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LiJOT 2011-2018 metų strategija

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta didžiausia nevy-
riausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. Tai skėtinė organizacija, šiuo metu vie-
nijanti 63 nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų 
sąjungas, o tai yra daugiau nei 200 000 jaunų žmonių.

Vizija

Svarbiausias visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo partneris, įgalinant jauną žmo-
gų kurti savo ir valstybės (darnią) gerovę.

Misija

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

Vertybės

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų pažini-•	
mas bei legitimus atstovavimas, paremtas brandžios demokratijos principais. 
Konsoliduota narių nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryp-
tis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija 
vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.

Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę, mes siekiame prasmingo ir ilga-•	
laikio bendradarbiavimo.

Kūrybiškai veikdami kartu ir atskleisdami naujų idėjų potencialą, mes nuolat •	
mokomės vieni iš kitų.

Kurdami įvairovei atvirą aplinką, mes ieškome bendrų sprendimų.•	

Savanorystę laikydami jaunimo veiklos pagrindu, puoselėjame profesionalų ir •	
atsakingą savanoriškos veiklos organizavimą.
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Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą, aiškiai ir laiku pateikiame visą ak-•	
tualią informaciją apie savo strategiją, sprendimus ir procedūras.

LiJOT strateginės kryptys (2011 m. – 2018 m.)

I. Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.

II. Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams 
įgyvendinti.

III. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas.

IV. LiJOT vystymas.
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Įvadas

„Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos stiprybės – bendruomeniškumas, jaunų 
žmonių aktyvumas, kūrybiškumas ir iniciatyva kuriant geresnę jaunimo situaciją 
šalyje. Tai skatina dar aktyviau dirbti jaunimo labui, kelti jaunimo organizacijų 
veiklos kokybę, didinti jų veiklos matomumą, bendradarbiauti su kitais šalies sek-
toriais, užsienio šalių partneriais. 

Jaunimo veiklos erdvė yra nepaprastai plati ir liečia daugumą Lietuvos piliečio gy-
venimo sričių: daug dėmesio skiriame Nacionalinės jaunimo politikos stebėsenai 
ir įgyvendinimui, jaunimo organizacijų finansavimui, jaunų žmonių nedarbo pro-
blemai, savanoriškos veiklos populiarinimui, jauno žmogaus pilietiškumo, dialogo 
tarp skirtingų sektorių skatinimui, užimtumui, dalyvavimui demokratiniuose ša-
lies gyvenimo procesuose.  

Susibūrę po vienu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos skėčiu galime drąsiai 
siekti jaunam žmogui aktualių pokyčių, padėti jam atrasti prasmingą veiklą, savo 
vietą visuomenėje ir taip formuoti sąmoningą bei atsakingą jaunąją šalies kartą“.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

prezidentė Loreta Senkutė

R. Kondratjevo nuotr.
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2011-ais metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pradėjo vykdyti 
veiklas pagal naująją – 2011-2018 m. – strategiją ir plėtojo jas trimis lygmenimis: 
regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu. Keturios naujojoje LiJOT strategijoje 
įvardintos kryptys organizacijai leido toliau įgyvendinti esmines savo veiklas, sti-
printi organizacijas nares, kelti jose veikiančio jaunimo kompetencijas. Taip pat – 
aktyviai bendradarbiauti su kitų šalies sektorių atstovais, partneriais, žiniasklaida, 
drauge įgyvendinti naujas bei tradicines  iniciatyvas.

Naujojoje LiJOT strategijoje įvardinta I-oji veiklos kryptis – žiniomis grįstas jauni-
mo ir jaunimo organizacijų atstovavimas – skirta užtikrinti jaunimo organizacijų 
atstovavimą bendradarbiaujant su Lietuvos valdžios institucijomis bei kitais visuome-
ninio sektoriaus veikėjais, vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną, dalyvauti 
su ja susijusiuose ir jai įtaką darančiuose procesuose, formuoti jaunimo organizacijų 
poziciją bei ja remiantis atstovauti po LiJOT skėčiu esančioms narėms. 

29-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl NVO teisinio reglamentavimo. Ja 
siekta atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į tai, kad nevyriausybinių 
organizacijų sektoriaus teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje yra neaiškus, 
neišsamus ir prieštaringas, ir tai trukdo nevyriausybinio sektoriaus plėtrai bei vei-
klai. Taip pat, procesuose aktyviai dalyvaujant LiJOT atstovams, rugpjūčio mėnesį 
šalyje priimtas Savanoriškos veiklos įstatymas, įtvirtinęs savanoriškos veiklos prin-
cipus ir leidęs visuomenei vienodai suprasti savanorystės tikslus, jos vykdymo sričių, 
organizatorių ir organizavimo formų įvairovę. LiJOT toliau kryptingai vystė ragio-
ninę jaunimo politiką, plėtojo tarptautinę veiklą ir atstovavo organizacijoms narėms 
bendradarbiaujant su šalies valstybės, verslo sektoriais, kitomis NVO.   

Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyven-
dinti srityje,  kryptingai veikiant pagal vieną iš jos tikslų – skatinti jaunimo įsitrau-
kimą į savanorišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką – bei minint Europos sava-
noriškos veiklos metus, drauge su partneriais įgyvendinta daug savanorystę šalyje 
populiarinančių ir visuomenės įtraukimą į ją skatinančių veiklų ir iniciatyvų. Tai – 
Europos savanoriškos veiklos metų atidarymo ir uždarymo renginiai, televizijos 
laidų ciklas „Savanorių biuras”, konkursas „Savanoriškos veiklos sostinės“, kartu 
su „EuroBasket 2011“ organizaciniu komitetu koordinuota Europos vyrų krepšinio 
čempionato Lietuvoje savanorių atranka ir veikla renginio metu, su naujienų porta-
lu Delfi.lt inicijuotas rašinių ciklas „Savanorystė“, socialiniame tinkle „Facebook“ 
įgyvendinta savanorystės kampanija.

Šioje veiklos srityje toliau organizuoti tradiciniai LiJOT renginiai, sėkmingai vyk-
dyta Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistema (JOVKGS), įgyven-
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dintas tęstinis projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“, 
sėkmingai vykdyti Ilgalaikiai mokymo kursai mokymų vadovams (2010 – 2012 m.) 
bei Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programa.     

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas – LiJOT vei-
klos kryptis, skirta didinti jaunimo organizacijų veiklos žinomumą, visuomenėje 
formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno žmogaus įvaizdį, plėsti jaunimo infor-
mavimo įrankius šalyje ir kt. Įgyvendinant šią veiklos kryptį, šeštus metus iš ei-
lės organizuotas jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija 
Sibiras‘11“, sėkmingai plėtota Europos informacinių paslaugų tinklo Eurodesk 
Lietuva veikla, vykdyta informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija 
„Man ne dzin”, o metų pradžioje startavo labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir 
LiJOT įsteigta „Jaunimo stipendija“, skiriama studentams, parengusiems magistro 
darbus apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką Lietuvoje.

Visus metus aktyviai formuota LiJOT komunikacija, su žiniasklaida ypač daug 
bendradarbiauta savanoriškos veiklos populiarinimo kontekste, taip pat viešinta 
informacija apie jaunimo nevyriausybinių organizacijų aktualijas, pozicijas svar-
biausiais klausimais. 

LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT naujosios strategijos veiklos kryptis, kurios 
tikslai: skatinti neatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT, užti-
krinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą, reguliariai efektyvinti LiJOT 
veiklą ir optimizuoti procesus, reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vi-
dinių struktūrų darbo reglamentavimą, plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai 
vystyti. 

2011 metais LiJOT veiklos efektyvinimas ir procesų optimizavimas buvo vykdomas 
naujajai strategijai pritaikant BSC rodiklių sistemą, skirtą išmatuoti veiklos efekty-
vumą ir daromą poveikį jaunimo organizacijoms bei visam NVO sektoriui.

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2011 m. aktyviai pradėta dirb-
ti su labdaros ir paramos fondu „Jauniems“, o skatinant neatstovaujamų organiza-
cijų įsitraukimą, daug laiko skirta konsultacijoms įvairiais jaunimo organizacijų 
vystymo klausimais. 
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I VEIKLOS KRYPTIS

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų 
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, deleguoja LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybos 
(JRT) narius, priima naujus LiJOT narius, tvirtina organizacijos metinę finansinę 
atsakomybę ir kt.

29-oji LiJOT Pavasario Asamblėja

Gegužės 7-8 dienomis Druskininkuose įvyko eilinė 29-oji LiJOT Asamblėja. Jos 
metu priimti organizacijai svarbūs dokumentai, išrinkti ir deleguoti nauji LiJOT 
jaunimo politikos formavimo ir valdymo organų – LiJOT Valdybos, LiJOT 
Kontrolės komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos (JRT) – nariai.

Šioje Asamblėjoje išrinkti trys nauji Valdybos nariai – Jonas Ignatavičius, Martynas 
Pilkis, Marija Šaraitė, dviejų metų kadencijai perrinkta Aurelija Trimonytė ir vie-
nerių metų kadencijai – Mantas Jurgutis. LiJOT Valdyboje kadenciją baigė Paulius 

Mieželis ir Julius Pagojus.

Į LiJOT Kontrolės komisiją metų kadenci-
jai išrinkti Irma Gudžiūnaitė, Mindaugas 
Guščius, Dovydas Kinderys ir Kipras 
Krasauskas, antrajai metų kadencijai 
perrinkta Rima Kondrataitė. Kontrolės 
komisijoje kadenciją baigė Antanas 
Jonikaitis, Kamilė Džiovalaitė, Mantas 
Simanavičius ir Jovita Valatkaitė.
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29-ojoje LiJOT Asamblėjoje išrinkti nauji 
Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nariai, jais tapo 
Nerijus Buivydas, Paulius Mieželis, Vytautas 
Mitalas ir Elena Sinkevičiūtė, antrajai kaden-
cijai perrinktas Andrius Stasiukynas. Jie pa-
keitė Vaidą Augūną, Laurą Liubinaitę, Audrių 
Makauską ir Vainių Šarmavičių.

Daugumos susirinkusiųjų 29-osios 
Asamblėjos delegatų pritarimu į LiJOT ste-
bėtojų gretas priimta VšĮ „Kitas variantas”, 
o tikraisiais LiJOT Nariais tapo Jaunimo or-
ganizacija DARBAS. Šioje Asamblėjoje vien-
balsiai patvirtinta naujoji septynerių metų 
(2011 – 2018 m.) LiJOT strategija.

Po šios Asamblėjos LiJOT gretose buvo 63 jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos. 

29-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti šie dokumentai1: 

„Dėl nevyriausybinių organizacijų •	
teisinio reglamentavimo“

Rezoliucijoje LiJOT siekia atkreipti šalies 
valdžios ir visuomenės dėmesį į neaiškų, 
neišsamų ir prieštaringą NVO sektoriaus 
teisinį reglamentavimą, trukdantį nevy-
riausybinio sektoriaus veiklai ir plėtrai. 
Atkreipiamas dėmesys į „Nevyriausybinės 
organizacijos“ termino vartojimą, jo nea-
pibrėžtumą, valstybinio ir nevyriausybinio 
sektorių „suplakimą“ į tą pačią teisinę for-
mą ir iš to kylančias problemas. Dokumente teikiami konkretūs pasiūlymai minė-
toms problemoms spręsti. 

1 Visas pilnas LiJOT rezoliucijas bei pozicijas galite rasti LiJOT tinklalapyje internete (www.lijot.lt), 
skiltyje „Dokumentai“.
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„Dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo“•	

Šia rezoliucija raginama Lietuvoje kuo skubiau priimti savanoriškos veiklos įsta-
tymą, kuris, kaip teigiama dokumente, užkirstų kelią spekuliacijoms savanorys-
tės teisinio reglamentavimo tema, iki minimumo apribotų  savanoriškos veiklos 
ir nelegalaus darbo sąsajas, padėtų organizacijoms į savo veiklą pritraukti daugiau 
asmenų, o tai užtikrintų savanorystės idėjos kokybinę plėtrą Lietuvoje. 

„Dėl valstybės tabako kontrolės politikos“•	

Šiuo dokumentu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba atsakingas institucijas ragi-
na imtis priemonių, mažinančių rūkymo paplitimą tarp jaunimo bei užtikrinančių 
sveiką aplinką jauno žmogaus gyvenimui. Rezoliucijoje pateikiami siūlymai, kaip 
būtų galima spręsti opiausias su jaunimo rūkymu susijusias problemas.

„Dėl valstybės alkoholio kontrolės politikos“•	

Dokumente LiJOT ragina atsakingas institucijas imtis aktyvių priemonių jaunimo 
girtavimui mažinti. Šia rezoliucija tikimasi, kad alkoholio kontrolės politikos klau-
simai bus sprendžiami įtraukiant jaunimo atstovus, atsižvelgiant į jų siūlymus bei – 
į jaunų žmonių sveikos gyvensenos poreikius.

„Dėl jaunimo reikalų ministerijos kūrimo galimybių studijos parengimo“•	

Pozicijoje LiJOT teigia, kad atsiradusi atskira institucija, besirūpinanti jaunimo 
klausimais, užtikrintų geresnį jaunimo ir jaunimo organizacijų interesų atstova-
vimą, politinės partijos ir vyriausybė būtų priverstos daugiau dėmesio skirti tar-
pinstitucinio bendradarbiavimo bei šiuo metu priimtų strateginių dokumentų 
įgyvendinimui, ypač Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos priemo-
nėms. Taip pat nauja institucija sudarytų sąlygas greičiau perkelti gerąsias Europos 
Sąjungos praktikas.  

„Dėl Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas” ateities“•	

Pozicija atsirado atsižvelgus į tai, kad naujasis Europos Sąjungos programinio fi-
nansavimo laikotarpis 2014-2020 metais žada pokyčių jaunimo ir jaunimo orga-
nizacijų neformaliojo ugdymo finansavimo srityje. Dokumente pateikta išsami 
situacijos analizė, programos „Veiklus jaunimas 2014-2020“ vizija bei siūlymai pro-
gramos administravimo tobulinimui. 
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Neeilinė 30-oji LiJOT Rudens Asamblėja

Spalio 21 d. Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, įvyko neeilinė 30-
oji LiJOT Asamblėja, inicijuota LiJOT narių. Asamblėja buvo siekiama priimti re-
zoliuciją dėl ekstremizmo apraiškų jaunimo organizacijų veikloje pasmerkimo ir 
pašalinti vieną LiJOT narę iš stebėtojų, nei vienas inicijuotas klausimas nebuvo 
patvirtintas.

31-oji LiJOT Rudens Asamblėja 

Spalio 22-23 dienomis ISM Vadybos ir ekono-
mikos universitete įvyko eilinė 31-oji LiJOT 
Rudens Asamblėja. Jos metu LiJOT organi-
zacijos narės išrinko naują organizacijos va-
dovą – LiJOT Prezidento pareigas vietoj ka-
denciją baigusio Šarūno Frolenko pradėjo eiti 
Loreta Senkutė.

Asamblėjos metu išrinktas naujas LiJOT 
Valdybos narys: likusiai pusės metų ka-
dencijai vietoj atsistatydinusios Loretos 
Pivoriūnaitės išrinktas Andrius Palionis.

Tradiciškai Rudens Asamblėjoje iš organizaci-
jų narių siūlytų nominantų išrinkti kasmetinių 
LiJOT Padėkos vakaro apdovanojimų nugalė-
tojai. Daugiau apie LiJOT 
Padėkos vakarą skaityki-
te II LiJOT veiklos kryp-
ties skiltyje „Jubiliejinis 
Padėkos vakaras“.
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31-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti šie dokumentai2:

„Dėl gyventojų pajamų •	
mokesčio dviejų procentų skyrimo 
paramai ir politinių partijų 
finansavimo“ 

Rezoliucijoje dėstomas LiJOT 
požiūris dėl egzistuojančios 
ydingos 2 proc. skyrimo ir pa-
naudojimo sistemos Lietuvoje. 
Dokumente raginama paramą 
skirti gavėjams, kurių steigėjais 
arba dalininkais nėra valsty-

bės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos. Pabrėžiama, kad esama padėtis ne tik 
iškreipia demokratiškumą įrodančią galimybę gyventojams savo nuožiūra skirti 
dalį valstybei mokamų mokesčių paramai, bet ir skatina valstybės bei savivaldybių 
institucijas savo biudžeto problemas spręsti finansiškai silpniausio visuomenės sek-
toriaus sąskaita.

„Dėl jaunimo organizacijų finansavimo“ •	

Dokumentu LiJOT atstovai išsako nuogąstavimus dėl per pastaruosius trejus me-
tus itin sumažėjusio nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms skiriamo valstybės 
finansavimo, vardija dėl šios priežasties kylančias problemas.  Pabrėžiama, kad fi-
nansavimas, kuris anksčiau buvo kur kas didesnis, yra gyvybiškai svarbus organi-
zacijoms, nuosekliai dirbančioms jaunimo neformalaus ugdymo, pilietiškumo ir 
tautiškumo, užimtumo, jaunimo interesų atstovavimo ir kitose srityse.   

„Dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose“ •	

Rezoliucijoje LiJOT atkreipia dėmesį, kad moksleiviai mokyklose yra ugdomi būti 
pilietiškais, skatinami užsiimti socialine veikla, tačiau dalis pilietiškumo ugdymo 
pamokų išnaudojamos ne pagal paskirtį, tam trūksta glaudesnio valstybės ir ne-
vyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo, kryptingų mokytojų rengimo pro-
gramų. Pabrėžiama, kad nevyriausybinės jaunimo organizacijos gali prisidėti prie 

2 Visas pilnas LiJOT rezoliucijas bei pozicijas galite rasti LiJOT tinklalapyje internete (www.lijot.lt), 
skiltyje „Dokumentai“.
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kokybiškesnio pilietiškumo ugdymo pamokų dėstymo mokyklose bei mokytojų 
paruošimo, tam dokumente pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.  

„Dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013 m. Lietuvos •	
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai procesus“

Dokumente LiJOT ragina NVO sektorių įtraukti į visus valstybinius procesus, su-
sijusius su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Dokumente jau-
nimo organizacijos pabrėžia, kad demokratinėse valstybėse į sprendimų priėmimo 
procesus turi būti įtraukta ir visuomenė, kurios įsitraukimas galimas per interesų 
grupes ar nevyriausybines organizacijas. Pabrėžiama, kad Lietuvos pirmininkavi-
mas Europos Sąjungos Tarybai ir pasirengimo periodas yra puiki galimybė valdžios 
institucijoms pradėti realias diskusijas su nevyriausybiniu sektoriumi dėl Lietuvos 
pozicijų sudarymo visais Europos Sąjungai aktualiais klausimais. 

„Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir •	
darbo ministerijos institucinės paramos projektų administravimo“

Priimtame dokumente išreiškiamas susirūpinimas dėl jaunimo organizacijų poten-
cialo plėtojimo programos administravimo perdavimo iš Jaunimo reikalų depar-
tamento (JRD) Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Dokumente 
pastebima, kad perleidus administruoti minėtąsias programas SPPD, nebuvo užti-
krintas sklandus žinių perdavimas iš JRD, ir jaunimo organizacijos nuo pat pradžių 
susidūrė su SPPD kompetencijos jaunimo politikos srityje stoka. Šioje rezoliucijoje 
LiJOT teikia siūlymus, siekdama sklandaus programos administravimo.

LiJOT Vadovų klubai

Prieš kiekvieną Asamblėją, kaip ir kasmet, vyko tradiciniai LiJOT Vadovų klubo 
susitikimai. Pagrindinis Vadovų klubo tikslas – neformalioje aplinkoje aptarti 
LiJOT aktualijas. Susitikimo metu su LiJOT organizacijų narių atstovais aptariama 
būsimo visuotinio susirinkimo darbotvarkė, pristatomi dokumentai, kurie bus svars-
tomi Asamblėjos metu, vadovai kviečiami teikti pasiūlymus dėl darbo grupių ir kitų 
darbotvarkės dalių.

Pavasario Vadovų klube daugiausia dėmesio skirta parengtam LiJOT 2011-2018 m. 
strategijos projektui bei LiJOT Valdybos darbo planui. Susitikimo metu aptartos 
Asamblėjai teikiamos rezoliucijos. 
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Prieš Rudens Asamblėją didžiausias dėmesys Vadovų klube skirtas artėjantiems 
Prezidento rinkimams bei ruošiamoms rezoliucijoms. 

Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veikla
2011 metais Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento posėdžiuo-
se daugiausia dėmesio skirta regioninei politikai bei atviriems jaunimo centrams, 
jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui mokyklose, glaudesniam JRT ir 
Kultūros ministerijos bendradarbiavimui.

Metų pradžioje svarstyti JRT veiklos prioritetai 2011-ais metais, Tarybos nariams 
pristatyti Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos veiklos planas ir prioritetai 2011 metams, pateikta informacija apie vyk-
domas ir planuojamas vykdyti veiklas II Europos Sąjungos projekte „Integruotos 
jaunimo politikos plėtra“. 

JRT posėdyje kultūros tema aptartas LR Kultūros ministerijos parengtas Lietuvos 
kultūros politikos kaitos gairių 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos plano 
projektas. Susitikime dalyvavo LR Kultūros ministro patarėjas R. Kvietkauskas. 
Dėmesys skirtas kultūros prieinamumo jaunimui, kultūros ugdymo, kultūros dar-
buotojų kompetencijos kėlimo, jaunųjų menininkų temoms. Susitikimo metu su-
tarta ieškoti būdų glaudesniam Kultūros ministerijos ir JRT bendradarbiavimui, 
ypač kultūros srityje dirbančių asmenų kompetencijos kėlimo srityje.

Rugpjūčio mėn. Jaunimo reikalų tarybos (JRT) jaunimo atstovai, planuojant atei-
nančios kadencijos veiklas, išsakė nuogąstavimus dėl Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Vyriausybei tvirtinti teiksiamos JRT sudėties. Susirūpinta, kad spren-
džiant, kokių šešių valstybės institucijų atstovai bus įtraukti, gali būti neatsižvelg-
ta į jaunimo siūlymus dėl JRT sudėties. Šiuo klausimu išplatintas pranešimas ži-
niasklaidai, atkreipiantis visuomenės ir suinteresuotų institucijų dėmesį į iškilusią 
problemą.

2011 metais JRT susitikimuose taip pat pristatyta Globalios Lietuvos strategija, ap-
tartos planuojamos veiklos su pasaulio lietuvių jaunimu, sutarta dėl atvirų darbo 
su jaunimu centrų koncepcijos ruošimo, nagrinėta pilietinio ugdymo pamokų mo-
kyklose tematika. 
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Jaunimo reikalų tarybą sudaro:

Vaidas Augūnas (iki 2011m. 
rugsėjo mėn.); Nerijus Buivydas 
(nuo 2011m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Šarūnas Frolenko (iki 2011m. 
gruodžio mėn.); Loreta Senkutė 
(nuo 2011 gruodžio mėn.)

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Laura Liubinaitė (iki 2011m. 
rugsėjo mėn.); Elena Sinkevičiūtė 
(nuo 2011m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Audrius Makauskas (iki 2011m. 
rugsėjo mėn.); Paulius Mieželis 
(nuo 2011m. rugsėjo mėn.) 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Andrius Stasiukynas (nuo 
2011 m. rugsėjo mėn., perrinktas 
antrai kadencijai)  

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Vainius Šarmavičius (iki 2011m. 
rugsėjo mėn.);  Vytautas Mitalas 
(nuo 2011m. rugsėjo mėn.)  

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Danguolė Bičkauskienė Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsau-
gos ministerijos direktorė

Irena Seliukaitė Kultūros ministerijos Regionų kultūros sky-
riaus vedėja

Paulius Skardžius Vidaus reikalų ministerijos Viešojo adminis-
travimo departamento direktorius

Andrius Vyšniauskas Ministro Pirmininko patarėjas
Aistė Gaučytė Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

padėjėja
Rolandas Zuoza Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo 

ugdymo departamento direktoriaus 
pavaduotojas
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NVO politikos formavimas
Formuojant NVO politiką 2011 metais, LiJOT 29-ojoje Asamblėjoje priimta rezoliu-
cija dėl NVO teisinio reglamentavimo.

Rezoliucijoje siekta atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į tai, kad 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus teisinis reglamentavimas Lietuvos 
Respublikoje yra neaiškus, neišsamus ir prieštaringas, tai trukdo nevyriausybinio 
sektoriaus plėtrai ir veiklai. 

Dokumente teigiama, kad terminas „Nevyriausybinė organizacija” arba „NVO” – 
populiarus ir dažnai vartojamas, tačiau iš teisės aktų analizės nėra aišku, kokia ap-
imtimi šis terminas turėtų būti suvokiamas. Anot LiJOT atstovų, daug problemų 
kelia valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus „suplakimas“ į tą pačią teisinę for-
mą, nes tai sudaro prielaidas biudžetinėms organizacijoms naudotis lengvatomis, 
kurios iš prigimties yra skirtos nevyriausybinei iniciatyvai.

LiJOT dokumente siūlė LR Seimui priimti LR Teisingumo ministerijos parengtą 
Finansavimo nevyriausybinėms organizacijoms teikimo ir kontrolės įstatymą, ini-
cijuoti NVO įstatymo rengimą ir priėmimą, ieškoti VšĮ problemos sprendimo būdų 
bei gerinti visą NVO teisinę aplinką.

Pilną dokumentą galite rasti LiJOT interneto tinklalapyje www.lijot.lt skiltyje 
„Dokumentai“.

Svarbiausi LiJOT pasiekimai formuojant Lietuvos jaunimo 
politiką

LR Asociacijų įstatymo pakeitimai

LR Asociacijų įstatymo pakeitimai skubos tvarka LR Seime priimti dar 2010 metų 
gale. Esminis pakeitimas atsiranda LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje, 
kuri numato pakeitimus balsavimo procedūrose, t.y. įteisina nuostatą, jog vienas 
asociacijos narys privalo turėti vieną balsą.

LiJOT daug kartų kreipėsi į LR Seimo Pirmininkę, frakcijų seniūnus, Seimo na-
rius, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto bei Seimo Audito komiteto narius su 
įstatymo pakeitimo pasiūlymais. Taip buvo siekiama paaiškinti, jog šie pakeitimai 
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sudaro daug praktinių problemų nevyriausybinėms organizacijoms sušaukti visuo-
tinį narių susirinkimą, ypač daug narių arba balsų delegavimo sistemą turinčioms 
organizacijoms.

LR Seimas pradėjo įstatymų pakeitimus svarstyti 2011 metų 6 ir 7 eilinėje sesijoje, 
tačiau pakeitimai nebuvo priimti.

LR Labdaros ir paramos fondų įstatymas

LR Teisingumo ministerija LR Seimui pateikė LR Labdaros ir paramos fondų įstaty-
mo pataisas, šio įstatymo svarstyme aktyviai dalyvavo LiJOT atstovai. Ministerijos 
teikiamas įstatymo projektas siūlo Seimui atverti naujas veiklos galimybes šalyje 
veikiantiems labdaros-paramos fondams bei visam NVO sektoriui. Registruotomis 
pataisomis siekiama įteisinti galimybę fondams formuoti bei valdyti neliečiamo 
kapitalo fondus, t.y. galimybę fondams sukaupti kapitalą, jį investuoti ir veiklai ar 
paramai naudoti gaunamą grąžą iš investicijų.  

LiJOT aktyviai pasisakė už šio įstatymo priėmimą, dalyvavo LR Seimo Audito ko-
miteto posėdžiuose.

Savanoriškos veiklos įstatymas 

LiJOT dar 2010 m. suorganizavo 6 vidinės darbo grupės susitikimus, jų metu LiJOT 
nariai paruošė Poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo, kuri buvo 
priimta 28-ojoje LiJOT Rudens Asamblėjoje. 

2011-us paskelbus Europos Savanoriškos veiklos metais ir Lietuvoje dar neįteisinus šios 
veiklos, 29-ojoje LiJOT Pavasario Asamblėjoje priimta Rezoliucija dėl savanoriškos 
veiklos teisinio reglamentavimo. Galiausiai, didelių pastangų dėka, LR Seimo priimtas 
birželio 22 d., Savanoriškos veiklos įstatymas Lietuvoje įsigaliojo rugpjūčio mėnesį.  

Įstatyme savanoriška veikla apibrėžiama kaip savanorio neatlyginamai atliekama 
visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos 
organizatoriaus susitarimu. Įtvirtinti savanoriškos veiklos principai padės savano-
riams, savanoriškos veiklos organizatoriams, organizacijų veiklą prižiūrinčioms 
institucijoms ir plačiai visuomenei vienodai suprasti savanoriškos veiklos tikslus, 
jos vykdymo sričių, organizatorių ir organizavimo formų įvairovę.
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Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa (NJPPP)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtintas šios progra-
mos veiklos planas 2011-2012 metams, kuriame numatytos konkrečios priemonės 
su finansiniais rodikliais ateinantiems trejiems metams. Visos valstybės instituci-
jos, dirbančios su jaunimo politikos klausimais ir vykdančios konkrečias veiklas 
šiuo laikotarpiu, įtraukė jas į dokumentą. LiJOT Asamblėjų metu buvo diskutuo-
ta apie NJPPP įgyvendinimo priežiūros mechanizmo sukūrimą ir šis tikslas buvo 
įtrauktas į ilgalaikę LiJOT strategiją. 

Nacionalinė darbo grupė dėl informacijos sklaidos 
jaunimo politikos klausimais

Europos Sąjunga (ES) siekia, kad į visų klausimų, susijusių su jaunimo politika, 
sprendimą, būtų įtraukti ir jauni žmonės, todėl ES Jaunimo strategijoje numatė 
struktūrinio dialogo su jaunimu mechanizmą, kuriam įgyvendinti kiekvienoje 
ES šalyje buvo įkurtos nacionalinės darbo grupės, kurias sudaro įvairių valstybės 
institucijų, jaunimo NVO atstovai, jaunimo tyrėjai ir jaunimo politikos ekspertai. 
Pernai įgyvendintos dvi konsultacijos su jaunimu, naudojant įvairius metodus – 
tiek el. apklausas, tiek fokus grupes ar diskusijas. Nemažai nuveikta ir siekiant to-
bulinti konsultacijų įgyvendinimą ir pritraukti dar daugiau jaunų žmonių daly-
vauti apklausose. Tuo tikslu buvo siekiama kiek įmanoma supaprastinti klausimus, 
kuriais vykdomos konsultacijos, ir pateikti patį suprantamiausią klausimų vertimą 
iš anglų kalbos. Be to, daug dirbta siekiant informuoti įvairias tikslines visuome-
nės grupes apie struktūrinio dialogo procesą. Itin reikšmingas buvo struktūrinio 
dialogo pristatymas jaunimo reikalų koordinatoriams, nes būtent iš šių darbuotojų 
tikimasi itin didelio įsitraukimo vykdant konsultacijas su jaunimu. Taip pat darbo 
grupė sutarė dėl didesnio informacijos pateikimo interneto erdvėje naudojant jau-
nimo informavimo portalą www.zinauviska.lt.

Bendradarbiavimas su kitais skėčiais

LiJOT buvo pakviesta dalyvauti  Europos – Azijos fondo (ASEF) bei šio fondo uni-
versiteto alumnių tinklo (ASEFUAN) diskusijoje „Demografiniai pokyčiai Azijoje 
ir Europoje: iššūkiai jaunimui“. Diskusijos metu buvo dalinamasi mintimis apie 
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įvairių šalių praktikas kuriant kartų dialogą. LiJOT atstovas skaitė pranešimą 
„Šiandieniniai iššūkiai jaunimui“, kur trumpai apžvelgė pagrindines problemines 
sritis jauniems žmonėms Lietuvoje ir Europoje.

Bendradarbiavimas su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

LiJOT 2011 metais tęsė bendradarbiavimą su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. 
Abi organizacijos kartu su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, rengė jau-
nimo dieną Pasaulio lietuvių ekonomikos forume (PLEF). Šios dienos programoje 
pristatytos karjeros galimybės, verslo sėkmės pavyzdžiai, geriausi šalies verslinin-
kai dalinosi veiklos patirtimi, patarimais.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“

LiJOT 2010 metais aktyviai prisidėjo kuriant ilgalaikę valstybės pažangos strategiją 
„Lietuva 2030“ – buvo suorganizuota 10 susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose 
siekiant surinkti idėjas strategijos turiniui.

LiJOT nariai, 2011 metais pažangos tarybai pateikus strategijos projekto pasiūly-
mą, buvo pakviesti į kelis susitikimus, skirtus aptarti dokumentą bei teikti pasiū-
lymus jo turiniui. Taip pat strategijos „Lietuva 2030” projektas pristatytas LiJOT 
Pavasario Asamblėjoje. Tikimasi, jog strategija LR Seime bus patvirtinta 2012 metų 
pavasario sesijoje.  

Jaunimo resursų centras

LiJOT pernai ir toliau tęsė darbą siekiant įkurti Jaunimo resursų centrą. Nuolat 
bendradarbiauta su LR Užsienio reikalų ministerija ir kitomis Lietuvos ir užsienio 
institucijomis, siekiant surasti reikiamą pradinį finansavimą projekto vykdymui. 
Nemažai nuveikta siekiant išlaikyti projektą ES Baltijos jūros valstybių strategijoje.

Regioninės jaunimo politikos vystymas
2011 metais LiJOT toliau aktyviai dirbo regioninės jaunimo politikos klausimais. Vyko 
susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, šių organizacijų tarybų 
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interesams atstovauta įvairiose darbo grupėse. Taip pat vykdytos nuotolinės konsulta-
cijos regioninėms jaunimo organizacijų taryboms aktualiais klausimais. Daugiausiai 
regioninė jaunimo politika vystyta LiJOT regioninių reikalų komiteto veiklose.

LiJOT regioninių reikalų komitetas

LiJOT regioninių reikalų komitetas (toliau – ko-
mitetas) buvo įsteigtas 2009 m. LiJOT narių ir 
stebėtojų iniciatyva. Šis komitetas yra jaunimo or-
ganizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo plat-
forma, sprendžianti regioninės jaunimo politikos 
problemas. Komitetas savo veikla siekia užtikrinti 
regioninių jaunimo organizacijų tarybų infor-

mavimą bei konsultavimą, dalyvauti formuojant LiJOT regioninę jaunimo politiką. 
Komitetas analizuoja regioninės jaunimo politikos tendencijas ir siekia vieningos re-
gioninių jaunimo organizacijų tarybų pozicijos formavimo, taip pat teikia konkrečius 
pasiūlymus LiJOT Valdybai dėl regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo. 

2011 m. įvyko 4 komiteto posėdžiai. Pirmojo 2011 m. komiteto posėdžio metu buvo 
nutarta daugiau dalintis informacija apie įvairių institucijų, susijusių su jaunimo 
politikos įgyvendinimu, organizuojamus renginius ir darbo grupes, užtikrinti, kad 
juose dalyvautų ir komiteto atstovai. Taip pat plėsti regioninių reikalų komitetą į jį 
įtraukiant narius iš daugiau regioninių jaunimo organizacijų tarybų. Buvo nutarta 
inicijuoti regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikimą, kuris įvyko 
2011 m. rudenį, Aukštadvaryje. 

Trečiojo posėdžio metu komiteto pirmininkė Greta Motuzaitė atsisakė komite-
to pirmininko pareigų. Naująja komiteto pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta 
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ atstovė Laura Prievelytė. 

2011 m. pasikeitus komiteto pirmininkei buvo pristatytos ir tvirtinamos komiteto 
veiklos gairės bei pagrindiniai 2012 m. veiklos principai. Buvo nutarta, kad komite-
tas 2012 m. organizuos dar vieną išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvaus visų 
Lietuvoje veikiančių regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai. 

LiJOT regioninių reikalų komitetas 
yra jaunimo organizacijų 

bendravimo ir bendradarbiavimo 
platforma, sprendžianti regioninės 

jaunimo politikos problemas.
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Siūlymai institucijoms
2011 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi strategijoje nu-
matytais tikslais, ypač „Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir užtikrinti 
aktyvų interesų atstovavimą“, teikė įvairius pasiūlymus valstybės institucijoms jau-
nimui ir jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais. Visi siūlymai suformuluoti 
atsižvelgiant į LiJOT Asamblėjų ar kitų renginių ir susitikimų metu LiJOT narių iš-
reikštą nuomonę.

2011 m. LiJOT teikė siūlymus šioms institucijoms:

LR Ūkio ministerijai dėl •	 „Nacionalinės reformų darbotvarkės“ projekto papil-
dymų, tarp jų – NVO sektoriaus sukurtų inovacijų socialinės integracijos sri-
tyje perkėlimas į valstybės praktiką ir neformalaus ugdymo pripažinimas.

LR Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamentui dėl •	
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ projekto, siekiant atstovauti NVO 
interesams, žvelgiant iš kūrybingo, atviro bei atsakingo už savo šalies ateitį 
jaunimo pozicijos.

LR Seimui dėl •	 Viešųjų įstaigų įstatymo 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimų ir dėl 
nepritarimo 11 straipsnio papildymui nauja nuostata.

LR Kultūros ministerijai dėl •	 Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir 
tremties vietas žyminčių paminklų priežiūros programos įgyvendinimo 2012-
2014 metų priemonių plano.

LR Seimo Valdybai dėl siūlymų į LR Seimo rudens sesijos darbotvarkę įtraukti •	
svarstyti įstatymų projektus dėl LR alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Struktūrinės paramos politikos •	
skyriui dėl priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų pre-
vencija darbo rinkoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybai dėl •	 siūlymų LRT valstybinei 
programų strategijai.

LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl konsultacijų jaunimui sveikatos klausimais •	
teikimo, jaunimo sveikatos konsultacijų kabinetų/ centrų įrengimo projekto. Po 
pasiūlymų pateikimo sutarta dėl tolimesnio LiJOT atstovų įsitraukimo į koor-
dinacinės grupės veiklą.
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Jaunimo interesų atstovavimas darbo grupėse
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguoti LiJOT Valdybos nariai bei Biuro 
darbuotojai jaunimo organizacijų ir jaunimo interesams 2011 m. atstovavo įvairio-
se valstybės institucijų sukurtose bei tarptautinėse darbo grupėse. Jose dalyvaudami 
LiJOT atstovai reiškė LiJOT nuomonę, teikė pasiūlymus ir darbo grupių rezultatus 
pristatė suinteresuotoms jaunimo arba su jaunimu dirbančioms organizacijoms, ins-
titucijoms, kitiems asmenims.

2011 m. Jaunimo reikalų departamentas (JRD) tęsė darbo grupės dėl•	  Jaunimo 
darbuotojų aprašo ruošimo veiklą. Darbo grupėje nuolat dalyvavo ir LiJOT 
atstovai. Per metus įvyko 3 susitikimai, kurių metu buvo ruošiamas Jaunimo 
darbuotojo aprašas. Aprašas apibrėš naudojamas sąvokas, tikslus, uždavinius, 
etikos principus ir kitus svarbius aspektus. Aprašo galutinis variantas turėtų 
būti paruoštas 2012 m. sausio pradžioje, o baigus aprašą darbo grupė tęs veiklą 
ruošdama darbo su jaunimu koncepciją.

2011 m. LiJOT atstovai ir toliau tęsė dalyvavimą Jaunimo reikalų departamen-•	
to (JRD) organizuotoje darbo grupėje jaunimo verslumo tema. Darbo grupės 
susitikimuose aptarta abiejų institucijų vykdoma veikla verslumo tematika, 
susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Nuspręsta ateityje didinti darbo 
grupės sudėtį – kviesti atstovus iš visų institucijų, dirbančių jaunimo verslumo 
tema, apsibrėžti konkrečias darbo grupės veiklos kryptis, susitarti dėl vartoja-
mų sąvokų suvienodinimo.

Į Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-•	
terijos darbo grupės Moksleivių savivaldos klausimams spręsti sudėtį, kartu su 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos mokslei-
vių sąjungos, Lietuvos mokinių parlamento, Jaunimo reikalų koordinatorių at-
stovais buvo įtrauktas ir LiJOT atstovas. Darbo grupė svarstė, kaip efektyvinti 
mokinių savivaldų veiklą visoje Lietuvoje, siekė skleisti informaciją bei platinti 
2010 m. Pilietinių iniciatyvų centro parengtą metodinę medžiagą „Moksleivių 
savivaldų gidas”. Planuojama, kad darbo grupė savo veiklą tęs ir 2012 m.
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Dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse

2011 – ieji Europos Sąjungoje (ES) buvo paskelbti „Savanoriškos veiklos metais“, •	
todėl ypatingai daug dėmesio visoje Europoje skirta savanoriškos veiklos teisinės 
bazės tobulinimui, informacijos ir gerosios patirties sklaidai Lietuvoje ir visoje 
ES. Europos jaunimo forumas (EJF) dalyvavo kuriant rekomendacijas Europos 
Komisijos savanoriškos veiklos populiarinimui ir plėtrai. LiJOT programų vado-
vas A.Marcinkus, deleguotas EJF, dalyvavo ekspertų darbo grupėje dėl ES komi-
sijos pateiktų rekomendacijų dėl jaunų sava-
norių judumo ir Alliance tinklo darbo grupėje 
dėl savanoriškos veiklos infrastruktūros gerini-
mo. Darbo grupės analizavo ES narių patirtį 
dirbant su savanoriais, savanoriškos veiklos 
prieinamumo ir plėtros galimybes, kūrė pa-
siūlymus esamai ES narių situacijai gerinti ir 
savanoriškos veiklos idėjos plėtrai.

LiJOT, kartu su dar dviem nacionalinėm jaunimo organizacijų tarybom, yra at-•	
rinkta dalyvauti Baltijos jūros valstybių jaunimo politikos ekspertų darbo gru-
pėje stebėtojų teisėmis. 2011 m. vyko keletas šios darbo grupės susitikimų, kurios 
nariai yra už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingų valstybių institucijų 
atstovai. Susitikimuose daugiausiai dėmesio buvo skirta aptarti darbo grupės 
veiklą ir jos ateities perspektyvas. Valstybių atstovai priėjo prie išvados, kad, va-
dovaujantis itin skirtinga jaunimo politikos padėtimi tose šalyse, tokio pobūdžio 
darbo grupė nėra tikslinga. Buvo nuspręsta ateityje nebetęsti šios grupės veiklos. 
LiJOT nuolat pasisakė už didesnį bendradarbiavimą jaunimo politikos klausi-
mais Baltijos jūros regione ir skatino valstybių atstovus nenutraukti veiklos, ta-
čiau į šiuos siūlymus nebuvo atsižvelgta.

Europos Sąjunga iš karto po Jaunimo politikos strategijos patvirtinimo 2009-ai-•	
siais metais sukūrė ES Jaunimo politikos strategijos rezultatų ekspertų darbo gru-
pę, kurios tikslas – sukurti strategijos rezultatų vertinimo indikatorius ir kasmet 
vykdyti strategijos įgyvendinimo priežiūrą. LiJOT, įvertinus sukauptą patirtį ir 
ekspertines strateginio valdymo žinias, buvo tarp keleto jaunimo organizacijų, 
Europos Komisijos atrinktų dalyvauti šioje darbo grupėje. Pernai vyko keletas 
darbo grupės susitikimų, kuriuose buvo vertinami Eurostat surinkti duomenys 
apie jaunimo situaciją Europoje ir tikrinamas sukurtų indikatorių adekvatumas 
strategijos iškeltiems tikslams.

LiJOT, įvertinus sukauptą patirtį ir 
ekspertines strateginio valdymo 
žinias, buvo tarp keleto jaunimo 
organizacijų, Europos Komisijos 
atrinktų dalyvauti ES Jaunimo 
politikos strategijos rezultatų 

ekspertų darbo grupėje.
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2011 m. LiJOT Valdybos narys P.Mieželis buvo atrinktas į Europos jaunimo •	
forumo (YFJ) sudarytą darbo grupę, skirtą padėti YFJ neformaliojo ugdy-
mo klausimais. Per 2011 m. įvyko 2 susitikimai, kurių metu buvo diskutuota 
dėl neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą ateities vizijos, aptarta 
YFJ palaikoma neformaliojo ugdymo kokybės užtikrinimo sistema, sudary-
tas neformaliojo ugdymo plėtojimui ir pripažinimui Europos lygiu reikalin-
gų veiksmų planas. Darbo grupės nariai aktyviai prisidėjo prie konferencijos 
apie neformaliojo ugdymo kokybę ir simpoziumo apie neformaliojo ugdymo 
pripažinimą įgyvendinimo. Darbo grupė sudaryta dvejiems metams, 2012 m. 
planuojami 2 susitikimai. LiJOT atstovas priklauso neformaliojo ugdymo ko-
kybės užtikrinimo pogrupiui, rengiančiam leidinį-vadovą organizacijoms, sie-
kiančioms stebėti ir gerinti savo vykdomo neformaliojo ugdymo kokybę.

Tarptautinė veikla
2011 m. toliau aktyviai vystyta organizacijos tarptautinė veikla. LiJOT, kartu su 
Latvijos, Estijos jaunimo organizacijų tarybomis bei neformalia grupe, siekiančia 
įkurti Lenkijos nacionalinę jaunimo organizacijų tarybą, pradėjo įgyvendinti pro-
jektą „Youth 4 Democracy“. Taip pat aktyviai dalyvauta Europos jaunimo forumo 
renginiuose, Europos Tarybos Patarėjų tarybos veikloje.

Projektas „Youth 4 Democracy” 

Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
ba (LiJOT), kartu su Latvijos jauni-
mo organizacijų taryba (LJP), Estijos 
jaunimo organizacijų taryba (ENL) ir 
neformalia grupe, kuri siekia įkurti 
Lenkijos nacionalinę jaunimo orga-

nizacijų tarybą (PROM) (oficialiai organizacija buvo įsteigta 2011 m. balandžio 
4 d.) 2011 – 2012 metais įgyvendino projektą „Youth 4 Democracy“. Projekto 
metu partnerių atstovai įgavo daugiau žinių apie Europos jaunimo politiką, 
nacionalinę ir vietos lygmens jaunimo politiką Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Taip pat projekto metu jo dalyviai geriau pažino jaunimo interesus 
vietos ir nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje partnerėje šalyje.
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Labai svarbus projekto tikslas – supažindinti jaunimo organizacijų atstovus su 
skirtingais jaunimo politikos struktūros modeliais, pasirinktais kiekvienoje iš 
partnerių šalių. Atsakomybę už tai, kad būtų paruošta informacija apie nacio-
nalinę jaunimo politiką, prisiėmė kiekvienoje šalyje veikusios veiksmo grupės. 
Taip pat kiekvienoje šalyje buvo paskirtas vienas projekto koordinatorius, kuris 
buvo atsakingas už veiksmo grupės paruošimą ir techninį projekto koordina-
vimą. Jauni žmonės į veiksmo grupes buvo atrinkti pagal specialius kriterijus, 
kurie buvo parengti paruošiamojo projekto koordinatorių susitikimo metu.

2011 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko du pažintiniai projekto vizitai 
Lietuvoje ir Latvijoje, kurių metu 20 jaunų žmonių iš Baltijos jūros regiono 
šalių dalyvavo susitikimuose su vietos jaunimo atstovais, politikais, diskutavo 
apie vietos jaunimo politikos struktūrą ir jaunimo situaciją.

2012 m. planuojama surengti dar du pažintinius 
vizitus Estijoje ir Lenkijoje bei po vieną naciona-
linę jaunimo politikos konferenciją kiekvienoje 
šalyje, vietos ir nacionaliniu lygiu veikiančių 
jaunimo organizacijų atstovams. Šių konferenci-
jų metu jauni žmonės įgaus daugiau žinių apie 
jaunimo politiką kiekvienoje partnerėje šaly-
je. Konferencijų metu jauniems žmonėms bus 
pristatyti projekto metu pasiekti rezultatai. 
Tikimasi, kad diskutuojant su jaunimu tiesiogiai pavyks šiuos rezultatus tobulin-
ti, taip užtikrinant projekto rezultatų kokybę.

Po visų projekto veiklų nacionalinės veiksmo grupės paruoš rekomendacijas, 
kaip galima plėtoti jaunimo politiką ir jos struktūrą kiekvienoje partnerėje šalyje. 
Rekomendacijose bus konkretūs pasiūlymai, vienodai svarbūs jaunimo politikos 
ateičiai visuose lygmenyse. Taip pat rekomendacijos įgalins ir paskatins jaunimo 
organizacijas aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. 

Europos jaunimo forumas

2011 metais LiJOT atstovai dalyvavo svarbiausiuose Europos jaunimo forumo 
(YFJ) metiniuose renginiuose – Narių Taryboje (COMEM) Antverpene, Belgijoje 
bei Bragoje, Portugalijoje. Narių Taryba yra įstatuose apibrėžtas Europos jaunimo 
forumo renginys, kuriame dalyvauja visi YFJ nariai. Renginys yra skirtas plėtoti 
bendradarbiavimui tarp narių, pristatyti ir plėtoti YFJ vykdomą jaunimo politiką, 

20 jaunų žmonių iš Baltijos 
jūros regiono šalių dalyvavo 

susitikimuose su vietos jaunimo 
atstovais, politikais, diskutavo 
apie vietos jaunimo politikos 
struktūrą ir jaunimo situaciją.
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kurti pozicijas ir kitus dokumentus, teikti pasiūlymus ir pataisymus įvairiems do-
kumentams, balsuoti dėl politinių pozicijų, narystės ir kitais klausimais.

2011 m. COMEM metu itin daug dėmesio buvo skirta darbui dėl „Veiklaus jau-
nimo“ programos ateities, taip pat svarstyti ir priimti politiniai dokumentai dėl 
Neformalaus ugdymo kokybės įvertinimo indikatorių, savanorystės, investavi-
mo į jaunimą krizės metu, jaunimo verslumo bei kiti, su kuriais galima susipa-
žinti YFJ puslapyje www.youthforum.org.

Oficialiuose ir neoficialiuose Europos jaunimo forumo susitikimuose daug dė-
mesio skiriama struktūrinio dialogo įgyvendinimo analizei. Struktūrinis dia-
logas – įrankis, skirtas ryšių ir bendradarbiavimo tarp jaunų žmonių ir Europos 
lygmens sprendimų priėmėjų stiprinimui ir tobulinimui. Struktūrinis dialogas 
siekia užtikrinti abipusį jaunų žmonių ir politikų bei už politikos vykdymą at-
sakingų žmonių dialogą; yra struktūruotas temomis, laiku ir vieta. Tai konsul-
tacijos, kuriose atsispindi jaunimo nuomonė tose politikos srityse, kurios yra 
susiję su jaunais žmonėmis. 2011-ųjų metų antrojo pusmečio metu prasidėjusio 
naujojo struktūrinio dialogo etapo tema buvo „Jaunų žmonių dalyvavimas de-
mokratiniame Europos gyvenime“. Per metus įvyko dvi struktūrinio dialogo 
konsultacijos: pirmoji – apie ES Jaunimo politikos strategijos įgyvendinimą, 
antroji – apie jaunimo bendradarbiavimą su ES kaimyninėmis šalimis. 

LiJOT aktyviai dalyvavo procesuose dėl ES programos „Veiklus jaunimas“ atei-
ties tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis: nuolat sekė informaciją 
apie naująją Europos Sąjungos programą „Erasmus for all“, bendradarbiavo su 
YFJ dėl atskiros programos jaunimui išlaikymo, dalyvavo darbo grupių, ku-
rias sudarė atstovai iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, LR Švietimo ir mokslo ministerijos 
bei kiti ekspertai, susitikimuose.  Be to, LiJOT sukūrė darbo grupę, kurioje da-
lyvavo organizacijų narių atstovai. Darbo grupė paruošė poziciją dėl progra-
mos „Veiklus jaunimas“ ateities, kuri buvo pristatyta ir priimta 29-ojoje LiJOT 
Asamblėjoje, vykusioje Druskininkuose 2011 m. gegužės mėn. Ši pozicija tapo 
oficialia LiJOT nuomone diskusijose apie naująją ES programą jaunimui.

LiJOT atstovai buvo aktyviai įsitraukę į YFJ strategijos rengimo procesą – glau-
džiai bendradarbiavo su Šiaurės-Baltijos valstybių nacionalinėmis jaunimo or-
ganizacijų tarybomis, konsultavosi su savo organizacijomis-narėmis, teikė pa-
siūlymus skirtingose strategijos rengimo stadijose, dalyvavo YFJ konsultacijoje 
su nariais. LiJOT taip pat bendradarbiavo su Šiaurės ir Baltijos nacionalinėmis 
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jaunimo organizacijų tarybomis bei buvo atsakinga už bendros regiono atstovų 
nuomonės strategijos atžvilgiu parengimą. Naujoji strategija turėtų būti priim-
ta antrame 2012 m. ketvirtyje. 

Europos Tarybos Patarėjų taryba jaunimo klausimais

2011 m. vasario mėn. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė atstovavo Europos Tarybos 
Patarėjų tarybai pasiruošimo susitikime Strasbūre apie projekto „Jaunimo ambasa-
dorių taikai“ programą. „Jaunimo ambasadoriai taikai“ – tai projektas, kuriuo ska-
tinama puoselėti Europos Tarybos vertybes ypatingai pabrėžiant taikos skleidimą ir 
konfliktų transformavimą į kitas veiklas, joms įgalinant 50 jaunų žmonių iš skirtingų 
valstybių. Programos trukmė – 2 metai. Jos dalyviai per 2 metus turės galimybę da-
lyvauti 3 mokymuose skirtingomis temomis, mokytis el. erdvėje, bus kviečiami įgy-
vendinti savo asmeninius projektus, siekiančius taikos ar konfliktų transformavimo.  

2011 m. kovo mėn. LiJOT atstovė dalyvavo Strasbūro Europos jaunimo centre vy-
kusiuose eiliniuose Patarėjų Tarybos (PT) bei Jungtinės Tarybos (JT) susitikimuo-
se. Viena iš pagrindinių PT susitikimo temų – besitęsianti Europos Tarybos (ET) 
reforma, kurios pasekmės vis dar neaiškios. Šiame susitikime patvirtinti ateinančių 
metų geopolitiniai IV Direktorato prioritetai – orientuojantis pagal bendrus ET 
prioritetus, kooperacija su kaimyninėmis ET šalimis, dėmesys bendradarbiavi-
mui su ET apskritai. 2011 metams patvirtinti ir EYF pilotinių projektų prioritetai 
bei daugiau dėmesio skirta Baltarusijai ir su ja arba joje vykstantiems projektams 
(Rusija ir Turkija lieka nuo pernai metų pagal nutylėjimą).

2011 m. spalio mėn. LiJOT Valdybos narė A.Armonaitė dalyvavo Europos Tarybos 
Patarėjų Tarybos ir Jungtinės Tarybos statutiniuose susitikimuose Budapešte esan-
čiame Europos jaunimo centre. Tai buvo paskutinis senosios kadencijos Patarėjų 
Tarybos susitikimas. Jo metu buvo priimti sprendimai dėl Europos Jaunimo fon-
do ateities, nubrėžtos gairės naujos kadencijos Patarėjų Tarybai vaikų ir jaunimo 
dalyvavimo, socialinių teisių, Romų Veiksmų Plano, Ministrų konferencijos Sankt 
Peterburge temomis.

2011 m. lapkritį vykusio COMEM metu Bragoje, Portugalijoje, vyko naujų Europos 
Tarybos Patarėjų tarybos narių rinkimai, kuriame dalyvavo ir buvo išrinkta LiJOT 
valdybos narė A.Armonaitė.

Daugiau informacijos apie Europos Tarybos Patarėjų Tarybą rasite internetinio 
LiJOT puslapio www.lijot.lt skiltyje „Aktualu”.
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Baltijos jūros valstybių strategijos įgyvendinimo 
priežiūros komitetas

LiJOT idėja įkurti Lietuvoje Jaunimo resursų centrą buvo pripažinta įdomia ir 
įtraukta į Europos Sąjungos (ES) sukurtą Baltijos jūros valstybių strategiją. Visi 
strategijoje įtraukti veikėjai buvo pakviesti dalyvauti priežiūros komiteto veiklo-
je, kuris buvo įkurtas LR Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva. LiJOT atstovai 
dalyvavo dvejuose posėdžiuose, kuriuose daugiausiai dėmesio buvo skiriama pro-
jektų eigos aptarimui, ES veiklos pristatymui ir kitiems strategijos įgyvendinimo ir 
administravimo klausimams aptarti.

Baltijos jaunimo fondo patikėtinių taryba

LiJOT dalyvauja Baltijos jaunimo fondo patikėtinių tarybos veikloje. Fondas skir-
tas finansuoti tarptautiniams jaunimo projektams Baltijos jūros regione. Platesnės 
veiklos fondas nevykdo dėl labai riboto biudžeto bei per metus gali finansuoti tik 
keletą nedidelių jaunimo projektų. Fondą administruoja Šlėzvigo-Holšteino jauni-
mo organizacijų taryba.

Kiti susitikimai

LiJOT nuolat dalinasi informacija ir patirtimi, ekspertinėmis žiniomis su šalimis, 
kuriose jaunimo politika neišvystyta bei skleidžia informaciją apie Lietuvos jauni-
mo politikos modelį, kuris jau yra laikomas pavyzdiniu. Per metus įvyko keletas 
susitikimų su jaunimo atstovais iš įvairių Europos šalių, kurių metu buvo pristatyta 
Lietuvos jaunimo politikos sistema, veikla. Pažintinius vizitus Lietuvoje rengė stu-
dentų grupės iš Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, jaunimo politikos sričių 
ekspertai iš Vokietijos. 

Taip pat LiJOT atstovai nuolat dalyvauja įvairiuose tyrimuose, situacijų analizėse, 
padeda akademikams rinkti su jaunimu susijusią informaciją bei atsako į pateiktas 
užklausas.  
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II VEIKLOS KRYPTIS

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei 
aktualiems tikslams įgyvendinti

Tradiciniai LiJOT renginiai
2011 metais organizuoti LiJOT tradiciniai renginiai – tai Žiemos Forumas ir Vasaros 
akademija, juose LiJOT narių organizacijų ir stebėtojų atstovai gilina žinias kaskart 
skirtingos renginio temos rėmuose, susipažįsta su kitų organizacijų vykdomomis 
veiklomis, dalinasi gerąja patirtimi, idėjomis. O metų pabaigoje – gruodžio mėnesį, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus bei draugus suburia LiJOT 
Padėkos vakaras. 

LiJOT Žiemos forumas

Siekdama stiprinti savo narių potencialą ir su-
daryti sąlygas narių atstovams gilinti savo žinias 
specializuotose srityse, LiJOT kartu su Jaunimo 
reikalų departamentu (JRD) kovo mėn. organiza-
vo tradicinį LiJOT renginį – Žiemos forumą. 

Skatinant organizacijas ieškoti įvairių būdų savo 
veikloms finansuoti, tapti kuo labiau nepriklauso-

momis ir vystyti bendradarbiavimą su verslo sektoriumi bei privačiais rėmėjais, 
ir tęsiant organizacijų verslumo įgūdžių ugdymą, pasirinkta forumo tema – NVO 
verslumas. 

Forumo tikslas – plėtoti ir skatinti NVO vers-
lumą tarp jaunimo organizacijų tam, kad laikui 
bėgant jos gebėtų kurti paslaugas, parduoti jas 
visuomenei, valstybiniam ar privačiam sek-
toriams, o gautas lėšas naudotų savo veikloms 
realizuoti. NVO verslumas neturi tapti pagrin-

2011 m. 
LiJOT Žiemos forumo tema – 

NVO verslumas
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dine organizacijos veikla, tačiau gali būti naudojamas kaip finansinį stabilumą ga-
rantuojantis įrankis socialiai orientuotai veiklai vystyti. 

Žiemos forumo mokymai vyko 4 temomis:

1. NVO verslumas, siekiantis socialinių pokyčių (M.Danys);

2. NVO ir verslo partnerystė (R.Laurinavičius);

3. Rinkodara (S.Kazlauskas);

4. Pardavimų teisiniai aspektai (A.Olendraitė).

Žiemos forumo metu įvyko 3 bendros sesijos, kurių metu buvo skaityti praneši-
mai šiomis temomis:

•	 Socialinės	 inovacijos	 ir	 socialinis	 verslas	 –	 naujos	 galimybės	 Lietuvoje	
(M.Danys);

•	NVO	ir	verslo	partnerystė	(E.Buika);

•	Pagalba	 senais	 telefonais:	kaip	gauti	papildomų	 lėšų	organizacijai,	 ir	 tuo	pačiu,	
dalyvauti sprendžiant aplinkosaugos problemas (A.Stuopelis);

•	Nevyriausybinių	organizacijų	funkcija	visuomenėje	(V.Jurkonis).	

Vasaros akademija 

Liepos viduryje LiJOT organizacijų narių atstovai susirinko į LiJOT Vasaros akade-
miją, kurioje dalinosi savanoriškos veiklos patirtimi ir sėmėsi žinių iš kitų dalyvių 
bei lektorių. 

Pirmos dienos programa prasidėjo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dės-
tytojo B.Adomavičiaus pranešimu „Kas yra savanorystė?“, kurio metu lektorius 
dalyviams kėlė klausimus ir kvietė diskutuoti. Po jo aktyviu žaidimu ir po jo se-
kusiu pranešimu apie sėkmingą organizacijos vystymąsi programą pratęsė LiJOT 
Alumni V.Gaidamavičius.

Vėliau dalyviai skirstėsi į darbo grupes – vyko dvi sesijos po 4 darbo grupes, kurias 
moderuojantys organizacijų atstovai kvietė kiekvieną organizaciją dalintis savo 
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patirtimi ir ieškoti būdų išky-
lančioms problemoms spręsti. 
Nagrinėti organizacijos narių 
pritraukimo, kompetencijų kė-
limo, atsižvelgimo į narių po-
reikius, įtraukimo, patyrusių 
narių išlaikymo, žmogiškųjų 
išteklių vadybos bei konfliktų 
sprendimo klausimai.

Kitą bendrų pranešimų sesiją 
naujų veiklų pristatymu tęsė AB „TEO LT“ korporatyvinės komunikacijos skyriaus 
direktorius V.Kaminskas, o apie tai, kaip reikia siekti svajonių ir kaip galima jas 
įgyvendinti savo asmenine iniciatyva bei kantrybe, pasakojo Vilniaus Pilaitės mi-
krorajono gyventojas, „BeePart“ projekto iniciatorius A.Ciplijauskas.

Antrosios dienos sesiją pradėjo Viešosios politikos ir vadybos instituto analitikė 
I.Balčaitė, pristačiusi pranešimą apie atliktą savanorystės Lietuvoje studiją ir jos 
rezultatus.

Vėliau dalyviai skirstėsi į tris darbo grupes – narių motyvacija, teisiniai savanorys-
tės aspektai, naujai išrinktas vadovas – ir pratęsė darbą.

Jubiliejinis Padėkos vakaras

Gruodžio mėn. Vilniaus paveikslų galerijoje, ju-
biliejiniame LiJOT Padėkos vakare, visuomenės 
veikėjai, valstybės, verslo bei nevyriausybinio 
sektoriaus atstovai prisiminė 2011 metais jaunų 
žmonių labui nuveiktus darbus ir pasiektus lai-
mėjimus. LiJOT Padėkos vakaras – tai tradicinis 
renginys, skirtas peržvelgti ir įvertinti svarbiau-
sius praėjusių metų įvykius bei padėkoti labiau-
siai jaunimui nusipelniusiems asmenims bei institucijoms. Vakaro metu ypač daug 
dėmesio skirta savanoriškos veiklos metų iniciatyvoms, įvardinti esminiai jaunimo 
veiklos pasiekimai.

10 metus iš eilės organizuotame LiJOT Padėkos vakare tradiciškai pasveikinti sep-
tyniose LiJOT nominacijose labiausiai įvertinti asmenys, organizacijos, iniciatyvos. 

LiJOT Padėkos vakaras 
organizuotas 

10-us metus iš eilės.
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LiJOT Alumni apdovanojimas šiemet 
skirtas naujienų portalui Delfi.lt – už 
ilgalaikį bendradarbiavimą ir jauni-
mo organizacijų veiklos žinomumo 
didinimą, Metų jaunimo organi-
zacijos lyderiu paskelbtas Kauno 
jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ pirmininkas 
Mantas Jurgutis, Metų jaunimo am-
basadoriumi – Politikos tyrimų ir 
analizės instituto direktorius, mo-
kymų vadovas Marius Ulozas, Metų 
jaunimo organizacijų partneriu 
– ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versitetas. Jonavos rajono jaunimo 
visuomeninių organizacijų sąjungos 
„Apskritas stalas“ narys Vladimiras 
Kornijevskis paskelbtas Metų žmo-
gumi, labiausiai nusipelniusiu jau-

nimui, o LiJOT Padėkos apdovanojimas skirtas buvusiam LiJOT Valdybos nariui  
Dariui Skusevičiui.

Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykiu šiemet paskelbta „Jaunimo linijos“ 
savanorių iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įgyvendinama kampanija „Emocinė pa-
rama 100 Lietuvos miestelių“.

LiJOT Padėkos vakare pirmą kartą organizuotas aukcionas sulaukė didelio vaka-
ro svečių susidomėjimo. Renginio metu parduotos paslaugos – savaitgalis skautų 
name, kaligrafijos ir tapybos pamokos, pirmosios pagalbos mokymai, jaunimo or-
ganizacijų narių, partnerių įsteigtos dovanos bei atributai. Aukciono metu surink-
tos lėšos skirtos labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir Lietuvos jaunimo organi-
zacijų tarybos (LiJOT) įkurtai „Jaunimo stipendijai”.

2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, savanorišką veiklą laikydama jaunimo vei-
klos pagrindu, šiais metais daug dėmesio skyrė Europos savanoriškos veiklos metų 
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renginiams ir iniciatyvoms Lietuvoje įgyvendin-
ti. Per šiuos metus LiJOT kartu su partneriais 
organizavo Europos savanoriškos veiklos metų 
atidarymo ir uždarymo renginius, įgyvendino te-
levizijos laidų ciklą „Savanorių biuras”, konkursą 
„Savanoriškos veiklos sostinės“, kartu su „EuroBasket 2011“ organizaciniu komitetu 
koordinavo Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje savanorių atranką ir veiklą 
renginio metu, su naujienų portalu Delfi.lt inicijavo rašinių ciklą „Savanorystė“ bei 
socialiniame tinkle „Facebook“ įgyvendino savanorystės kampaniją.  

Europos savanoriškos veiklos metų atidarymas

Lietuvos Respublikos Prezidentūroje balandžio 14 d. vyko renginys, kuriame buvo 
oficialiai paskelbta, kad Lietuva prisijungia prie Europos savanoriškos veiklos metų. 
Renginio metu pristatyti svarbiausi 2011 m. siekiai ir planai, savanoriškos veiklos 
metų veikla, aptarti su savanoriška veikla susiję klausimai, pristatytos savanoriškos 
veiklos formos, pagerbti šia veikla užsiimantys žmonės. Renginys ir svarbiausios 
jo žinutės pristatytos nacionalinėje ir regioninėje spaudoje bei nacionalinėje tele-
vizijoje. Renginyje dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR SADM minis-
tras Donatas Jankauskas, intensyviai bendradarbiauta su LR Prezidentūros ir LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

Televizijos laidų ciklas „Savanorių biuras” 

Televizija ir internetas yra efektyviausia priemo-
nė pasiekti didžiausią kiekį aktyvių žmonių, todėl 
šiomis priemonėmis balandžio – birželio mėn. 
LiJOT kartu su partneriais įgyvendino televizijos 
laidų ciklą „Savanorių biuras”, kurio metu per 
Lietuvos televiziją parodyta 12 laidų.

Visi, norintys įgyvendinti savanorišką idėją, buvo 
kviesti pildyti projekto atrankos anketas, jose ap-
rašant iniciatyvą, kurią patys norėtų įgyvendinti. 

Per TV laidos rodymo laikotarpį buvo pasiūlyta daugiau kaip 300 idėjų, iš kurių 
sėkmingai įgyvendinta 12. Jų metu savanoriai, konsultuodamiesi su profesionalais, 
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siekė savirealizacijos, turiningo užimtumo, kompetencijų ir naujų įgūdžių, rodė, 
kad savanorišką veiklą reikia atlikti profesionaliai. Laidos buvo transliuojamos 
Lietuvos televizijos (LTV) kanalu geriausiu televiziniu metu (angl. „prime time”), 
visuomenė apie projekto eigą ir įvykius informuota didžiausiuose Lietuvos naujie-
nų portaluose – delfi.lt, lrytas.lt, diena.lt, balsas.lt ir kt. Projekto partneriai (CV.lt/
savanorystė; aukok.lt; pagalbareklama.lt; delfi.lt) taip pat sudarė galimybes savano-
riškos veiklos idėjų plėtrai. Atskiri TV laidos epizodai pristatyti LTV laidoje „Labas 
rytas”, Lietuvos radijo eteryje. Baigiantis TV laidų ciklui, daugiau kaip 8100 Delfi.lt 
skaitytojų prasmingiausia „Savanorių biuro” įgyvendinta veikla išrinko iniciatyvą 
„Akimirkos”, kurios idėja – fotografuoti vaikų namų auklėtinius, kad užaugę jie 
turėtų savo vaikystės nuotraukų albumus.

„Savanorių biuro” socialinio tinklo „Facebook” sienoje nuo balandžio mėn. admi-
nistratoriaus paskelbti 44 įrašai (nuorodos į video klipus, spaudos pranešimus, 
straipsnius, kt.), čia aktyviai dalyvauta ir puslapio vartotojų, projekto draugų (au-
kok.lt ir pan.). 

Projektas pristatytas LR Prezidentūroje, Savanoriškos veiklos metų atidarymo 
renginyje.

Savanoriška veikla  Europos vyrų krepšinio čempionate 
„EuroBasket 2011“ Lietuvoje

LiJOT savanorišką veiklą įvardina kaip vieną iš svarbiausių 
savo veiklos vertybių, skatina jaunus žmones įsitraukti į kuo 
įvairesnes šios veiklos formas. Dėl šios priežasties, 2011 me-
tais Lietuvoje ruošiantis Europos vyrų krepšinio čempiona-
tui, LiJOT kartu su „EuroBasket 2011“ organizaciniu komi-
tetu pradėjo burti savanorių komandą. 

Visi, norintys tapti „EuroBasket 2011“ savanoriais,  turėjo 
užpildyti specialią atrankos anketą, sudarytą iš 29 klausimų. 
Anketą galima buvo pildyti nuo 2011 sausio 25 d. iki kovo 
25 d. jaunimo informavimo portale www.eurodesk.lt. Ją už-

pildė daugiau kaip 6000 žmonių, iš kurių beveik 1000 – užsieniečiai. Iš anketose 
pateiktų atsakymų į klausimus komisija galėjo daugiau sužinoti apie bendras sa-
vanorių kompetencijas, kalbų išmanymą, asmenines savybes, patirtį savanoriškoje 
veikloje bei būsimų savanorių motyvaciją. 
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Kauno sporto halėje balandžio mėn. vykusiuo-
se būsimų savanorių mokymuose dalyvauti buvo 
pakviesti 2200 savanorių iš visos Lietuvos. Tai as-
menys, kurių anketas komisija įvertino geriausiai 
ir pakvietė į antrąjį savanorių atrankos etapą – 
mokymus. Jie vyko keliais etapais: pirmoje dalyje, 
bendrojoje sesijoje, savanoriams buvo pristatytas 
čempionatas ir jo svarba Lietuvai bei Europai, savanoriška veikla Lietuvoje. 2011-ieji 
metai Europos Sąjungoje buvo paskelbti „Savanoriškos veiklos metais“, todėl savano-
riai įamžino šiuos metus Kauno S.Dariaus ir S.Girėno stadione iš visų susirinkusiųjų 
suformavę raides „EYV“ (oficialaus metų pavadinimo trumpinys „European Year of 
Volunteering“). Mokymų pabaigoje buvo surengta bendra sesija, kurioje „EuroBasket 
2011“ savanorių grupės vadovas visiems savanoriams pristatė svarbiausias datas, ku-
rios dar laukia savanorių, o taip pat apibendrino visas savanorių pareigybes. Šie mo-
kymai buvo vieni didžiausių Lietuvos istorijoje ir patys didžiausi savanorių mokymai 
Lietuvos istorijoje. 

Siekiant, kad visi savanoriai susipažintų su savo 
pareigybėmis ir, svarbiausia, arenomis, kuriose sa-
vanoriaus, buvo rengiami mokymai kiekviename 
„EuroBasket 2011“ mieste. Šiuos mokymus steng-
tasi priderinti prie Lietuvoje vykusių nacionali-
nės vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungty-
nių Lietuvoje grafiko. Tokie praktiniai mokymai 
vyko Klaipėdoje, 
Kaune, Panevėžyje 
ir Vilniuje.

Savanorių koordi-
navimo struktūra 
buvo paremta atsa-
komybių prisiėmi-
mo ir sprendimų 
priėmimo lygiais. 
Žemiausiais, ta-
čiau gausiausias 
lygis – „savano-
riai“, t.y. visi 1500 

„EuroBasket 2011“ mokymai 

buvo patys didžiausi savanorių 

mokymai Lietuvos istorijoje.

„EuroBasket 2011“ atrankos 

anketą užpildė daugiau 

kaip 6000 žmonių, iš kurių beveik 

1000 – užsieniečiai.
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„EuroBasket 2011“ sa-
vanorių. Kiekviename 
iš 6 miestų, kuriuo-
se vyko rungtynės, 
visi savanoriai turėjo 
„miesto savanorių 
koordinatorius“, kurie 
buvo atsakingi už sa-
vanorių motyvavimą, 
veiklos kokybę, ben-
dravimą su miesto or-
ganizaciniu komitetu. 
Viso turnyro savano-

rius koordinavo 2 asmenys, dirbantys organizaciniame komitete (LOC). 

Siekiant užtikrinti kokybišką savanorių veiklą ir suteikti jiems galimybę ateityje 
turėti pavyzdinę savanoriškos veiklos sutartį, ji buvo rengiama ypatingai kruopš-
čiai, teisininkai suderino visas detales su Savanoriškos veiklos įstatymu. Parengtos 
sutartys buvo pasirašytos su kiekvienu „EuroBasket 2011“ savanoriu. 

Siekiant, kad kiekvienas savanoris nuolat turėtų svarbiausią informaciją apie 
„EuroBasket 2011“, buvo parengtas „Savanorių vadovas“, kuriame pateikta bendra 
informacija apie čempionatą, rungtynių tvarkaraščiai, aprašyta savanorių veikla bei 
jų atsakomybės, informacija apie miestus bei svarbiausius kontaktus juose, pristaty-
ta savanorių koordinavimo sistema, taip pat pateikta visų čempionate dalyvaujan-
čių rinktinių ambasadų kontaktai, kiekvienos iš arenų, kuriose vyko „EuroBasket 
2011“, visų aukštų planai ir kita aktuali informacija. 

Savanorystės kampanija naujienų portale Delfi.lt 

Kampanijos tikslas – pristatyti visuomenei sa-
vanorystės koncepciją, išsklaidyti mūsų visuo-
menėje egzistuojančius mitus apie savanorystę, 
informuoti apie savanorystės teikiamą naudą, 
prieinamumą ir svarbą, pristatyti savanoriaujan-
čius žmones, išspręstas aktualias problemas, sa-
vanorišką veiklą remiančias įmones. 

Kampanijos metu 

apie savanorišką veiklą viso 

publikuoti 65 tekstai.
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Projekto vykdymo metu LiJOT per savaitę skilčiai „Delfi Pilietis“ pateikė ne mažiau 
nei vieną su savanoriška veikla susijusį straipsnį. Turinys pildytas LiJOT atstovų, 
savanorių bei Delfi.lt skaitytojų paruoštų publikacijų pagrindu. Paruoštų straips-
nių temos: savanoriškos veiklos ypatybės Europoje ir Lietuvoje, konkretūs savano-
rystės pavyzdžiai, visuomenininkų požiūris į savanorišką veiklą, šios veiklos inici-
atyvos, projektai, individualios istorijos. Kampanijos tikslinė grupė – 14-29 metų 
jaunimas. Kampanijos metu apie savanorišką veiklą viso publikuoti 65 tekstai. 
Juos galite rasti naujienų portale Delfi.lt: http://pilietis.delfi.lt/news/savanoryste-
skelbiami-nugaletojai.d?id=54446085.

Savanorystės kampanija socialiniame tinkle „Facebook“ 

Kampanijai įgyvendinti su-
kurta detali dviejų herojų (pro-
filių) – „Savanoriai Lietuvoje“ 
ir „Velniūkštis Lietuvoje“ 
charakteristika ir logotipai, jų 
puslapiai paleisti socialiniame 
tinkle „Facebook”. 

Profilis „Savanoriai Lietuvoje“ – tai platforma visiems, besidomintiems aktyvia 
savanoriška veikla, norintiems tapti savanoriais, pasidalinti asmenine patirti-
mi, ieškantiems savanorių bei norintiems informuoti apie vykdomą savanorišką 
veiklą. Šio profilio adresas socialiniame tinkle „Facebook“: www.facebook.com/
SavanoriaiLietuvoje.  

„Velniūkštis Lietuvoje“ – profilis, skatinęs diskusijas savanoriškos veiklos tema, o 
tuo pačiu informavęs apie savanorystę ir jos galimybes.

Puslapiai nuolat atnaujinti aktualia informacija, teiktos viešųjų ryšių specialistų 
konsultacijos dėl kampanijos vystymo. Socialiniame tinkle „Facebook” sukurta ir 
transliuota profilių reklama. 

Konkursas „Savanoriškos veiklos sostinės“ 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), siekdama skleisti savanoriškos 
veiklos idėją ir vertybes visos šalies mastu, 2011-ais metais organizavo konkur-
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są „Savanoriškos veiklos sostinės“. Iniciatyvos 
tikslai: skatinti savanorystę Lietuvos regionuo-
se, į savanoriškos veiklos idėjas atkreipti vietos 
valdžios institucijų ir verslo atstovų dėmesį bei 
skatinti burtis vietos savanorių bendruomenes ir 
kartu įgyvendinti iniciatyvas.  

Pirmasis konkurso etapas – savanoriškos veiklos sostinių atranka – prasidėjo ge-
gužės mėnesį. Asmenys ir asmenų grupės kviesti pildyti anketas interneto portale 
„Eurodesk Lietuva“. Anketose prašyta nurodyti, kokias miesto problemas norima 
išspręsti ir kokias konkrečias savanoriškas iniciatyvas siekiama įgyvendinti. Pildyti 
anketas galėjo visi norintys – tiek pavieniai asmenys, tiek jų grupės. Informacija ir 
anketa išplatinta visiems Lietuvos nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos atsto-
vams, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybėms ir kt. 

Atrankos metu sulaukta daugiau nei 60 savano-
riškos veiklos pasiūlymų su konkrečių problemų 
sprendimo būdais. Konkurso „Savanoriškos veiklos 
sostinės“ titulas suteiktas 5-iems Lietuvos mies-
tams –  Alytui, Kėdainiams, Biržams, Palangai ir 
Šiauliams. Jų atstovai pasiūlė daugiausiai ir įdo-
miausių savanoriškų veiklų ir iniciatyvų. 

Per mėnesį kiekviename mieste vyko įvairios savanoriškos akcijos, savanorių ben-
druomenės susitikimai. Daug dėmesio skirta ryšiams su žiniasklaida – taip visuo-
menei pristatytas konkursas, Savanoriškos veiklos metai ir jų metu vykstantys 
projektai.

Konkursą finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
(SADM).

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistema 
(JOVKGS)
JOVKGS – tai nuosekliai vykdomų organizacijos veiklos kokybės įvertinimų bei vei-
klos tobulinimo sistema, kuri leidžia nuolat stebėti bei kelti organizacijų veiklos ko-
kybės lygį. Ji apima tokias veiklas kaip įvertinimas, veiklų planavimas, kompetencijų 
kėlimo renginiai ir konsultacijos.

Konkurso „Savanoriškos veiklos 
sostinės“ titulas suteiktas 

5-iems Lietuvos miestams –  
Alytui, Kėdainiams, Biržams, 

Palangai ir Šiauliams.
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Sistemą sudaro specifinė metodika, dalyvaujan-
čios organizacijos, ekspertų tinklas bei sistemos 
koordinatorius. Veikiantis ekspertų tinklas yra 
pagrindinis informacijos ir žinių šaltinis daly-
vaujančioms organizacijoms. Įvertinimai atlie-
kami remiantis jaunimo organizacijoms pritaikyta metodika, o vėliau įvertinimo 
pagrindu yra ruošiami veiklos planai, padedantys kelti silpniausių sričių kokybę.

2011 metais dalyvavimą sistemoje baigė 17 organizacijų (16 LiJOT, 1 – nepriklau-
santi LiJOT), iš jų 8 nacionalinės jaunimo organizacijos, 7 regioninės jaunimo or-
ganizacijų sąjungos – apskritieji stalai, 1 jaunimo centras, 1 viešoji įstaiga, dirbanti 
su vaikais ir jaunimu.

Organizacijų vertinimai pradėti 2010 m. birželio mėnesį, baigti – spalio pradžio-
je, juos atliko LiJOT samdomi ekspertai. Kiekvienos organizacijos vertinimą dėl 
objektyvumo ir kitų kriterijų atliko po 2 ekspertus. Šiuo metu ekspertų tinkle yra 
8 asmenys.

Pagal galimybes, buvo stengiamasi po įvertinimo ir veiklos plano sudarymo dar kartą 
susitikti LiJOT bei organizacijos atstovams, aptarti organizacijos situaciją, kartu per-
žiūrėti veiklos planą, įvertinti, ar viskas į jį įtraukta, ar viskas bus įgyvendinta. Taip pat 
buvo tinkamasi su organizaciją vertinusiais ekspertais, domimasi papildoma informa-
cija apie organizaciją, kuri paaiškėjo vertinimo metu, bet pagal metodiką nėra vertina-
ma – daugiau mažiau apie vidinius organizacijos bendravimo ir veiklos aspektus, asme-
niniai eksperto pastebėjimai apie situaciją. Kiekviena organizacija, pagal savo poreikius 
(silpniausias sritis), pasiruošė iki metų trukmės veiklos tobulinimo planą. 

Po organizacijų tyrimo apibendrinti rezultatai, pagal kuriuos pastebėtos naciona-
linėms jaunimo organizacijoms būdingiausios problemos: vadybos įgūdžių trūku-
mas, finansų planavimas, žmogiškieji faktoriai. Nacionalinių jaunimo organizaci-
jų problemos – per didelis veiklos kiekis, priežiūros institucijos, administracijos 
trūkumas, taip pat – sutarčių su rėmėjais nebuvimas (užtikrintų ilgalaikį bendra-
darbiavimą), iš anksto numatyti projektų rezultatai (leistų konkrečiau nukreipti 
veiklas), internetinio puslapio tobulinimas ir panašiai. Regioninės jaunimo organi-
zacijos – Apskritieji stalai dažniausiai susiduria su dažna žmonių kaita, čia ne retai 
neperduodami pradėti darbai ir pan.

Dalyvaudamos šioje sistemoje, organizacijos pamatė, ką galima tobulinti savo vei-
kloje, kokių sričių, kurios palengvintų ir optimizuotų veiklą, neapima dabartinė jų 
veikimo sistema, t.y., sužinojo, ką turi turėti vadybine prasme ideali organizacija.

2011 metais dalyvavimą 

sistemoje baigė 17 organizacijų.
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Projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 
2011-2012“
2011 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įgyvendino tęstinį projektą 
„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“. Projektu siekiama stiprin-

ti regioninių jaunimo organizacijų tary-
bų partnerystę su savivaldybėmis, skatinti 
struktūrinį dialogą per skaidrų jaunimo ir 
jaunimo organizacijų interesų atstovavimą 
ir įgalinti regionines jaunimo organizacijų 
tarybas vykdyti regioninei jaunimo politi-
kai keliamus tikslus.

2011 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba toliau įgyvendino tęstinį projektą 
„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“ kartu su 8 regioninėmis 
jaunimo organizacijų tarybomis. Šiuo projektu siekiama stiprinti regionines jauni-
mo organizacijų tarybas ir jų darbą su savivaldybės jaunimo reikalų taryba, sutei-
kiant joms reikalingas kompetencijas bei įgūdžius jų veiklos įgyvendinimui. Taip 
pat skatinti struktūrinį dialogą tarp savivaldybės politikų, administracijos, institu-
cijų darbuotojų bei jaunimo atstovų. Regioninėms jaunimo organizacijų taryboms 
nuolat teikiama naujausia bei aktualiausia informacija apie jaunimo politikos įgy-
vendinimą vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu. 

Įgyvendinamas projektas sudaro galimybes bei 
sąlygas užtikrinti aktyvų jaunų žmonių daly-
vavimą demokratiniuose sprendimų priėmimo 
procesuose ir įgalinti regionines jaunimo orga-
nizacijų tarybas tinkamai atstovauti savo narių 
interesams bei konstruktyviai dirbti su savival-
dybės jaunimo reikalų tarybomis.

Projekto įgyvendinamos veiklos taip pat skatina 
aktyvų regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
bendradarbiavimą bei gerosios patirties mai-

2011 m. Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryba toliau 

įgyvendino tęstinį projektą 
„Struktūrinio dialogo stiprinimas 

regionuose 2011-2012“ kartu 
su 8 regioninėmis jaunimo 

organizacijų tarybomis.
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nus. Nuolat atnaujinama projek-
to skiltis puslapyje www.lijot.lt 
leidžia stebėti projekto eigą bei 
pasiekimus. Socialiniame tinkle 
„Facebook“ sukurtame projek-
to puslapyje regioninių jaunimo 
organizacijų tarybų atstovai da-
linasi gerąja patirtimi, metodais 
bei įspūdžiais iš jau įvykusių pro-
jekto renginių.

Projekto partneriai

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskrita-•	
sis stalas“;

Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;•	

Joniškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;•	

Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;•	

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;•	

Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“;•	

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“;•	

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.•	
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2011 m. veiklos

Planavimo susitikimas

Projekto įgyvendinimo pradžioje, 2011 m. liepos mėn. įvyko planavimo susitiki-
mas, kuriame dalyvavo visos projekto partnerės, regioninės jaunimo organizacijų 
tarybos. Susitikimo metu buvo aptarti bei pristatyti techniniai ir finansiniai pro-
jekto įgyvendinimo aspektai, pasidalinta atsakomybėmis. Projekto partnerės pa-
siskirstė darbais, sudarė aiškų projekto veiklų įgyvendinimo planą. Aktyvus daly-
vavimas ir projekto partnerių įsitraukimas suteikė galimybę efektyviai įgyvendinti 
numatytas veiklas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų 
susitikimas

Šiame susitikime dalyvavo atstovai iš 14-os Lietuvoje veikiančių regioninių jauni-
mo organizacijų tarybų. Susitikimo metu regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
atstovams buvo pristatyta tarptautinė bendradarbiavimo programa „Twin Cities“ 
bei galimybės ja pasinaudoti savo regione, taip pat – LiJOT regioninių reikalų ko-
miteto veikla, savanoriškos veiklos įstatymas ir jo pritaikymas praktikoje, ES pro-
grama „Veiklus jaunimas“, jos galimybės regioninėms jaunimo organizacijoms 2012 
m., Eurodesk Lietuva tinklo galimybės ir perspektyvos regionuose. Visi susitikimo 
dalyviai aktyviai dirbo trijose darbo grupėse: LiJOT regioninių reikalų komitetas, 
Jaunimo organizacijų komunikacija ir rezoliucijos dėl Socialinių paslaugų priežiū-
ros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos tobulinimo 
rengimo. Darbo grupėse gauti rezultatai leido tobulinti regioninių jaunimo orga-
nizacijų tarybų veiklą, nustatyti aiškias veiklos kryptis bei gaires LiJOT regioninių 
reikalų komitetui, o darbo grupės metu parengta rezoliucija buvo priimta 31 – ojoje 
LiJOT Asamblėjoje. Apie ją plačiau skaitykite I LiJOT veiklos krypties skiltyje „31-
oji LiJOT Rudens Asamblėja“. 

Strateginės planavimo sesijos savivaldybėse

2011 m. įvyko dvi strateginės planavimo sesijos Rokiškio ir Panevėžio savivaldybė-
se. Sesijose dalyvavo regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai bei savival-
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dybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nariai. Jų metu padedant konsultantams ir 
remiantis neformalaus ugdymo metodais buvo sukurti aiškūs ir realiai įgyvendi-
nami SJRT veiklos planai minimaliam metų laikotarpiui. Efektyvus sukurto veiks-
mų plano įgyvendinimas padeda keisti požiūrį apie savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybos darbą ir atsakomybę bei sudaro sąlygas užtikrinti informacijos perdavimą 
naujai į tarybą išrenkamiems žmonėms. 

Teminiai kompetencijų kėlimo renginiai

2011 m. įvyko 2 teminiai kompetencijų kėlimo renginiai temomis „Tarptautinis 
bendradarbiavimas“ ir „Veiklos planavimas“. Šiuose renginiuose buvo kviečiami 
dalyvauti projekto partnerių regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai ir 
kitų jaunimo organizacijų atstovai. Renginių metu kalbėta apie tarptautinio ben-
dradarbiavimo galimybes, dalintasi gerąja patirtimi, pristatytos naujos tarptauti-
nio bendradarbiavimo programos. Kompetencijų kėlimo renginio „Veiklos plana-
vimas“ metu jaunimo organizacijų atstovai turėjo galimybę sužinoti daugiau apie 
laiko planavimo metodikas, išmoko susidaryti aiškų ir įgyvendinamą savo veiklos 
planą. Visų renginių metu jų dalyviai buvo skatinami dalintis šiomis kompetenci-
jomis ir savo organizacijose. 

Šis projektas yra tęstinis ir taip pat bus įgyvendinamas 2012 m. 

Ilgalaikiai mokymo kursai mokymų vadovams 2010 – 2012 m. 
2011 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, bendradarbiaudama su Lietuvos 
neformaliojo ugdymo asociacija (LiNA), toliau vykdė ilgalaikius (2010 – 2012 m.) 
mokymų kursus mokymų vadovams. 

Mokymo kursai susideda iš trijų tipų veiklų:

Mokymo seminarai;•	

Vienerių metų darbinė praktika su grupėmis;•	

Individualus mokymasis.•	



48

Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų asmenines bei profesines kompetencijas, 
kurios įgalins juos rengti, įgyvendinti ir vertinti mokymo veiklas, paremtas besi-
mokančiųjų poreikiais bei atitinkamomis metodikomis.

Mokymų kursuose dalyvauja 15 jaunų žmonių 
iš įvairių Lietuvos regionų.

2011 m. vasario mėn. įvyko trečiasis seminaras, 
kurio metu dalyviai gilino žinias, kaip valdyti 
konfliktus mokymo vadovų komandoje, kaip 
efektyviai bendradarbiauti, mokytis mokymo 
vadovų komandose, adaptuoti esančias ir kurti 

naujas mokymų metodikas pagal dalyvių ir organizacijų poreikius, mokymų kon-
tekstą bei išteklius.

Kovo – balandžio mėn. vyko ketvirtasis ilgalaikių mokymo kursų seminaras. Jo 
dalyviai toliau gilino žinias lydint asmenį individualiame ir grupiniame mokymosi 
procese, atpažįstant ir adekvačiai reaguojant į savo ir dalyvių emocijas. Mokytasi 
naudoti, adaptuoti ir kurti mokymų metodikas, paremtas jaunimo neformaliojo 
ugdymo principais, gebėti efektyviai dirbti mokymų vadovų komandose ir kt.

Paskutiniajame seminare dalyviai mokėsi išmanyti mokymo vadovo vaidmenis, 
suprasti ir naudoti savo patirtį ir gebėjimus, akcentuota būtinybė nuolat tobulin-
ti savo asmenines ir profesines kompetencijas,  išmanyti Lietuvos jaunimo veiklos 
(politikos) kontekstą.

Po vykdytų seminarų prasidėjo savarankiškas dalyvių praktikos etapas, kuris 
tęsiasi iki 2012 m. gegužės. Po jo bus vykdoma dalyvių atestacija bei bus išduoti 
sertifikatai.
 

Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programa
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kartu su Jaunimo reikalų departamentu (JRD) 
2011 metais organizavo Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programą, 
skirtą jaunimo organizacijų arba su jaunimu dirbančių organizacijų nariams. Jaunimo 
organizacijų mokymų vadovų ruošimo programos parengimas leido stiprinti nevyriau-
sybines organizacijas, kelti savo mokymų vadovų kompetenciją, o kartu taip didinti savo 
organizacijos veiklos kokybę.

Mokymų kursuose dalyvauja 

15 jaunų žmonių iš įvairių 

Lietuvos regionų.
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Programoje dalyvavo 150 jaunimo 
organizacijų ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų atstovų.

Šiais mokymo kursais siekta ugdyti dalyvių kompetencijas, suteikiant jiems ži-
nias, galimybę ugdyti įgūdžius ir formuoti mokymų vadovo laikyseną ir požiūrius. 
Visuminis kompetencijos ugdymas reikalauja teorinio ir praktinio patyrimo deri-
nimo bei laiko.

Jaunimo organizacijų mokymų vadovų ruošimo programą sudarė penki etapai: 

Pirmasis etapas – vienos dienos trukmės se-•	
minaras. Pirmasis seminaras buvo nukreip-
tas į dalyvių mokymosi poreikių tyrimą bei 
poreikių tyrimų metodikų mokymąsi;

Antrasis etapas – dalyvių praktika •	
organizacijose;

Trečiasis etapas – dviejų dienų trukmės seminaras. Seminaras nukreiptas į •	
mokomųjų užsiėmimų kūrimą savo organizacijų nariams.

Ketvirtasis etapas – dalyvių praktika vykdant ugdomąsias veiklas jaunimo •	
organizacijose.

Penktasis etapas – vienos dienos trukmės seminaras. Šio etapo metu orien-•	
tuotasi į aptarimą, įvertinimą ir numatyti tolimesni asmeninio ir profesinio 
tobulėjimo būdai.

Mokymai nebuvo standartiškai sudėti į vieną seminarą, o ilgesnis mokymosi pro-
cesas užtikrino dalyviams galimybes įgyti ne tik teorinį ar simuliatyvų, bet ir prak-
tinį patyrimą savo organizacijose.

Programoje dalyvavo 150 jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organi-
zacijų atstovų. Visa ilgalaikė mokymo programa paremta jaunimo neformaliojo 
ugdymo principais. 

Programa ruošta remiantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos įgyvendinamu projektu „Partnerystės tarp valstybinio ir ne-
vyriausybinio sektorių stiprinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“.

Vidinės darbo grupės ir tinklai
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, siekdama išgirsti organizacijų narių nuomo-
nę, poreikius bei konsultuotis su jais įvairiais jaunimui aktualiais klausimais, kas-
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met kviečia aktyviai dalyvauti įvairiose vidinėse darbo grupėse. LiJOT organizacijų 
atstovai taip pat kviečiami kelti savo kompetencijas teminiuose susitikimuose, vadi-
namuose tinklais. 

Darbo grupė dėl jaunimo ministerijos kūrimo. LiJOT 28-os Asamblėjos metu 
(2010 m.) buvo svarstoma Rezoliucija dėl už jaunimo politiką atsakingos ministe-
rijos kūrimo. LiJOT nariams Asamblėjoje išreiškus pageidavimą atlikti išsamesnę 
kitų šalių praktikų analizę bei parodyti aiškią pridėtinę vertę „jaunimo“ ministeri-
jos įkūrimo, buvo nuspręsta sukurti darbo grupę šiam klausimui nagrinėti.

Pagrindiniai darbo grupės tikslai buvo pateikti kitų šalių jaunimo politikos įgy-
vendinimo mechanizmų analizę bei parengti dokumentą dėl už jaunimo politiką 
atsakingos institucijos LiJOT 29-ai Asamblėjai svarstyti. 

LiJOT nariai buvo pakviesti į tris susitikimus, kurių metu buvo dalinamasi nuo-
monėmis apie tokios ministerijos galimą naudą, atlikta šio klausimo SSGG analizė, 
analizuota kitų šalių institucinė praktika įgyvendinant jaunimo politiką. Darbo 
grupės rezultatas – LiJOT Asamblėjai antrąkart pateikta svarstyti jau papildyta 
rezoliucija. 

Rezoliucija nesurinko reikiamo palaikymo ir nebuvo patvirtinta.

Darbo grupė dėl „Veiklaus jaunimo“ programos ateities. 2011 m. balandžio mėn. 
įvyko keletas darbo grupės susitikimų, kuriuose dalyvavo LiJOT Valdybos, Biuro 
bei LiJOT organizacijų narių atstovai. Darbo grupė parengė poziciją dėl Europos 
Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ ateities. Ši iniciatyva atsirado atsižvelgus į 
tai, kad naujasis Europos Sąjungos programinio finansavimo laikotarpis 2014-2020 
metais žada pokyčių jaunimo ir jaunimo organizacijų neformaliojo ugdymo finan-
savimo srityje. Pozicija priimta 29-ojoje LiJOT Asamblėjoje.

LiJOT tinklai ir jų veikla

Nuo 2009 metų LiJOT savo narių atstovams, atsakingiems už tam tikras sritis savo 
organizacijoje, rengia teminius susitikimus, vadinamus tinklais. 2011 metais vei-
kė 3 tinklai: LiJOT narių atstovų, atsakingų už organizacijų tarptautinius ryšius, 
LiJOT narių atstovų, atsakingų už ryšius su visuomene, LiJOT bendradarbiavimo 
su verslu ir lėšų paieškos.
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LiJOT narių atstovų, atsakingų už organizacijų tarptautinius ryšius, tinklo 
veikloje 2011-aisiais metais daug dėmesio skirta individualiems susitikimams su 
LiJOT narių tarptautinių reikalų koordinatoriais, siekiant išsiaiškinti organiza-
cijų padėtį ir poreikius. Įvertinus skirtingą organizacijų prigimtį, veiklos sritis ir 
pajėgumus, buvo identifikuoti pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria LiJOT 
nariai, vykdydami tarptautinę veiklą. Siekiant plėsti narių supratimą ir žinojimą 
apie tai, kokias paslaugas ir pagalbą LiJOT gali suteikti šioje srityje, buvo sukurtas 
LiJOT tarptautinių paslaugų paketas, kuris nariams buvo keletą kartų pristatytas 
įvairių renginių metu bei platinamas el.būdu. Be to, regioninėms jaunimo orga-
nizacijų sąjungoms buvo sukurtas atskiras metodinis pasiūlymas, kuriame galima 
rasti informaciją apie bendradarbiavimą tarp panašaus tipo organizacijų. Visą šią 
informaciją galima rast LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt.

LiJOT narių atstovų, atsakingų už ryšius su visuomene, tinklo nariai 2011 metais 
dalyvavo susitikime „Socialiniai tinklai ir jų panaudojimo galimybės“. Jaunimo 
organizacijų atstovams, socialiniuose tinkluose populiarinantiems savo organi-
zaciją, jos veiklą ir norintiems pagilinti turimas žinias apie socialinių tinklų sta-
tistiką bei naudojimosi jais galimybes, naujausias „Facebook“ tendencijas pristatė 
VšĮ „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūros“ komunikacijos vadovas 
V.Pilkauskas. Susitikimo metu pasidalinta informacija apie socialinių tinklų nau-
jienas, vartotojų lankymosi juose ypatybes bei naudojimosi įpročius. Jaunimas do-
mėjosi konkrečiais jaunimo organizacijų informacijos viešinimo socialiniuose tin-
kluose klausimais, domėjosi efektyviausiais būdais pasiekti tikslinę auditoriją. 

2011 m. įvyko LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir lėšų paieškos tinklo susi-
tikimas su Adele Wiman, Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) Lietuvoje 
NVO – verslo partnerysčių brokere. Susitikimo metu buvo pristatyta įmonių socia-
linė atsakomybė ir NVO vaidmuo padedant verslo įmonėms kurti projekto „Vartai: 
socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ teikiamas galimybes jaunimo organiza-
cijoms. JTVP atstovė pristatė NVO – verslo strategines partnerystes bei jų kūrimo 
perspektyvas. Tais pačiais metais LiJOT kartu su kitais socialiniais partneriais pra-
dėjo partnerystę strategiškai svarbioje jaunimo finansinio raštingumo srityje.
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III VEIKLOS KRYPTIS

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo 
informavimas

Projektas „Misija Sibiras‘11“ 
Jaunimas YRA pilietiškas ir patriotiškas, tik 
šias vertybes jauni žmonės suvokia kitaip nei 
prieš tai buvusios kartos, todėl jie neturi gali-
mybių visa tai parodyti visuomenei supranta-
momis „tradicinėmis“ priemonėmis. Su tokia 

idėja 2006 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pirmą kartą pradėjo 
rengti projektą „Misija Sibiras‘06“.

2011 m. jau šeštus metus iš eilės organizuotas projektas „Misija Sibiras“, kiekvienais 
metais vis didinantis savo gerbėjų ratą, subūrė dvi jaunimo ekspedicijų komandas į 
Tadžikistano Respubliką ir Tomsko sritį Rusijos Federacijoje.  

Projekto dalyvių atranka vykdyta remiantis pasiteisinusia iki šiol vykusių atran-
kų patirtimi, todėl visus, norinčius dalyvauti „Misija Sibiras‘11“ dalyvių atrankoje, 
kviesta pildyti elektroninę atrankos anketą. Ją rasti bei užpildyti jauni žmonės ga-
lėjo internete, projekto tinklapyje www.misijasibiras.lt. 2011 metais sulaukta dau-
giau kaip 1300 pretendentų anketų, pareiškusių norą dalyvauti projekte.

Antrasis projekto dalyvių atrankos etapas – bandomasis žygis – pirmąjį kartą or-
ganizuotas Aukštaitijos miškuose, partizanų takais. Dvi dienas vykusiame bando-
majame žygyje dalyvavo beveik 80 jaunuolių, tarp jų ir specialiai iš užsienio atvykę 
lietuviai. Po šio bandomojo žygio buvo atrinktos 2 ekspedicijų komandos.

Ruošiantis ekspedicijoms, gegužės mėn. surengtas „Misija Sibiras‘11“ paramos ak-
cija-koncertas, pirmą kartą įgyvendintas 2010-ais metais. Tai renginys, kurio metu 
Lietuvos televizijos žiūrovai galėjo prisidėti finansiškai prie projekto veiklų įgyven-
dinimo ir tapti šio projekto dalininkais. Į koncertą, vykusį LRT Didžiojoje studijo-
je, atvyko per 300 jaunų, pilietiškų bei patriotiškų žmonių.
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Viso renginio metu žiūrovai galėjo pri-
sidėti prie projekto „Misija Sibiras’11” 
ekspedicijos palaikymo, skambinda-
mi arba siųsdami trumpąsias žinutes. 
Koncerto metu visuomenė išreiškė ti-
kėjimą šiuo projektu, paaukodama kiek 
daugiau nei 60 000 Lt lietuvių kapinių 
Sibire tvarkymui. Toks didelis visuo-
menės palaikymas dar kartą leido įsi-
tikinti, kad projektas yra aktualus ir 
reikalingas.

Viena iš šių metų projekto ekspedicijų – 
Tadžikistano Respublikoje – išsiskyrė 
tuo, jog į Tadžikiją vykta pirmąjį kartą. 
Ekspedicijų metu didžiausias dėmesys 
buvo skiriamas tremtinių kapaviečių 
suradimui ir tvarkymui bei vis dar šia-
me regione gyvenančių lietuvių paieš-
koms, kryžių ir paminklo statymui. 

Lankydamiesi Sibire dalyviai susitiko su ten gyvenančias lietuviais, išklausė jų gy-
venimo istorijas, pažino vietos gyventojų kultūrą, tradicijas. 

Pagrindinė projekto dalis – tai įvykusių ekspedicijų viešinimas ir savo pavyz-
džio, kad būti šiuolaikišku, pilietišku bei patriotišku yra visiškai suderinama, 
parodymas.

Ekspedicijų pristatymai visuomenei – viena svarbiausių projekto veiklų. Jų metu 
siekiama visuomenei, o ypač jauniems žmonėms, pristatyti įvykusias ekspedicijas 
ir jaunimo įgautą patirtį. Projekto pristatymai vyksta bendrojo lavinimo mokyklo-
se, universitetuose, kolegijose, NVO, tolerancijos ugdymo centruose ir kitur. 2011 
m. sėkmingai įvyko daugiau nei 100 susitikimų įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. 

Projekto tinklapis šiemet sulaukė ypatingai didelio susidomėjimo. Vidutinis pus-
lapio lankomumas siekė per 40 000 unikalių lankytojų per mėnesį (pvz. 2011-ųjų 
metų – 35 000). Lankomumas ypač padidėjo prasidėjus susitikimams ir projekto 
pristatymams Lietuvos mokyklose, kultūros ir bendruomenių centruose, įvairiose 
organizacijose. Lietuvos gyventojų lankomumas tinklapyje sudarė apie 75% visų 
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apsilankiusiųjų, likusieji – užsieniečiai 
arba lietuviai, gyvenantys svetur.

Remiantis 2011 m. ekspedicijų medžia-
ga, sukurti net 2 dokumentiniai filmai 
„Misija Sibiras‘11“, apie ekspedicijas 
Tomske ir Tadžikistane. Simboliška, kad 
jaunų žmonių patirtį Sibire įamžinęs fil-
mas buvo rodomas Lietuvos televizijos 
(LTV) ir LTV World kanalais 2012 m. 
kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dieną. 

Atgarsiai apie projektą įvairiuose visuo-
menės sluoksniuose buvo girdimi viso 
projekto metu ir, tikimės, bus girdimi 
jam pasibaigus: 

projekto puslapyje internete www.mi-•	
sijasibiras.lt per metus apsilankė dau-
giau nei 400 000 unikalių vartotojų; 

sėkmingai įvyko daugiau nei 100 projekto pristatymų mokyklose, universite-•	
tuose, tolerancijos ugdymo centruose, visoje Lietuvoje bei užsienyje, kuriuose 
vidutiniškai dalyvaudavo per 100 jaunų žmonių; 

spaudoje apie projektą pasirodė apie 800 straipsnių, buvo parodyta iki 70 video •	
reportažų, interneto portaluose apie projektą „Misija Sibiras‘11“ buvo publi-
kuota daugiau kaip 600 publikacijų. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje eksponuotą „Misija •	
Sibiras‘11“ fotografijų parodą aplankė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

2011 m. LR Seimo valdyba įsteigė LR Seimo apdovanojimą Gabrielės •	
Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai”. Nominacijoje už 
pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui paskelbtas jaunimo pilietiškumo 
ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras’11”.
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Eurodesk Lietuva  
Europos informacinių paslaugų tin-
klas Eurodesk Lietuva jaunimui ir 
su jaunimu dirbantiems asmenims 
teikia išskirtinę informaciją apie 

mobilumą (savanoriška veikla, mokymasis, darbas, laisvalaikis ir kt.) ir galimybes 
(konkursai, renginiai, finansavimo programos ir kt.), administruoja jaunimo infor-
mavimo ir konsultavimo portalą www.žinauviską.lt. Tai nuolatinė Europos Sąjungos 
programos „Veiklus jaunimas“ paramos struktūra, remiama Europos Komisijos ir LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 2004 m. administruojama LiJOT.

Informacinių paslaugų plėtojimas ir kokybės užtikrinimas

2011 m. Eurodesk Lietuva didžiau-
sią dėmesį skyrė Europos Sąjungos 
(ES) savanoriškos veiklos metų te-
mos komunikavimui ir kartu plė-
tojo savo teikiamas informacines 
paslaugas šia tema. Sukurti trys 
nauji įrankiai (tarptautinių sava-
norystės programų, dažniausiai 
užduodamų klausimų, bendros 
informacijos) ir papildyti esami 
resursai. Ši tema buvo viena iš pa-
grindinių skatinant jaunų žmonių mobilumą vasarą per kampaniją „Ką veiksi va-
sarą?“, kuri vyko socialiniuose tinkluose, buvo viešinama LTV laidoje „Savanorių 
biuras“, „Žinių radijo“ žiniose ir kt. Be to, sukurta interaktyvi Kelionių Europoje, 
Darbo vasarai, atnaujinta Vasaros stovyklų duomenų bazės. 

Eurodesk Lietuva portalas tapo pagrindine LiJOT komunikavimo su jaunais žmo-
nėmis priemone ES savanoriškos veiklos metų kontekste: čia galėjo registruotis ir 
buvo informuojami Europos vyrų krepšinio čempionato savanoriai, pildytos pa-
raiškos „Savanoriškos veiklos sostinių“ konkursui, pranešta apie kitus jaunimui 
aktualius įvykius. 

Dar daugiau naujų resursų sukurta atnaujinus Eurodesk Lietuva portalą žinau-
viską.lt, kuriame pradėta rengti EurodeskTV vaizdo skiltis, taip pat peržiūrėtos, 



56

atnaujintos ir papildytos visos duomenų bazės, 
veikusios ankstesnėje portalo versijoje. Naujasis 
portalas rengtas atsižvelgiant į vykdytų apklau-
sų ir fokus grupių rezultatus, ankstesnio portalo 
lankomumo tendencijų analizę. 

Nuo naujojo portalo ir atnaujinto naujienlaiš-
kio paleidimo įvestas naujasis ženklas „Žinau 
viską“, atspindintis jaunatvišką maksimalizmą, 
siekį sužinoti daugiau ir Eurodesk Lietuva pro-
gramos tikslą plėsti savo temų ratą, tapti ben-
drinio jaunimo informavimo ir konsultavimo 
kanalu. Naujo ženklo integravimo tikslingumą 

atspindi išaugęs programos paslaugų vartotojų skaičius.

Ypatingo dėmesio verta Lietuvos jaunimo organizacijų duomenų bazė, kuri ži-
nauviską.lt portale yra didžiausia, turinti daugiau nei 1700 skirtingų organizacijų 
duomenis iš visos Lietuvos. Teisingą programos kryptį įrodo ir didėjantis paslaugų 
naudojimas – portalo lankomumas išaugo 48 proc. (431 442 unikalių IP), savaitinio 
naujienlaiškio (išplatinti 48 numeriai) prenumeratorių (1399 el. pašto adresai) - 144 
proc., patalpintų naujienų skaičius (884) – 102 proc. lyginant su 2010 m. Užklausos, 
kurių atsakyta 265, skaičiuojamos tik atsakytos el. paštu ir telefonu, todėl jų skai-
čius mažesnis, nes ankstesniais metais buvo sumuojamos ir žodžiu atsakytos už-
klausos, kurių bet kokiu atveju dėl didesnio renginių skaičiaus buvo daugiau nei 
2010 m. Socialinių tinklų (Facebook, Twitter) sekėjų skaičius išaugo beveik dvigu-
bai (~5700) dėl nuolat vykusios komunikacijos su vartotojais, specialių kampanijų 
(„Lobių medžioklė“, Eurobasket 2011 kaukių žaidimas ir kt.).

2011 m. dalyvauta didelio 
matomumo renginiuose: 
LCC karjeros ir jaunimo or-
ganizacijų mugė Klaipėdoje, 
„Savanorystės akademija“ 
Kaune, „Rugsėjo 1-osios“ 
šventė Vilniuje ir kt. Juose tin-
klo atstovai konsultavo apie 
1400 jaunų žmonių. Taip pat 
surengti 28 pristatymai (ypač 
apie savanorišką veiklą ir jo 

Portalo lankomumas išaugo 
48 proc. (431 442 unikalių 

IP), savaitinio naujienlaiškio 
(išplatinti 48 numeriai) 

prenumeratorių (1399 el. pašto 
adresai)  – 144 proc., patalpintų 

naujienų skaičius (884) - 102 
proc. lyginant su 2010 m.
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galimybes) ar informaciniai 
renginiai, kuriuose dalyvavo 
562 jauni žmonės ir su jauni-
mu dirbantys asmenys. 

Tradiciškai metų pradžioje 
atliktas kokybės vertinimas 
pagal Eurodesk tinklo me-
todiką. Bendrame visų 35 
nacionalinių partnerių ver-
tinime Lietuva priskirta prie 
pažangiausių.

Buvo nuolat atsakomos Eurodesk nacionalinių 
partnerių užklausos intraneto sistemoje, akty-
viai dalyvauta visose vykdytose apklausose, dis-
kusijose dėl Eurodesk tinklo plėtros.

Eurodesk Lietuva darbuotojai ir savanoriai daly-
vavo Eurodesk tinklo susitikimuose Vokietijoje 
ir Belgijoje, įvadiniuose mokymuose Eurodesk 
Briuselio biure ir Eurodesk regioninių partne-
rių susitikime Briuselyje, NORDBUK Šiaurės 
šalių jaunimo informavimo darbo grupėje Suomijoje. Pažymėtina, kad Eurodesk 
Lietuva programos atstovai dalyvavo Europos jaunimo informavimo ir konsulta-
vimo agentūros (ERYICA) įvadiniuose mokymuose Kipre „YIntro“ jaunimo infor-
mavimo darbuotojams. Tai – pirmieji kvalifikuoti jaunimo informavimo darbuoto-
jai Lietuvoje, turintys Europoje pripažintą ERYICA sertifikatą. 

Tinklo plėtra 

Didžiausias 2011 m. pasiekimas – kartu su ES programa „Veiklus jaunimas“ įkurtas 
ir aktyviai veikiantis jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“, kuriame metų pabai-
goje buvo užsiregistravę 223 jauni žmonės iš visos Lietuvos. Jaunieji žurnalistai pri-
sideda prie programos turinio kūrimo ir žinučių skleidimo, informaciją pateikda-
mi jauniems žmonėms suprantamesne ir patrauklesne kalba: rašydami straipsnius, 
imdami interviu, kurdami vaizdo reportažus ir iliustracijas naujienoms. Per 2011 
metus jaunieji žurnalistai sukūrė virš 170 straipsnių. Pradžioje buvo rengti regio-

Didžiausias 2011 m. pasiekimas – 
kartu su ES programa „Veiklus 
jaunimas“ įkurtas ir aktyviai 

veikiantis jaunųjų žurnalistų tinklas 
„Žinau viską“, kuriame metų 

pabaigoje buvo užsiregistravę 223 
jauni žmonės iš visos Lietuvos.
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niniai įvadiniai tinklo susitikimai, vėliau pereita daugiau prie nuotolinio žurnalis-
tų konsultavimo. Ši iniciatyva Europos Eurodesk tinklų kontekste pripažinta kaip 
viena inovatyviausių tinklo veiklų, kuriomis jau aktyviai susidomėjo Šveicarijos, 
Slovakijos ir kiti Eurodesk nacionaliniai partneriai. Jaunųjų žurnalistų tinklas to-
liau plėtojamas kaip nuolatinė tinklo struktūra, naujame portale sukurti automa-
tiniai įrankiai jauniesiems žurnalistams, kas mėnesį skatinama aktyviai veikti per 
specialią motyvavimo sistemą (mokymosi galimybės, suvenyrai, partnerių įsteigti 
prizai). Tinklo narių darbai publikuojami ne tik žinauviską.lt, tačiau ir partnerių ži-
niasklaidoje (15min.lt „Įkrauk“ ir kt.).

Metų pabaigoje atnaujintas regioninių partnerių tinklas, surengti pirmi mokymai 
naujiems atstovams skirtinguose regionuose. Ši programos dalis yra tobulinama ir 
aktyviai bus įgyvendinta 2012 m.

Bendradarbiavimas su kitais tinklais

2011 m. aktyviai bendradarbiauta su ES programą „Veiklus jaunimas“ administruo-
jančia Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, su kuria kartu koordi-
nuojamas jaunųjų žurnalistų „Žinau viską“ tinklas. Dalyvauta Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje rengtuose tradiciniuose ES informacinių tinklų susitikimuo-
se, kuriuose pristatytos Eurodesk Lietuva teikiamos paslaugos ir bendradarbiavi-
mo galimybės. Taip pat užmegztas bendradarbiavimas su Europe Direct centrais 
regionuose, kuriuose Eurodesk Lietuva atstovai dalyvavo savanorystės diskusijo-
se ir pristatymuose. Svarbiu partneriu tapo Mokymosi visą gyvenimą programą 
administruojantis Švietimo mainų paramos fondas, su kuriuo (ypač Euroguidance, 
Europass) kartu išleistas savanoriškos veiklos naujienlaiškis, prisidėta prie savano-
rystės seminaro organizavimo ir turinio, nuolat palaikomas bendradarbiavimas dėl 
kitų klausimų. 

Taip pat svarbiu metų įvykiu tapo Tarptautinis jaunimo informavimo ir konsulta-
vimo sistemos kūrimo seminaras, surengtas kartu su Jaunimo reikalų departamen-
tu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, remiant Baltijos jaunimo fondui. 
Seminare dalyvavo skirtingų sektorių atstovai (jaunimo organizacijos, savivaldy-
bių jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbo centrai ir kt.) ir tarptautiniai 
ekspertai ir partneriai iš Suomijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir Europos jaunimo 
informavimo ir konsultavimo agentūros. Pastarasis renginys turės ypatingos įtakos 
tolimesniam jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos vystymui Lietuvoje.
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Europos jaunimo savaitės matomumo užtikrinimas

Gegužės mėn. vykusios Europos jaunimo savaitės metu Eurodesk Lietuva portalas 
skelbė informaciją apie jaunimo renginius, vykstančius įvairiuose Lietuvos mies-
tuose, skirtus paminėti Europos jaunimo savaitę. Portale buvo patalpinti specialūs 
Europos jaunimo savaitės skydeliai, nukreipiantys į www.youthweek.com portalą. 
Europos jaunimo savaitės centriniame renginyje Briuselyje dirbo ir visai Europai 
reportažus rengė jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“ narė.

Kaip bendra europinio Eurodesk tinklo iniciatyva, gegužės 20 dieną Vilniuje, 
Katedros aikštėje, buvo surengtas flashmob‘as „Jauna Europa juda“, kuriame dau-
giau nei 100 jaunų žmonių leido į dangų spalvotus lėktuvėlius, taip pranešdami vi-
siems, kad jaunimas yra aktyvus. Išlankstyti lėktuvėliai su kontaktine informacija 
buvo išdalinti praeiviams. Tą pačią dieną, tuo pačiu metu flashmob‘ai vyko ir kitose 
Europos šalyse (Vokietijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje).

Europos jaunimo portalo priežiūra 

Efektyviai įgyvendinta Europos jaunimo portalo priežiūra: per visus metus iš-
verstos 66 naujienos, kurios buvo talpinamos Europos jaunimo portale, Eurodesk 
Lietuva interneto svetainėje bei partnerių kanaluose. Taip pat bendradarbiauta ren-
giant Europos jaunimo portalo vartotojų apklausą, skirtą poreikiams pažinti ir ten-
dencijoms nustatyti, ruošiantis portalo atnaujinimui. 

Informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija 
„Man ne dzin” 2011 m. 

LiJOT jau penktą kartą startavo su informaci-
ne jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija 
„Man ne dzin“, skirta 2011 metais vasario mė-
nesį vykusiems LR savivaldybių tarybų rinki-

mams. Kampanijos veidu pasirinktas MC Mandzinas, vadinantis save reperiu, eks-
tremalu, neapšviestų gatvių ir tamsos valdovu, provokacijomis, savo paradoksalia, 
naivia ir ironiška asmenybe siekiantis atkreipti dėmesį į miesto gyventojams aktua-
lias problemas. 
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2011 metų kampanijos tikslinė auditorija – jauni žmonės. Šios rinkėjų grupės iš-
skirtinis bruožas yra ciniškas požiūris ir maža motyvacija atlikti pilietinę pareigą 
balsuojant. Specialiai kampanijai buvo sukurtas iracionalus personažas – repe-
ris MC Mandzinas, įkūnijęs savimi patenkintą ir miesto problemas ignoruojantį, 
iracionalų jaunuolį, susiduriantį su įvairiomis problemomis mieste. 

Kampanijos rėmuose veikė MC Mandzino tinklaraštis (www.mannedzin.lt), taip 
pat socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta atvira grupė, kurioje buvo teikiama 
su rinkimais susijusi informacija ir kampanijos herojaus pasisakymai. Sukurti 3 
video klipai, kuriuose pristatoma Savivaldybės Tarybos kompetencijoje esantys 
klausimai. 

Pasiekti kampanijos rezultatai: išplatinti 7 pranešimai žiniasklaidai, kampanijos 
žinutės žiniasklaidoje pasirodė daugiau nei 50 kartų. Informacinės kampanijos rė-
muose išleisti video klipai, kurie kartu buvo peržiūrėti daugiau nei 13 tūkst. kartų. 
MC Mandzino puslapis „Facebook“ tinkle buvo peržiūrėtas daugiau nei 35 tūkst. 
kartų. Bendra įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis pasiekta auditorja siekia virš 
2 mln. asmenų.

„Jaunimo stipendija“
2011 m. sausio mėn. startavo labdaros ir paramos fon-
do „Jauniems“ ir LiJOT įsteigta „Jaunimo stipendija“, 
skiriama studentams, parengusiems magistro darbus 
apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką Lietuvoje. 
Stipendija įsteigta siekiant skatinti magistro programų 
studentus geriau pažinti jaunimą ir jų poreikius bei 
ugdyti perspektyvius jaunus mokslininkus specializuo-
tis jaunimo situacijos tyrimų srityje. 

Stipendijų konkursui gali būti teikiami konkrečioje mokslo institucijoje (universi-
tete, kolegijoje, akademijoje ir kt.), ne seniau kaip prieš dvejus metus nuo konkurso 
paskelbimo datos apginti magistriniai darbai.  

Visi darbai, teikiami stipendijų fondui, turi būti rašomi jaunimo politiką apiman-
čiose srityse ir atitikti bent vieną iš šių kategorijų:

Jaunimo neformalus ugdymas; •	

Jaunimo organizacijų (JO) pridėtinė vertė;•	
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Jaunimo informavimas;•	

Jauno žmogaus gerovei aktualiausių sričių analizė.•	

Pirmoji konkurso vienkartinė 1000 Lt stipendija atiteko Telšių rajono savivaldy-
bės administracijos švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei bei jaunimo reikalų 
tarybos narei Irenai Daubarienei, pateikusiai 2011-ųjų metų pavasarį Kauno tech-
nologijos universitete apgintą magistro darbą tema „Neformaliojo vaikų švietimo 
politikos įgyvendinimas: Telšių rajono savivaldybės atvejis“. 

„Jaunimo stipendija” įsteigta LiJOT Alumni iniciatyva, atsižvelgiant į tai, kad iki 
šiol Lietuvoje trūksta tyrimų, besigilinančių į konkrečias jaunimo bei nevyriau-
sybinio sektoriaus problemas. Tikimasi, kad tai bus priemonė, skatinanti daugiau 
domėtis jaunimu – pažinti poreikius, plėtoti jaunimo situacijos tyrimus. „Jaunimo 
stipendija” taip pat skirta nevyriausybinių organizacijų veiklos krypčių, kokybės, 
naudos visuomenei ir kt. tyrimams.

Daugiau informacijos apie „Jaunimo stipendiją“ ieškokite tinklapyje www.lijot.lt , 
skiltyje „Aktualu“.

LiJOT veiklos viešinimas
2011 m. vykdyta aktyvi Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos komunikacija, for-
muojama pagal tris pagrindines kryptis: (1) 
tarp LiJOT ir organizacijų narių, kitų nevy-
riausybinių organizacijų (NVO), (2) su vi-
suomene, naudojant žiniasklaidą kaip vie-
ną pagrindinių komunikacijos priemonių ir 
(3) su valdžios institucijomis.

Pirmosios krypties komunikacija vykdo-
ma pasitelkiant LiJOT interneto svetainę (www.lijot.lt), elektronines konferencijas 
(konferencija@lijot.lt ir kt.), susitikimus; antroji – pranešimus spaudai, spaudos 
konferencijas, konkrečiomis temomis inicijuojamus straipsnius, radijo, televizijos 
laidų rubrikas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais. Trečiosios krypties komuni-
kacija formuojama per pareiškimus, pozicijas, pranešimus valdžios institucijoms, 
organizuojant susitikimus, diskusijas.
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Tinklalapis www.lijot.lt 

LiJOT administruojama internetinė informacinė erdvė (www.lijot.lt) – tai įrankis 
LiJOT organizacijoms narėms talpinti savo informaciją, vienoje vietoje rasti aktu-
aliausias LiJOT bei Lietuvos jaunimo politikos žinias, informaciją apie nevyriau-
sybinių organizacijų finansavimo šaltinius, konkursus, renginius. Tinklalapyje 
pateikiama informacija naudinga ne tik aktyviai nevyriausybinėse organizacijose 
Lietuvoje bei užsienyje veikiantiems asmenims, bet ir studentams, moksleiviams, 
valstybės institucijų, verslo, žiniasklaidos atstovams.

2011 m. oficialiame LiJOT tinklalapyje www.lijot.lt vidutiniškai per mėnesį buvo 
talpinama iki 70-ies jaunimo organizacijų ir LiJOT partnerių  informacinių žinu-
čių, aktualių jaunimui, jaunimo organizacijoms ar su jaunimu dirbantiems asme-
nims. Per metus LiJOT tinklalapyje patalpinta apie 800 įvairaus pobūdžio žinučių 
ir naujienų. 

2011 m. LiJOT narės bei stebėtojos kviestos naudoti tinklalapį www.lijot.lt kaip 
įrankį savo organizacijos informacijos sklaidai. Per 2011 metus galimybe pačioms 
skelbti savo naujienas LiJOT tinklalapyje nuolat naudojosi organizacijos narės, ku-
rios per šį laikotarpį publikavo 312 naujienų. 

www.lijot.lt tinklalapį 2011 metais iki gruodžio mėn. pabaigos aplankė 468 009 
unikalūs lankytojai.

LiJOT naujienlaiškis „E-SKETIS“

Kiekvieną savaitę asmenys, tinklalapyje www.lijot.lt užsiprenumeravę LiJOT nau-
jienlaiškį „e-sketis“, į savo elektroninio pašto dėžutes gauna aktualiausią informa-
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ciją, suskirstytą į šias temas: LiJOT žinios, jaunimo 
aktualijos, LiJOT narių informacija, tarptautinės 
naujienos, naudinga informacija ir kvietimai į ren-
ginius. 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 svarbiau-
sias 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 800 elektro-
ninių paštų.

Kiekvieną 2011 metų mėnesį į LiJOT elektroninę konferenciją buvo siunčiama 
LiJOT Valdybos ir Biuro mėnesio veiklos ataskaita. Joje buvo galima rasti mėne-
sio veiklų aprašymus, suskirstytus pagal LiJOT strategijoje numatytas prioritetines 
veiklos kryptis.

Socialinis tinklas „Facebook“

LiJOT ryšių su visuomene vystymui 2011 metais toliau aktyviai 
naudotas populiarus komunikacijos įrankis – socialinis tinklas 
„Facebook“. LiJOT „Facebook“ puslapyje (www.facebook.com/
LiJOTorg) talpintos naujienų nuorodos iš LiJOT tinklalapio www.li-
jot.lt, LiJOT organizacijų, partnerių informacija. LiJOT „Facebook“ 
vartotojams šiemet pateikta daugiau vizualios informacijos, dalin-

tasi naujienų portalų nuorodomis, radijo laidų, vaizdo įrašais ir kita su LiJOT veikla 
susijusia aktualia medžiaga. 

Socialiniame tinkle „Facebook“ pirmiausia atsirasdavo vykstančių tradicinių ir 
kitų LiJOT renginių informacija ir vaizdo medžiaga, tokiu būdu dalintasi pačia 
naujausia – iš įvykio vietos perduodama –  informacija.

Iki 2011 metų pabaigos LiJOT „Facebook‘e“ turėjo daugiau nei 3000 unikalių lanky-
tojų, didžioji dauguma jų – 18 – 24 metų amžiaus šio socialinio tinklo lankytojai. 
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Leidinys „Po skėčiu“

2011 metais LiJOT išleido 3 ekspertinius leidinius „Po skėčiu“, skirtus apžvelgti 
nevyriausybinių organizacijų veiklas ir aktualijas šiose srityse: savanoriška veikla, 
kultūra ir tradicijos, bendradarbiavimas ir lėšų paieška.

Pirmojo leidinio tema „Savanoriška veikla ir jaunimo organizacijos“ [2011/1(79)] 
pasirinkta minint prasidėjusius Europos savanoriškos veiklos metus. Čia apžvelgta 
savanoriškos veiklos situacija nevyriausybiniame ir verslo sektoriuose, nagrinėti sa-
vanoriškos veiklos teisinio reglamentavo klausimai, pateikti paskutiniųjų Lietuvoje 
atliktų savanoriškos veiklos statistikos tyrimų rezultatai, pristatyti didžiausi JNVO 
vykdomi ir planuojami vykdyti savanoriškos veiklos projektai ir kitos aktualijos.

Antrasis 2011 metų „Po skėčiu“ leidinys „Kultūra ir tradicijos jaunimo organizaci-
jose“ [2011/2(80)] skirtas atskleisti po vienu LiJOT skėčiu susibūrusių jaunimo or-
ganizacijų skirtumus, stiprybes, tradicijas, vertybes bei kitus, iki šiol puoselėjamus, 
bet ne visiems matomus, tik tam tikroms organizacijoms būdingus, dalykus.  

Leidinyje „Bendradarbiavimas ir lėšų paieška JNVO“ [2011/3(81)] pateikta kelių 
temų – jaunimo NVO bendradarbiavimo ir lėšų paieškos – apžvalga. Numeryje 
rašoma apie jaunimo organizacijų bendradarbiavimo naudą nacionaliniu bei tarp-
tautiniu mastu, LiJOT organizacijų narių patirtis ir pavyzdžius plėtojant tarpusavio 
santykius. Lėšų paieškos temai pateikta šią sritį išmanančių ekspertų pavyzdžių ir 
rekomendacijų, o viename iš rašinių teigiama, kad „Jaunystė – ne kliūtis bendra-
darbiauti  su verslu“. Nori sužinoti daigiau? Paskaityk šį „Po skėčiu“ numerį.

Visi trys 2011-ųjų metų „Po skėčiu“ numeriai išleisti 1000 egzempliorių tiražu. Juos 
galima gauti tradicinių LiJOT renginių, seminarų, 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

2011 m. su žiniasklaida LiJOT ypač daug bendradarbiavo savanoriškos veiklos populia-
rinimo kontekste, taip pat, tradiciškai, teikė informaciją apie jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų aktualijas, pozicijas svarbiais klausimais. Veikla vykdyta ruošiant bei inici-
juojant pranešimus spaudai, televizijos, radijo laidų temas, organizuojant spaudos kon-
ferencijas ir pan. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami į LiJOT vykdomus renginius, 
bendradarbiauta nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu lygmenimis.
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Minint Europos savanoriškos veiklos metus ir siekiant kuo platesnės savanorys-
tės sklaidos šalyje, LiJOT komunikacija vykdyta pasitelkiant visus populiariau-
sius ir didžiausią auditoriją turinčius kanalus: televiziją („Savanorių biuras“), 
naujienų portalus internete (savanorystės skiltis Delfi.lt), socialinius tinklus (sa-
vanorystės kampanija socialiniame tinkle „Facebook“). Taip pat vykdytos viešos 
akcijos, renginiai, sulaukę didelio visuomenės informavimo priemonių atstovų 
susidomėjimo (pvz., masinė „EuroBasket 2011“ savanorių akcija Kauno S.Dariaus 
ir S.Girėno stadione, savanoriškos veiklos metų atidarymo ir uždarymo rengi-
niai). Didelis regioninės žiniasklaidos dėmesys skirtas konkursui „Savanoriškos 
veiklos sostinės“, kurių titulas suteiktas 5-iems Lietuvos miestams –  Alytui, 
Kėdainiams, Biržams, Palangai ir Šiauliams. Daugiau apie LiJOT vykdytas sa-
vanoriškos veiklos metų iniciatyvas skaitykite II LiJOT veiklos krypties skiltyje 
„2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai“.

Šiais metais tradiciškai įvyko dvi jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdy-
mo projekto „Misija Sibiras‘11“ spaudos konferencijos, skirtos išlydėti ir sutikti 
dvi projekto ekspedicijų komandas. Spaudos konferencijos vyko Vilniaus gele-
žinkelio stotyje, jose dalyvavo ir kalbėjo LR Užsienio reikalų viceministrė Asta 
Skaisgirytė-Liauškienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Seimo 
atstovai, ekspedicijų komandų vadovai ir kiti svečiai. Į abi spaudos konferenci-
jas susirinko ir apie projekto etapus informavo didžiausios šalies žiniasklaidos 
priemonės: LTV, LNK, TV3, BTV, BNS spaudos centras, naujienų portalai Delfi.
lt, Lrytas.lt, Balsas.lt, Alfa.lt, Laikas.lt, „15 min“, Lietuvos radijas, radijai „M-1“, 
„M-1+“, „Žinių radijas“ ir kt. 

2011 metais LiJOT organizuotų projektų („Misija Sibiras‘11“, „Struktūrinio dia-
logo stiprinimas regionuose 2011-2012“, Europos savanoriškos veiklos metų ini-
ciatyvos), tradicinių renginių (Jubiliejinis Padėkos vakaras), konkursų („Jaunimo 
stipendija“), kampanijų („Man ne dzin“) informacija inicijuota ir viešinta pa-
grindiniuose TV kanaluose (LTV, LNK, TV3, BTV, LR Seimo TV), radijo stotyse 
(Lietuvos radijas, Žinių radijas, M-1, M-1+, Radiocentras, FM99 ir kt.), visuose 
didžiausiuose šalies naujienų portaluose (Delfi.lt, Lrytas.lt, 15min.lt, Balsas.lt, 
Alfa.lt ir kt.), įvairiuose laikraščiuose bei žurnaluose („Lietuvos rytas“, priedas 
„Gyvenimo būdas“, dienraštis 15 min, „Studentų era“, „Savaitė“, „Šeimininkė“, 
„Savas“ ir kt.), studentų atstovybių bei universitetų tinklalapiuose, užsienio šalių 
žiniasklaidos kanalais (ypač, vykdant „EuroBasket 2011“ savanorių atranką). 
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Per 2011 metus išplatinti 98 pranešimai spaudai. LiJOT skelbtos žinutės bei pra-
nešimai spaudai pasirodė:

Nacionalinėje spaudoje: „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „15 min“, „Valstietis“, 
„Studentų era“, žurnalai „Savaitė“, „Šeimininkė“, „Veidas“, kt.

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

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

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

Televizijoje: LTV, LNK, TV3, BTV ir regioninėse televizijose.

Žiniasklaidoje užsienio lietuviams: Anglija.lt, airijaonline.lt, „Pasaulio lietuvis“, 
Trysmilijonai.lt, londonozinios.com, Lietuvos ambasadų užsienyje, lietuvių ben-
druomenių užsienyje tinklalapiai ir kt.
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IV VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT vystymas 

2011 metais LiJOT pasitvirtino naują 2011-2018 metų strategiją. Tai – organizacijos 
veiklos pagrindas bei vienas reikšmingiausių organizacijos vystymo etapų šiais me-
tais. Naujajai strategijai pritaikyta BSC rodiklių sistema, leidžianti išmatuoti orga-
nizacijos veiklos efektyvumą, poveikį NVO sektoriui. Taip pat pradėta aktyviai plė-
toti labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ veikla, skatintas LiJOT neatstovaujamų 
jaunimo NVO įsitraukimas į asociacijos narių gretas.

Naujoje LiJOT strategijoje pateikiama atnaujinta organizacijos vizija ( svarbiausias 
visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo partneris, įgalinant jauną žmogų kurti savo 
ir valstybės (darnią) gerovę) ir misija, vertybės bei septynių metų veiklos strategi-
nės kryptys: 

I. Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.

II. Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams 
įgyvendinti.

III. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas.

IV. LiJOT vystymas.

Kiekvienai iš šių krypčių pritaikyti konkretūs tikslai, nubrėžiantys pagrindines or-
ganizacijos veiklos gaires.

2011 m. LiJOT veiklos efektyvinimas ir procesų optimizavimas buvo vykdomas 
naujajai strategijai pritaikant BSC rodiklių sistemą. Ji patvirtinta kartu su nau-
jąja organizacijos strategija 2011 m. LiJOT Pavasario Asamblėjoje. LiJOT veiklos 
vertinimas BSC rodikliais leidžia išmatuoti veiklos efektyvumą ir daromą povei-
kį jaunimo organizacijoms bei visam NVO sektoriui. Taip pat numatyti įrankiai 
užtikrinti organizacijos finansinį nepriklausomumą, tai – finansų diversifikacija. 
Finansų išskaidymas leidžia veiklą vykdyti nepriklausomai nuo turimų finansų, 
nes diversifikacijos atveju nėra veiklą lemiančio finansų šaltinio. 

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2011 m. aktyviai pradėta dirb-
ti su labdaros ir paramos fondu „Jauniems“. Iki 2011 m. pabaigos buvo atkurtas 
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fondas, sudaryta jo Valdyba. Praėjusiais metais didžiulis dėmesys buvo skiriamas 
kuriant strategines partnerystes su verslo sektoriaus atstovais. Svarbus pasiekimas 
buvo tai, kad vystant Europos jaunimo kortelės projektą, 1Lt nuo kiekvienos par-
duotos Europos jaunimo kortelės tenka labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vei-
kloms vystyti.

2011 m., kaip ir iki šiol, LiJOT Prezidentas, Biuras, Valdyba skatino neatstovaujamų 
organizacijų įsitraukimą į LiJOT. Vyko nenutrūkstamas bendravimas su Pasaulio 
Lietuvių jaunimo sąjunga, kurie dalyvavo ir LiJOT Vasaros akademijoje, taip pat 
nuolatos bendraujama su besikuriančiomis jaunimo organizacijomis.

Dauguma naujų jaunimo organizacijų kuriasi Lietuvos regionuose, todėl įvairiais 
organizacijos vystymo klausimais konsultuotos regioninės jaunimo organizaci-
jų tarybos, nesančios po LiJOT skėčiu. 31 – osios LiJOT Asamblėjos metu LiJOT 
nariais stebėtojais tapo Kazlų Rūdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“. Toliau kryptingai dirbama su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų 
tarybomis: joms suteikiama visa turima metodinė informacija, organizuojami in-
formaciniai seminarai regioninės jaunimo politikos klausimais.
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LiJOT komanda 2011 m.

Prezidentas

Šarūnas Frolenko (iki 2011 m. spalio 23 d.)

Loreta Senkutė (išrinkta 2011 m. spalio 23 d. )

LiJOT Valdyba

Aušrinė Armonaitė

Vytautas Zulonas

Gintarė Vaiškūnaitė (iki 2011 m. balandžio 29 d.)

Julius Pagojus (iki 2011 m. gegužės 8 d. )

Paulius Mieželis (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Mantas Jurgutis (perrinktas 2011 m. gegužės 8 d. vietoj Gintarės Vaiškūnaitės)

Aurelija Trimonytė (perrinkta 2011 m. gegužės 8 d.)

Jonas Ignatavičius (išrinktas 2011 m. gegužės 8 d.)

Marija Šaraitė (išrinkta 2011 m. gegužės 8 d.)

Martynas Pilkis (išrinktas 2011 m. gegužės 8 d.)

Loreta Pivoriūnaitė (iki 2011 m. birželio 27 d.)

Andrius Palionis (išrinktas 2011 m. spalio 23 d. vietoj Loretos Pivoriūnaitės)

LiJOT Biuras

(iki 2011 m. gegužės 8 d.)

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

Regioninių reikalų koordinatorė Aida Lumbytė 
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Regioninių reikalų referentas Evaldas Rupkus (iki 2011 m. kovo mėn.)

Tarptautinių programų vadovė Rimantė Ribačiauskaitė

Savanorė Guoda Lomanaitė 

Savanoris Mantas Zakarka 

II veiklos kryptis: Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas

Ryšių su visuomene koordinatorė Reda Kazlaitė

Programų vadovė Greta Bingelytė

III veiklos kryptis: Jaunimo įgalinimas

„Eurodesk Lietuva“ programos vadovas Evaldas Rupkus (iki 2011 m. kovo mėn. 
Marek Ivanovskis)

„Eurodesk Lietuva“ programos referentė Vaiva Ružaitė

Savanorė Grėtė Bružaitė (nuo 2011 m. kovo mėn.)

Tarptautinių programų referentas Ignas Dirma

Projekto „Heart“ koordinatorius Mantas Černiauskas (nuo 2011 m. sausio mėn.)

Programų vadovas Arnas Marcinkus

Savanorė Viktorija Bružaitė

Savanorė Rūta Labalaukytė 

IV veiklos kryptis: Socialinės atskirties mažinimas

- 

Administracija

Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Biuro administratorė Judita Žilėnaitė
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(nuo 2011 m. gegužės 8 d. – naujos LiJOT 2011-2018 m. strategijos patvirtinimo)

I veiklos kryptis: Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų 
atstovavimas  

Regioninių reikalų koordinatorė Aida Lumbytė (iki 2011 m. birželio mėn.)

Savanorė Guoda Lomanaitė (iki 2011 m. rugpjūčio mėn.)

Tarptautinių programų vadovė Rimantė Ribačiauskaitė

Tarptautinių programų referentas Ignas Dirma (iki 2011 m. gruodžio mėn.)

Savanorė Greta Motuzaitė (nuo 2011 m. rugpjūčio mėn.)

II veiklos kryptis: Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktua-
liems tikslams įgyvendinti 

Regioninių reikalų koordinatorius Mantas Zakarka (nuo 2011 m. birželio mėn.)

Programų vadovė Greta Bingelytė

Programų vadovas Arnas Marcinkus

Savanorė Viktorija Bružaitė (iki 2011 m. rugpjūčio mėn.)

III veiklos kryptis: Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo 
informavimas

„Eurodesk Lietuva“ programos vadovas Evaldas Rupkus 

„Eurodesk Lietuva“ programos referentė Vaiva Ružaitė

Projekto „Heart“ koordinatorius Mantas Černiauskas (iki 2011 m. spalio mėn.)

Ryšių su visuomene koordinatorė Reda Kazlaitė

Savanorė Grėtė Bružaitė

IV veiklos kryptis: LiJOT vystymas

Biuro vadovė Loreta Senkutė (iki 2011 m. spalio 23 d.)

Savanorė Rūta Labalaukytė 
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Administracija

Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Biuro administratorė Judita Žilėnaitė

LiJOT Kontrolės komisija:

Antanas Jonikaitis (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Kamilė Džiovalaitė (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Rima Kondrataitė (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Mantas Simanavičius (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Jovita Valatkaitė (iki 2011 m. gegužės 8 d.)

Kipras Krasauskas (išrinktas 2011 m. gegužės 8 d.)

Rima Kondrataitė (perrinkta 2011 m. gegužės 8 d.)

Mindaugas Gusčius (išrinktas 2011 m. gegužės 8 d.)

Irma Gudžiūnaitė (išrinkta 2011 m. gegužės 8 d.)

Dovydas Kinderys (išrinktas 2011 m. gegužės 8 d.)
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LiJOT partneriai

Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio ins-
titucijomis, įmonėmis, įstaigomis, asmenimis ir organizacijomis. Daugybė partnerių ir 
rėmėjų prisidėjo prie jaunų žmonių informavimo, švietimo, iniciatyvų rėmimo, kon-
sultavimo bei teigiamo įvaizdžio stiprinimo. Savo indėliu jie padėjo puoselėti ir ugdyti 
jaunų žmonių pilietiškumą, dalyvauti visuomenei ir valstybei svarbiuose procesuose.

Valstybiniu lygmeniu:

LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros 
ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, LRV kanceliarija, 
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Savivaldybių lygmeniu:

Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociaci-
ja, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos, regioninės jaunimo  organizacijų tarybos 
(„Apskritieji stalai“). 

Nevyriausybiniame sektoriuje:

Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinės plėtros institutas, Nevyriausybinių or-
ganizacijų informacijos ir paramos centras, Europos socialinio fondo agentūra, 
Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicija, Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra, Švietimo mainų paramos fondas, Darbo ir socialinių 
tyrimų institutas ir kitos nevyriausybinės organizacijos, Atviros Lietuvos fondas.
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Tarptautiniu lygmeniu:

Europos jaunimo forumas, Baltijos jūros valstybių taryba, Europos Komisija, 
NBM (Šiaurės – Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai), Londono 
Metropoliteno policija, skėtinės užsienio šalių jaunimo organizacijos.

Verslo sektorius:

Koncernas „MG Baltic“, ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas, AB „TEO LT”, 
AB „Swedbank”, UAB „Vaibra“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Eika“, poilsio 
namai „Dubingiai“, A. Bielinio sodyba, „City gate“, UAB „Stampline“, „Microsoft“, 
UAB „Uno parks“, „One.lt nuotykių parkas“, AB „Lietuvos dujos“, UADB „Seesam 
Lietuva“.

Kiti partneriai:

Lietuvos radijas ir televizija, interneto naujienų portalas „Delfi“, TV Play, „SONY“, 
aukojimo portalas „Aukok.lt“, „EuroBasket 2011“ organizacinis komitetas, J. 
Kazicko šeimos fondas, Radvilės Morkūnaitės labdaros ir paramos fondas, Europos 
Komisijos atstovybė Lietuvoje, LCC tarptautinis universitetas, interneto naujienų 
portalas „15 min“ (skiltis „Įkrauk“), Goethe‘s institutas, Informacijos apie Europos 
Sąjungą tinklas Lietuvoje Europe direct, Europos jaunimo informavimo ir konsulta-
vimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (DG EAC), 
Seimo Europos informacijos biuras, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, 
Litvakų fondas, bendrija „Lemtis“, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupa-
cijų režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, Rusijos Federacijos Ambasada Lietuvos Respublikoje.
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NARIAI:

AIESEC Lietuva1. 

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskrita-2. 
sis stalas“

Alytaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“3. 

Jaunieji liberalcentristai4. 

Ateitininkų federacija5. 

ELSA Lietuva6. 

Visuomeninė jaunimo organizacija „Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“7. 

Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija8. 

Jaunųjų konservatorių lyga9. 

JCI Lietuva10. 

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“11. 

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“12. 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“13. 

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 14. 
stalas“

Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“15. 

Lietuvos jaunimo blaivybės federacija „Baltų ainiai“16. 

Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija17. 

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga18. 

Lietuvos jūrų skautija19. 

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“20. 

Lietuvos liberalus jaunimas21. 

Lietuvos maironiečių draugija22. 
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Lietuvos medicinos studentų asociacija23. 

Lietuvos moksleivių sąjunga24. 

Lietuvos psichologijos studentų asociacija25. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas26. 

Lietuvos sakaliukų sąjunga27. 

Lietuvos skautija28. 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga29. 

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga30. 

Lietuvos šaulių sąjunga31. 

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”32. 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“33. 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“34. 

Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“35. 

Tolerantiško jaunimo asociacija36. 

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“37. 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“38. 

Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis 39. 
stalas“

Jaunimo organizacija DARBAS40. 
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STEBĖTOJAI:
Akademinis politologų klubas1. 

Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“2. 

Europos bendruomenės centras3. 

Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“4. 

Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“5. 

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga6. 

Lietuvos jaunimo Ramuva7. 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga8. 

Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija9. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras10. 

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“14. 

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 centras“19. 

VšĮ „Kitas variantas“20. 

VšĮ „PROFAT”21. 

VšĮ „Sėkmės mokykla“22. 

VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“23. 
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