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento atstovai. Progra-
ma buvo pradėta rengti dar 
2009 metais, tačiau LR Vy-
riausybė tik 2010 metų gruo-
džio mėnesį patvirtino Na-
cionalinę jaunimo politikos 
plėtros programą 2011-2019 

Darbo grupė dėl Nacionalinės jaunimo politikos 
plėtros programos 2010 m. turėjo 15 posėdžių.
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metams. 2010 metais buvo baigtas ruošti strategijos turinys bei parengtas programos 
priemonių planas 2011-2013 metams. Rengiant programą vyko daug susitikimų su 
LiJOT Valdybos ir Jaunimo reikalų tarybos atstovais, taip pat LiJOT nuolat rengė kon-
sultacijas su nariais šiuo klausimu. LiJOT 27-oje Asamblėjoje buvo priimta pozicija Dėl 
Ilgalaikės jaunimo politikos strategijos 2009-2018 metams kūrimo proceso, kurioje 
buvo kreipiamasi į atsakingas LR institucijas, siekiant, kad programos kūrimo procesas 
būtų pagreitintas ir dokumentas būtų tvirtinamas LR Vyriausybės. LiJOT pasiekimu 
galima laikyti tai, jog patvirtintos programos ir priemonių plano turinys atitinka LiJOT 
narių suformuluotas nuostatas dėl šio dokumento. 

Į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo •	
grupės Moksleivių savivaldų klausimams spręsti veiklą įtraukti Jaunimo reikalų depar-
tamento, LiJOT, Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos mokinių parlamento bei kiti 
atstovai. Per 2010 metus paruoštas ir išleistas praktinis moksleivių savivaldų gidas, 
kuris išplatintas Lietuvos mokyklose. Planuojama, kad darbo grupė savo veiklą tęs ir 
2011 metais, orientuodamasi į praktinį gido populiarinimą bei pritaikymą.

2010 m. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai ir LiJOT regioninių reikalų ko-•	
miteto atstovai dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos 
atstovais. Susitikime buvo aptartas Tipinės savivaldybės jaunimo reikalų koordinato-
riaus pareigybės aprašymas. 

Dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse:

Praėjusiais metais buvo sukurta EK darbo grupė dėl ES jaunimo strategijos įvertinimo •	
indikatorių, į kurią buvo atrinkta LiJOT atstovė R.Ribačiauskaitė. Darbo grupėje buvo 
keliamas klausimas, kaip geriausiai būtų galima vertinti strategijos tikslų įgyvendini-
mą ir šiame dokumente numatytų priemonių įgyvendinimo efektyvumą. 2010-aisiais 
metais įvyko 3 darbo grupės susitikimai, kurių metu jaunimas kartu su ministerijų 
atstovais, mokslininkais ir tyrėjais kūrė strategijos indikatorius. Galutinis indikatorių 
sąrašas turėtų paaiškėti 2011-aisiais metais.

2010-aisiais metais LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė buvo išrink-•	
ta į Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Jaunimo politikos ekspertų darbo grupę. Ši 
grupė yra sudaryta iš BJVT valstybių už jaunimo politiką atsakingų valstybės tarnau-
tojų ir dviejų jaunimo organizacijų atstovų, dalyvaujančių grupės veikloje stebėtojų 
teisėmis. Pernai įvyko vienas šios darbo grupės susitikimas.

LiJOT Valdybos narys M.Jurgutis dalyvavo Europos jaunimo forumo sudarytos darbo •	
grupės dėl neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo veikloje. Dar-
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bo grupės tikslas buvo sukurti ir išbandyti įvairius indikatorius, kurie gali padėti įver-
tinti jaunimo organizacijų teikiamo neformalaus ugdymo kokybę.

LiJOT ir toliau dalyvavo Europos Tarybos (ET) Patarėjų tarybos veikloje. LiJOT turi trejų •	
metų mandatą šioje taryboje, jis baigiasi šių metų lapkričio mėn. Šiais metais įvyko 
du Patarėjų tarybos susitikimai. 2010 metų kovo mėnesio susitikime Budapešte Pa-
tarėjų Taryba daug dėmesio skyrė savo ir Europos jaunimo forumo bendradarbiavi-
mo gerinimui. Taip pat buvo diskutuota apie Europos Tarybos regioninių prioritetų, 
vykdomų ir planuojamų 2011 metams projektų, klausimais. Aptarta artėjanti Ministrų 
konferencija Sankt Peterburge 2012 metais, kalbėta apie Patarėjų Tarybos įsitrauki-
mą į organizacinius procesus. Daugiausia dėmesio antrojo susitikimo metu Strasbūre 
buvo skiriama ET reformos klausimams. Reforma siekiama sustiprinti ET politinę galią, 
sukoncentruoti ir išgryninti veiklas, siekiant didesnio efektyvumo, bei padaryti orga-
nizaciją labiau matomą ir prisitaikančią prie piliečių poreikių. Be to, reforma siekiama 
sumažinti organizacijos kaštus.

2010 m. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo atrinktas į Europos Komisijos su-•	
kurtą Ekspertų darbo grupę savanoriškos veiklos ir jaunimo mobilumo klausimams 
spręsti. Per praėjusius metus įvyko 2 susitikimai, kurių metu diskutuota apie jaunimo 
įsitraukimą į savanorišką veiklą Europos Sąjungoje, svarstyta, kaip jiems sudaryti sąly-
gas, ypatingą dėmesį kreipiant į mažiau galimybių turinčius jaunus žmones bei ben-
dradarbiavimą tarp sienų. Darbo grupė per 2011 m. planuoja 4 susitikimus, kuriuose 
bus kuriamas dokumentas, vėliau teikiamas EK kaip jaunų žmonių rekomendacijos 
esamoms savanoriškos veiklos problemoms spręsti.

2010-aisiais metais•	  buvo sukurta ilgalaikė darbo grupė, skirta ES jaunimo politikos 
strategijos įgyvendinimo priežiūrai Lietuvoje. Jos sudėtyje yra LiJOT Prezidentas Šarū-
nas Frolenko, LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, LiJOT regioninių 
reikalų koordinatorė A.Lumbytė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jauni-
mo reikalų departamento, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Nacio-
nalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto 
atstovai. Darbo grupės tikslas – ruošti informaciją Europos jaunimo forumui ir Europos 
Komisijai įvairiais su jaunimu susijusiais klausimais ir vykdyti konsultacijas su jaunimu 
ES jaunimo politikos klausimais. Pernai buvo ruošiami du klausimynai, kuriuos reikėjo 
užpildyti pagal nacionalinių konsultacijų su jaunimu metu surinktus duomenis. Lietu-
vos teikiamose ataskaitose turi būti pateikiama ne tik faktinė informacija apie valsty-
bės vykdomas programas jaunimo padėčiai gerinti, bet ir paties jaunimo nuomonė. 
Pagal ES sukurtą struktūrinio dialogo su jaunimu mechanizmą, nacionalinių konsulta-
cijų metu surinkti duomenys analizuojami ES jaunimo konferencijų metu, kurios vyks-
ta kas pusė metų ir yra organizuojamos Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančių 
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valstybių. Šiuose renginiuose dalyvauja jaunimas iš visų ES narių, paprastai galima de-
leguoti tris jaunimo atstovus. Lietuvoje jaunimo atstovus deleguoja LiJOT. 2010-aisiais 
ES jaunimo konferencijose dalyvavo LiJOT Valdybos nariai P.Mieželis ir A.Armonaitė, 
LiJOT Biuro atstovai A.Lumbytė ir G.Lomanaitė ir LiJOT narių atstovai G.Motuzaitė ir 
E.Markevičiūtė. Pagrindinė praėjusių metų jaunimo konferencijų, o kartu ir nacionali-
nių konsultacijų tema buvo jaunimo įsidarbinimas.

» Tarptautinė veikla

2010 m. LiJOT buvo aktyviai vykdyta 
tarptautinė veikla: bendradarbiau-
ta su užsienio šalių jaunimo organi-
zacijomis, stiprinti ryšiai su Šiaurės ir 
Baltijos šalių jaunimo organizacijų 
tarybomis, dalyvauta Europos jau-

nimo forumo renginiuose. Taip pat aptarti Lietuvos valstybės pirmininkavimo Europos Sąjungos 
tarybai 2013 m. aspektai. Čia LiJOT planuoja intensyviai įsitraukti į Lietuvos pasirengimą pirmi-
ninkavimui, nes jaunimo politika yra pirmininkavimo darbotvarkės dalis.

Dvišalis bendradarbiavimas:

2010-aisiais vyko keletas susitikimų su Baltarusijos jaunimo organizacijomis. Susitiki-•	
mų metu buvo pristatyta LiJOT bei jaunimo politikos situacija ir tendencijos Lietuvoje, 
aptarta esama Baltarusijos jaunimo politikos situacija, didžiausios jaunimo organi-
zacijų problemos ir dvišalio bendradarbiavimo galimybės, naudojant ES struktūrinę 
paramą.

Pernai buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Kaliningrado srities Jaunimo reikalų agen-•	
tūra. LiJOT atstovai dalyvavo Baltijos jūros regiono lyderių stovykloje „Baltik Artek‘10“, 
kurį organizavo Kaliningrado srities Jaunimo reikalų agentūra. Renginyje dalyvavo apie 
250 jaunimo lyderių iš Baltijos jūros regiono. Stovykla vyko Rusijos Federacijos Kalinin-
grado srities Svetlagorsko mieste. Stovykloje jaunimo lyderiai daugiau sužinojo apie 
politines partijas, jų kūrimą, struktūrą. Viso renginio metu vyko simuliacija, kurios pabai-
goje jaunimo atstovai buvo išrinkti į simbolinį stovyklos „Baltik Artek‘10“ parlamentą.

Svarbu paminėti, kad LiJOT tęsė bendradarbiavimą su Lenkijos jaunimo organizacijų •	
taryba, kuriai 2010-ieji metai buvo didelių permainų laikotarpis, nes vyko didelė orga-
nizacijos reorganizacija, buvo nuspręsta panaikinti egzistuojančią struktūrą ir sukurti 
naują. LiJOT daugiausia padeda Lenkijos nacionalinei jaunimo organizacijų tarybai 

2010-aisiais metais LiJOT atstovai dalyvavo daugiau 
nei 40 tarptautinių susitikimų.
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teikdama ekspertinę pagalbą ir keisdamasi gerąja patirtimi. LiJOT atstovai dalyvavo 
Europos jaunimo forumo renginyje „Networking days in Poland“ Lenkijos jaunimo 
organizacijų tarybos steigimui paskatinti šalia Zakopanės, Lenkijoje. LiJOT atstovai 
pristatė Lietuvos jaunimo politikos struktūrą bei bendradarbiavimo su valstybės ins-
titucijomis mechanizmus.

Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Rytų Europos studijų centru, kurio surengtame •	
susitikime su Gruzijos nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovais dalyvavo LiJOT 
Valdybos ir Biuro nariai. Susitikimo metu partneriams iš Gruzijos buvo pristatyta LiJOT 
ir didžiausios Lietuvos jaunimo organizacijos. Kartu su Gruzijos jaunimo organizacijų 
atstovais buvo diskutuojama, kaip galima būtų paskatinti aktyvesnį Lietuvos ir Gruzi-
jos jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.

LiJOT atstovai kartu su Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskri-•	
tasis stalas“ atstovais dalyvavo pažintiniame vizite Rygoje, kur susipažino su Rygoje ir 
Rygos apylinkėse veikiančiomis jaunimo organizacijomis. Jaunimo organizacijų atsto-
vams iš Alytaus šis susitikimas buvo svarbus, nes jo metu buvo galima susipažinti su 
organizacijų Latvijoje atstovais ir užmegzti ryšius taip skatinant tarpvalstybinį bendra-
darbiavimą. LiJOT pristatė savo veiklą ir jaunimo politikos sistemą Lietuvoje.

LiJOT atstovai dalyvavo Estijos nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos ir Atviros Estijos •	
fondo surengtoje konferencijoje „Jaunimo įsitraukimas į demonstracijas ir riaušes“ Taline, 
Estijoje. Konferencijoje dalyvavo jaunimo organizacijų atstovai iš Baltijos jūros ir Kaukazo 
regionų valstybių. Konferencijoje buvo aptartos pastaraisiais metais Europoje vykusios de-
monstracijos ir riaušės bei tai, kaip į tai įsitraukia jaunimas. Konferencijos dalyviai pristatė 
skirtingas patirtis iš savo šalių. Kartu visi konferencijos dalyviai teikė siūlymus, kaip galima 
užtikrinti, kad demonstracijos nevirstų riaušėmis ir nebūtų nukentėjusių.

Pernai Vilniuje vyko susitikimas su Norvegijos vaikų ir jaunimo organizacijų tarybos (LNU) •	
atstovais. Susitikimas vyko pagal tarpvalstybinį susitarimą tarp Lietuvos ir Norvegijos 
vyriausybių. Šio susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo sferos, kartu vykdomos 
veiklos, aptartos galimybės į bendradarbiavimą įtraukti LiJOT ir LNU nares organizacijas. 
Organizacijų atstovai pristatė svarbiausias šiuo metu vykdomas veiklas bei suplanuotas 
kitų metų veiklas. Identifikuotos sritys, kuriose bus tęsiamas bendradarbiavimas.

Bendradarbiavimas Baltijos jūros regione

Vienas svarbiausių LiJOT tarptautinės veiklos prioritetų yra bendradarbiavimas su Šiaurės 
ir Baltijos šalių jaunimo organizacijų tarybomis. Pernai metais LiJOT įgyvendino projektą 
„Work2Change“, kurio partneriais buvo Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Vokietijos 
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ir Lenkijos jaunimo organizacijų 
tarybos. Projektas vyko 2009-
2010-aisiais metais. Pernai įvyko 
du projekto renginiai – semina-
ras „Savanorystė ir demokratiškas 
jaunimo organizacijų valdymas“ 
ir įvertinimo susitikimas, kuris 
pabaigė projektą, jo metu kartu 
su partneriais taip pat buvo pla-
nuojamos kitos veiklos. Buvo nu-
spręsta 2011-aisiais metais veiklą 
orientuoti į demokratiškumo ir 
jaunimo dalyvavimo skatinimą.

Be to, vyko bendradarbiavimas po-
litiniu lygmeniu. LiJOT Prezidentas 
Šarūnas Frolenko, LiJOT tarptautinių 
programų vadovė R.Ribačiauskaitė 
ir LiJOT savanorė G.Lomanaitė daly-
vavo Šiaurės-Baltijos šalių naciona-
linių jaunimo organizacijų tarybų 
susitikime Taline, Estijoje. Tradicinio 
kasmetinio susitikimo metu dau-
giausia dėmesio buvo skiriama 
organizacijų bendradarbiavimo ir 
bendrų veiklų organizavimo apta-
rimui bei Europos jaunimo forumo 
reikalams. Buvo kalbama apie to-
lesnį bendradarbiavimą dėl LiJOT 
planų kurti jaunimo resursų centrą, 
bendro darbo padedant sukurti 
Lenkijos jaunimo organizacijų tary-
bą, pagalbą Latvijos jaunimo orga-
nizacijų tarybai ir t.t.

LiJOT atstovai nuolat dalyvavo kitų 
nacionalinių jaunimo organizacijų 
tarybų rengtuose susitikimuose.

www.lijot.lt paskelbta apie 100 tarptauti-
nių naujienų, 33 kvietimai į tarptautinius 
susitikimus ir 15 užsienio organizacijų 
kvietimų tapti jų projektų partneriais.
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Europos jaunimo forumas

LiJOT dalyvavimas Europos jaunimo forumo veikloje ir aktyvus mūsų pozicijų atstovavimas 
yra prioritetinė LiJOT tarptautinių reikalų sritis. 2010-aisiais metais svarbiausi įvykiai Euro-
pos jaunimo forume buvo naujo organizacijos 2011-2012 metų veiklos plano kūrimas ir 
tvirtinimas bei naujų valdymo organų atstovų rinkimas. 

Pagrindinės veiklos plano sritys: savanorystė, stiprios jaunimo organizacijos ir jaunimo teisės.

Didelis visų Europos jaunimo organizacijų laimėjimas buvo tai, kad 2011-uosius metus Eu-
ropos Sąjunga paskelbė Savanorystės metais. 

Svarbu paminėti, kad Europos jaunimo forumo Valdybos nare buvo išrinkta LiJOT savanorė 
Guoda Lomanaitė, kurios kandidatūrą iškėlė Europos liberalus jaunimas (LYMEC).

Tradiciškai 2010-aisiais įvyko du Europos jaunimo forumo statutiniai renginiai – Narių ta-
ryba (COMEM) ir Generalinė Asamblėja (GA). Pirmojo susitikimo metu buvo svarstomi keli 
svarbūs klausimai – politiniai dokumentai dėl demokratijos jaunimo organizacijose, pro-
fesinio mokymo, ES-Lotynų Amerikos jaunimo bendradarbiavimo ir pan. Be to, itin svarbu 
paminėti tai, kad buvo keičiamas YFJ statutas. Be kelių ne itin reikšmingų pokyčių, nuo šiol 
YFJ Biuro vadovas bus renkamas YFJ Valdybos, o ne Generalinės Asamblėjos. 

Europos jaunimo forumo (YFJ) Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo LiJOT Prezidentas Ša-
rūnas Frolenko, LiJOT Valdybos narys M.Jurgutis ir LiJOT tarptautinių programų vadovė 
R.Ribačiauskaitė. Renginys vyko Kijeve, Ukrainoje. Šiame renginyje buvo išrinkta nauja YFJ 
vadovybė bei patvirtinti keli nauji politiniai dokumentai dėl jaunų žmonių ir skurdo, dėl 
globalaus valdymo ir pozicija dėl „Veiklaus jaunimo“ programos ateities. Plačiau apie tai: 
www.youthforum.org. 

Baltijos jūros regiono strategija ir jaunimo resursų centras

LiJOT iniciatyva įsteigti Lietuvoje jaunimo resursų centrą buvo įtraukta į ES sukurtą Baltijos 
jūros regiono strategiją. Tai įvyko didelių LiJOT pastangų dėka, po susitikimų su LR ir ES 
pareigūnais.

LiJOT atstovai buvo įtraukti į LR Užsienio reikalų ministerijos įkurtą ES Baltijos jūros regiono 
strategijos priežiūros komisijos sudėtį. 

2010-aisiais metais buvo gryninama Jaunimo resursų centro koncepcija, susitinkama su 
potencialiais partneriais ir projekto donorais. Paaiškėjo, kad LiJOT negali kreiptis ES struk-
tūrinės paramos, todėl buvo deramasi su Lietuvos institucijomis dėl finansinės pagalbos 
patalpų renovacijos darbams.
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Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai

Lietuvos valstybė pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai 2013-ųjų metų antrąjį pusmetį. 2010-
aisiais metais prasidėjo pasirengimo pirmininkavimui darbai. LiJOT pirmininkavimas yra svarbus 
todėl, kad jaunimo politika yra dalis pirmininkavimo darbotvarkės. 2010-aisiais metais LiJOT 
susitiko su LR Užsienio reikalų ministerijos atstovais ir aptarė būsimo pirmininkavimo aspektus. 
Taip pat svarbu paminėti, kad LiJOT Rudens Asamblėjos metu vyko interesų grupė, kurioje LR 
URM atstovai pristatė būsimo pirmininkavimo struktūrą ir preliminarią darbotvarkę. LiJOT pla-
nuoja intensyviai įsitraukti į Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui ir 2011-aisiais metais.

APIBENDRINIMAS

Pirmoji LiJOT strategijos kryptis susideda iš sričių, kuriose LiJOT nariai kviečiami aktyviai 
dalyvauti, dalintis mintimis, įžvalgomis, patirtimis, siekiant kuo geriau atstovauti ne tik 
savo organizacijoms, bet ir prisidėti siekiant aktualių rezultatų visoms po skėčiu susibūru-
sioms LiJOT narėms. 

Kryptingas narių organizacijų atstovavimas 2010-aisiais metais turėjo įtakos vienam iš pa-
grindinių jaunimo politikos formavimo įrankių – Nacionalinės jaunimo politikos plėtros 
programos 2011 – 2019 m. patvirtinimui. Programos kūrimo procesas užtruko gerokai il-
giau nei buvo planuota, dėl to ne kartą kreiptasi į atsakingas valdžios institucijas. Metų pa-
baigoje programą bei jos priemonių planą 2011-2013 metams patvirtino LR Vyriausybė.

Strategija siekiama užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės gerovės, 
švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą, sudaryti sąlygas kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dir-
bančių organizacijų veiklai, skatinti jauną žmogų būti iniciatyviu, atsakingu, sąmoningu 
Lietuvos piliečiu.

2010 metų pradžioje, pasirašiusi Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų ben-
dradarbiavimo susitarimo protokolą, susibūrė Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organiza-
cijų koalicija. Pagrindiniai koalicijos tikslai – stiprinti nevyriausybinį sektorių, dalyvauti for-
muojant viešąją politiką, plėtoti pilietinę visuomenę, atstovauti nevyriausybinio sektoriaus 
interesams valdžios ir valdymo institucijose bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą. Li-
JOT yra viena iš 14 šiuo metu koalicijai priklausančių asociacijų.

LiJOT deleguoti asmenys 2010 metais dalyvavo septyniose išorinėse darbo grupėse ir su-
sitikime dėl Tipinės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo. 
Dalyvavimas darbo grupėse suteikia galimybę išsakyti bendrą suformuotą LiJOT nuomonę 
jaunimui aktualiais klausimais, teikti pasiūlymus, o rezultatus pristatyti suinteresuotoms 
NVO, kitiems asmenims.
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LiJOT ir toliau vystyta regioninė jaunimo politika, vykdytas tęstinis projektas „Struktūrinio 
dialogo stiprinimas regionuose 2010 - 2011”, visus metus aktyviai veikė LiJOT regioninių 
reikalų komitetas, paruošęs rezoliuciją Dėl jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2011-
iems m. Rezoliucija priimta 28-oje LiJOT Asamblėjoje. Profesionalus ir efektyvus regioninės 
jaunimo politikos vystymas stiprina regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo ir 
įgyvendinimo organus, padeda stiprinti partnerystę su savivaldybėmis, įgalina regionines 
jaunimo organizacijų tarybas vykdyti regioninei jaunimo politikai keliamus tikslus.

2010 m. LiJOT deleguoti atstovai dalyvavo tarptautinėse darbo grupėse, vykdytas bendra-
darbiavimas  su Šiaurės ir Baltijos šalių jaunimo organizacijų tarybomis, aktyviai dalyvauta 
Europos jaunimo forumo veiklose. 2010 m. LiJOT iniciatyva įsteigti Lietuvoje jaunimo re-
sursų centrą buvo įtraukta į ES sukurtą Baltijos jūros regiono strategiją. Tarptautinė veikla 
LiJOT padeda plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių jaunimo 
organizacijų, atstovauti narių interesams Europos jaunimo skėtinėse struktūrose, Europos 
Sąjungos ir Europos Tarybos institucijose, dirbančiose jaunimo klausimais, kitose tarptau-
tinėse organizacijose.
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II VEIKLOS KRYPTIS

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ POTENCIALO STIPRINIMAS

» Tradiciniai LiJOT renginiai

LiJOT tradiciniais renginiais yra laikomi Žiemos ir Vasaros Forumai bei Padėkos vakaras, daž-
niausiai jaunimo organizacijų atstovus ir draugus suburiantis gruodžio mėnesį. Forumų metu 
susirenka LiJOT organizacijų narių ir stebėtojų atstovai, norintys pagilinti žinias konkrečios 
renginio temos rėmuose, susipažinti su kitų organizacijų plėtojamomis veiklomis, pasidalinti 
gerąja patirtimi, idėjomis ir kt. 

LiJOT Žiemos forumas

LiJOT narių kompetencijų kėlimui buvo skirtas LiJOT Žiemos foru-
mas, jo tema – „Verslios organizacijos“. Šiuo renginiu LiJOT siekė or-
ganizacijoms pristatyti būdus, kaip jos gali generuoti finansus ne 
vien iš „atsitiktinių“ projektiniu finansavimo būdu gaunamų lėšų, 
bet mokyti parduoti savo paslaugas, planuoti finansus ne konkre-
tiems renginiams, o ilgalaikėje perspektyvoje, užsitikrinti nuolatinį 

finansavimą – paramą, nebūti priklausomiems nuo vieno finansavimo šaltinio. Ši tema iki 
šiol nebuvo plačiau analizuota tarp narių ir dėl to buvo sutikta itin palankiai. Žiemos foru-
me vyko 2 krypčių programa – „horizontali“ ir „vertikali“. „Horizontalioji“ dalis skirta ben-
driems pranešimams, o  „vertikalioji“ darbui darbo grupėse. 

Organizacijų narių atstovai darbo 
grupėse kėlė kompetencijas šiomis 
temomis: 

• lėšų paieška iš verslo sektoriaus    
(A.Mikulskienė); 
• sėkmingo produkto pristatymo 
faktoriai ir esmė (I.Vasiliauskas); 
• didelių lėšų rinkimo kampanijų 
organizavimas (Š.Frolenko);
• verslumo paieška (E.Daunienė). 

Pranešimų temos – Socialinis vers-
lumas (E.Daunienė); NVO verslo 
akimis (M.Kubilius); Viešųjų paslau-
gų pirkimas iš NVO (V.Ilgius); Šiuo-
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laikiniai IT sprendimai NVO įgalinimui (T.Langaitis); „Katinas 
Garfildas gamina lazaniją?“ (L.Sodžiutė); Microsoft teikiamos 
galimybės NVO (A.Marcinkus).

Vienas Žiemos forumo vakaras buvo skirtas gerosios prakti-
kos mainams – vyko Narių verslumo idėjų aukcionas.

Forumo metu įgytos žinios skirtos padėti ir paskatinti LiJOT 
nares ieškoti alternatyvių būdų savo finansiniams ištekliams 
planuoti. 

LiJOT Vasaros forumas

2010 m. liepos 16 – 18 d. Prienų raj., 
Stakliškėse, sodyboje „Guosta“, įvyko 
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
bos Vasaros forumas. Savaitgalį kar-
tu dirbo ir mokėsi apie 100 žmonių 

(32-iejų organizacijų atstovai). Šis forumas buvo orientuotas 
į LiJOT organizacijų narių bendradarbiavimo stiprinimą, ge-
resnį vieni kitų pažinimą.

Šių metų renginio programą sudarė dvi dalys – mokomoji ir gerosios praktikos mainų. 
Mokymų dalyje dalyviai dirbo pasiskirstę į 4 darbo grupes. Pirmoji skirta susipažinti su 
jaunimo organizacijų narių pritraukimo ir motyvavimo sistemomis. Ją moderavo ir savo 
patirtimi dalinosi Jaunimo psicho-
loginės paramos centro atstovas 
K.Zmitrowicz kartu su Lietuvos 
psichologijos studentų asociaci-
jos prezidente R.Rimašiūte.

Antra darbo grupė kartu su mode-
ratoriumi iš Lietuvos skautijos T.Rakovu mokėsi pažinti neformalaus ugdymo metodus, išban-
dė juos praktiškai bei diskutavo, kaip šie gali būti pritaikyti kiekvienos organizacijos veikloje.

Trečioji darbo grupė, moderuojama AIESEC atstovės Ž.Vitaitės, nagrinėjo vidinę organiza-
cijų kultūrą ir tradicijas, susipažino su AIESEC organizacijos pavyzdžiu, simuliacinio žaidimo 
metu stebėjo, kaip kuriama kultūra.

Paskutinioji darbo grupė, kurios dalyvių užsiėmimus moderavo R.Diržys, sužinojo, kodėl 
svarbu planuoti veiklas ir kaip gali būti matuojamas organizacijos veiklos efektyvumas.

LiJOT Vasaros forume dalyvavo 32-iejų organizacijų 
atstovai.
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Sekmadienį 6-ios LiJOT organizacijos su Va-
saros forumo dalyviais pasidalino savo gerąja 
praktika. Įvyko 2 sesijos po 1,5 val.: Lietuvos 
studentų atstovybių sąjunga (LSAS) pristatė 
viešųjų ryšių darbo principus ir sėkmingus 
rezultatus, Panevėžio ir Klaipėdos „Apskritų-
jų stalų“ atstovai dalinosi bendradarbiavimo 
pasiekimais tarp organizacijų ir jų viduje, 
jaunimas iš Kauno „Apskritojo stalo“ pristatė 
savo bendradarbiavimo su valstybiniu sek-
toriumi pavyzdžius, o Lietuvos skautija paro-
dė neseniai atnaujinto įvaizdžio pavyzdžius 
ir tolimesnius planus, paremtus pasaulinės 
organizacijos praktika. Jaunimo organizaci-
ja DARBAS pristatė, kaip galima maksimaliai 
išnaudoti internetinio puslapio galimybes 
organizacijos reikmėms, LiJOT pristatė idė-
jų generavimo metodus, Jonavos apskrito-
jo stalo atstovai klausytojus supažindino su 
netradicinėmis veiklos formomis neaktyvaus 
jaunimo įtraukimui į organizacijų veiklą.

Savaitgalio renginius pabaigė Jaunimo rei-
kalų departamento (JRD) direktoriaus pa-
vaduotojo J.Meldžiuko atlikto savivaldybių 
jaunimo reikalų koordinatorių ir savivaldybių 
jaunimo reikalų tarybų tyrimo pristatymas.

Padėkos vakaras

Gruodžio 8-ąją Vilniaus paveikslų galerijoje prisiminti šiemet jaunimo labui nuveiktų darbų 
rinkosi valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovai bei visuo-
menėje gerai žinomi asmenys.

Padėkos vakaras skirtas susirinkti draugams, partneriams ir bendražygiams, visus šiuos me-
tus dirbusiems vardan jauno žmogaus ir jo gerovės. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
kasmet suburia aktyvius ir iniciatyvius asmenis padėkoti už bendradarbiavimą ir palaiky-
mą, siekiant jaunimui aktualių pokyčių.

Šiais metais 28-ojoje LiJOT Rudens Asamblėjoje buvo nuspręsta skirti nominacijas devynio-
se apdovanojimų kategorijose. Metų jaunimo organizacijų partneriu išrinktas paslaugų ir 
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prekybos tinklas „Copy1“. Apdovanojimą 
2010-aisiais metais labiausiai jaunimui 
nusipelniusio žmogaus nominacijoje 
laimėjo grupės „G&G Sindikatas” narys 
Gabrielius Liaudanskas – Svaras.

Metų jaunimo organizacijų lyderiu pri-
pažintas Lietuvos studentų atstovybių 
sąjungos (LSAS) prezidentas Arūnas 
Mark. Metų jaunimo įvykio apdovanoji-
mas atiteko Ateitininkijos šimtmečiui ir 
jo renginiams.

Spalvingos stiklinės rankos formos statu-
lėlės už Metų iniciatyvą įteiktos „Fluxus 
Ministerijai”, Metų „Jaunimo ambasado-
rei” – Indrei Vareikytei, LiJOT Padėkos ap-
dovanojimą atsiėmė LR Prezidentės pa-
tarėjos pavaduotoja Gaja Bartusevičiūtė, 
Jaunimo miestu už šiais metais vykusias 
Lietuvos jaunimo dienas pripažintas Pa-
nevėžys, o LiJOT Alumni apdovanojimas 
įteiktas VšĮ „A.C. Patria” už 20-ies metų 
veiklą.

» Jaunimo organizacijų veiklos 
kokybės gerinimo sistema 
(JOVKGS)

Jaunimo organizacijų kokybės gerinimo sistemos (JOVKGS) idėja buvo sukurta iš LiJOT narių 
atstovų ir jaunimo organizacijų ekspertų sudarytoje darbo grupėje. JOVKGS pagrindinis tiks-
las – nuosekliai ir efektyviai dirbti su LiJOT Narių organizacijų veiklos kokybės gerinimu, moky-
mu, nuolatiniu konsultavimu, padėti organizacijoms stebėti savo veiklą ir nuolat ją tobulinti.

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės sistema susideda iš šių etapų:

Registracijos anketos užpildymas ir išsiuntimas;•	
Sutarties dėl dalyvavimo Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemoje •	
su LiJOT pasirašymas;
Susitarimas su LiJOT dėl įvertinimo atlikimo datos ir vietos;•	
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Įvertinimo atlikimas;•	
Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas;•	
Konkretaus veiklos kokybės gerinimo plano •	
sudarymas;
Veiklų, skirtų kokybės gerinimui, vykdymas;•	
Periodiniai įvertinimai.•	

Vienas ciklas užtrunka apie 12 
mėnesių.

Šiuo metu JOVKGS dalyvauja 20 
organizacijų, iš kurių 19 yra LiJOT 
Narės/ Stebėtojos. Su organizaci-
jomis yra palaikomas nuolatinis 

ryšys, vyksta veiklų derinimai (el. paštu, telefonu, susitikimų metu). Nuolat bendraujant 
yra kuriamas pasitikinčių vieni kitais organizacijų tinklas, galima laiku reaguoti į iškylančias 
problemas.

Jau yra prasidėję šių organizacijų veiklos kokybės vertinimai, teikiamos rekomendacijos, 
kuriami veiklos kokybės gerinimo planai. 

Džiugina ir tai, kad organizacijos mato prasmę šioje sistemoje, laikosi savo įsipareigojimų, 
patys rengia kompetencijų kėlimo renginius.

Įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos vykdomą projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas 
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-001), 
finansuojamame Europos socialinio fondo, buvo sukurta JOVKG metodika. Šiuo metu yra 
atlikti 17 organizacijų vertinimai pagal šią metodiką.

LiJOT turi veikiantį 8 nepriklausomų ekspertų tinklą, kuris atlieka organizacijų veiklos koky-
bės įvertinimus, esant poreikiui, teikia konsultacijas bei veda kompetencijų kėlimo rengi-
nius. Ekspertai buvo atrinkti atviro konkurso būdu ir buvo patvirtinti LiJOT Valdybos.

Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir patirties perdavimą 3 iš 8 atrinktų ekspertų yra ir 
anksčiau buvę LiJOT ekspertų tinklo nariais, 2 iš ekspertų – metus dirbę su metodika. 

» Projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2010-2011”

2010 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kartu su 20 regioninių jaunimo organizacijų 
tarybų („Apskritųjų stalų“), įgyvendino tęstinį projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regio-

JOVKGS dalyvauja 20 organizacijų, iš kurių 19 yra 
LiJOT Narės/Stebėtojos.
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nuose 2010-2011“. Projektu siekiama stiprinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų partne-
rystę su savivaldybėmis, skatinti struktūrinį dialogą per skaidrų jaunimo ir jaunimo organiza-
cijų interesų atstovavimą ir įgalinti regionines jaunimo organizacijų tarybas vykdyti regioninei 
jaunimo politikai keliamus tikslus.

Šio projekto tęstinumas leido jauniems žmonėms, nepaisant jų socialinių ar kultūrinių 
skirtumų, skirtinguose Lietuvos regionuose aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo pro-
cesus, aktyvią jaunimo veiklą ir užtikrinti visos jaunimo politikos efektyvumą, o taip pat – 
kurti naudą visuomenei.

Projekto partneriai

Akmenės rajono jaunimo •	
ir jaunimo organizacijų są-
junga „Jaunimo apskritasis 
stalas“
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“•	
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“•	
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas”•	
Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”•	
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“•	
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”•	
Klaipėdos miesto jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“•	
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“•	
Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų              •	
asociacija „Apskritas stalas“
Panevėžio jaunimo centras „Apskritasis stalas“•	
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“•	
Rietavo savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga                                           •	
„Rietavo apskritasis stalas”
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“•	
Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas”•	
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”•	
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“•	
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“•	
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“•	
Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“•	

Projektas įgyvendintas kartu su 20 regioninių jauni-
mo organizacijų tarybų („Apskritųjų stalų“).
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Projekto veiklos  2010 m. 

Planavimo susitikimas

Projekto įgyvendinimo pradžioje įvyko planavimo susitikimas. Susitikimo metu aptartas 
projektas, pristatyti techniniai jo įgyvendinimo aspektai, pasidalinta atsakomybėmis. Par-
tneriai kartu parengė projekto veiklų planą. Buvo sutartos renginių datos, jų temos ir me-
todika. Planavimo susitikime dalyvavo visi 20 projekto partnerių organizacijų atstovų. Tai 
sudarė galimybę efektyviai įgyvendinti numatytas veiklas.

Įgalinimo pažinti ir atstovauti interesams seminarai

2010 m., įpusėjus projektui, įvyko 4 įgalinimo pažinti ir atstovauti interesams seminarai 
Jonavoje, Joniškyje, Pasvalyje ir Jurbarke. Šie seminarai buvo skirti naujoms projekto par-
tnerėms organizacijoms siekiant stiprinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo 
ir įgyvendinimo organus. Seminarų metu dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais regi-
oninės ir nacionalinės jaunimo politikos principais, ES programos „Veiklus jaunimas“ teikia-
momis galimybėmis.  Seminarų metu buvo plačiai nagrinėjama jaunimo situacija vietos 
savivaldybėje, analizuota regioninės jaunimo politikos struktūra, bendradarbiavimas su 
savivaldybe. Didelis dėmesys buvo skiriamas interesų pažinimui bei atstovavimui, konkre-
čiam organizacijos veiksmų planavimui bei pasiruošimui savarankiškai organizuoti intere-
sų atstovavimo renginį su savivaldybe.

Teminiai kompetencijų kėlimo mokymai

2010 metais įvyko 6 teminiai kompetencijų kėlimo mokymai temomis „Viešieji ryšiai“, „Stra-
teginis planavimas“, „Tarptautinis bendradarbiavimas“, „Lėšų paieška ir pritraukimas“, „Re-
gioninės jaunimo politikos įgyvendinimas“. Renginių metu akcentuota kiekvienos temos 
svarba ir naudingumas. Partnerių organizacijų atstovai aiškiai identifikavo ir įsivardino 
problemas, bei atrado sprendimo būdus, kaip galima efektyviai dirbti šiose srityse. Įvyku-
sių renginių metu projekto partnerių, organizacijų atstovai įgavo teorinių žinių ir praktinių 
įgūdžių, kaip bendrauti su žiniasklaida, rengti spaudos pranešimus, viešinti savo veiklą. 
Buvo supažindinti su tarptautinės veiklos ir bendradarbiavimo galimybėmis Europoje, ES 
jaunimo politika, bei ilgalaike strategija, tarptautiniais fondais ir jų teikiamomis galimybė-
mis. Partneriams pristatytos regioninės politikos aktualijos, aptarti artėjantys savivaldybių 
rinkimai, aktyvus regioninių jaunimo organizacijų tarybų darbas prieš juos. Pristatyti me-
todiniai įrankiai bei patarimai, kuriais tarybos gali naudotis bendraujant ir dirbant kartu su 
politikais.
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Bendri mokymai apie interesų pažinimą ir atstovavimą projekto 
partnerėms organizacijoms

2010 m. įvyko bendri mokymai visoms projekto partnerėms organizacijoms apie interesų 
pažinimą bei atstovavimą. Mokymų metu organizacijų atstovai analizavo problemas, su 
kuriomis susiduria atstovaudamos savo narių interesams, aiškinosi, kaip efektyviausiai pa-
žinti interesus, analizavo savo bendradarbiavimą su savivaldybe ir savivaldybės įstaigomis. 
Viena iš pagrindinių mokymų temų buvo jaunimo informavimas ir novatoriškos jo formos. 
Šią temą planavimo susitikimo metu pasiūlė patys projekto partneriai. Jie aiškiai identifi-
kavo savo problemas skleidžiant informaciją apie įvairius renginius ir projektus jaunimui. 
Mokymų metu pristatytos novatoriškos jaunimo informavimo formos. Dalyviai patys gene-
ravo idėjas, kaip tai būtų galima padaryti kuo originaliau ir informatyviau.

Mokymai nacionalinėms organizacijoms apie regioninę jaunimo politiką

Šiais metais įvyko pirmieji mokymai nacionalinei jaunimo organizacijai apie regioninę jau-
nimo politiką. Mokymų metu buvo pristatyta regioninė jaunimo politika, regioninių jauni-
mo organizacijų tarybų funkcijos bei veiklos specifika, metodai. Taip pat buvo aiškintasi, 
kaip nacionalinė jaunimo organizacija gali formuoti ir efektyvinti regioninę jaunimo poli-
tiką per savo padalinius regionuose. Taip pat, mokymų metu buvo pristatyti savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus ir savivaldybės administracijos darbuotojų vaidmenys įgy-
vendinant jaunimo politikos tikslus. Organizacijos atstovai aiškinosi, koks bendradarbiavi-
mo ir darbo santykis yra tarp organizacijų narių ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos, 
kaip efektyviausia ir naudingiausia dirbti kartu. 

Interesų atstovavimo renginiai

Jau įvyko treji savarankiški regioninių jaunimo organizacijų tarybų organizuojami interesų 
atstovavimo renginiai/susitikimai su savivaldybe. Šiuose renginiuose dalyvavo regioninių 
jaunimo organizacijų tarybų narių atstovai, politikai. Renginių metu aiškiai išsakytos jauni-
mo pozicijos savivaldybėje sprendžiamais jaunimui aktualiais klausimais. Politikams ir savi-
valdybės atstovams buvo iškelta nemažai klausimų, pateikta pasiūlymų. Jaunimas kartu su 
politikais analizavo jaunimo politikos įgyvendinimą ir jaunimo situaciją vietos rajone. Buvo 
iškelti klausimai dėl savivaldybėse vykdomų programų, jaunimo įtraukimo į savivaldybėje 
priimamus procesus. Kartu buvo analizuojama ir aiškinamasi jaunimo politikos struktūra 
bei jos įgyvendinimo galimybės. 

Projektą finansavo Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“. 
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»  Ilgalaikiai mokymo kursai mokymų vadovams 2010 – 2012 m.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), bendradarbiaudama 
su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija (LiNA), 2010 metų rugsė-
jo mėn. pradėjo Ilgalaikius (2010 – 2012 m.) mokymo kursus mokymų 
vadovams.

Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų asmenines bei profesines 
kompetencijas, kurios įgalins juos rengti, įgyvendinti ir vertinti mo-
kymo veiklas, paremtas besimokančiųjų poreikiais bei atitinkamo-
mis metodikomis. 

Mokymo kursai susideda iš trijų tipų veiklų: 

5 seminarai; •	
Vienerių metų darbinė praktika su grupėmis; •	
Individualus mokymasis.•	

Po ilgalaikių mokymų kursų planuojamas mokymų vedimo patirties analizės seminaras, 
kuriame susitiks kursų dalyviai ir analizuos įgytą patirtį, kylančius klausimus ar profesines 
dilemas.

Mokymo kursuose dalyvauja 15 jaunų žmonių iš įvairių Lietuvos regionų. 

2010 m. lapkričio 5 – 10 d. vyko 
pirmasis ilgalaikių mokymo kur-
sų seminaras, kurio pagrindiniai 
programos elementai buvo mo-
kymosi grupės sukūrimas, asme-
ninių ir profesinių kompetencijų 
įsivertinimas, jaunimo politikos ir jaunimo veiklos konteksto analizė, mokymasis mokytis 
(asmeninių mokymosi planų sudarymas, mokymų medžiagos sisteminimas).

2010 m. gruodžio 15 – 19 d. vyko antrasis seminaras, kurio metu dalyviai gilinosi į ugdomąjį 
darbą su grupėmis ir individais, neformaliojo ugdymo principus ir metodikas, mokymosi 
poreikių nustatymo metodus, peržiūrėjo asmeninius mokymosi planus.

Po antrojo seminaro Ilgalaikių mokymo kursų dalyviai pradėjo pasirengimą praktikai, ku-
rios metu dirba su jaunimo grupių vadovais. 

Ilgalaikių mokymo kursų mokymų vadovams komanda: L.Ragauskas (LiNA), D.Petkauskas 
(LiNA), A.Lumbytė (LiJOT).

Mokymo kursuose dalyvauja 15 jaunų žmonių iš 
įvairių Lietuvos regionų.
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» Vidinės darbo grupės, jų rezultatai ir tinklai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba nuolat kviečia savo narius dalyvauti įvairiose vidinėse 
darbo grupėse, siekdama atlikti konsultacijas aktualiais klausimais bei išgirsti savo narių nuo-
monę bei poreikius. Tuo tarpu LiJOT narių gebėjimai tam tikrose srityse  tobulinami teminiuose 
susitikimuose, vadinamuose tinklais.

Darbo grupė Savanorystės teisiniam reglamentavimui spręsti. •	 2010 metais vyko 
6 darbo grupės susitikimai, kuriuose dalyvavo platus ratas LiJOT narių. Darbo grupės 
tikslas buvo parengti LiJOT Asamblėjai poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio re-
glamentavimo. Darbo grupėje buvo aptarta nauda savanorišką veiklą vykdančiam 
asmeniui, organizacijai bei savanorystės nauda visuomenei. Taip pat pasiūlyti sava-
norio, savanoriškos veiklos sąvokos apibrėžimai, sudėliotos galimos savanoriavimo 
formos ir tipai, aptarti kiti svarbūs aspektai. Darbo grupės parengta pozicija buvo 
priimta LiJOT 28-oje Asamblėjoje.

Ekspertų darbo grupė dėl Europos Komisijos pateiktų rekomendacijų dėl jau-•	
nųjų savanorių judumo. Darbo grupė buvo susitikusi kelis kartus tam, kad parengtų 
Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos komunikato dėl jaunųjų savanorių judumo.

LiJOT tinklai ir jų veikla

LiJOT nuo 2009 metų savo narių atstovams, atsakingiems už tam tikras specifines sritis, or-
ganizuoja teminius susitikimus, vadinamus tinklais. 2010 metais veikė 3 tinklai: LiJOT narių 
atstovų, atsakingų už organizacijų tarptautinius ryšius, tinklas, LiJOT narių atstovų, atsakin-
gų už ryšius su visuomene ir LiJOT narių atstovų, atsakingų už lėšų paiešką, tinklai. 

Ši praktika pasirinkta siekiant skatinti LiJOT narių, dirbančių atitinkamose srityse, gebėji-
mų tobulinimo galimybes, dalintis gerąja patirtimi, aktualiomis žiniomis, skleisti naudingą 
informaciją, konsultuotis. Šiems tikslams pasiekti į tinklų susitikimus kviesti viešųjų ryšių, 
verslo atstovų, lėšų paieškos bei tarptautinių ryšių ekspertai, pristatę organizacijų narių 
atstovams teorines ir praktines žinias, padėję ugdyti jų gebėjimus ir konsultavę įvairiais 
klausimais. 

LiJOT narių atstovų, atsakingų už organizacijų tarptautinius ryšius, tinklo tikslas –  
identifikuoti ir suburti asmenis iš LiJOT narių, atsakingus už tarptautinę veiklą, kelti jų 
kompetencijas tarptautinės veiklos srityje ir užtikrinti efektyvią komunikaciją tiek tarp 
jų, tiek tarp narių ir LiJOT. Per metus įvyko du tinklo susitikimai: pirmajame aptarta LiJOT 
tarptautinė veikla, pristatyti LiJOT narių tarptautinės veiklos anketos rezultatai, apžvelgtos 
tarptautinės jaunimo politikos aktualijos ir svarbiausi svarstomi klausimai; antrajame tinklo 
susitikime pristatytos pagrindinės jaunimo politikos struktūros Europoje bei tarptautinių 
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veiklų finansavimo šaltiniai, susitikimo dalyviai įsitraukė į simuliaciją, kurios metu mokėsi 
rašyti tarptautinius projektus. Susitikimo dalyvių sukurtas tarptautinių projektų idėjas ver-
tino specialiai šiam susitikimui suburta ekspertų grupė. 

LiJOT narių atstovų, atsakingų už ryšius su visuomene, tinklas – informacinis semina-
ras ryšių su visuomene (RsV) koordinatoriams, veikiantiems organizacijose narėse. Tinklo 
susitikimai padeda susipažinti, labiau įsigilinti į kasdienius ir itin greitos reakcijos reikalau-
jančius RsV koordinatoriaus darbus, kompetentingų lektorių ir ekspertų paskaitos, prakti-
niai užsiėmimai, konkretūs darbo RsV srityje pavyzdžiai, problemų sprendimų būdai, profe-
sionalūs pavyzdžiai suteikia reikalingų žinių profesiniam tobulėjimui bei praplečia veiklos 
suvokimą. Tuo pačiu RsV tinklo susitikimai –  tai 
patraukli erdvė dalyviams keistis gerosiomis patir-
timis, diskutuoti, ieškoti bendrų problemų spren-
dimų, keistis informacija. Elektroninėje erdvėje 
veikianti RsV atstovų konferencija leidžia bendrauti 
ir dalintis informacija bet kuriuo metu. 2010 metais 
įvyko 2 tinklo susitikimai, jų metu dalyvavo 45 organizacijų narių atstovai.

LiJOT narių atstovų, atsakingų už lėšų paiešką, tinklo susitikimai vyko vasario – kovo ir 
spalio – gruodžio mėnesiais, siekiant kuo mažesnės atstovų rotacijos. 2010 metais dirbta 
šiomis pagrindinėmis temomis: 
„Verslo motyvacija remti NVO“, 
organizacijos biudžeto sudary-
mas ir pagrindiniai lėšų pritrau-
kimo iš fizinių asmenų principai, 
pasiūlymo verslo įmonei rengi-
mas, pasirengimas susitikimui su verslo organizacija ir idėjos pristatymas. Susitikimus vedė 
sričių profesionalai – patyrę verslininkai, fondų atstovai ir kt. Per 2010 m. įvyko penki LiJOT 
bendradarbiavimo su verslu ir lėšų paieškos tinklo susitikimai, kuriuose iš viso dalyvavo 80 
LiJOT narių atstovų.

» LiJOT veiklos viešinimas

2010 metais vykdyta aktyvi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos komunikacija, iki šiol for-
muojama pagal tris pagrindines kryptis: (1) tarp LiJOT ir organizacijų narių, kitų nevyriausy-
binių organizacijų (NVO), (2) su visuomene, naudojant žiniasklaidą kaip vieną pagrindinių 
komunikacijos priemonių ir (3) su valdžios institucijomis.

Pirmosios krypties komunikacijai pasitelkiama LiJOT interneto svetainė (www.lijot.lt), elek-
troninės konferencijos, susitikimai, ryšių su visuomene tinklas; antrajai – pranešimai spaudai, 

2010 metais veikė 3 LiJOT tinklai.

LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir lėšų paieškos 
tinklo susitikimuose dalyvavo 80 LiJOT narių atstovų.
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spaudos konferencijos, konkrečiomis temomis inicijuojami straipsniai, radijo, televizijos laidų 
rubrikos, susitikimai su žiniasklaidos atstovais, o trečioji formuojama per atskirus pareiškimus, 
pozicijas bei pranešimus valdžios institucijoms, organizuojant susitikimus, diskusijas.

Tinklalapis www.lijot.lt

LiJOT administruojama internetinė informacinė erdvė (www.lijot.lt) suteikia galimybę 
jaunimo organizacijoms keistis svarbiausiomis naujienomis apie vykdomas veiklas, rasti 
informaciją apie partnerių naujienas bei aktualijas. Tinklalapiuose pateikiama informacija 
naudinga ne tik aktyviai veikiančiam jaunimui, bet ir tiems, kurie studijuoja, mokosi, domisi 
kultūrine, tarpkultūrine jaunų žmonių veikla, galimybėmis patiems įsitraukti į dominančias 
sritis, projektus.

2010 m. oficialiame LiJOT tinklalapyje www.lijot.lt vidutiniškai per mėnesį buvo talpinama 
iki 60-70 jaunimo organizacijų ir LiJOT partnerių  informacinių žinučių, aktualių jaunimui, 

jaunimo organizacijoms ar su jaunimu dirbantiems 
asmenims. Per metus LiJOT tinklalapyje patalpinta 
apie 700 įvairaus pobūdžio žinučių ir naujienų. 

2010 m. LiJOT interneto svetainė www.lijot.lt buvo 
ir toliau tvarkoma bei tobulinama siekiant sukurti 
patrauklų ir paprastą naudojimąsi. LiJOT narės bei 

stebėtojos ir toliau aktyviai kviestos naudoti tinklalapį www.lijot.lt kaip įrankį savo orga-
nizacijos informacijos sklaidai. Per 2010 metus galimybe pačioms skelbti savo naujienas 
LiJOT tinklalapyje nuolat naudojosi organizacijos narės, kurios per šį laikotarpį publikavo 
279 naujienas. 

2010 m. www.lijot.lt interneto svetainėje atsirado dvi naujos skiltys – „DUK“ ir „Renginiai“. 
Pirmojoje skiltyje pateikti esminiai ir dažniausiai užduodami klausimai apie galimybę tapti 
LiJOT stebėtojomis bei narėmis, LiJOT struktūrą, veiklos kryptis, tradicinius renginius, projek-

LiJOT tinklalapyje 2010 m. patal-
pinta apie 700 naujienų. 
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tus, LiJOT organizacijas, jų kontaktus, finansavimo šaltinius ir kt. Skiltyje „Renginiai“ pateikta 
informacija apie įvykusius tradicinius LiJOT renginius bei talpinama nuotraukų galerija.

Metų pabaigoje tinklalapyje www.lijot.lt atsirado socialinio tinklo „Facebook“ skydelis. To-
kiu būdu sukuriama galimybė lankantis www.lijot.lt prisijungti prie LiJOT puslapio „Face-
book“ erdvėje bei čia stebėti pagrindines jaunimo ir jaunimo politikos naujienas.

www.lijot.lt tinklalapį šiais metais vidutiniškai per 
mėnesį aplankydavo 24 tūkst. unikalių vartotojų. 
Iš jų apie 25 proc. ateidavo tiesiogiai surinkdami 
adresą. Svetainę iki gruodžio mėn. pabaigos aplan-
kė 446 265 unikalūs lankytojai.

LiJOT naujienlaiškis „E-SKETIS“

Kiekvieną savaitę asmenys, 
tinklalapyje www.lijot.lt užsi-
prenumeravę LiJOT naujien-
laiškį „e-sketis“, į savo elektro-
ninio pašto dėžutes gauna 
aktualiausią informaciją, su-
skirstytą į šias temas: LiJOT ži-
nios, jaunimo aktualijos, LiJOT 
narių informacija, tarptautinės 
naujienos, naudinga informacija ir kvietimai į renginius. Visa tai – nuorodos į tinklalapyje 
patalpintą informaciją. Per metus vidutiniškai išsiunčiama 50 LiJOT naujienlaiškių.

Elektroninė konferencija

LiJOT elektroninė konferencija – konferencija@lijot.lt – tai erdvė, kurioje svarbiausias LiJOT 
naujienas, žinutes, kvietimus ar kitą naudingą informaciją gauna LiJOT vidinės struktūros, 
LiJOT organizacijos narės bei visi, kas domisi LiJOT ir jaunimo aktualijomis. Šiuo metu prie 
LiJOT el. konferencijos prijungta beveik 750 elektroninių paštų.

Kiekvieną mėnesį į LiJOT elektroninę konferenciją buvo išsiunčiamas laiškas su LiJOT Val-
dybos ir Biuro mėnesio veiklos ataskaita. Joje buvo galima rasti mėnesio veiklų aprašymus, 
suskirstytus pagal LiJOT strategijoje numatytas prioritetines veiklos kryptis.

www.lijot.lt per 2010 m. aplankė 
446 265 unikalūs lankytojai.
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Socialinis tinklas „Facebook“

LiJOT ryšiams su visuomene 2010 metais aktyviai naudotas visame pasaulyje 
įvairių organizacijų bei verslo įmonių pripažintas komunikacijos įrankis – soci-
alinis tinklas „Facebook“. LiJOT puslapyje (www.facebook.com/LiJOTorg) talpin-
tos naujienų nuorodos iš LiJOT tinklalapio www.lijot.lt, čia buvo galima rasti ir 

didžiausiuose Lietuvos naujienų portaluose viešinamų LiJOT vykdomų projektų publikacijas, 
organizacijų narių naujienas, nuotraukas iš LiJOT renginių.

Iki 2010 metų pabaigos LiJOT „Facebook‘e“ turėjo beveik 2000 unikalių lankytojų, didžioji 
dauguma jų – 18 – 24 metų amžiaus šio socialinio tinklo lankytojai. 

„Po skėčiu“

2010 metais LiJOT išleido 3 ekspertinius leidinius „Po skėčiu“, skirtus apžvelgti nevyriausybinių 
organizacijų veiklas ir aktualijas šiose srityse: verslumas, ekologija ir gerųjų patirčių mainai. 

Pirmajame leidinyje „Verslios jaunimo organi-
zacijos: realybė ar siekiamybė?“ [2010/1(76)] 
pristatyta verslumo sąvoka, jo nauda, savy-
bės, ypatumai. Apžvelgiami nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų finansinio stabilumo bei 
nepriklausomumo klausimai, kūrybiško verslu-
mo reikšmė, galimybės, pateikiamos užsienio 
JNVO gerosios patirtys ir konkrečių  projektų 
pavyzdžiai.

Leidinyje „Ekologija ir jaunimo organizacijos: 
vakar, šiandien, rytoj“ [2010/2(77)] pristatytos 

jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklos, susijusios su ekologija, būdais, kaip 
gyventi ir dirbti sveikesnėje aplinkoje. Dalinamasi užsienyje aktyviai veikiančių jaunimo 
organizacijų patirtimis bei kitomis žaliosiomis iniciatyvomis, pastaruosius keletą metų su-
laukiančiomis daug žiniasklaidos bei visuomenės dėmesio. 

Trečiasis 2010-ųjų metų „Po skėčiu“ numeris „Jaunimo organizacijų gerųjų patirčių mainai“ 
[2010/3(78)] pristato LiJOT organizacijų narių patikrintas ir pasiteisinusias veiklas, naudingas 
patirtis, kuriomis dalintasi šių metų Vasaros forume: kaip patraukliai pristatyti savo organizci-
ją visuomenei, puoselėti vidinę kultūrą ir tradicijas, sėkmingai pritraukti, motyvuoti bei išlai-
kyti naujus organizacijos narius, efektyviai išnaudoti komunikacinius kanalus ir pan. – tai dalis 
gerųjų patirčių, kuriomis pasidalino po LiJOT skėčiu susibūrusios jaunimo organizacijos.
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Šie leidiniai rengti redakcinės kolegijos „Po skėčiu“ bei LiJOT narių organizacijų atstovų 
iniciatyva bei padedant atitinkamų sričių ekspertams. Visi trys 2010-ųjų metų „Po skėčiu“ 
numeriai išleisti 1000 egzempliorių tiražu. Juos galima gauti tradicinių LiJOT renginių, se-
minarų, mokymų metu bei užsukus į LiJOT biurą. Elektroninis „Po skėčiu“ archyvas taip pat 
talpinamas LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt, skiltyje „Leidiniai“.

Bendradarbiavimas su žiniasklaida

2010 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo su šalies 
žiniasklaida, teikė informaciją apie jaunimo ne-
vyriausybinių organizacijų aktualijas, pozicijas 
svarbiais klausimais. Veikla vykdyta pasitelkiant 
pranešimus spaudai, inicijuojant televizijos, radijo 
laidų temas, organizuojant spaudos konferencijas, 
lauko akcijas ir pan. Žiniasklaidos atstovai buvo 
kviečiami į LiJOT erdvėje vykdomus renginius, su 
jais bendradarbiauta nacionaliniu, regioniniu bei 
tarptautiniu lygmenimis.

Didžiausiame šių metų LiJOT kartu su Baltijos 
jūros valstybių taryba, LR Užsienio reikalų ministerija ir kitais partneriais organizuotame 
tarptautiniame jaunimo renginyje „B-Young“ sveikinimo kalbą sakė J.E. LR Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, dalyvavo įvairių šalies ministerijų atstovai, Baltijos jūros regiono valstybių 
ambasadoriai ir ambasadų atstovai, užsienio šalių žurnalistai. Apie renginį informuota visa 
šalies žiniasklaida, didelis dėmesys skirtas regionų, kuriems atstovavo jaunimo organizaci-
jos, visuomenės informavimo priemonėms. Plačiau apie „B-Young“ skaitykite III LiJOT vei-
klos krypties skiltyje „Tarptautinis jaunimo renginys „B-Young“ “.

Šiais metais įvyko dvi spaudos konferencijos, organizuotos jaunimo patriotiškumo ir pilietišku-
mo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘10“ ekspedicijos išlydėjimui ir sutikimui. Abi spaudos konfe-
rencijos vyko Vilniaus geležinkelio stotyje, jose kalbėjo Europos Parlamento narė R.Morkūnaitė – 
Mikulėnienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras D.Jankauskas, LR Švietimo ir mokslo 
ministras G.Steponavičius, LR Seimo kancleris J.Milerius, Užsienio reikalų ministerijos kancleris 
K.Jankauskas, Švietimo ir mokslo viceministras V.Bacys ir kiti svečiai. Į abi spaudos konferencijas 
susirinko ir apie projekto etapus, įvykius informavo pagrindinės šalies žiniasklaidos priemonės: 
LTV, LNK, BTV, BNS spaudos centras, Delfi.lt, „15 min“, Balsas.lt, Alfa.lt, „Verslo žinios“ ir kt.

2010 m. LiJOT, palaikydama bendradarbiavimą su Lietuvos visuomenės informavimo prie-
monėmis, inicijavo straipsnius naujienų portaluose, dienraščiuose, žurnaluose, temas radi-
jo pokalbių, televizijos laidoms. 
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LiJOT organizuotų projektų („Misija Sibiras‘10“, „B-Young“), tradicinių renginių (Padėkos 
vakaras), viešųjų akcijų (Kovo 11 d., „Žemės valanda“) informacija inicijuota ir viešinta pa-

grindiniuose TV kanaluose (LTV, LNK, BTV), radijo 
stotyse (Lietuvos radijas, Žinių radijas, M-1, M-1+, 
FM99 ir kt.), visuose didžiausiuose šalies naujienų 
portaluose (Delfi.lt, 15min.lt, balsas.lt, lrytas.lt, alfa.
lt ir kt.), įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluose („Vei-
das“, „Studentų era“, SAVAS, „Lietuvos rytas“ ir kt.). 

Per 2010 metus išplatintas 51 pranešimas spaudai. LiJOT skelbtos žinutės bei praneši-
mai spaudai pasirodė:

Nacionalinėje spaudoje: „Lietuvos žinios“, „Verslo žinios“, „Lietuvos rytas“, „15 min“, „Studentų 
era“, žurnalai „Veidas“, „Savaitė“, kt.

Regioninėje spaudoje: „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Vilniaus diena“, „Vakarų ekspresas“, „Šiaulių 
kraštas“, „Zarasų kraštas“, „Sekundė“, „Tauragės kurjeris“, „Radviliškio naujienos“ ir kt. 

Interneto naujienų portaluose: Delfi.lt, Alfa.lt, Balsas.lt, 15min.lt, Bernardinai.lt, Lrytas.lt, 
lrt.lt, zebra.lt, elta.lt, Kaunodiena.lt, vtv.lt, geroszinios.lt, laikas.lt, pinigukarta.lt, valstietis.
lt, alytausnaujienos.lt, atn.lt, ir kt. 

Radijo stotyse: M-1, M-1+, „Žinių radijas“, „Lietuvos radijas“, „Radiocentras“, FM99, Start FM ir kt.

Televizijoje: LTV, LNK, TV3, BTV ir daugelyje regioninių televizijų.

Žiniasklaidoje užsienio lietuviams: „Pasaulio lietuvis“, Trysmilijonai.lt, Anglija.lt, airijaonline.
lt, londonozinios.com.

APIBENDRINIMAS

2010 metais, įgyvendindama antrąją pagal 2005-2010 metų strategiją numatytą veiklos 
kryptį, LiJOT daug dėmesio skyrė organizacijų narių kompetencijų kėlimui, veiklos koky-
bės gerinimui, regioninės jaunimo politikos pažangai, kvietė organizacijų narių atstovus į 
darbo grupes, teminius (ryšių su visuomene, tarptautinių ryšių ir lėšų paieškos) susitikimus. 
Visus metus aktyviai vykdytas LiJOT veiklos viešinimas, vidinė bei išorinė komunikacija, sie-
kiant operatyvumo, tikslumo, naujumo bei informatyvumo jaunimui aktualiais klausimais. 

Tradiciniai LiJOT renginiai (LiJOT Žiemos, Vasaros forumai, Padėkos vakaras) kasmet vykdo-
mi siekiant suteikti platformas jaunimo organizacijoms dalintis gerosiomis patirtimis, mo-
kytis organizacijos veiklos kokybės gerinimo metodų ar padėkoti už metų veiklas ir darbus, 
darančius įtaką jaunimui palankiems, aktualiems pokyčiams. 

Per 2010 m. išplatintas 51 
pranešimas spaudai.
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Iki šiol LiJOT Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistema (JOVKGS) išlieka vienu 
svarbiausių įrankių dirbant su jaunimo organizacijų veiklos potencialo didinimu, padedant 
joms stebėti savo veiklą ir ją tobulinti. 2010 metais dalyvauti sistemoje panoro 20 orga-
nizacijų, 17-ai iš jų atlikti vertinimai pagal JOVKG metodiką. Organizacijų susidomėjimas 
sistema auga, kasmet joje dalyvaujančių daugėja, dėl to ši sistema ateityje išliks reikalinga 
ir naudinga.

Nuo 2008 metų vykdomas tęstinis projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose“ 
iki 2010 metų pabaigos jau turėjo 20 projekto partnerių – įvairių regionų jaunimo organi-
zacijų sąjungų („Apskritųjų stalų“). Projektas bus tęsiamas ir kitais metais.

Įgyvendinant antrąją veiklos kryptį, 2010 metų antroje pusėje LiJOT drauge su Lietuvos nefor-
maliojo ugdymo asociacija (LiNA) pradėjo Ilgalaikius (2010 – 2012 m.) mokymų kursus „TOT‘as“ 
(„Trainings of Trainers“) jaunimo mokymų vadovams. Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų 
asmenines bei profesines kompetencijas, kurios įgalins juos rengti, įgyvendinti ir vertinti moky-
mo veiklas, paremtas besimokančiųjų poreikiais bei atitinkamomis metodikomis. 

Po 2009 metų praktikos pasitvirtinus poreikiui vykdyti LiJOT organizacijų narių, atsakingų 
už tam tikras sritis, susitikimus, tam skirta dėmesio ir 2010 metais. Veikė 3 tinklai: LiJOT narių 
atstovų, atsakingų už organizacijų tarptautinius ryšius, tinklas, LiJOT narių atstovų, atsakingų 
už ryšius su visuomene ir LiJOT narių atstovų, atsakingų už lėšų paiešką, tinklas. Susitikimuo-
se dalyvavo nuo 40 iki 80 LiJOT narių organizacijų atstovų. Tinklų susitikimus, atsižvelgiant į 
organizacijų narių poreikį ir aktyvų dalyvavimą, nuspręsta vykdyti ir kitais metais.

2010-aisiais metais aktyviai vykdytas LiJOT veiklos viešinimas. LiJOT ir organizacijų ryšių 
palaikymui naudotasi tinklalapiu www.lijot.lt, el. konferencijomis, naujienlaiškiu, eksper-
tiniu leidiniu „Po skėčiu“, socialiniu tinklu „Facebook“. Teikiant informaciją visuomenei apie 
LiJOT vykdomas veiklas, pasitelkta nacionalinė bei regioninė žiniasklaida, organizuotos 
spaudos konferencijos, inicijuotos radijo, televizijos laidų, leidinių bei interneto portalų 
straipsnių temos, aktyviai ir reguliariai informacija talpinta socialiniame tinkle „Facebook“. 
Komunikacija palaikyta ir su valdžios institucijomis – vykdant įvairių projektų veiklas, talpi-
nant jaunimui aktualią informaciją LiJOT tinklalapyje ir kt. 
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III VEIKLOS KRYPTIS

JAUNIMO ĮGALINIMAS

» Projektas „Misija Sibiras‘10“

Jaunimas YRA pilietiškas ir patriotiškas, tik šias vertybes jauni 
žmonės suvokia kitaip nei prieš tai buvusios kartos, todėl jie ne-
turi galimybių to parodyti visuomenei suprantamomis „tradici-
nėmis“ priemonėmis. Su tokia idėja 2006 m. Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba (LiJOT) pirmą kartą surengė projektą „Misija Sibiras‘06“.

2010 metais projektas „Misija Sibiras“ organizuotas 
jau penktus metus iš eilės. Pradėjus būsimos eks-
pedicijos dalyvių atranką, buvo nuspręsta pasinau-
doti pasiteisinusia iki šiol buvusių atrankų patirti-
mi ir būsimus „Misija Sibiras‘10“ dalyvius atrinkti 
naudojantis elektronine anketa. Anketą rasti bei ją 
užpildyti jauni žmonės galėjo internete, specialia-
me projekto tinklalapyje www.misijasibiras.lt. 2010 
metais sulaukta daugiau kaip 1200 pretendentų 
anketų, pareiškusių norą dalyvauti projekte.

Kitas projekto dalyvių atrankos etapas – bandoma-
sis žygis Dzūkijos miškuose. Dvi dienas vykusiame 
bandomajame žygyje dalyvavo beveik 70 jaunuo-
lių, tarp jų  ir specialiai iš užsienio (Anglijos, Estijos) 
atvykę lietuviai. Po šio bandomojo žygio buvo at-
rinkti 19 jaunuolių, kurie tapo 2010 m. ekspedicijos 
dalyviais.

Ruošiantis ekspedicijai buvo įgyvendinta nauja 
idėja – „Misija Sibiras“ paramos koncertas. Tai buvo 
pirmasis renginys per penkis projekto gyvavimo 
metus, kurį žiūrovai galėjo pamatyti tiesiogiai per 
Lietuvos televiziją  (LTV). Į koncertą studijoje atvy-
ko per 300 jaunų žmonių.

Viso renginio metu žiūrovai galėjo prisidėti prie 
projekto „Misija Sibiras’10” ekspedicijos palaikymo, 
skambindami arba siųsdami trumpąsias žinutes. 

2010 m. sulaukta daugiau kaip 
1200 pretendentų anketų.
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Koncerto metu visuomenė išreiškė tikėjimą šiuo projektu, paaukodama beveik 60 000 Lt 
lietuvių kapinių Sibire tvarkymui. Toks didelis visuomenės palaikymas dar kartą leido įsiti-
kinti, kad projektas yra aktualus ir reikalingas.

2010-ųjų metų ekspedija pirmosiomis liepos dienomis leidosi į Sverdlovsko sritį (Rusijos Fe-
deracija). Ši ekspedicija išsiskyrė tuo, kad iki pat Sibiro buvo vykstama traukiniu (ankstesniais 
metais dalį kelio dalyviai skrisdavo lėktuvu). Ekspedicijos metu didžiausias dėmesys buvo ski-
riamas tremtinių kapaviečių bei vis dar šiame regione gyvenančių lietuvių paieškoms. 

Pirmosios aplankytos kapinaitės buvo Mastovaja vietovėje. Iš čia maršrutas tęsėsi į Čer-
muchovo, Saltanovo, Novaja Lialia, 59 kvartalo, Malaja Lata kaimus ir miestelius. Dalyje jų 
verda gyvenimas, kiti – visiškai sunykę ir nebegyvenami. 

Lankydamiesi Sverdlovsko srityje, projekto „Misija Sibiras‘10“ dalyviai susitiko su 5-iais ten 
gyvenančias lietuviais.

Pagrindinė projekto dalis – įvykusios ekspedicijos viešinimas ir savo pavyzdžio parodymas 
kiekvienam, kad būti šiuolaikišku ir būti pilietišku bei patriotišku yra visiškai suderinama.

Projekto tinklalapis šiemet susilaukė ypatingai didelio susidomėjimo. Vidutinis puslapio lan-
komumas siekė per 35 000 unikalių lankytojų per mėnesį (pvz. 2008-aisiais m. – 8 000). Lan-
komumas ypač padidėjo prasidėjus susitikimams ir projekto pristatymams Lietuvos moky-
klose, kultūros ir bendruomenių centruose, įvairiose 
organizacijose. Lietuvos gyventojų lankomumas tin-
klalapyje sudarė apie 70% visų apsilankiusiųjų, liku-
sieji – užsieniečiai arba lietuviai, gyvenantys svetur.

Ekspedicijų pristatymai visuomenei – viena svar-
biausių projekto veiklų. Jų metu siekiama visuome-
nei, o ypač jauniems žmonėms, pristatyti įvykusią 
ekspediciją ir jaunimo gautą patirtį. Projekto pri-
statymai vyksta bendrojo lavinimo mokyklose, uni-
versitetuose, kolegijose, NVO, Tolerancijos ugdymo 
centruose ir kt. 2010 m. sėkmingai įvyko daugiau 
nei 100 susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Per 2010 m. įvyko 6 projekto prista-
tymai užsienyje: Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.  

Šiemet kai kurie ekspedicijos pristatymai buvo 
įgyvendinti dalyvaujant Europos Parlamento narei R.Morkūnaitei bei grupės „Skylė“ 
atlikėjams.

Vidutinis puslapio lankomumas 
siekė 35 000 unikalių lankytojų 
per mėnesį.
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2010 metais projektas buvo pastebėtas ir Lietuvos teatro profesionalų – Lietuvos nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos laureatas režisierius Jonas Jurašas pastatė dramą „Anti-
gonė Sibire“, kurios įkvėpimo šaltiniu tapo jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo 
projektas „Misija Sibiras“. Spalio mėn. spektaklio kūrybinė grupė į Kauno valstybinį dramos 
teatrą pažiūrėti „Antigonę Sibire“ pakvietė ir buvusiųjų projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijų 
dalyvius. Jaunuoliai su dideliu smalsumu stebėjo spektaklį, kuriame išvydo pačius save, 
įkūnytus kūrybinės grupės, bei išgirdo ne vieną citatą iš savo dienoraščių, kuriuos rašė bū-
dami tolimajame Sibire.

Statistika (2010 m.): 

projekto puslapyje internete www.misijasibiras.lt per metus apsilankė daugiau nei •	
300 000 unikalių vartotojų; 
sėkmingai įvyko daugiau nei 100 projekto pristatymų mokyklose, universitetuose, •	
Tolerancijos ugdymo centruose, visoje Lietuvoje bei užsienyje, kuriuose vidutiniškai 
dalyvaudavo per 100 jaunų žmonių; 
apie projektą spaudoje pasirodė daugiau nei 720 straipsnių, buvo parodyta apie 60 •	
video reportažų, interneto portaluose apie projektą „Misija Sibiras‘10“ buvo publi-
kuota daugiau kaip 500 publikacijų.  

» Eurodesk Lietuva

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikian-
tis 32 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą 
jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra 

informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei 
mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat skelbiama informa-
cija kitomis jaunimui aktualiomis temomis.

2010 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Eurodesk Lietuva tinklo viešinimui bei tinklo 
teikiamos informacijos prieinamumo didinimui. Tinklo reklama buvo transliuojama ZIP FM, 
„Kelyje“ bei regioninų radijo stočių eteryje. Reklaminiai skydeliai, kviečiantys apsilankyti Euro-
desk Lietuva tinklalapyje esančioje savanorystės galimybių duomenų bazėje, buvo patalpinti 
pagalbareklama.lt sistemoje ir rodomi didžiausiuose Lietuvos interneto portaluose: one.lt, alfa.
lt, supermama.lt ir kt., iš viso virš 100 skirtingų interneto puslapių. Be to, pradėtas bendradarbia-
vimas su vienu didžiausių šalyje naujienų portalu 15min.lt, kuriam Eurodesk tinklas teikė naujie-
nas ir straipsnius. Visa pateikta medžiaga buvo talpinama 15min.lt skiltyje „Studentų zona“.

2010 m. pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvoje esančiomis užsienio šalių ambasadomis 
ir kultūros centrais, siekiant operatyviai gauti iš jų jaunimui aktualios informacijos apie ga-
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limybes kitose šalyse. Eurodesk Lietuva komanda taip pat kreipėsi į Lietuvos aukštąsias mo-
kyklas ir studentų atstovybes ir pakvietė jas prisidėti prie jaunimo informavimo pateikiant 
Eurodesk savo turimą informaciją apie organizuojamus renginius, karjeros dienas ir kitas 
iniciatyvas, skirtas ne vien aukštųjų mokyklų bendruomenėms, tačiau visiems jauniems 
žmonėms. Šis pasiūlymas sulaukė susidomėjimo ir Eurodesk Lietuva tinklalapyje nuolatos 
pasirodo universitetų bendruomenių teikiama informacija.

2010 m. vasario mėnesį Eurodesk Lietuva tapo akcijos „Su gimtadieniu, Lietuva!“ informa-
ciniu partneriu. Daugiau apie akciją skaitykite III LiJOT veiklos krypties skiltyje „Su gimta-
dieniu, Lietuva!“.

2010 m. Eurodesk Lietuva komandos atstovai organizavo pristatymus apie savanorystės 
galimybes, studijas Europos šalyse ir jaunimo galimybes Europos Sąjungoje. Per metus iš 
viso įvyko 15 tokių prisitatymų, jų klausėsi mokiniai iš visos Lietuvos mokyklų ir jaunimo 
centų Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje, Lentvaryje. Tinklo atstovai taip pat dalyvavo Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto ir LCC tarptautinio universiteto organizuotose Karjeros 
dienose, Vingio parke vykusiame renginyje „Rugsėjo 1-oji“ ir Klaipėdos jaunimo organiza-
cijų mugėje, kur pristatė Eurodesk Lietuva tinklą ir jo veiklą bei atsakinėjo į šių renginių 
lankytojų klausimus. 

Identifikuodami jauniems žmonėms aktualias temas, gegužės mėnesį Eurodesk Lietuva 
pradėjo bendradarbiauti su Nacionaliniu egzaminų centru (NEC). Eurodesk Lietuva koman-
da analizavo užklausas, susijusias su brandos egzaminais ir dažniausiai pasitaikančius klau-
simus pateikė NEC. Centro specialistai pateikė komentarus, kurie vėliau buvo publikuojami 
Eurodesk Lietuva tinklalapyje. Iš viso paskelbtos 5 tokios naujienos, kurios susilaukė didelio 
jaunų žmonių susidomėjimo. Ne ką mažiau populiarūs buvo ir tinklo publikuoti straipsniai 
apie studijas kitose Europos šalyse. Kadangi vienos dažniausiai Eurodesk Lietuva komandą 
pasiekiančių užklausų yra susijusios su studijomis, buvo nuspręsta paruošti straipsnius su 
pagrindine praktine informacija norintiems studijuoti kitose Europos šalyse. Straipsniuose 
buvo galima rasti patarimų dėl studijų programų pasirinkimo ir paraiškų studijuoti pildy-
mo, paskolų studijų kainai padengti, būsto paieškos, taip pat talpinti studijuojančių atitin-
kamose šalyse atsiliepimus.

Siekiant pateikti jaunimui aktualią informaciją, birželį Eurodesk Lietuva tinklalapyje buvo 
sukurta Lietuvoje vyksiančių vasaros stovyklų duomenų bazė. Birželio mėnesį ji tapo vienu 
lankomiausių Eurodesk portalo puslapių. Iš viso surinkti 97 Lietuvoje vyksiančių stovyklų 
kontaktai. Liepos mėnesį atnaujintos Eurodesk Lietuva tinklalapyje esančios duomenų 
bazės: savanorystės galimybių ir jaunimo organizacijų Lietuvoje. Atnaujinimo metu pa-
tikrinta duomenų bazėse esanti kontaktinė informacija bei informacija apie organizacijų 
veiklą. Jaunimo organizacijų duomenų bazės atnaujinimai vykdyti remiantis savivaldybių 
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jaunimo reikalų koordinatorių ir 
pačių jaunimo organizacijų pa-
teiktais bei Lietuvos savivaldybių 
interneto svetainėse pateikiamais 
duomenimis. 2010 m. Eurodesk 
Lietuva jaunimo ir su jaunimu dir-

bančių organizacijų duomenų bazėje buvo saugomi duomenys apie 1330 organizacijas. 
Savanorystės galimybių duomenų bazėje buvo nuolat publikuojama apie 60 skelbimų apie 
savanorystės galimybes Lietuvoje.

2010 m. Eurodesk Lietuva tinklas tęsė bendradarbiavimą su kitais šalyje veikiančiais Euro-
pos informacijos tinklais bei ES programas administruojančiomis organizacijomis bei kar-
tu su Švietimo mainų paramos fondu, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 
Euroguidance Lietuva ir EURES Lietuva paruošė leidinį „Susipažink. Įvertink. Važiuok“. Šis 
leidinys - tai gidas studentams, savanoriams, praktikantams ir darbuotojams, norintiems 
įgauti patirties užsienyje. Jis nemokamai platinamas Lietuvos mokyklose ir universitetuose, 
nemokamą jo kopiją taip galima parsisiųsti internetu.

Svarbu ir tai, kad Eurodesk tinklo naujienos pasiekiamos skirtingais, jauniems žmonėms 
partaukliais būdais. Šalia standartinės galimybės skaityti Eurodesk Lietuva naujienas apsi-
lankant tinklalapyje www.eurodesk.lt, sudaryta galimybė gauti Eurodesk naujienlaiškį, ku-
riame pateikiamos pagrindinės vienos savaitės naujienos, užsiprenumeruoti RSS naujienų 
srautą arba gauti naujienas ir atnaujinimus „facebook“ ir „twitter“ socialiniuose tinkluose. 
Šios galimybės padidino Eurodesk naujienų sklaidą, be to, Eurodesk tinklalapyje pasirodan-
čią informaciją 2010 m. savo interneto svetainėse skelbė kitos institucijos ir organizacijos.

Statistika (2010 m.)

Eurodesk Lietuva tinklalapyje paskelbtos 438 jaunimui ir dirbantiems su jaunimu ak-•	
tualios naujienos.
573 Eurodesk Lietuva kassavaitinio naujienlaiškio prenumeratoriams iš viso išsiųsti 43 •	
jo naujienlaiškio numeriai.
Eurodesk Lietuva komanda atsakė į 419 jaunų žmonių ir dirbančių su jaunimu užklau-•	
sų, kurios buvo pateiktos el. paštu, telefonu ar tiesiogiai, Eurodesk atstovams dalyvau-
jant renginiuose Lietuvos mokyklose, karjeros mugėse ir kt.
2010 m. Eurodesk Lietuva tinklalapį www.eurodesk.lt aplankė 291 184 unikalūs •	
lankytojai.

2010 m. Eurodesk Lietuva tinklalapį www.eurodesk.lt 
aplankė 291 184 unikalūs lankytojai.
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» Tarptautinis jaunimo renginys „B-Young“

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), kartu su LR Užsienio 
reikalų ministerija ir kitais partneriais 2010-ųjų metų gegužės 13-
16 dienomis įgyvendino tarptautinį jaunimo renginį „B-Young“, 
skirtą Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Baltijos jūros valsty-
bių tarybai (BJVT).

Renginio dalyviai:

Renginyje „B-Young“ dalyvavo apie 150 jaunų žmonių iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, 
Suomijos, Norvegijos, Danijos ir Vokietijos.

Renginio veiklos:

Diskusijos ant žolės: pirmą renginio dieną surengtos diskusi-
jos ant žolės. Dalyviai išsiskirstė į kelias komandas ir keliavo 
į dažniausiai lankomas sostinės vietas, kur turėjo diskutuoti 
renginio temomis ir bandyti sužinoti praeivių nuomones. Tai 
padėjo jiems įgyti įvairių nuomonių ir informacijos konkre-
čiomis temomis ir suteikė produktyvumo vėlesniam darbui 
grupėse. 

Gerosios praktikos mugė: pagrindinė renginio dalis buvo dvi 
dienas trukusi jaunimo gerosios praktikos mugė, kurios metu 
buvo pristatyta daugiau nei 30 įdomiausių ir inovatyviausių 
jaunimo organizuotų projektų. 

Darbas grupėse:  gerosios praktikos mugės metu taip pat 
vyko ir darbas 12 skirtingų darbo grupių. Kiekvienas ren-
ginio dalyvis turėjo galimybę dalyvauti bent dvejose dar-
bo grupėse. Darbo grupės vyko jaunimui aktuliausiomis 
temomis: Baltijos jūros regiono identitetas, Naujas ES ben-
dradarbiavimas jaunimo reikalų srity-
je, ES Baltijos jūros regiono strategija, 
Baltijos jūros regiono plėtra, Jaunimo 
mobilumas Baltijos jūros regione, 
Baltijos jūra ir aplinkosauga, Jaunimo 
verslumas, Kaip turi būti plėtojama 
regiono jaunimo politika, Jaunimo atstovavimas vietos lygmeniu, Įvairovės įtraukimas, 
Jaunimas ir bendruomenė, Jaunimo darbas. 

Renginyje „B-Young“ dalyvavo apie 150 jaunų 
žmonių iš Lietuvos ir užsienio. 
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Renginio rezultatai

Jaunimo renginys „B-Young“ pasiekė reikšmingų rezultatų. Visų pirma, svarbu paminėti, 
kad renginys sulaukė didelio Lietuvos Respublikos vadovų dėmesio. Renginyje atidary-
mo kalbą sakė J.E.Prezidentė Dalia Grybauskaitė, dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras D.Jankauskas, kitų ministerijų atstovai, Baltijos jūros regiono valstybių ambasa-
doriai ir ambasadų atstovai. Ambasados buvo pakviestos įsteigti prizus jiems labiausiai 
patikusiems jaunimo projektams. Be to, renginyje dalyvavo EP narė R.Morkūnaitė – Miku-
lėnienė, EK Švietimo ir kultūros generalinio direktorato jaunimo politikos skyriaus vadovas 
S.Koperdak, BJVT ir Baltijos jūros jaunimo reikalų sekretoriatų atstovai.

Svarbiausiu renginio rezultatu galima laikyti tai, kad jaunimui buvo sudarytos sąlygos kartu 
mokytis vieniems iš kitų ir analizuoti esmines jaunimo problemas Baltijos jūros regione 
bei kurti pasiūlymus, kaip tas problemas galima būtų spręsti. Svarbu ir tai, kad jaunimo 
renginys sulaukė didelio įvairių institucijų atstovų dėmesio, tai įrodo, kad jauni žmonės yra 
tinkamai vertinami ir jaunimo reikalai yra svarbūs bei jauniems žmonėms yra suteikiama 
galimybė išsakyti savo nuomones ir poreikius.

» „Su gimtadieniu, Lietuva!“

2010 m.  Lietuva šventė valstybės atkūrimo 20-metį. Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba (LiJOT), jaunimo informavimo portalas Eurodesk 
Lietuva, kartu su partneriais pakvietė visus jaunus žmones kartu Kovo 
11-ąją pasveikinti Lietuvą su gimtadieniu. 

Organizatoriai jauniems žmonėms ne tik pateikė rekomendacijas, kaip derėtų paminėti šią 
dieną, bet ir kvietė užfiksuoti šventę, kad visas pasaulis pamatytų, kaip lietuviai moka švęs-
ti savo Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 11-osios kulminacija buvo jaunų žmonių 
dainuojama gimtadienio daina Lietuvai. Vilniuje, Katedros aikštėje, vienu metu ją dainavo 
keli tūkstančiai žmonių, kiek mažiau – Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Jonavoje ir kituose Lie-
tuvos miestuose.

Šios akcijos tikslas – paskatinti jaunus žmones minėti valstybines šventes ir parodyti jiems, 
kad šios šventės gali būti švenčiamos jaunatviškai ir nuotaikingai. Akcijos metu jauni žmo-
nės buvo kviečiami teikti nuotraukas ir filmukus, kuriuose užfiksuota, kaip jie mini Kovo 
11-ąją. Visa pateikta medžiaga buvo talpinama tinklalapyje www.eurodesk.lt.
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» „Žemės valanda”

Šių metų kovo 27 d. LiJOT ir „Ekoinstitutas“ organizavo pilietinę akciją „Žemės valanda“. Jos 
metu buvo raginama išjungti visus elektros prietaisus ir padovanoti atokvėpio valandą Žemės 
planetai. 

Vilniaus Rotušės aikštėje iš žvakių išdėliotas skaičius „60” tapo pagrindiniu „Žemės valan-
dos” akcentu Vilniuje. Čia susirinko jaunimo organizacijų atstovai, prie minios prisijungė 
praeiviai. Susirinkusieji prisijungė prie akcijos vykdymo: uždegė žvakes ir iš jų sudėliojo 
skaičių „60”. Akcijos metu Vilniaus ir Klaipėdos aikštėse išjungtos visos pagrindinės šviesos. 
Po žvakių šviesa nušvitusio simbolinio skaičiaus uždegimo Rotušės aikštėje susirinkusieji 
mėgavosi karšta arbata. 

Šia akcija jaunimas ragintas domėtis aplinkosaugos problemomis ir prisijungti prie minėji-
mo Vilniaus Rotušės ir Klaipėdos Atgimimo aikštėse. Pilietinė akcija „Žemės valanda“ pami-
nėta ketvirtus metus iš eilės visame pasaulyje.

» Europos jaunių (U-18) krepšinio čempionato savanoriai

Artėjant 2011 metams, kai Lietuvoje vyks Europos vyrų krepšinio čempionatas, Lietuvai teko 
garbė organizuoti Europos jaunių (U-18) krepšinio čempionatą. LiJOT viena iš savo priorite-
tinių vertybių laikydama savanorystę, ir 2011 metams, kurie Europos Sąjungos yra paskelbti 
Savanoriškos veiklos metais, nusprendė skatinti savanorystę sporto srityje, būtent krepšinio 
čempionatų metu. 

2010 metais įvyko pirmasis bandymas koordinuoti sporto savanorius, kurie buvo labai rei-
kalingi Jaunių čempionato metu. Čempionatui ruošėsi ir jo metu dirbo 96 savanoriai, kurie 
buvo atrinkti iš maždaug 700 norinčiųjų. Ruošiantis čempionatui, pirmuose mokymuose 
dalyvavo apie 300 savanorių, iš kurių vėliau buvo atrinktas reikalingas skaičius. Kiekvienas 
savanoris turėjo galimybę pasirinkti veiklos sritį, kurioje savanoriaus – pradedant pagalba 
salėse susodinant ir prižiūrint žiūrovus rungtynių metu ir baigiant pagalba IT sektoriuje ar 
dirbant su žurnalistais. Rengiant savanorius didžioji dalis paramos buvo gauta iš JTBA.

APIBENDRINIMAS

LiJOT 2005-2010 metų strategijoje numatyta, kad trečioji veiklos kryptis – Jaunimo įgalini-
mas – skirta sudaryti sąlygas ir skatinti sąmoningą jaunimo dalyvavimą globaliuose, visuo-
menei ir valstybei aktualiuose procesuose bei ugdyti pilietiškumą, toleranciją ir kultūrinį 
savitumą.
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Kaip ir kasmet, šioje veiklos kryptyje vykdytos tradicinės veiklos (projektas „Misija Sibiras”, 
Eurodesk Lietuva) bei nauji, su pasaulio ir Lietuvos minimomis šventėmis susiję renginiai 
(„B-Young”, „Su gimtadieniu, Lietuva!”, „Žemės valanda”).

Projektas „Misija Sibiras” organizuotas jau penktus metus iš eilės. Projekto organizatoriai su-
laukė daugiau kaip 1200 pretendentų anketų, pareiškusių norą dalyvauti jame. Sėkmingai 
įvykusi jaunimo ekspedicija į Sverdlovsko sritį (Rusijos Federacija), projekto pristatymai po 
ekspedicijos – tai tradiciniai etapai, kurie vykdomi kasmet. Vis dėlto 2010 metais projekto 
rėmuose atsirado naujų veiklų ir įvykių: prieš ekspediciją pirmą kartą suorganizuotas „Mi-
sija Sibiras” paramos koncertas, į LTV studiją sutraukęs apie 300 patriotiškų jaunuolių. Viso 
koncerto metu televizijos žiūrovai paaukojo  beveik 60 000 LT. Kita maloni žinia projekto 
dalyviams ir gerbėjams – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas režisie-
rius Jonas Jurašas pastatė dramą „Antigonė Sibire“, kurios įkvėpimo šaltiniu tapo jaunimo 
pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“. Visuomenės palaikymas ir 
aktyvus domėjimasis projekto veiklomis skatina organizatorius imtis naujų iniciatyvų, plės-
ti „Misija Sibiras“ veiklas ir kasmet išsikelti naujus iššūkius, sudarančius galimybes jauniems 
žmonėms išreikšti savo patriotiškumą ir pilietiškumą jiems priimtinais būdais.

Eurodesk Lietuva komanda praėjusiais metais toliau sėkmingai plėtojo tinklo veiklą, ini-
cijavo susitikimus su potencialiais ir esamais partneriais, organizavo pristatymus apie sa-
vanorystės galimybes, studijas Europos šalyse ir jaunimo galimybes Europos Sąjungoje. 
Numatoma ir toliau aktyviai plėsti informacinio jaunimo tinklo Eurodesk Lietuva veiklas 
ypač daug dėmesio skiriant jaunų žmonių informavimui, jų gebėjimų tobulinimui, žinioms 
apie savanorišką veiklą, Europos Sąjungą, mobilumą, darbą, vasaros atostogas ir t.t.

2010 metų gegužės mėnesį LiJOT kartu su LR Užsienio reikalų ministerija ir kitais partneriais 
įgyvendintas tarptautinis jaunimo renginys „B-Young“ sudarė palankią erdvę kartu mokytis 
vieniems iš kitų ir analizuoti esmines jaunimo problemas Baltijos jūros regione. Sėkmingas 
ir sklandus renginio organizavimas užtikrino didelį Lietuvos ir užsienio šalių įvairių institu-
cijų atstovų dėmesį jaunimo veikloms, problemoms, iššūkiams. 

LiJOT savanorių koordinavimo patirtis Europos jaunių (U-18) krepšinio čempionato metu 
tapo svaria priežastimi 2011 metais prisidėti prie Europos vyrų krepšinio čempionato („Eu-
roBasket 2011“) savanorių komandos koordinavimo. Čempionatas vyks rugpjūčio 31 – rug-
sėjo 18 d. šešiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 
ir Alytuje.
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IV VEIKLOS KRYPTIS

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS

» Projektas EQUAL: rezultatų taikymo valstybės praktikoje klausimai

LiJOT koordinuotas ir vykdytas projektas „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo 
bendrija“, dar vadintas „Gali pasitikėti savimi“, vyko 2005-2008 metais. Šiuo projektu buvo sie-
kiama sukurti rizikos grupių jaunimo užimtumo skatinimo bei įtraukimo į darbo rinką metodi-
ką, pasinaudojant jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriumi bei neformalaus ugdymo 
metodais. 2010 m. LiJOT, siekdama paskatinti valdžios atstovus imtis veiksmų dėl projekto me-
todikos pritaikymo valstybinėje praktikoje, paruošė ir patvirtino Asamblėjoje priimtą rezoliuci-
ją bei vykdė susitikimus su valdžios atstovais.

27-ojoje LiJOT Asamblėjoje buvo priimta rezoliucija Dėl socialinės atskirties mažinimo pro-
jektų sukurtų inovacijų perkėlimo į valstybės praktiką. Rezoliucija siekta atkreipti valdžios 
institucijų dėmesį į vis dar nesprendžiamą socialinę atskirtį patyrusių asmenų klausimą.

Primename, kad Lietuvos jaunimo organizaciju taryba, įgyvendindama ketvirtąją veiklos 
kryptį, 2005-2008 metais rengė Europos Sąjungos (ES) EQUAL iniciatyvos projektą „Lie-
tuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“. Projektu buvo siekiama mažinti 
jaunimo rizikos grupių su laisvės atėmimu nesusijusiomis bausmėmis nuteistų, iš švietimo 
sistemos iškritusių, atlikusių reabilitaciją dėl priklausomybės nuo narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų jaunų žmonių socialinę atskirtį, sukurti bei išbandyti jaunimo užimtumo ir 
(re)integracijos į darbo rinką bei visuomenę modelį „Gali pasitikėti savimi“.

LiJOT subūrė 14 partnerių į socialinės partnerystės tinklą, įgalino jaunimo organizacijas 
teikti socialinės reabilitacijos programas bei pateikė siulymų plėtoti Jaunimo darbo centrų 
prie teritorinių darbo biržų (JDC) veiklą, teikiant socialiai pažeidžiamų asmenų socialinės 
reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programas.

EQUAL vystymo bendrijos, įgyvendindamos projektus, sukaupė daug vertingos patirties, 
atrado konkrečius darbo metodus, naujai pažvelgė į taikomus sprendimus, kurie realiai pa-
dėjo sugrąžinti į darbo rinką pažeidžiamiausių visuomenės grupių atstovus. 

LiJOT siūlė konkrečius veiksmus, kaip būtų galima esamas NVO sektoriaus sukurtas inova-
cijas perkelti į valstybės praktiką, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta ir inovacijų diegimo Lie-
tuvoje klausimas nebuvo svarstomas. Priimta rezoliucija siekta paraginti valdžios atstovus 
atsižvelgti į NVO sukauptą patirtį ir žinias, pradėti jas taikyti valstybės politikoje.

2010 metais vykusiuose susitikimuose su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru D.Jankausku, 
Lietuvos darbo biržos pareigūnais, LR Seimo nariais Socialinės atskirties ir LiJOT sukurtų inova-
cijų klausimai buvo nuolat aptariami, tariamasi dėl galimų būdų šiuos klausimus spręsti.
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APIBENDRINIMAS

LiJOT, rengdama ir koordinuodama EQUAL projektą „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulini-
mo vystymo bendrija“, įgyvendino socialiai pažeidžiamų jaunų asmenų socialinės reabili-
tacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą „Gali pasitikėti savimi” ir sėkmingai 
įvykdė užsibrėžtus tikslus. 

2009 metais vyko projekto pristatymai susitikimuose su Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos, Vyriausybės atstovais. Projekto metu pasiekti rezultatai pristatyti ir Europos jau-
nimo forumo atstovams. 

2010 m. LiJOT Asamblėjoje priimta rezoliucija siekta paskatinti valdžios atstovus atsižvelgti 
į projekto EQUAL metu pasiektus rezultatus, pradėti taikyti konkrečius metodus valstybi-
nėje praktikoje. Vykdyti papildomi susitikimai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovais. 

Numatoma, kad ateityje EQUAL projekto tęstinumo klausimai bus ir toliau plėtojami bei 
aptariami su atitinkamų institucijų darbuotojais, siekiant taikyti atliktų tyrimų ir studijų 
pagalba sukurtus veiklos metodus, leidžiančius efektyviai dalyvauti sprendžiant tikslinių 
grupių problemas darbo rinkoje bei užimtumo srityje.

» LiJOT komanda

Prezidentas

Šarūnas Frolenko, LiJOT Prezidentas

LiJOT Valdyba

Mantas Jurgutis, LiJOT Valdybos narys 

Aurelija Trimonytė, LiJOT Valdybos narė 

Paulius Mieželis, LiJOT Valdybos narys 

Julius Pagojus, LiJOT Valdybos narys 

Aušrinė Armonaitė, LiJOT Valdybos narė (iki 2010 m. Pavasario Asamblėjos Rasa 
Maselskytė)

Gintarė Vaiškūnaitė, LiJOT Valdybos narė (iki 2010 m. Pavasario Asamblėjos Andrius 
Vyšniauskas)

Loreta Pivoriūnaitė, LiJOT Valdybos narė (iki 2010 m. Pavasario Asamblėjos Vytautas 
Dobilas) 
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Vytautas Zulonas, LiJOT valdybos narys ( iki 2010 m. Pavasario Asamblėjos Mantas 
Simanavičius)

LiJOT Biuras

I veiklos kryptis: Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų 
atstovavimas

Regioninių reikalų koordinatorė Aida Lumbytė 

Tarptautinių programų vadovė Rimantė Ribačiauskaitė

Regioninių reikalų referentas Evaldas Rupkus

Savanorė Guoda Lomanaitė 

Savanoris Mantas Zakarka (nuo 2010 m. rugsėjo mėn.)

II veiklos kryptis: Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas

Ryšių su visuomene koordinatorė Reda Kazlaitė (iki 2010 m. vasario mėn. 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

Savanorė Rūta Labalaukytė (nuo 2010 m. spalio mėn.)

IV veiklos kryptis: Socialinės atskirties mažinimas

-

Administracija:

Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Biuro administratorė Judita Žilėnaitė
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LiJOT Kontrolės komisija:

Antanas Jonikaitis, Kontrolės komisijos pirmininkas (nuo 2009 m. gegužės mėn.)

Rima Kondrataitė, Kontrolės komisijos narė (iki 2010 m. balandžio mėn. Eglė Ramoškaitė)

Jovita Valatkaitė, Kontrolės komisijos narė (iki 2010 m. balandžio mėn. Simona Dau-
noravičiūtė)

Kamilė Džiovalaitė, Kontrolės komisijos narė ( iki 2010 m. balandžio mėn. Justas Šireika)

Mantas Simanavičius, Kontrolės komisijos narys (iki 2010 m. balandžio mėn. Benediktas 
Balkauskas)

LiJOT leidinio „Po skėčiu“ redakcinė kolegija:

Reda Kazlaitė, LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė

Loreta Pivoriūnaitė, LiJOT Valdyba

Marius Ulozas, Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas

Mindaugas Nefas, Lietuvos šaulių sąjunga

Aušrinė Baranauskaitė

» LiJOT partneriai

Įvairios institucijos, organizacijos, rėmėjai bei partneriai bendradarbiavo įgyvendinant LiJOT 
veiklą, prisidėjo prie jaunų žmonių informavimo, švietimo, iniciatyvų skatinimo, jaunimo vei-
klos ir teigiamo įvaizdžio stiprinimo. Kartu jie skatino Lietuvos jaunimą būti pilietiškais bei atsi-
davusiais visuomenės nariais, spręsti aktualiausias jaunimo problemas.

Valstybiniu lygmeniu:

LR Prezidentūra, LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, LR Vyriausybė, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, 
Užsienio reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos apsaugos 
ministerija, LRV kanceliarija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV.
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Savivaldybių lygmeniu:

Vilniaus miesto savivaldybė, Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, Savivaldybių jau-
nimo reikalų tarybos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos („Apskritieji stalai“).

Nevyriausybiniame sektoriuje:

Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinės plėtros institutas, Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centras, Europos socialinis fondas, Lietuvos skėtinių nevyriausybi-
nių organizacijų koalicija, Europos kultūros programų centras, Jaunimo tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūra, Rytų Europos studijų centras, Švietimo mainų paramos fondas, 
Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir 
kitos nevyriausybinės organizacijos.

Tarptautiniu lygmeniu:

Europos jaunimo forumas, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas, Baltijos jūros 
valstybių taryba, Europos Komisija, Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komitetas NORDBUK, 
NBCM (Šiaurės-Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų sąjunga), skėtinės užsienio šalių 
jaunimo organizacijos.

Verslo sektorius:

Koncernas „MG Baltic“, ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas, UAB „Vaibra“, AB „Lietu-
vos geležinkeliai“, UAB „Eika“, poilsio namai „Dainava“, A.Bielinio sodyba, „City gate“, UAB 
„Stampline“, „Microsoft“, „One.lt nuotykių parkas“, „VIP communications“, AB „Lietuvos du-
jos“, UADB „Seesam Lietuva”.

Kiti partneriai:

Lietuvos radijas ir televizija, interneto naujienų portalas Delfi.lt, TV Play, J. Kazicko šeimos 
fondas, Radvilės Morkūnaitės labdaros ir paramos fondas, Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje, radijo stotis „Kelyje“, FM99, LCC, Socialinių mokslų kolegija, Studentas.lt, Europe 
direct, Vakarų Lietuvos verslo kolegija, JAV ambasada Lietuvoje, Seimo Europos informaci-
jos biuras, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Litvakų fondas, bendrija „Lemtis“, Tarp-
tautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, 
Rusijos Federacijos Ambasada Lietuvos Respublikoje.
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» LiJOT organizacijų narių sąrašas

Nariai:

AIESEC Lietuva1. 
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“2. 
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“3. 
Jaunieji liberalcentristai4. 
Ateitininkų federacija5. 
ELSA Lietuva6. 
Visuomeninė jaunimo organizacija „Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“7. 
Jaunieji krikščionys demokratai8. 
Jaunųjų konservatorių lyga9. 
JCI Lietuva10. 
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (nuo 11. 
2010 m. balandžio mėn.)
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“12. 
Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“13. 
Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“14. 
Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“15. 
Lietuvos jaunimo blaivybės federacija „Baltų ainiai“16. 
Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija17. 
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga18. 
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga19. 
Lietuvos jūrų skautija20. 
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“21. 
Lietuvos liberalus jaunimas22. 
Lietuvos maironiečių draugija23. 
Lietuvos medicinos studentų asociacija24. 
Lietuvos moksleivių sąjunga25. 
Lietuvos psichologijos studentų asociacija26. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas27. 
Lietuvos sakaliukų sąjunga28. 
Lietuvos skautija29. 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga30. 
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga31. 
Lietuvos šaulių sąjunga (nuo 2010 m. balandžio mėn.)32. 
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”33. 
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“34. 
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Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“35. 
Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“36. 
Tolerantiško jaunimo asociacija37. 
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“38. 
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“39. 
Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“40. 

Stebėtojai:

Akademinis politologų klubas1. 
Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“2. 
Europos bendruomenės centras3. 
Jaunimo organizacija DARBAS (nuo 2010 m. balandžio mėn.)4. 
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga5. 
Lietuvos jaunimo ramuva6. 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga7. 
Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija 8. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras9. 
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas” (nuo 2010 m. balandžio mėn.)10. 
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“11. 
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“12. 
Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas13. 
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (nuo 14. 
2010 m. balandžio mėn.)
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“15. 
Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“16. 
VšĮ „YFU Lietuva“17. 
VšĮ Jaunimo informacijos biuras18. 
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras19. 
VšĮ „PROFAT“20. 
VšĮ „Sėkmės mokykla“21. 
VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“22. 
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