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LIJOT 2011 – 2018 METŲ STRATEGIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. 

įkurta didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. 

Tai skėtinė organizacija, šiuo metu vienijanti 63 nacionalines 

jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas, 

o tai yra daugiau nei 200 00 jaunų žmonių.

VIZIJA
Svarbiausias visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo partneris, 

įgalinant jauną žmogų kurti savo ir valstybės (darnią) gerovę.

MISIJA
Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų 

interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių 

pokyčių.

VERTYBĖS
•  Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas 

yra interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas, paremtas 

brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių 

nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryptis bei 

prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės 

komisija vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių 

interesais. 

•   Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę mes siekiame 
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prasmingo ir ilgalaikio 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.

•   Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą aiškiai ir laiku 

pateikiame visą aktualią 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 taryba – jau dvidešimt metų veikianti 

aktyvi jaunimo politikos dalyvė, didžiausias šalies nevyriausybines 

jaunimo organizacijas vienijanti struktūra. Tai platforma dialogui, 

bendrų sprendimų paieškai ir patirties dalinimuisi.

Šiame leidinyje rasite ryškiausius praėjusių metų veiklos 

atspindžius. Praėjusiais metais daugiausia dėmesio buvo skirta 

jaunimo nedarbui, savanorystei, Nacionalinės jaunimo politikos 

stebėsenai ir įgyvendinimui, jaunimo organizacijų finansavimo 

klausimams bei pilietiškumo skatinimui. 

Esame tikri, jog 63 organizacijos po vienu skėčiu – tai galinga jėga 

ir stimulas veržtis pirmyn, atkakliai siekti visus vienijančių siekių ir 

bendrų tikslų. Nesustokime, eikime, tobulėkime ir pasiekime kartu!
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2012 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) veiklas 

vykdė pagal naująją – 2011 – 2018m. – strategiją ir plėtojo jas 

trimis lygmenimis: regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu. Keturios 

LiJOT strategijoje įvardintos kryptys organizacijai leido toliau 

įgyvendinti pagrindines veiklas, stiprinti 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 jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas – skirta 

užtikrinti jaunimo organizacijų atstovavimą bendradarbiaujant su 

Lietuvos valdžios institucijomis bei kitais visuomeninio 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.

Įgyvendinant šią veiklos kryptį, tradiciškai vyko 2 LiJOT 

Asamblėjos, kurių metu rinkti LiJOT Valdybos, Kontrolės 

komisijos nariai, patvirtintos LiJOT pozicijos. 2012 m. ypač daug 

dėmesio skirta jaunimo užimtumo klausimams – LiJOT aktyviai 

dalyvavo nagrinėjant jaunimo nedarbo problemas ir formuluojant 

pasiūlymus, dauguma LiJOT pasiūlymų jaunimo nedarbo 

mažinimui buvo įtraukti ir į ilgalaikį valstybės planą. Taip pat daug 

dirbta ir pasiekta svarių rezultatų kitose jaunimo politikos srityse, 
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organizuoti tradiciniai LiJOT forumai, teikti įvairūs pasiūlymai 

institucijoms.

Daug nuveikta tarptautinių reikalų srityje. Užbaigtas projektas 

„Youth4Democracy“, projektą „HEART“, aktyviai dalyvauta 

Europos jaunimo forumo ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje. 

Svarbi tema – artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos 

Sąjungos Tarybai ir Struktūrinio dialogo įgyvendinimas bei su tuo 

susiję procesai. Vyksta intensyvus pasiruošimas 2013 m. rudenį 

Lietuvoje vyksiantiems tarptautiniams renginiams.

Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams 

įgyvendintikryptis apibrėžia siekius užtikrinti LiJOT narių institucinę 

plėtrą, plėtoti skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir 

kurti tam palankią aplinką, telkti narius bendroms iniciatyvoms 

kurti bei įgyvendinti ir pan.

2012 metais ir toliau buvo plėtojama regioninė jaunimo politika. 

Vyko nuolatiniai susitikimai, konsultacijos su  regioninėmis jaunimo 

organizacijomis, sėkmingai užbaigtas projektas „Struktūrinio 

dialogo stiprinimas regionuose 2011 – 2012“, kuris suteikė galimybę 

jauniems žmonėms visoje Lietuvoje iš skirtingų regionų aktyviai 

dalyvauti demokratiniuose sprendimų priėmimo procesuose, 

jaunimo veikloje. Metų pabaigoje pradėtas kitas projektas – 

„Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ –  taip pat skirtas toliau kryptingai padėti 

instituciškai stiprėti regioninėms jaunimo organizacijoms.
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Sėkmingai įgyvendintas projektas „Jaunimo dienos 2012“, kuriuo 

atkreiptas dėmesys į diskriminacijos problemas, vyko aktyvi 

jaunimo informavimo ir pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne 

dzin“. Per praėjusius metus išleisti 2 LiJOT leidžiamo ekspertinio 

leidinio „Po skėčiu“ numeriai.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas 
– LiJOT veiklos kryptis, skirta didinti jaunimo organizacijų veiklos 

žinomumą, visuomenėje formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno 

žmogaus įvaizdį, plėsti jaunimo informavimo įrankius šalyje ir pan.  

Įgyvendinant šią kryptį, septintus metus organizuotas jaunimo 

pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“, 

aktyviai plėtotas Eurodesk Lietuva programos atstovų regionuose 

tinklas. Ypač daug nuveikta kuriant jaunimo informavimo ir 

konsultavimo sistemą Lietuvoje.

Praėjusiai metais ir toliau vykdyta įvairiapusė komunikacija 

LiJOT valdomais kanalais. Viena didžiausių naujovių – iš esmės 

atnaujintas LiJOT tinklapis, kuris tapo patogesnis ir funkcionalesnis. 

Daug bendradarbiauta su žiniasklaida viešinant LiJOT veiklą, 

įvyko net 4 spaudos konferencijos.

LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT strategijos veiklos kryptis, kurios 

tikslai – skatintineatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą 

į LiJOT, užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą, 

reguliariai efektyvinti LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus, 

reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų 
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darbo reglamentavimą, plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai 

vystyti.

2012 metais LiJOT aktyviau dirbo su labdaros ir paramos fondu 

„Jauniems“ – fondui perduotas ilgamečio LiJOT projekto „Misija 

Sibiras“ organizavimas ir vykdymas, daug dėmesio skiriama 

vidinių fondo struktūrų stiprinimui. Taip pat daug dėmesio 

skirta neatstovaujamų organizacijųįsitraukimui į LiJOT veiklą, 

vykdytas nuolatinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

konsultavimas ir informavimas. Siekiant didinti LiJOT biuro darbo 

efektyvumą, atnaujintos biuro darbuotojų pareigybės ir patvirtinta 

biuro vadovo pareigybė.
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I. STRATEGINĖ 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 ir kt.

32-OJI LIJOT PAVASARIO ASAMBLĖJA

2012 m. balandžio 21 – 22 

dienomis Druskininkuose vyko 

eilinė 32-oji LiJOT Asamblėja. Jos 

metu priimti organizacijai svarbūs 

dokumentai, į LiJOT tikruosius 

narius priimtos organizacijos, 

išrinkti ir deleguoti nauji LiJOT 

jaunimo politikos formavimo ir 
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valdymo organų (LiJOT Valdybos, LiJOT Kontrolės komisijos) 

nariai.

Šioje Asamblėjoje išrinkti 3 Valdybos nariai dvejų metų kadencijai 

– Mantas Kondratavičius, Tomas Nikulinas ir Andrius Palionis. Į  

LiJOT Kontrolės komisiją vienerių metų kadencijai išrinkti Aušrinė 

Armonaitė, Olegas Beriozovas, Aivaras Vaiginis, Vytautas Sabalys, 

antrai kadencijai iš eilės išrinktas 

Kipras Krasauskas. Kontrolės 

komisijoje kadenciją baigė 

Irma Gudžiūnaitė, Mindaugas 

Guščius, Dovydas Kinderys, 

Rima Kondrataitė.

32-osios Asamblėjos delegatų sprendimu į LiJOT stebėtojus  

priimtas Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius, 

o tikraisiais LiJOT Nariais tapo Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. 

Po 32-osios Asamblėjos LiJOT vienijo 64 jaunimo ir su jaunimu 

dirbančias organizacijas.

32-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti dokumentai1

Dėl dvigubos pilietybės

Priimtas sprendimas sudaryti darbo grupę, kuri, įvertinusi visus 

argumentus už ir prieš, parengtų išvadas dvigubos pilietybės 

klausimu.
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Pozicija dėl daugiakalbystės skatinimo bendrojo lavinimo ir 

aukštosiose mokyklose

Pozicija siekiama skatinti daugiakalbystę tarp jaunų žmonių 

bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose bei raginama valstybės 

institucijas suformuoti bendrą, vieningą valstybės strategiją dėl 

valstybinės, gimtosios ir užsienio kalbų mokymo; dėti pastangas, 

formuojant viešąją nuomonę apie kalbų mokėjimo vertę ir kalbų 

mokymosi svarbą individui bei valstybei; diegti mokomųjų kalbų 

įvairovę formaliojo ugdymo institucijose, naudojant jauniems 

žmonėms patrauklią mokymo metodiką, ieškant netradicinių 

sprendimų įvairių kalbų mokymui realizuoti (pvz., įtraukiant 

gimtakalbius – tarptautinius studentus, savanorius ir kt.), siūlant 

pasirinkimą iš mažiausiai trijų kalbų (neįskaitant gimtosios), 

įskaitant netradicines lenkų, latvių, estų ir kitas kalbas (pvz., 

skandinavų). Atsisakyti užsienio kalbų diferencijavimo (pvz., antroji 

kalba ir pan.); skirti daugiau dėmesio kalbų mokytojų ir dėstytojų 

kvalifikacijos tobulinimui ir bendram mokytojų kalbų mokėjimo 

stiprinimui, siekiant skatinti nelingvistinių disciplinų mokymą 

užsienio kalbomis (integruotas dalyko ir kalbos mokymasis), ypač 

gimnazijose ir aukštojo mokslo studijose; skatinti dirbančių ir 

būsimų kalbų mokytojų judumą ir mainus Europoje, siekiant, kad 

kuo daugiau kalbų mokytojų būtų gyvenę šalyje, kurios kalbą jie 

moko, pritraukti kuo daugiau akademinio personalo iš užsienio. 

Užtikrinti užsienio kalbų mokymo kokybę aukštosiose mokyklose, 
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sudaryti platesnes nemokamo kalbų mokymosi galimybes bei 

plėtoti studijų programas užsienio kalba, skatinant tarptautinį 

studentų judumą. Skatinti mokyklas kurti ir vykdyti savo kalbų 

mokymo politiką, įdarbinant turimus kalbų specialistus ne tik 

mokyklos, bet ir vietos bendruomenėje.

Pozicija dėl bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemos kūrimo

Pozicijoje atsižvelgdama į tai, kad Nacionalinės jaunimo 

politikos 2011–2019 m. plėtros programos įgyvendinimo 2011–

2013 m. priemonių plane numatyta 2012–2013 m. „išanalizuoti 

jaunimo informavimo padėtį, parengti ir įgyvendinti vieningą 

jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašą, kuris 

apimtų nacionalinį ir vietos savivaldos lygmenis“, o iki 2019 m. 

programojenumatyta sukurti struktūrizuotą jaunimo informavimo 

ir konsultavimo sistemą. Pozicijoje pateikiami pagrindiniai  

bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo 

principai.

33-OJI LIJOT RUDENS ASAMBLĖJA

Spalio 20 – 21dienomis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 

įvyko eilinė 33-ioji LiJOT rudens Asamblėja.

Asamblėjos metu delegatų sprendimu LiJOT tikraisiais nariais 

tapo Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“.
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Tradiciškai Rudens Asamblėjoje iš organizacijų narių siūlomų 

nominantų išrinkti kasmetinių LiJOT Padėkos vakaro apdovanojimų 

nugalėtojai.

33-iojoje Asamblėjoje priimti dokumentai

Pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatorių

Priimtoje pozicijoje išreiškiama nuomonė dėl jaunimo reikalų 

koordinatorių darbo našumo didinimo. Priimant sprendimus, 

susijusius su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus 

pareigybe, siūloma pasitarti su jaunimo 

organizacijų ir/ar regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų atstovais. LiJOT 

siūlo spręsti iškilusias problemas ir imtis 

veiksmų, kurie gali pagerinti jaunimo 

reikalų koordinatorių ir jaunimo atstovų 

bendravimą bei bendradarbiavimą, 

priimant ir įgyvendinant jaunimui svarbius 

sprendimus savivaldybės lygmeniu.

LiJOT VADOVŲ KLUBAI

Prieš kiekvieną Asamblėją, kaip ir kiekvienais metais, vyko LiJOT 

Vadovų klubo susitikimai. Pagrindinis Vadovų klubo tikslas – 

neformalioje aplinkoje aptarti LiJOT aktualijas. Susitikimo metu 

su LiJOT organizacijų narių atstovais aptariama būsimo visuotinio 
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susirinkimo darbotvarkė, pristatomi dokumentai, kurie bus 

svarstomi Asamblėjos metu, vadovai kviečiami teikti pasiūlymus 

dėl darbo grupių ir kitų darbotvarkės dalių.

Pavasario ir Rudens Vadovų klubuose daugiausia dėmesio buvo 

skirta Asamblėjai teikiamoms rezoliucijoms ir pozicijoms.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (JRT) VEIKLA

2012 metais Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų 

departamento posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skirta 

pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo gerinimui, atvirųjų jaunimo 

erdvių, jaunimo nedarbo ir galimų šios problemos sprendimo 

būdų, šeimos koncepcijos ir Nacionalinės pažangos programos 

klausimams.

JRT, veikdama pagal 2011 – 2013 m. veiklos programą ir 

besiremdama II etapo prioritetais – palankių šeimai sąlygų 

kūrimas, darbo birža ir jaunimo darbo centrai, sveikata – 2012 

metų pradžioje išvažiuojamajame posėdyje tema „Atviras darbas 

su jaunimu“ aplankė atvirą jaunimo centrą „Vartai“. Posėdyje taip 

pat buvo kalbama apie atviro darbo su jaunimu ypatumus, darbo 

su jaunimu sistemą ir jaunimo darbuotojus, kitų šalių patirtis šioje 

srityje. Taip pat buvo pristatyti naujų jaunimo centrų steigimo 

planai, steigimo ir finansavimo galimybės, Lietuvos jaunimo centrų 

žemėlapis, taip pat ir veikiančių atvirų jaunimo erdvių pavyzdžiai. 
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Vasario mėnesį JRT aktyviai diskutavo dėl suburtos darbo 

grupės pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo pamokų gerinimo 

klausimams rekomendacijų, buvo svarstomi nevyriausybinių 

organizacijų įtraukimo būdai. Taip pat buvo keliamas JRT veiklos 

viešinimo klausimas. Kiek vėlesniame posėdyje kovo mėnesį buvo 

grįžta prie atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių steigimo ir JRD teikiamo 

rašto savivaldybėms šiuo klausimo svarstymo. JRT susitikime, 

kuriame dalyvavo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Darbo departamento vyr. patarėjas S. Kulbauskas, direktoriaus 

pavaduotojas R. Darulis ir JRD vyr. specialistė E. Revuckaitė, buvo 

pristatytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudarytos 

darbo grupės siūlomos priemonės jaunimo užimtumui didinti, 

Tarybos nariai diskutavo apie veiksmingiausius šios problemos 

sprendimo būdus, alternatyvias priemones ir kt.

Posėdyje palankių šeimai sąlygų kūrimo tema buvo aptariami 

sudarytos darbo grupės iš JRT narių rezultatai, nutarta teikti 

siūlymus Šeimos politikos komisijai stiprinti šeimą tiek per kaimo, 

tiek ir miesto bendruomenes, taip pat stiprinant šeimos asociacijas. 

II metų pusmetyje nutarta nagrinėti tyrimus, susijusius su jaunimo 

situacija Lietuvoje, nacionalinės politikos prioritetus bei grįžti prie 

jaunimo nedarbo temos.

Paskutiniame metų posėdyje spalio mėnesį vyko Nacionalinės 

pažangos programos aptarimas, kur buvo akcentuojami jos 

prioritetai bei schema. JRT nutarė suburti darbo grupę, kuri, 
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remdamasidiskusijos „Nacionalinio jaunimo problemų sprendimo 

plano parengimas“ medžiaga bei išvadomis, parengs Nacionalinės 

pažangos programos priemonių įgyvendinimo paketą svarstymui.

Jaunimo reikalų tarybą sudaro:
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Aistė Gaučytė

Danguolė Bičkauskienė

Nerijus Buivydas
(nuo 2011 m. rugsėjo mėn.)

Paulius Mieželis
(nuo 2011 m. rugsėjo mėn.)

Vytautas Mitalas
(nuo 2011 m. rugsėjo mėn.)

Irena Seliukaitė

Loreta Senkutė
(nuo 2011 m. gruodžio mėn.)

Elena Sinkevičiūtė
(nuo 2011 m. rugsėjo mėn.)

Paulius Skardžius

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

Andrius Vyšniauskas
Rolandas Zuoza

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
padėjėja

Pilietinės gynybos centro prie Krašto 
apsaugos ministerijos direktorė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Kultūros ministerijos Regionų kultūros 
skyriaus vedėja

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovė

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo 
valdymo politikos departamento 
direktorius

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Ministro Pirmininko padėjėjas

Švietimo ir mokslo ministerijos 
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
departamento Neformalaus ugdymo ir 
švietimo pagalbos skyriaus vedėjas



SVARBIAUSI LiJOT PASIEKIMAI FORMUOJANT LIETUVOS 
JAUNIMO POLITIKĄ

Jaunimo nedarbo klausimų sprendimas

2012 m. didelis dėmesys visoje Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 

buvo skiriamas jaunimo nedarbo problemos sprendimui. LiJOT 

atstovai aktyviai dalyvavo Ministro Pirmininko tarnybos sudarytoje 

darbo grupėje dėl jaunimo nedarbo problemos sprendimo. 

Buvo suorganizuota vidinė darbo grupė, kurios metu jaunimo 

organizacijų atstovai teikė konkrečius pasiūlymus jaunimo 

nedarbo problemos sprendimui. LiJOT ragino atsakingas valstybės 

institucijas šią problemą spręsti dviem etapais: pirmojo skubumo 

būtinomis priemonėmis ir ilgalaikėmis, sisteminėmis priemonėmis, 

galinčiomis padaryti ilgalaikį poveikį. LiJOT atstovai dalyvavo 

visuose darbo grupių posėdžiuose, susitikimuose su Europos 

Komisijos atstovais ir kitais atsakingais pareigūnais. Į daugumą 

LiJOT pateiktų pasiūlymų buvo atsižvelgta ir jie buvo įtraukti į 

ilgalaikį Lietuvos jaunimo nedarbo problemos sprendimo planą.

LR labdaros ir paramos fondų įstatymas

Dar 2011 m. LR teisingumo ministerija LR Seimui pateikė LR 

labdaros ir paramos fondų įstatymo pataisas. Visame procese, 

susijusiame su įstatymo pataisų svarstymu, aktyviai dalyvavo 
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LiJOT atstovai. Registruotomis pataisomis buvo siekiama ir 

2012 m. buvo įteisinta galimybė Lietuvoje veikiantiems labdaros 

– paramosfondams bei visam NVO sektoriui formuoti bei valdyti 

neliečiamo kapitalo fondus, t.y. galimybę fondams sukaupti 

kapitalą, jį investuoti ir veiklai ar paramai naudoti gaunamą grąžą 

iš investicijų. LiJOT atstovai aktyviai pasisakė už šių pataisų 

įteisinimą bei priėmimą,dalyvavo LR Seimo komitetų posėdžiuose, 

kuriuose buvo svarstomi šio įstatymo pakeitimai. 

LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas

2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu 

buvo inicijuota darbo grupė dėl LR jaunimo politikos pagrindų 

įstatymo pataisų rengimo. Įvykusio pirmojo posėdžio metu buvo 

pasidalinta įstatymo sritimis ir kiekviena institucija įsipareigojo 

paruošti savo pasiūlymus įstatymo pakeitimo projektui. 33-iosios 

LiJOT asamblėjos metu taip pat vyko konsultacijos su jaunimo 

organizacijų atstovais ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

buvo pateikti pirminiai pasiūlymai naujai LR jaunimo politikos 

pagrindų įstatymo redakcijai. Toliau LiJOT atstovai aktyviai 

dalyvavo darbo grupės veikloje ir šį darbą tęs 2013 m. 

Nacionalinė darbo grupė dėl informacijos sklaidos jaunimo 
politikos klausimais

Europos Sąjunga (ES) siekia, kad į visų klausimų, susijusių su 

23



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 kiti jaunimo 

politikos ekspertai. 2012 m. buvo įgyvendintos dvi nacionalinės 

konsultacijos su jaunimu taikant įvairius metodus ir siekiant kuo 

didesnio jaunų žmonių aktyvumo dalyvaujant konsultacijose. 

Vyko elektroninės apklausos, fokus grupės, įvairios diskusijos. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas ir informacijos pateikimui apie 

visą struktūrinio dialogo procesą ir jo įgyvendinimą. Darbo grupė 

toliau tęsė bendradarbiavimą įvairiais komunikacijos kanalais, 

aktyviai buvo išnaudojamas informavimo portalas jauniems 

žmonėms www.žinauviską.lt.

Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa (NJPPP)

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2011 m. buvo 

patvirtinta programa ir jos veiklos planas 2011 – 2013m. Šiame 

plane buvo numatytos konkrečios priemonės su finansiniais 

rodikliais ateinantiems trejiems metams. LiJOT atstovai 2012 

m. aktyviai dalyvavoprogramos priemonių plano įgyvendinimo 

stebėsenos procesuose.
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SIŪLYMAI INSTITUCIJOMS

2012 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi 

strategijoje numatytais tikslais, ypač „Vykdyti jaunimo politikos situacijos 

stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą“, teikė įvairius 

pasiūlymus Lietuvos ir tarptautinėms 

institucijoms jaunimui ir jaunimo 

organizacijoms aktualiais klausimais. 

Visi šie pasiūlymai suformuoti, 

atsižvelgiant į LiJOT Asamblėjų, kitų 

renginių ar susitikimų metu LiJOT 

narių išreikštą nuomonę.

2012 m. LiJOT teikė pasiūlymus šioms institucijoms:

•   Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui dėl 

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo straipsnių, 

nusakančių tabako pakaitalų vartojimą, tabako gaminių ženklinimą, 

prekybos juo apribojimą ir didesnį finansavimą nerūkymo 

propagavimo, visuomenės informavimo apie tabako ir jo pakaitalų 

sukeliamą žalą socialinėms reklamoms.

•  Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymai dėl jaunimo nedarbo 

mažinimo, kur teikiamos priemonės, mechanizmai ir sistemos 

jaunimo užimtumo situacijai gerinti Lietuvoje.

•  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl 

Valstybės švietimo 2013 – 2022 m. strategijos, siekdama atkreipti 
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dėmesį į vieną strateginių tikslų –„maksimaliai išplėtoti vaikų ir 

jaunimo neformaliojo ugdymosi aprėptį“.

•  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl 

pasiūlymų Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos programos 

projektui teikimo, kuriais siūloma programos priemones 

įgyvendinti, atsižvelgiant į LiJOT siūlomas jaunimui aktualias 

temas.

•  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 

keitimo.

•  Europos Komisijai, Europos jaunimo forumui (YFJ), Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl 

Europos jaunimo portalo ir Eurodesk tinklo tikslų atnaujinimo.

•  Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

finansavimo tvarkos pakeitimo.

•  Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų 

komisijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo 

reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, savivaldybių administracijos direktoriams ir 

Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai teikta 

pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatorių, atkreipiant dėmesį į 

jų funkcijas ir veiklos kokybės tobulinimą.

•  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2013 metais konkurso nuostatų.
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LiJOT FORUMAI

LiJOT Vasaros ir Žiemos forumas – tradiciniai renginiai, kuriuose 

LiJOT narių ir stebėtojų organizacijų atstovai gilina žinias skirtinga 

renginio tema, susipažįsta su kitų organizacijų vykdomomis 

veiklomis, dalinasi gerąja patirtimi, idėjomis.

LIJOT ŽIEMOS FORUMAS

2012 m. kovo 3–4 d. konferencijų centre „Dubingiai“ vyko LiJOT 

Žiemos forumas. Žiemos forumas buvo vienas iš „Partnerystės 

tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant 

integruotą jaunimo politiką“ projekto, 

finansuojamo Europos socialinio 

fondo (ESF), renginių. Renginio 

tema – „Jaunimo organizacijų 

komunikacija“ – pasirinktaatsižvelgus 

į LiJOT narių išreikštą norą LiJOT 

Asamblėjoje vykusios interesų grupės metu.

Jaunimo organizacijos ne kartą yra susidūrusios su įvaizdžio 

formavimo problemomis ir kuo stipresnis organizacijos 

ideologinis pagrindas, tuo daugiau problemų organizacija turi 

dėl įvaizdžio viešojoje erdvėje. Taigi galima sakyti, kad jaunimo 

organizacijos turi nepakankamai patirties ir žinių, kaip yra 

formuojamas įvaizdis, kaip jį keisti ar kokią įtaką turi jų pačių 
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vykdoma veikla bei platinama informacija.

Forumo tikslas – išsamiai supažindinti organizacijas su 

komunikacija, jos rūšimis. Organizacijų atstovams suteikti 

bendrą suvokimą apie tai, kas yra komunikacija, padėti paruošti 

preliminarų komunikacijos veiklos planą/strategiją.

Forumo metu nagrinėtos temos:

„Apie komunikacijos plano/strategijos kūrimą ir kam ji reikalinga“ 

(lekt. Maksimas Reznikovas)

Darbo grupės moderatorius Maksimas Reznikovas savo 

pranešimu apie komunikaciją, jos rūšis, 

planavimo poreikį įvedė dalyvius į srities 

kontekstą. Jaunimas visą dieną dirbo 

iš savo organizacijų narių sudarytose 

grupėse, ruošdami artėjančių metų ar 

renginių komunikacijos planus. Renginio 

pabaigoje forumo dalyviai turėjo 

parengę savo organizacijos įvaizdžio/

komunikacijos planus.

„Kaip bendrauti su MEDIA ir nepasiklysti komunikacinių tekstų 

džiunglėse“ (lekt. Laura Tyrylytė) 

Pranešėja dalyvius mokė, kaip rašyti skirtingo žanro tekstus, 

aptarė pranešimų žiniasklaidai, tinkančių bendradarbiaujant su 
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valstybiniu sektoriumi, ruošimo aspektus. 

„Komunikacija skaitmeninėje erdvėje“ ( lekt. Rytis Laurinavičius) 

Konsultavo turinio ir vaizdų kūrimo skaitmeninėje erdvėje 

klausimais.

„PR eventai“, arba plačiau, kaip kurti turinį, kad gautum viešumą“ 

(lekt. Gediminas Galkauskas) 

Supažindino su viešų renginių kūrimu, mokė apie tai, kaip 

atkreipti žiniasklaidos dėmesį ir kitas subtilybes, norint būti labiau 

matomiems.

LIJOT VASAROS FORUMAS

2012 m. liepos 21 – 22dienomis vyko LiJOT vasaros forumas, 

kurio metu LiJOT narės organizacijos dalinosi gerąja patirtimi 

apie bendradarbiavimą su valstybiniu sektoriumi.

Renginio pirmos dienos programą pradėjo J. Meldžiukas, 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, su pranešimu 

„NVO bendradarbiavimo su valstybiniu sektoriumi svarba“ ir D. 

Bitaitis, Socialinės apsaugos ir darbo ministro pavaduotojas, su 

pranešimu „Bendruomenės ir socialinė parama“.

Vėliau dalyviai skirstėsi į darbo grupes – vyko 2 sesijos po 4 darbo 
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grupes, kurias moderuojantys organizacijų atstovai ir kiti svečiai 

dalinosi patirtimi ir būdais, kaip pasiekti kokybišką ir lygiavertįNVO 

ir valstybės sektorių bendradarbiavimą. Temos: projektų 

rengimas, dažniausiai daromos klaidos, bendradarbiavimo su 

valstybiniu sektoriumi trukdžiai, dokumentų (raštų, pozicijų, 

sutarčių ir kitų dokumentų) ruošimas pagal taisykles, NVO 

veiklos tobulinimas, padedant valstybiniam sektoriui, stereotipų 

įveikimo būdai, organizacijų 

atstovavimas valstybiniame 

sektoriuje, paslaugų pardavimas 

valstybiniam sektoriui, bendri 

(socialiniai) projektai su 

valstybiniu sektoriumi,  jaunimo 

politikos struktūra „žaliems”.

Kitą bendrų pristatymų sesiją tęsė Ugdymo plėtotės centro 

(UPC) metodininkas P. Mieželis, kalbėdamas apie naują NVO 

bendradarbiavimo galimybę – bendradarbiavimą  su mokykla. Švietimo 

ir mokslo ministro patarėjas A. Lakštauskas pristatė NVO ir valstybinio 

sektoriaus bendradarbiavimą neformaliajame vaikų švietime.

Antrą renginio dieną dalyviai skirstėsi į keturias darbo grupes: 

netradiciniai susipažinimo žaidimai, jaunimo informavimas ir 

konsultavimas – jaunimo NVO vaidmuo, atnaujinto www.lijot.

lt koncepcija ir narių pasiūlymai, debatų nauda, ieškant bendrų 

sprendimų.
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TARPTAUTINĖ VEIKLA

2012 m. ir toliau sėkmingai plėtota organizacijos tarptautinė veikla. LiJOT 

kartu su partneriais sėkmingai užbaigė projektą „Youth4Democracy“, 

aktyviai dalyvavo įgyvendinant Europos jaunimosostinės projektą, 

įgyvendino „HEART“ programos veiklas. Daug dėmesio skirta 

pasiruošimui ir dalyvavimui struktūrinio dialogo procese, sėkmingai 

dalyvauta Europos jaunimo forumo veikloje.

Projektas „Vilnius EYC 2015“

2012 metais buvo nuspręsta siekti, kad Vilnius taptų 2015 metų 

Europos jaunimo sostine. Šiam tikslui iš Vilniaus m. savivaldybės, 

LiJOT ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis 

stalas“ atstovų buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė. Buvo 

parengta projekto paraiška, kuri po pirmo miestų – kandidatų 

atrankos turo buvo įvertina kaip geriausia. Vilniaus šūkis buvo 

„Vilnius: level up“. Po pirmojo turo paskelbti ir finaliniai miestai, 

pretenduojantys tapti Europos jaunimo sostine: Vilnius (Lietuva), 

Cluj-Napoca (Rumunija), Ivanovo (Rusija) ir Varna (Bulgarija). 

Visi miestai tobulino savo paraiškas ir stengėsi parodyti, kad jų 

miestas – verčiausias šio titulo. Iškilmingos ceremonijos metu 

Mariboro mieste, 2013 m. Europos jaunimo sostinėje, Slovėnijoje, 

buvo paskelbta, kad 2015 m. Europos jaunimo sostine tapo 

Rumunijos miestas Cluj-Napoca.
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Projektas „Youth4Democracy“

2012 metais užbaigtas projektas „Youth4Democracy“, kurio 

metu jaunimo delegacijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos 

analizavo jaunimo politikos 

padėtį šiose šalyse. Sausio 

ir vasario mėnesiais įvyko 

pažintiniai vizitai į Estiją ir 

Lenkiją, kurių metu buvo 

susipažinta su Estijos ir Lenkijos jaunimo politikos struktūromis. 

Balandžio mėnesį įvyko baigiamoji nacionalinė „Youth4Democracy“ 

projekto konferencija Lietuvoje. Jos metu LiJOT organizacijoms 

ir jaunimui buvo pristatyta jaunimo politikos analizė regione bei 

pateiktos rekomendacijos Lietuvos jaunimo politikos struktūros 

gerinimui. Spalio mėnesį buvo parengtas „Youth4Democracy“ 

leidinys , apžvelgiantis visų šalių jaunimo politiką ir pateikiantis 

visų šalių rekomendacijas.

Projektas „HEART“

2012 metais sėkmingai tęstas 

bendradarbiavimas tarp LiJOT bei 

„Heart Programme“ partnerių iš 

Didžiosios Britanijos – Londono 
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Metropoliteno policijos bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 

pavojingiausiuose Londono rajonuose su jaunimo užimtumu, 

įsitraukimo į gaujas prevencija bei abipuse pagarba grįstų santykių 

skatinimu. Sėkmingai baigtos pilotinės projekto dalies rezultatus 

bei ateities bendradarbiavimo galimybes 2013 metų sausio 16 

dieną Londone, New Scotland Yard patalpose, kartu su partneriais 

aptarė LiJOT atstovas Žilvinas Švedkauskas.

Projekto metu vyko intensyvus tiesioginis darbas su įvairiataučiu 

Londono gatvių jaunimu: rengtos grupinės diskusijos jaunimo 

užimtumo, požiūrio į save bei aplinkinius tematika, identifikuotoms 

problematiškoms jaunuolių grupėms buvo skaitomos paskaitos, 

sukurtas mokymų vadovų, kilusių iš skurdžių Londono rajonų, 

tinklas, efektyviai dirbantis su gaujose esančiais bei rizikuojančiais 

į jas pakliūti jaunuoliais. Taip pat rengtos prevencinės kampanijos 

atsakingų lytinių santykių bei užimtumo temomis, aktyviai 

bendradarbiauta su Londono mokyklomis. Projekto lėšomis 

sukurtas informacinis tinklapis (http://www.heartprogramme.org) 

bei visą parą veikianti anoniminė informacinė linija.

Vykdant programą Lietuvoje, dėmesys skirtas rekomendacijų bei 

informacijos projekto partneriams apie Lietuvoje sukauptą gerąją 

tarpsektorinio bendradarbiavimo praktiką teikimui: projekto metu 

Lietuvoje buvo atlikta studija, kurioje išsiaiškinta, kaip Lietuvos 

nevyriausybinės organizacijos, vyriausybinės organizacijos 

ir Lietuvos policija dirba bendradarbiaudamos viena su kita, 
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siekdamos kuo geresnių rezultatų tokiose srityse kaip prekyba 

žmonėmis, prostitucija, smurtas šeimoje, smurtas prieš moteris, 

jaunimo rizikos grupės ir t. t.

Paskutinio susitikimo metu Londono Metropoliteno policijos 

atstovė Petrina Cribb, dėkodama LiJOT už įsitraukimą į projekto 

veiklas, teigė, jog bendradarbiavimas darbo su jaunimu srityje 

buvo itin našus ir leido iš kito kampo pažvelgti į per šią programą 

sprendžiamas problemas. Pareigūnė taip pat džiaugėsi, jog 

programos veiklos bus tęsiamos net ir pasibaigus Europos 

Sąjungos finansavimo laikotarpiui – toliau veiks interneto tinklapis 

bei informacinė linija, tiesioginį darbą su jaunais žmonėmis tęs 

atskiros nevyriausybinės Londono organizacijos.

Struktūrinis dialogas – pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui 
ES Tarybai

LiJOT atstovai pirmąjį metų pusmetį dalyvavo jaunimo 

konferencijoje ES Tarybai pirmininkaujančioje Danijoje. Liepos 

1 d. pirmininkauti pradėjo paskutinė II struktūrinio dialogo ciklo 

šalis – Kipras. Lietuvoje liepos mėnesį vyko jaunimo konsultacijos 

migrantų klausimu, taip pat buvo susitikta su jaunimo politikos 

specialistais, tiesiogiai dirbančiais su migrantų jaunimu. Rugsėjo 

mėnesį vyko ES jaunimo konferencija Nikosijoje (Kipras), kurioje 

Lietuvos delegaciją sudarė ir trys LiJOT atstovai.

Viso struktūrinio dialogo metu 2012 metais LiJOT aktyviai 
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veikė ir Nacionalinėje darbo grupėje dėl struktūrinio dialogo 

įgyvendinimo Lietuvoje (toliau – NDG). Nacionalinę darbo grupę 

sudaro pagrindinės Lietuvos jaunimo 

politikos institucijos (SADM, JRD, 

JTBA ir kt.). NDG svarba ypač išaugo 

artėjant Lietuvos pirmininkavimui 

2013 m. II-ąjį pusmetį. LiJOT 

2012 metais buvo įtraukta į visus 

svarbiausius pasirengimo Lietuvos 

pirmininkavimui ES Tarybai jaunimo politikos srityje procesus 

bei atstovaujant Lietuvos jaunimui. Dalyvauta susitikimuose su 

Socialinės apsaugos ir darbo, Užsienio reikalų ministerijomis, 

pradėta pirmininkavimo renginių (ES jaunimo konferencija, Rytų 

partnerystės jaunimo forumas) analizė. 

Europiniu lygmeniu LiJOT atstovai dalyvavo dviejuose 

Europosiniciatyvinio komiteto (angl. European Steering Committee) 

posėdžiuose Briuselyje, kurių metu stebėtas pirmininkaujančių 

šalių darbas, buvo rengiamasi trečiajam Struktūrinio dialogo ciklui. 

Taip pat gruodžio mėnesį LiJOT atstovas dalyvavo neformaliame 

susitikime su ES komisare atsakinga už jaunimą – Androulla 

Vassiliou. Susitikimo metu buvo aptartas struktūrinio dialogo 

procesas, pabrėžta jaunimo organizacijų svarba didinant socialinę 

įtrauktį, pasidalinta gerosiomis patirtimis bei aptartos tolesnės 

tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybės. Tikimasi, kad tokie 

aukšto rango susitikimai, kur jaunimo atstovai turi galimybę tiesiogiai 
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dalyvauti diskusijose su aukščiausio rango ES pareigūnais, bus 

tęsiami ir toliau, ypač artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 

2013 metų antrąjį pusmetį.

Veikla Europos jaunimo forume

2012 metais LiJOT dalyvavo visuose svarbiausiuose Europos 

jaunimo forumo (YFJ) organizuojamuose renginiuose ir prisidėjo 

prie Europos jaunimo politikos formavimo. LiJOT dalyvavo YFJ 

pavasario asamblėjoje – COMMEM bei rinkiminėje generalinėje 

asamblėjoje, kuri vyko lapkričio mėnesį Mariboro mieste, 

Slovėnijoje. Asamblėjos metu forumas patvirtino naują veiklos 

planą ateinantiems dvejiems metams. Europos jaunimo forumo 

veiklos planas 2013 – 2014 metams nubrėžia Europos jaunimo 

organizacijų veiklos gaires ateinantiems dvejiems metams. Veiklos 

planas yra suskirstytas į tris pagrindines veiklas (atstovavimas 

ir vystymas, įsitraukimo platforma, veiklos platforma), kurioms 

proporcingai yra paskirstytas ir forumo biudžetas. Europos 

jaunimo forumo veikla bus nukreipta į aktyvų organizacijų narių 

interesų atstovavimą europiniame kontekste, jaunimo teisių ir 

pareigų įtvirtinimą, forumo, kaip pagrindinio Europos jaunimo 

atstovo institucijose, įgalinimą. Taip pat pabrėžiama vidinio 

vystymo svarba, padedant visoms narėms užsitikrinti lygias teises 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Vykdomoji valdžia buvo perduota naujai išrinktai valdybai. Antrai 
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kadencijai perrinktas YFJ prezidentas Peter Matjašič (Jaunieji 

Europos federalistai ir Slovėnijos jaunimo organizacijų taryba), 

viceprezidentais išrinkti Guoda Lomanaitė (Europos liberalus 

jaunimas) ir Lloyd Russel-Moyle (Britų jaunimo organizacijų 

taryba).

Išrinkti nauji valdybos nariai: Maggie Dokupilova (Jaunųjų Europos 

žaliųjų federacija), Márcio Barcelos (Pasaulio skautų organizacija), 

Miroslaw Krzanik (Europos studentų forumas), Jure Stajnbaher 

(Jaunieji Europos socialistai), Johanna Nyman (Suomijos jaunimo 

organizacijų taryba ,,Allianssi“), Jerry Den Haan (Nyderlandų 

jaunimo organizacijų taryba), Elise Drouet (Prancūzijos jaunimo 

organizacijų taryba), Aleksandra Kamilova (Estijos jaunimo 

organizacijų taryba). Nauja valdyba išrinkta dvejų metų kadencijai 

ir pradės darbą su Generalinės asamblėjos priimtais dokumentais: 

pozicija „LoveYouthFuture“: Naujas Europos susitarimas jaunimui 

ir su jaunimu“ bei „Jaunimo teisių politikos gairės“.
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II. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei 
aktualiems tikslams įgyvendinti.

LiJOT 20-MEČIO JUBILIEJUS

LiJOT 2012 m. rugsėjo 19 d. 

šventė 20-ties metų jubiliejų ir 

jam paminėti organizavo šventinę 

popietę Lietuvos nacionalinėje 

filharmonijoje, kurios metu vyko 

diskusija „20 metų jaunimo 

politikoje“. Diskusijos metu buvo apžvelgti svarbiausi Lietuvos 

jaunimo politikos pasiekimai. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė 

skaitė pranešimą „LiJOT šiandien ir rytoj“. 

Vienas iš diskusijos dalyvių Ministro Pirmininko patarėjas Liutauras 

Kazlavickas, kalbėdamas apie dabartinę jaunimo politikos 

situaciją, teigė, kad šiandien jaunimo organizacijų klausimai 

tampa partijų programų dalimis, 

todėl belieka ieškoti dialogų 

konkretiems sprendimams. Tuo 

tarpu Lietuvos Respublikos 

Prezidentės vyriausiosios 

patarėjos užsienio politikos 
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klausimais Jovitos Pranevičiūtės – Neliupšienės nuomone, LiJOT 

ir jaunimas visada buvo „žingsniu priekyje“ siūlydami ir ieškodami 

problemų sprendimų, tad reikėtų tai išlaikyti ir ateityje. Nereikia 

laukti, kol valstybės paklaus, o klausimus užduoti patiems.

Anot buvusio LiJOT prezidento, Nacionalinės plėtros instituto 

direktoriaus Mindaugo Kiznio, pagrindinis virsmas per 20 metų 

buvo tas, kad LiJOT nuo klausimų, kaip stiprinti pačią organizaciją, 

perėjo prie klausimų, kaip įtraukti neorganizuotą jaunimą. Tai esą 

ir vienas ateities iššūkių, nes jaunimo organizacijų nuomonės 

tik tvirtės, tereikės joms tinkamai atstovauti, todėl reikia atkreipti 

dėmesį į organizacijoms nepriklausančio jaunimo įtraukimą.

Tuo tarpu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendruomenių 

skyriaus vedėjas Arūnas Kučikas pažymėjo, kad šiandien LiJOT 

ir jaunimo politika yra tokioje vietoje, kad valstybinių institucijų 

pusė neretai turi gerai pasiruošti, kad įrodytų savo pozicijas 

jaunimo atstovams. Kitaip tariant, jaunimo atstovai šiandien yra 

pakankamai stiprūs apginti atstovaujamas pozicijas, todėl valstybė 

turėtų pasistengti dar labiau į jas įsiklausyti. Vis dar egzistuoja 

didelė pagunda valstybinėms 

institucijoms, norint išvengti 

įvairių nepatogumų, prikurti 

įvairių programų ir priemonių, 

kurias įgyvendinus rezultatas 

lieka neaiškus. 
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Renginio metu taip pat buvo perskaityti ir Lietuvos Respublikos 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo Pirmininkės Irenos 

Degutienės, Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus sveikinimai, 

pristatytas specialiai dvidešimtmečiui skirtas origamis.

LiJOT PADĖKOS VAKARAS

Gruodžio 12 d. Vilniaus paveikslų galerijoje, tradiciniame 

LiJOT Padėkos vakare, buvo pagerbti visuomenės veikėjai, 

valstybės, verslo bei nevyriausybinio sektoriaus atstovai 2012 m. 

labiausiai nusipelnę jaunimui ir jaunimo organizacijoms. LiJOT 

Padėkosvakaras – tai tradicinis 

renginys, skirtas peržvelgti ir 

įvertinti svarbiausius praėjusių 

metų įvykius bei padėkoti 

labiausiai nusipelniusiems 

jaunimo politikai. 

2012 m. LiJOT Padėkos vakare buvo įteiktos 7 apdovanojimų 

statulėlės. Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai Metų 

iniciatyva jaunimui / Metų jaunimo įvykiu išrinko – Pasaulio 

lietuvių jaunimo susitikimą 2012, 

už jaunimo vienijimą mokslo, 

verslo, politikos ir kultūros 

srityse Lietuvoje ir pasaulyje. 

Metų jaunimo organizacijų lyderiu tapo – Lietuvos moksleivių 
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sąjungos prezidentas Vygintas Eidėnas. 2012 metų  jaunimo 

organizacijų partneriu buvo nominuota  Utenos A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka.  Metų „Jaunimo ambasadoriumi“ tapo pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Kęstas Pikūnas. 2012 Metų 

žmogumi, labiausiai nusipelniusiu jaunimui, nominuotas Eugenijus 

Urbonas, Maironiečių draugijos pirmininkas, ilgametis jaunimo 

organizacijų atstovas.  LiJOT Padėkos apdovanojimas įteiktas – 

LiJOT Alumni Giedriui Vaideliui, buvusiam LiJOT Valdybos nariui, 

aktyviai prisidėjusiam prie jaunimo politikos plėtojimo ir stiprinimo 

Lietuvoje. LiJOT Alumni apdovanojimas atiteko LiJOT steigėjams. 

1992 m. vienuolikos jaunimo organizacijų iniciatyva buvo įsteigta 

LiJOT ir padėti pamatai jaunimo politikai Lietuvoje. LiJOT 

steigimą prieš 20 metų inicijavo Lietuvos jaunimo leiboristų unija, 

Jaunimo savanoriškos veiklos organizacija „Austėja“, Lietuvos 

socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Lietuvos liberalus jaunimas, 

Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“, Lietuvos jaunimo ramuva, 

Lietuvos humanistinio jaunimo sąjunga, Lietuvos jaunųjų ūkininkų 

ratelių sąjunga, Vyskupo M. 

Valančiaus blaivybės sąjūdžio 

jaunimo organizacija, Lietuvių 

tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji 

Lietuva“ ir „Gediminaičiai“. 

LiJOT Padėkos vakaro metu labdaros ir paramos fondo 

„Jauniems“ direktorius Arnas Marcinkus ir Prezidentė Loreta 

Senkutė įteikė „Jaunimo stipendiją“ Dovilei Jezukevičiūtei. Ši 
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stipendija Alumni iniciatyva skiriama studentams, parengusiems 

magistrinius darbus apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką 

Lietuvoje. Antrus metus iš eilės 

LiJOT Padėkos vakare vyko ir 

specialus Alumni aukcionas, 

kurio metu buvo renkamos 

lėšos „Jaunimo stipendijai“. 

REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS VYSTYMAS

2012 metais LiJOT 

toliau aktyviai dirbo 

su regioninės jaunimo 

politikos klausimais. Vyko 

susitikimai su regioninėmis 

jaunimo organizacijų tarybomis ir nuolat vykdytos nuotolinės 

konsultacijos regioninėms jaunimo organizacijų taryboms 

aktualiais klausimais.

LiJOT regioninių reikalų komitetas

LiJOT regioninių reikalų komitetas (toliau – komitetas) buvo 

įsteigtas LiJOT narių ir stebėtojų iniciatyva 2009 m. Šis komitetas 

– tai jaunimo organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo 

platforma, sprendžiant regioninės jaunimo politikos problemas. 
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Komitetas savo veikla siekia užtikrinti regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų informavimą bei konsultavimą, dalyvauti 

formuojant LiJOT regioninę jaunimo politiką. Komitetas analizuoja 

regioninės jaunimo politikos tendencijas ir siekia vieningos 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų pozicijos formavimo, taip 

pat teikia konkrečius pasiūlymus LiJOT Valdybai dėl regioninės 

jaunimo politikos įgyvendinimo. 2012 m. įvyko 3 komiteto 

posėdžiai ir du komiteto susitikimai.

Posėdžių ir susitikimų metu Lietuvos regioninių jaunimo 

organizacijų atstovai kėlė klausimus ir teikė pasiūlymus dėl 

jaunimo reikalų koordinatorių veiklos gerinimo ir regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų finansavimo.

2012 m. LiJOT regioninių reikalų komiteto nariai parengė poziciją 

Dėl jaunimo reikalų koordinatorių, kuria buvo išreikštas LiJOT 

susirūpinimas esama situacija dėl jaunimo reikalų koordinatorių 

neveiksnumo savivaldybėse. Pozicija pirmiausia buvo parengta 

komitete, pristatyta LiJOT Vadovų klube ir priimta 33-ojoje LiJOT 

Asamblėjoje. Dokumentas buvo išsiųstas savivaldybių merams 

ir administracijos direktoriams, Lietuvos savivaldybių asociacijai, 

Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai.
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Projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ 

2012 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kartu su 6 

regioninėmis jaunimo organizacijų 

tarybomis pradėjo įgyvendinti projektą 

„Įsitrauk. Mokykis. Keisk“. Projektu 

siekiama stiprinti regionines jaunimo 

organizacijas, skatinti aktyvų jaunų 

žmonių dalyvavimą įgyvendinant 

regioninę jaunimo politiką ir įgalinti 

juos veikti. 

Projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ pradėtas vykdyti 2012 metais, 

tęsiasi ir 2013 m. ir įtrauks ne tik regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų valdybų ar biurų atstovus, bet ir regionines jaunimo 

organizacijas. Projektu siekiama stiprinti jaunimo organizacijas, 

suteikiant jauniems žmonėms reikalingas žinias ir ugdant 

praktinius įgūdžius apie interesų atstovavimą ir jaunimo politiką. 

Taip pat užtikrinti jaunų žmonių į(si)traukimą į sprendimų priėmimo 

procesus ir įgalinti juos aktyviai įgyvendinti regioninę jaunimo 

politiką. Projektas pratęs gerąją 

projekto „Struktūrinio dialogo 

stiprinimas regionuose“ praktiką 

ir stiprins struktūrinį dialogą tarp 

sprendimų priėmėjų savivaldybėse 

ir jaunimo atstovų.   
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Projekto partneriai 

•  Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“; 

•  Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“; 

•  Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“;

•  Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“; 

•  Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritas stalas“;

•     Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“.

Projekto veiklos 2012 m. 

Lapkričio 24 d. įvyko projekto planavimo susitikimas, kuriame 

dalyvavo projekto partnerių – regioninių jaunimo organizacijų 

– atstovai. Susitikimo metu buvo išsamiai pristatytas projektas, 

techniniai jo įgyvendinimo aspektai bei išsikelti bendri tikslai 

kompetencijų mokymams. Projekto partneriai pasidalijo 

atsakomybėmis. Susitikime dalyvavo visų 6 projekto partnerių 

atstovai. 

2012 m.gruodžio mėnesį prasidėjo projekto partnerių įsivertinimo 

sesijos, kurios vyko Kauno rajone, Panevėžyje, Utenoje ir 

Jurbarke. Šiose sesijose organizacijų atstovai įsivertino savo 

veiklą keliais pjūviais – regioninė jaunimo organizacijų taryba ir 

savivaldybė, regioninė jaunimo organizacijų taryba ir regioninės 

jaunimo organizacijos bei regioninė jaunimo organizacijų taryba 

ir jaunas žmogus regione. Partnerių atstovai iš esmės peržvelgė 
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savo veiklos stiprybes ir silpnybes, ieškojo spragų, kurias užpildys 

kompetencijų mokymai.  

2013 m. vyksiančios projekto veiklos: 

•  6 kompetencijų mokymai, skirti kiekvienam projekto 

partneriui atskirai; 

•  6 jaunimo atstovų ir sprendimų priėmėjų debatai 

savivaldybėse;

•  Ekspertinio jaunimo politikos leidinio rengimas ir leidimas.

Projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 
2011 – 2012“

2012 m. veiklos, pasiekti rezultatai

Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryba (LiJOT) 2011 – 2012m. 

įgyvendino tęstinį projektą 

„Struktūrinio dialogo stiprinimas 

regionuose 2011 – 2012“. Projekto 

metu 8 regioninės jaunimo 

organizacijų tarybos (RJOT) aktyviai įsitraukė į struktūrinio dialogo 

savo regionuose plėtrą bei pažangą, dirbdamos su jaunais 

žmonėmis ir politikais, deleguotais į savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybas (SJRT).

Šis projektas buvo įgyvendintas, siekiant stiprinti aktyvų jaunų 
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žmonių dalyvavimą demokratiniuose sprendimų priėmimo 

procesuose ir įgalinti regionines jaunimo organizacijų 

tarybas tinkamai atstovauti savo narių interesams, tikslingai 

bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų tarybomis.

Projekto metu buvo surengti 8 teminiai kompetencijų kėlimo 

renginiai. Įvyko 8 susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų 

tarybomis bei savivaldybių jaunimo reikalų tarybų atstovais. 

Buvo suorganizuotos 8 veiksmų planavimo sesijos, kurių metu 

regioninės jaunimo organizacijų tarybos kartu su savo delegatais 

iš savivaldybės jaunimo reikalų tarybos parengė detalų veiksmų 

planą, kaip kryptingai formuoti ir įgyvendinti regioninę jaunimo 

politiką savo rajone, tinkamai atstovauti interesams bei įtraukti kuo 

daugiau jaunų žmonių į jaunimo veiklą. Projekte dalyvaujantys 

jauni žmonės dalyvavo sprendimų priėmimo procesuose, pamatė 

kaip jaunimo politika formuojama bei įgyvendinama nacionaliniu 

ir regioniniu lygmeniu. Jauni žmonės, dalyvaudami teminiuose 

kompetencijų kėlimo renginiuose, įgavo kompetencijų, kurios 

padės jiems jų socialiniame ir asmeniniame gyvenime. Projekto 

veiklos skatino jaunų žmonių pilietiškumą, atkreipiant dėmesį, jog 

jie yra ne tik savo miesto, bet ir Lietuvos bei visos Europos piliečiai. 

Projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011 

– 2012“ buvo tęstinis. Būtent šis projektas suteikė galimybę 

jauniems žmonėms visoje Lietuvoje iš skirtingų regionų, nepaisant 

patiriamų socialinių ar geografinių sunkumų, aktyviai dalyvauti 
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demokratiniuose sprendimų priėmimo procesuose, jaunimo 

veikloje.

Projekto partneriai

•  Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga 

„Jaunimo apskritasis 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 

„Apskritasis stalas“;

•  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“;

•  Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“.

Pagrindinės 2012 m. įgyvendintos veiklos 

Strateginės planavimo sesijos savivaldybėse. 2012 m. įvyko 6 

strateginės planavimo sesijos Alytaus, Jurbarko, Panevėžio, 

Naujosios Akmenės, Joniškio savivaldybėse. Sesijose dalyvavo 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai bei savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nariai. Jų metu, padedant 
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profesionaliems lektoriams ir remiantis neformalaus ugdymo 

metodais, buvo kuriami aiškūs ir savivaldybėse galimi įgyvendinti 

SJRT veiklos planai bent minimaliam vienerių metų laikotarpiui. 

Efektyvus tokio plano įgyvendinimas padeda keisti požiūrį apie 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą ir regioninės jaunimo 

politikos įgyvendinimą konkrečiame regione. Tokios sesijos taip 

pat sudarė sąlygas užtikrinti nuolatinį aktualiausios ir naujausios 

informacijos perdavimą regioninėms jaunimo organizacijų 

taryboms bei naujai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybas 

išrinktiems žmonėms. 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikimas. 

Susitikime dalyvavo atstovai iš 15 Lietuvoje veikiančių regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų. Susitikimo metu vyko įvairios darbo 

grupės skirtingais regioninėms jaunimo organizacijų taryboms 

aktualiais klausimais. JRD atstovai pristatė įgyvendinamą ilgalaikį 

projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Taip pat išsakė 

ir pristatė savo poziciją, kaip JRD mato regionines jaunimo 

organizacijų tarybas ir kaip jos turėtų veikti. Renginio dalyviams 

buvo pristatytas ir vasarą vykęs Pasaulio lietuvių jaunimo 

susitikimas bei galimybės kiekvienai organizacijai prie jo prisidėti. 

Įvyko LiJOT organizuojamos kampanijos „Man ne dzin“ pristatymas 

ir trumpa darbo grupė, kurioje susitikimo dalyviai generavo 

idėjas, kaip efektyviau ir veiksmingiau pasiekti jaunus žmones 

ir paskatinti juos dalyvauti artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. 

Susitikimo metu buvo rengiama ir tobulinama LiJOT Regioninių 
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reikalų komiteto pateikta pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatorių 

funkcijų ir atliekamo darbo savivaldybėse. Darbo grupės metu 

parengta pozicija buvo priimta 33-ojoje LiJOT Asamblėjoje. Apie 

ją plačiau skaitykite I LiJOT veiklos krypties skiltyje „33-oji LiJOT 

asamblėja“.

Teminiai kompetencijų kėlimo renginiai. 2012 m. įvyko 2 teminiai 

kompetencijų kėlimo renginiai. Pagrindinės šių renginių temos 

buvo „Komunikacija JNVO“ ir „Bendradarbiavimas tarp RJOT“. 

Šiuose renginiuose buvo kviečiami dalyvauti projekto partnerių 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai ir kitų nacionalinių 

jaunimo organizacijų atstovai. Renginių metu pristatytos vidinės ir 

išorinės organizacijų komunikacijos tobulinimo galimybės. Taip pat 

diskutuota apie galimą glaudesnį bendradarbiavimą tarp regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų pasinaudojant jau dabar sukurtais ir 

veikiančias įrankiais, priemonėmis. Visų renginių metu dalyviai buvo 

skatinami dalintis įgytomis kompetencijomis bei žiniomis ir savo 

organizacijose.

Projekto rezultatai

Šis projektas buvo tęstinis ir įgyvendinamas jau ketverius metus iš 

eilės. Projekte dalyvavo 8 regioninės jaunimo organizacijų tarybos. 

Remiantis organizacijų apklausa galima teigti, kad jų atstovų 

dalyvavimas įvairiose projekto veiklose prisidėjo ne tik prie visos 

organizacijos, bet ir prie asmeninio dalyvių tobulėjimo. Projekto 
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veiklų dalyviai įgavo socialinių įgūdžių, pagilino savo žinias ir 

kompetencijas, susipažino su Lietuvos ir Europos jaunimo politikos 

aktualijomis, suprato, ką reiškia mokymasis iš patirties, kuris yra itin 

svarbus neformaliame jaunimo ugdyme. Visos projekto partnerės 

organizacijos projekte dalyvavo lygiomis teisėmis, buvo prisiėmusios 

dalinę projekto įgyvendinimo atsakomybę, deleguodavo savo 

atstovus į įvairius projekto renginius. 

Siekiant padėti regioninėms jaunimo organizacijų taryboms nuolat 

tobulėti ir žinoti aktualiausią informaciją, susijusią su jaunimo politika, 

buvo vykdomas nuolatinis organizacijų partnerių informavimas ir 

konsultavimas. Tai leido dar labiau sustiprinti regionines jaunimo 

organizacijų tarybas, taip pasitelkiant ir jiems priklausančias jaunimo 

organizacijas. Projekto veiklos iš tikrųjų padėjo sustiprinti struktūrinį 

dialogą tarp vietos savivaldybių ir jaunimo organizacijų.

LiJOT, įgyvendinusi projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas 

regionuose 2011 – 2012“, įgyvendino ir pasiekė šiuos ES programos 

„Veiklus jaunimas“ tikslus ir prioritetus: 

Skatina aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą apskritai, ypatingą dėmesį 

skiriant jų, kaip Europos gyventojų, pilietiškumui.

Projekto metu įgyvendintos veiklos skatino aktyvų jaunų žmonių 

pilietiškumą. Jauni žmonės, diskutuodami apie savo savivaldybės 

aktualijas ir joje vykstančius procesus, įsitraukė į aktyvų pilietinį 

gyvenimą ir sprendimų priėmimą. Jauni žmonės iš skirtingų 
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Lietuvos regionų suprato, kad jų nuomonė bei balsas gali būti 

svarbus ne tik vietiniame, bet ir nacionaliniame bei tarptautiniame 

renginyje. 

Projektai, stiprinantys vietos lygiu veikiančių JNVO ir valstybinio 

sektoriaus bendradarbiavimą; Projektai, stiprinantys JNVO 

interesų atstovavimo, bendradarbiavimo gebėjimus.

Projekto pradžioje išsikeltuose pagrindiniuose tiksluose buvo 

akcentuojamas struktūrinio dialogo stiprinimas ir JNVO bei 

valstybinio sektoriaus bendradarbiavimas įgyvendinant tolygią ir 

nuoseklią jaunimo politiką. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybų 

strateginių planavimo sesijų dalyviams buvo pristatoma regioninės 

jaunimo politikos struktūra, pagrindiniai jos įgyvendinimo principai. 

Neformalaus ugdymo metodai ir įvairios simuliacijos sudarė 

galimybę savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovams 

pamatyti savo daromas klaidas iš šono. Taip pat išanalizuoti 

esamą veiklą ir nusibrėžti veiklos planą ateinančiam laikotarpiui. 

Organizacijų atstovams teminių kompetencijų kėlimo renginių 

pagrindinės temos buvo bendradarbiavimas, tikslingas interesų 

atstovavimas, tarptautiškumas. Tai leido jaunimo organizacijų 

atstovams suteikti reikalingiausias kompetencijas ir įgūdžius, kurie 

nuolat pritaikomi atstovaujant JNVO interesams tiek vietiniu, tiek 

nacionaliniu lygmeniu. Susitikimų su savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų atstovais ir kitais sprendimų priėmėjais – politikaismetu 

jauni žmonės turėjo galimybę tiesiogiai susitikti su žmonėmis, 
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atsakingais už sprendimų priėmimą jiems aktualiais klausimais. 

Projekto veiklų dalyviai pritaikė naujai įgytas kompetencijas ir 

pagilintus įgūdžius, aktyviai reiškė savo nuomonę, diskutavo su 

politikais, bandė kartu ieškoti tinkamiausių sprendimų įvairiose 

situacijose. Visos šios priemonės buvo pasirinktos siekiant 

tinkamai įgyvendinti struktūrinio dialogo stiprinimo prioritetus.

Projektas „Jaunimo dienos 2012“

2012-aisiais Tarptautinę jaunimo dieną  Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba (LiJOT) 

kvietė minėti vasaros sostinėje 

Palangoje ir ragino visus 

jungtis į „Jaunimo dienų 2012“ 

renginius bei diskusijas, kurių 

tikslas – didinti visuomenės 

informuotumą ir supratimą 

apie diskriminaciją ir lygias 

galimybes, įtraukiant skirtingo 

amžiaus žmones į diskusiją apie 

jaunų žmonių patiriamas problemas, paneigiant susiformavusius 

stereotipus apie jaunus žmones, pristatant jaunimo organizacijų ir 

jaunų žmonių gerosios praktikos ir dalyvavimo pavyzdžius.

„Jaunimo dienos 2012“ vyko rugpjūčio 10 – 13 dienomis, jų metu 

daugiausiai dėmesio buvo skiriama įtraukiant skirtingo amžiaus grupes 
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kurių tikslas – didinti 
visuomenės informuotumą 

ir supratimą apie 
diskriminaciją

ir lygias galimybes, 
įtraukiant 

skirtingo amžiaus 
žmones į diskusiją

apie jaunų žmonių 
patiriamas problemas, 

paneigiant 
susiformavusius stereotipus

apie jaunus žmones,
pristatant 

jaunimo organizacijų
ir jaunų žmonių
gerosios praktikos

ir dalyvavimo pavyzdžius.



į diskusijas apie problemas, 

su kuriomis šiandien 

susiduria jauni žmonės. 

Taip pat buvo pristatomi 

jaunimo organizacijų ir jaunų 

žmonių gerosios praktikos 

ir dalyvavimo pavyzdžiai. 

Visi jaunimo dienų renginiai buvo paremti plačiu visuomenės 

įtraukimu, stebėtojus paverčiant aktyviais dalyviais: filmų po 

atviru dangumi ciklas, atviroje miesto erdvėje eksponuojama 

jaunųjų kūrėjų ir jaunimo organizacijų fotografijų paroda „Jauni ir 

aktyvūs“, diskusijų sesijos ir susitikimai su savo sričių specialistais, 

nemokamos aitvarų dirbtuvės ir kiti užsiėmimai. „Jaunimo dienos 

2012“ siekė atkreipti visuomenės dėmesį į diskriminacijos dėl 

amžiaus aspektus, jaunimo įvairovę bei veiklas. 

2012 m. lapkričio 27 d. vyko baigiamoji konferencija, kurioje 

susitiko visi projekto partneriai (Lietuvos neįgaliųjų forumas, 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos gėjų lyga, Moterų 

informacijos centras, Tautinių bendrijų namai, Naujųjų religijų 

tyrimų ir informacijos centras, 

Lietuvos pensininkų sąjunga 

„Bočiai“ ir Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba) ir pristatė 

projekto rezultatus,  didžiausius 

pasiekimus.
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„Jaunimo dienos 2012“ yra projekto „C.A.F.E.“ (angl. Changing 

Attitude Fostering Equality) dalis. „C.A.F.E.“ yra skirtas mažinti 

diskriminaciją, keisti požiūrį ir ugdyti toleranciją pažeidžiamų 

socialinių grupių atžvilgiu. Šis projektas finansuojamas Europos 

Komisijos lėšomis pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir 

socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007–2013). 

Projekto veiklas galima suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė skirta 

didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir 

lygias galimybes, antroji – spręsti romų vaikų švietimo problemas, 

trečioji – rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO 

įgūdžius, siekiant lygybės ir įvairovės.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu 

su partneriais – Lietuvos gėjų lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumu. 

Projekto veiklas taip pat vykdo Moterų informacijos centras, 

Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyrimų ir informacijos 

centras, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai” ir Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba.

Informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija „Man 
ne dzin“

 2012 m. LiJOT įgyvendino ypač aktyvią į jaunus žmones 

nukreiptą informacinę jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją 

„Man ne dzin 2012“. Ši informacinė kampanija buvo įgyvendinama 
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visoje Lietuvoje, norint pasiekti kuo didesnį 

geografinį teritorijos padengimą. Jauni 

žmonės bei kitos visuomenės grupės 

buvo skatinamos eiti atlikti savo pilietinę 

pareigą ir dalyvauti 2012 m. spalio 14 d. 

vykstančiuose LR Seimo rinkimuose ir 

antrajame rinkimų ture 2012 m. spalio 29 d.

Pagrindinis įgyvendintos kampanijos tikslas – skatinti jaunus 

žmones, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvauti 

pilietiniame ir politiniame valstybės gyvenime, demokratiniuose 

sprendimų priėmimo procesuose.

Kelti kampanijos uždaviniai:
• skatinti nacionalines ir regionines jaunimo organizacijas 

aktyviau dalyvauti veikloje, kuri susijusi su visuomenės ir jaunimo 

pilietiškumo ugdymu;

• informuoti jaunimą apie dalyvavimo demokratiniuose 

sprendimų priėmimo procesuose svarbą ir galimybes;

• suteikti galimybes jauniems žmonėms vienoje vietoje rasti 

visą aktualiausią informaciją apie politinį šalies gyvenimą;

• sudaryti galimybes jauniems žmonėms tiesiogiai susitikti ir 

diskutuoti bei bendrauti su kandidatais į Lietuvos Respublikos Seimą;

• kurti jauno žmogaus, kaip pilietiškai aktyvaus valstybės 

gyventojo, įvaizdį. 
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Tikslinė kampanijos auditorija: jauni žmonės, gyvenantys 

Lietuvoje ir užsienyje, nuo 16 iki 29 m. 

Kampanijos įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2012 m. rugpjūčio 

mėn. iki 2012 m. lapkričio 3 d.

 2012 m. informacinė jaunimo pilietiškumo kampanija „Man ne 

dzin“ buvo planuojama ir organizuojama remiantis turima patirtimi 

ir praktika iš anksčiau įgyvendintų informacinių pilietiškumo 

skatinimo kampanijų. Siekiant, kad kampanija būtų kuo efektyvesnė 

ir turėtų realų bei pamatuojamą poveikį jauniems žmonėms, buvo 

konsultuojamasi su komunikacijos ekspertais, Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto sociologais 

bei politologais. Dar 2012 m. pradžioje ruošiantis kampanijos 

įgyvendinimui LiJOT pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį 

su Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija. Sutartyje 

abi šalys įsipareigojo dalintis aktualia informacija bei statistiniais 

duomenimis apie jaunų žmonių aktyvumą dalyvaujant Seimo 

rinkimuose. Taip pat buvo įsipareigota prisidėti prie abiejų pusių 

įgyvendinamų įvairių akcijų bei 

veiklų finansiškai. Ši sutartis 

parodė, kad valstybinis sektorius 

linkęs tiesiogiai bendradarbiauti 

su nevyriausybiniu sektoriumi 

ir siekti bendrų tikslų skatinant 

visiems aktualius pokyčius. 
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svarbiausių uždavinių 

buvo sudaryti 
galimybę 

patiems jauniems žmonėms 
pasitikrinti savo 

politines pažiūras, 
leisti gyvai 

susitikti ir patiems diskutuoti
su dauguma 

kandidatų į Seimo narius. 



2012 m., po konsultacijų su komunikacijos ekspertais, jaunimo 

ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, buvo nuspręsta, kad 

šiais metais pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas jaunų žmonių 

informavimui apie įvairius balsavimo būdus. Vienas iš svarbiausių 

uždavinių buvo sudaryti galimybę patiems jauniems žmonėms 

pasitikrinti savo politines pažiūras, leisti gyvai susitikti ir patiems 

diskutuoti su dauguma kandidatų į Seimo narius. Šiems išsikeltiems 

uždaviniams pasiekti buvo sudarytos kelios pagrindinės veiklų 

grupės.

Pagrindinės kampanijos veiklos
Kampanijos komunikacija.Socialiniai tinklai, kampanijos interneto 

svetainė, didžiausi ir labiausiai lankomi interneto naujienų portalai, 

jaunimo pamėgtos interneto svetainės, komunikacija Lietuvos 

radijo stotyse bei televizijose įtraukiant juos, kaip atsakingus 

partnerius, pranešimai spaudai, spaudos konferencijos, įžymybių 

įtraukimas į kampanijos veiklas.

Kampanija viešumoje. Koncertai, 

pramoginės akcijos, kartu su 

kampanijos ambasadoriais – 

įžymiais muzikantais, aktoriais, 

kitų sričių atstovais. 

Susitikimai / debatai su politikais regionuose.Jaunimo atstovų 

susitikimai regionuose kartu su politikais – kandidataisį Seimą. 
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Debatų organizavimas tarp jaunimo atstovų ir politinių partijų 

kandidatų.

Informacijos apie politinių partijų programas bei kandidatus 

viešinimas.Inicijuotas ir veikiantis portalas www.manobalsas.lt, 

kuris buvo orientuotas į jaunus žmones. Portale pagal pateiktą 

sociologų klausimyną galima nusistatyti savo politines pažiūras.

Dalomosios medžiagos platinimas. Kampanijos įgyvendinimo 

metu jauniems žmonėms pristatyta dalomoji medžiaga su 

šūkiais „Man ne dzin mano valstybė!“, „Aš balsuosiu, nes man 

ne dzin“ ir pan. Dalomoji medžiaga buvo skirta ne tik kampanijos 

viešinimui, bet ir žinutės apie balsavimą ir balsavimo svarbą 

platinimui.

LiJOT leidžiamas ekspertinis leidinys „Po skėčiu“

Nuo 1992 m. yra leidžiamas serijinis neperiodinis ekspertinis 

leidinys „Po skėčiu“, kuris skirtas jaunimo politikos veikėjams 

ir visiems besidomintiems. Kiekviename leidinio numeryje 

nagrinėjama vis kita aktuali tema. 

2012 m. LiJOT išleido 2 „Po skėčiu“ leidinio numerius3. Pavasarį 

išleistas „Po skėčiu“ Nr. 82 pavadintas „Neformalus ugdymas ir 

JNVO“. Leidinyje nagrinėjamos jaunimo neformalaus ugdymo 

Lietuvoje perspektyvos ir iššūkiai, neformalaus ugdymo 
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mokykloje ir jaunimo NVO veikloje aspektai, pristatomas 

projektas „TAPK“ bei neformalaus ugdymo situacija Europos 

kontekste.

Rudenį išleistas specialus „Po skėčiu“ numeris, kuris yra skirtas 

LiJOT dvidešimtmečiui paminėti, apžvelgti svarbiausius per 20 

metų įvykusius jaunimo politikos pokyčius, didžiausius iššūkius ir 

pasiekimus. Leidinyje į LiJOT ir jaunimo organizacijas „žvelgiama“ 

iš 4 perspektyvų: LiJOT lyderiai, valstybinis sektorius, verslo 

sektorius bei jaunimo organizacijos.

„Po skėčiu“ Nr. 82 buvo išleistas 

1000 egz. tiražu, o Nr. 83 – 500 

egz. tiražu. Šie leidiniai platinami 

nemokamai LiJOT renginių metu. 

Taip pat kiekvienas besidomintis 

gali nemokamai gauti leidinį užsukęs į LiJOT biurą arba rasti 

elektroniniu formatu internete.
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Šie leidiniai 
platinami nemokamai 

LiJOT renginių metu. 
Taip pat 

kiekvienas besidomintis 
gali nemokamai
gauti leidinį 

užsukęs į LiJOT 
biurą arba rasti 
elektroniniu formatu 

internete.

3Nuo „Po skėčiu“ Nr. 61 leidinys pasiekiama elektroniniu formatu puslapyje 
www.lijot.lt „LiJOT leidiniai“ skiltyje.



III. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo 
informavimas.

PROJEKTAS „MISIJA SIBIRAS‘12“

Misija Sibiras’12 – tai jaunimo 

pilietiškumo ir patriotiškumo 

projektas, vykdomas jau septintus 

metus, šiemet sutraukė didelį 

būrį norinčių tapti šio projekto 

dalimi ir prisidėti prie Lietuvos istorijos saugojimo, pilietiškumo 

bei patriotiškumo ugdymo. Į šių metų ekspediciją Chakasijos 

Respublikoje (Rusijos Federacija), esančią Rytų Sibiro pietuose, 

išvyko 15 jaunuolių.

2012 metų balandžio 

– gegužės mėn. buvo 

organizuota būsimosios 

projekto „Misija Sibiras’12“ 

ekspedicijos dalyvių atranka. Projekto vykdytojai sulaukė daugiau 

nei 1700 anketų. Tai labai svarbus projekto rezultatas, leidžiantis 

spręsti apie jaunų žmonių norą prisiliesti prie tautos praeities 

įvykių bei istorijos. Kiekvienas anketą pildantis jaunas žmogus 

turi pasidomėti savo šeimos istorija, pabendrauti su tėvais ir/ar 
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ekspediciją 

Chakasijos Respublikoje
 (Rusijos Federacija),

esančią 
Rytų Sibiro pietuose,

išvyko 
15 jaunuolių.



seneliais, o tai jau didina skirtingų kartų dialogą, skatina ir ugdo 

pilietiškumo bei patriotiškumo jausmą. 

Dalyvauti bandomajame žygyje, antrajame atrankos į ekspediciją 

etape, buvo atrinkti 75 jauni žmonės. Žygiodalyviai ne tik išbandė 

fizinę ir dvasinę ištvermę, bet ir darbo komandoje gebėjimus, 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai labai svarbus etapas, 

kuriame kai kurie jauni žmonės atranda save kaip visiškai kitokią 

asmenybę, kurios iki šiol, nesusidūrus su tokiomis išgyvenimo 

sąlygomis, ir neturėjo galimybės pažinti. Po bandomojo žygio buvo 

suformuota galutinė 15 jaunų žmonių 2012 metų ekspedicijos 

komanda. 

2012 m. birželio mėn. LiJOT kartu su projekto partneriais Lietuvos 

televizijos eteryje suorganizavo projekto „Misija Sibiras‘12“ 

palaikymo akciją – labdaros–paramos koncertą, kurio metu 

visuomenė galėjo prisidėti prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. 

Labdaros–paramos koncerto metu buvo surinkta 60 000 litų. Šis 

renginys taip pat sudarė puikią galimybę visai Lietuvos visuomenei 

pristatyti projektą, jo veiklas, išgirsti ekspedicijos dalyvių įspūdžius 

ir įgytą patirtį. 

Projekto „Misija Sibiras‘12“ dalyviai 2012 m. liepos 20 d. išvyko į 

ekspediciją, į Chakasijos Respubliką (Rusijos Federacija), esančią 

Rytų Sibiro pietuose. Išvykstant vienuoliktajai projekto ekspedicijai 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pradėtas jaunimo 
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pilietiškumo ir patriotiškumo projektas „Misija Sibiras“ perduotas 

organizuoti labdaros ir paramos fondui „Jauniems“. Remiantis 

pagrindiniais fondo tikslais, išnaudojant fondo resursus skatinti 

pozityvias jaunimo iniciatyvas ir 

kurti pokyčius, reikalingus jaunam 

žmogui, nuspręsta, kad projekto 

plėtrai ir maksimaliam įgyvendinimui 

palankesnės sąlygos bus LiJOT 

2005 m. įsteigtame labdaros ir 

paramos fonde „Jauniems“.

Dvi savaites už 5000 km nuo Lietuvos jauni žmonės tvarkė lietuvių 

tremtinių kapus, susitiko su ten dar gyvenančiais tautiečiais. Buvo 

sutvarkytos 8 lietuvių tremtinių kapinės (planuota sutvarkyti 5), 

susitikta su 5 Sibire gyvenančiais lietuviais. Vienose iš kapinių, 

kurias aplankė ir sutvarkė ekspedicijos dalyviai, buvo pastatytas 

iš Lietuvos atgabentas 2,5 m. aukščio medinis kryžius. Į specialiai 

kryžiuje įtvirtintą kapsulę buvo sudėti Lietuvos žmonių parašyti 

laiškai žuvusiems tremtiniams atminti. 

Po ekspedicijos į Lietuvą 

grįžę projekto dalyviai pradėjo 

svarbiausią projekto etapą 

– projekto rezultatų ir veiklų 

pristatymus visuomenei. 

Ekspedicijos dalyvių  
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dienoraščių, nuotraukų ir videoįrašų pagrindu buvo parengta 

vaizdinė medžiaga, kuria remiantis projekto dalyviai organizuoja 

susitikimus su Lietuvos moksleiviais, studentais, vietos 

bendruomenėmis, nevyriausybinių ir kitų organizacijų nariais, taip 

įprasmindami ir rodydami pilietiškumo irpatriotiškumo pavyzdį.

Viešinant projektą ir jo rezultatus yra parengta projekto „Misija 

Sibiras‘12“ ekspedicijos fotografijų paroda. Fotografijų paroda 

– taipuiki priemonė greitai ir lengvai pristatyti projektą plačiai 

visuomenei. Taip pat yra rengiamas dokumentinis filmas apie 

2012 metų ekspediciją. Planuojama, kad dokumentinė juosta bus 

transliuojama Nacionalinio transliuotojo kanalu (LRT).

EURODESK LIETUVA PROGRAMA
Europos informacinių paslaugų tinklas jaunimui ir dirbantiems 

su jaunimu Eurodesk Lietuva teikia išskirtinę informaciją apie 

mobilumą (savanoriška veikla, mokymasis, darbas, laisvalaikis 

ir kt.) ir galimybes (konkursai, renginiai, finansavimo programos 

ir kt.), administruoja jaunimo informavimo 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
2012 m. Eurodesk tinklo paslaugos Lietuvoje sulaukė dar daugiau 
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jaunų žmonių dėmesio nei 2011 m. 

Akivaizdžiai pasiteisino lokalizuotas 

prekės ženklas „Žinau viską“, 

pristatantis visas nuotolines Eurodesk 

Lietuva paslaugas. Taip pat labai stipriai 

prie matomumo ir žinomumo sklaidos 

prisidėjo atstovų regionuose tinklo 

reformavimas, padidinęs veiklos efektyvumą. 2012 m. 31 proc. 

padidėjo žinauviską.lt jaunimo informacijos portalo lankytojų 

skaičius (2011 m. – 431442, 2012 m. – 564005), 48 proc. padaugėjo 

raštu (el. paštu) atsakytų užklausų (atitinkamai 265 ir 392). 

Atsiradus jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“ veiklos stabilumui, 

sumažėjo jų parengiamų straipsnių skaičius, sumažinęs ir bendrą 

sukurtų straipsnių skaičių (atitinkamai 884 ir 684), tačiau daugiau 

dėmesio buvo skiriama parengiamos medžiagos kokybei bei 

kitoms portalo dalims – duomenų bazių atnaujinimui ir kt.

Eurodesk Lietuva sekėjų socialiniame tinkle „Facebook“ skaičius 

padidėjo ketvirtadaliu (7170 sekėjai). Paskyra socialiniame tinkle 

„Twitter“ nebenaudojama dėl šio socialinio tinklo nepopuliarumo 

Lietuvoje. 

2012 m. dalyvauta didelio matomumo renginiuose: Nacionalinėje 

studijų mugėje „Mokymasis. Studijos. Karjera.“, LCC tarptautinio 

universiteto karjeros ir studijų mugėje Klaipėdoje ir Kauno 

technologijos universiteto karjeros dienose, didžiausiame šią 
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vasarą festivalyje „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime“, parodoje 

„Mokykla“, kuriuose tinklo atstovai 

konsultavo apie 1300 jaunų 

žmonių. Taip pat surengti 67 

pristatymai (ypač apie savanorišką 

veiklą ir jos galimybes) ar 

informaciniai renginiai, dalyvauta dar 40 kitų renginių, kuriuose 

skaityti informaciniai pranešimai ar vestos darbo grupės.

Per 2012 m. aktyviai įgyvendintas naujas informacijos formatas 

portale www.žinauviską.lt – EurodeskTV skiltis. Šioje skiltyje 

publikuojami tarptautiniai vaizdo klipai (esant reikalui jie titruojami). 

Taip pat surinkta savanorių komanda kurti filmukams europinėmis 

temomis. Per metus sukurtas Tarptautinių jaunimo apdovanojimų 

pristatymas bei du informacinių filmukų ciklai: studijų užsienyje 

klausimai bei mobilumo vasarą skatinimo kampanijos viešinimas, 

taip pat parengtas interaktyvus klipas, kuriame vartotojas gali 

nulemti filmuko eigą, pristatantis Europos Komisijos iniciatyvą 

„Judus jaunimas“. 

Ankstesniais metais itin pasiteisinęs mobilumo vasarą viešinimas 

2012 metais taip pat buvo labai sėkmingas. Įgyvendinta 

mobilumo vasarą skatinimo kampanija „Išsitaškyk“, kuria viešintos 

savanorystės, sezoninio darbo, kelionių Europoje, vasaros festivalių 

ir vasaros stovyklų temos. Organizuoti atskiri šių temų pristatymai, 

aktyviai kampaniją viešino Eurodesk Lietuva atstovai regionuose. 
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Sukurti nauji informaciniai resursai – dažniausiai užduodamų 

klausimų apie darbą skiltis, atnaujinta vasaros stovyklų duomenų 

bazė, papildyta festivalių, tarptautinės savanorystės, sezoninio 

darbo užsienyje ir kelionių Europoje duomenų bazė.

Eurodesk Lietuva darbuotojai ir savanoriai dalyvavo Eurodesk 

tinklo susitikimuose Bulgarijoje ir Danijoje, Eurodesk regioninių 

partnerių susitikime Briuselyje. Eurodesk Lietuva programos 

redaktorė V. Ružaitė dalyvavo Vokietijos Federacijos tarptautinės 

jaunimo bendradarbiavimo agentūros (IJAB) vykdomo projekto 

„Youthpart“ konferencijoje „Youth and e-participation“ Berlyne, 

Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus išrinktas į 

Eurodesk tinklo valdybą dvejų metų kadencijai. Svarbu pažymėti, 

kad jis – pirmasis Lietuvos atstovas, išrinktas į šią poziciją. 

Jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“

Per 2012 metus tęsta kartu su ES 

programa „Veiklus jaunimas“ pradėta 

iniciatyva – jaunųjų žurnalistų tinklas 

„Žinau viską“. 2012 metų pabaigoje 

tinkle buvo užsiregistravę 255 jauni 

žmonės, aktyviai dalyvaujantys 

veikloje, kuriantys straipsnius, fotografuojantys ir dalyvaujantys 

renginiuose. Jaunieji žurnalistai prisideda prie programos turinio 

kūrimo ir žinučių skleidimo, informaciją pateikdami jauniems 
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žmonėms suprantamesne ir patrauklesne kalba. Temos, kuriomis 

sukurta daugiausiai straipsnių – savanorystė, studijos užsienyje, 

daugiakalbystė, neformalusis ugdymas, renginiai, kelionės. Per 2012 

metus publikuoti 74 jaunųjų žurnalistų straipsniai, į fotobanką atrinktos 

234 nuotraukos. Bendradarbiaujant su Goethe‘s institutu Lietuvoje 

įgyvendintas projektas „Daugiakalbystės temos aktualizavimas per 

jaunimo žiniasklaidą“. Projekto metu įgyvendinta informacinė popietė 

su daugiakalbystės ekspertais, mokymai, skirti video formatui kaip 

komunikacijos įrankiui daugiakalbystės temai komunikuoti, surengtas 

straipsnių apie daugiakalbystę konkursas. Jaunųjų žurnalistų 

tinkle veikia 14 – 29 metų jaunuoliai iš visos Lietuvos, kuriems 

įdomios europinės temos ir mokymosi galimybės. Jauni žmonės 

kuria rašydami, fotografuodami ir kurdami filmukus, dalyvaudami 

renginiuose ir pasakodami apie egzistuojančias galimybes, skleisdami 

gerąją praktiką „jaunimas – jaunimui“ principu. Jaunųjų žurnalistų 

darbai publikuojami Eurodesk Lietuva administruojamame jaunimo 

informavimo portale www.žinauviską.lt, ES programos „Veiklus 

jaunimas“ interneto svetainėje www.veiklusjaunimas.lt, regioninėje 

žiniasklaidoje, jaunųjų žurnalistų tinklaraščiuose, skleidžiami partnerių 

kanalais.

Atstovų regionuose tinklas

Vienas pagrindinių pasiekimų 2012 m. – sukurtas naujas Eurodesk 

tinklas Lietuvos regionuose, leidžiantis pasiekti vietos jaunus 

žmones ir jaunimo darbuotojus. Eurodesk atstovai, praėję specialų 
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įvadinį kursą, veikia Molėtuose, Kaune, Panevėžyje, Utenoje, 

Vilniuje, Rietave, Mažeikiuose, Lazdijuose.

2012 m. pirmą pusmetį buvo išbandytas naujas modelis, kurio 

skirtumas nuo iki šiol veikusio – nebesiorientuojama vien į regionines 

jaunimo organizacijų tarybas, bet keliami konkretūs patirties, įgūdžių, 

žmogiškųjų ir techninių išteklių reikalavimai bei motyvacija, kuriuos 

atitikusios organizacijos gali tapti Eurodesk informacijos tašku 

vietoje. Pagrindinė funkcija – jaunų žmonių ir jaunimo darbuotojų 

konsultavimas Eurodesk mobilumo ir galimybių temomis bei 

Eurodesk paslaugų viešinimas, pristatymas, informacinių renginių 

organizavimas. Organizacijos 

jungiasi savanoriškais 

pagrindais, nacionalinis 

koordinatorius užtikrina įvadinius 

ir kvalifikacijos kėlimo mokymus, 

nacionalinius susitikimus (dukart 

per metus), vizitavimą, nuolatinį 

palaikymą, aprūpinimą darbui reikalinga dalomąja medžiaga ir pan.

Atstovų regionuose tinklas yra tam tikras pavyzdys ir pabandymas, 

kaip vietos lygmeniu galėtų veikti jaunimo informavimo ir 

konsultavimo taškai ar net centrai. Per 2012 m. atstovai regionuose 

gyvai („akis į akį“) konsultavo 

339 jaunus žmones, surengė 55 

informacinius renginius. Partneriai 

aktyviai įsitraukia į Eurodesk 
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programos viešinimą – patys parengė idėją mobilumo vasarą 

skatinimo kampanijai „Išsitaškyk“, kurios metu kiekviename mieste 

vyko informaciniai renginiai.

Bendradarbiavimas su kitais tinklais

2012 metais toliau tęstas bendradarbiavimas su Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojančia ES 

programą „Veiklus jaunimas“ Lietuvoje, kartu koordinuojamas 

jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“, taip pat palaikomas 

aktyvus bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondu, 

administruojančiu „Mokymosi visą gyvenimą“ programą Lietuvoje. 

Kartu išleistas informacinis naujienlaiškis, rengti Eurodesk tinklo 

ir veiklos galimybių pristatymai renginių cikle Lietuvos mokyklų 

Profesinio informavimo taškų specialistams.  

Europos jaunimo portalo priežiūra 

Efektyviai įgyvendinta Europos jaunimo portalo priežiūra: per 

visus metus išverstos 53 naujienos, kurios buvo talpinamos 

Europos jaunimo portale, Eurodesk Lietuva interneto svetainėje 

bei partnerių kanaluose. Taip pat aktyviai dalyvauta diskusijose 

dėl Europos jaunimo portalo atnaujinimo ir Eurodesk nacionalinių 

koordinatorių vaidmens rengiant turinį bei prižiūrint Europos 

jaunimo portalą.
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Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas

2012 m. LiJOT Pavasario asamblėjos metu priimta pozicija dėl 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo, kuria pirmą 

kartą Lietuvoje buvo pripažinta Europos jaunimo informavimo 

chartija (ERYICA, 2004), įtvirtino LiJOT pasiryžimą aktyviai 

dalyvauti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo 

procese. Sukaupta ilgalaikė LiJOT patirtis įgyvendinant Eurodesk 

Lietuva programą laikoma pagrindu bendrinio jaunimo informavimo 

ir konsultavimo sistemos kūrimui Lietuvoje. 

2012 m. vasarą LiJOT tapo Europos jaunimo informavimo 

ir konsultavimo agentūros (ERYICA) nare, turinčia 

bendradarbiaujančios organizacijos statusą. Narystė šioje 

organizacijoje atvėrė galimybes keistis informacija su patyrusiais 

ERYICA nariais iš kitų Europos šalių, gauti metodinį palaikymą bei 

mokymus, parengti pirmuosius jaunimo informavimo darbuotojus.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas 
Lietuvoje

Antroje 2012 m. pusėje LiJOT laimėjo viešąjį pirkimą, skelbtą 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašui 

parengti. Rengimo metu buvo sudaryta ekspertinė darbo grupė iš 

akademikų (psichologų, sociologų) ir praktikų (Socialinės apsaugos 
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ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie SADM, 

Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų jaunimo darbo centrų, 

savivaldybių, Lietuvos neformalaus ugdymo asociacijos, jaunimo 

darbuotojų, jaunimo organizacijų atstovų), kuri dalyvavo visame 

aprašo rengimo procese, konsultavo ir teikė siūlymus rengėjams. 

Aprašo rengimo metu vyko susitikimai ir diskusijos su jaunimo 

atstovais ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais Biržų, 

Telšių rajonuose ir Kauno mieste. Taip pat surengtas seminaras 

–konsultacijaekspertinei darbo grupei su ERYICA direktoriumi 

Davide Capecchi. Siekiant išanalizuoti užsienio šalių praktiką, 

surengtas pažintinis vizitas Suomijoje. Eurodesk Lietuva 

programos rėmuose domėtasi Estijos ir Austrijos jaunimo 

informavimo ir konsultavimo sistema ir šias paslaugas teikiančiais 

jaunimo informacijos centrais – bendradarbiaujant su Eurodesk 

nacionaliniais koordinatoriais Austrijoje ir Estijoje surengti 

pažintiniai vizitai. 

LiJOT VEIKLOS VIEŠINIMAS

LiJOT šiandien valdo ganėtinai platų spektrą kanalų ir skirtingų 

priemonių, skirtų komunikuoti su tikslinėmis auditorijomis. 

Kasmet rengiamas komunikacijos planas, kuriame numatomos 

ne tik pagrindinės komunikacinės žinutės, taktiniai uždaviniai, 

tačiau ir kanalų pasiskirstymas, informacijos diferencijavimas. 

LiJOT komunikacija paskirstomas šiais kanalais: LiJOT tinklapis, 
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naujienlaiškis, elektroninė konferencija, profiliai socialiniuose 

tinklapiuose bei ryšiai su žiniasklaida. 

Taip pat dalį komunikacijos sudaro 

LiJOT leidžiami leidiniai – ekspertinis 

leidinys „Po skėčiu“, „Metų veiklos 

ataskaita“ ir kt.

LiJOT tinklapis

2012 m. buvo iš pagrindų atnaujintas LiJOT internetinis puslapis 

www.lijot.lt. LiJOT tinklapis tapo patogesnis ir aiškesnis, optimizuotas 

tinklapio medis, išplėstas funkcionalumas.

Vienas ryškiausių struktūrinių pokyčių – naujienų turinio profilio 

pokytis. Nuo 6 naujienų kategorijų pereita prie 3:

• „LiJOT žinios“ – LiJOT ir svarbiausios su jaunimo politika 

susijusios partnerių naujienos;

• „Narių naujienos“ – LiJOT narių organizacijų savarankiškai 

talpinamos naujienos. Ši funkcija išliko ir 

naujajame tinklapyje, kai kiekviena LiJOT 

narė organizacija gali gauti autonominį 

prisijungimą prie tinklapio ir savarankiškai 

talpinti naujienas;

• „Tarptautinės naujienos“ – skiltis, kurioje talpinamos su 

tarptautine LiJOT veikla susijusi informacija ir naujienos.

Svarbus pokytis – į LiJOT tinklapį integruotas Eurodesk Lietuva 
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programos administruojamo tinklapio žinauviską.lt naujienų 

srautas. Tokiu būdu pereita prie organiško ir optimalaus naujienų 

srauto pasiskirstymo – platesnio turinio naujienos skelbiamos 

žinauviską.lt, o labiausiai susijusios su jaunimo organizacijomis, 

jaunimo politika naujienos yra pasiekiamos LiJOT tinklapyje. Dėl 

šio naujienų turinio profilio pakeitimo LiJOT tinklapio lankomumas 

sumažėjo apie 30%, tačiau išaugo lankytojų tinklapyje praleidžiamo 

laiko kiekis ir vieno apsilankymo metu atverčiamų puslapių skaičius. 

Tai leidžia daryti išvadą, kad LiJOT tinklapis tapo aktualesnis savo 

turiniu jaunimo organizacijomis ir jaunimo politika besidomintiems 

lankytojams.

LiJOT naujienlaiškis „e. skėtis“

Kiekvieną savaitę LiJOT tinklapyje naujienlaiškį užsiprenumeravę 

lankytojai į savo el. pašto dėžutes gavo aktualiausią informaciją, 

suskirstytą pagal temas. Nuo naujojo LiJOT tinklapio paleidimo, 

elektroninio naujienlaiškio platinimas yra sustabdytas performuojant 

prenumeratorių duomenų bazę. Naujienlaiškio siuntimas 

prenumeratoriams bus atnaujinamas 2013 metais.

Elektroninė konferencija

LiJOT elektroninė konferencija – konferencija@lijot.lt – tai erdvė, 

kurioje svarbiausias LiJOT naujienas, žinutes, kvietimus ir kitą 

aktualią informaciją gauna LiJOT vidinių struktūrų nariai bei LiJOT 
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organizacijų narių atstovai.

Kiekvieną 2012 m. mėnesį, be kitų naujienų, į elektroninę 

konferenciją buvo siunčiamos ir LiJOT Valdybos ir biuro mėnesio 

veiklos ataskaitos. Jose buvo galima rasti trumpus mėnesio veiklų 

aprašymus, suskirstytus pagal LiJOT strategijoje numatytas 

veiklos kryptis. Šios ataskaitos taip pat pasiekiamos ir www.lijot.lt 

„Dokumentai“ skiltyje.

LiJOT socialiniuose tinklapiuose

LiJOT ryšių su tikslinėmis auditorijomis plėtojimui ir palaikymui 

2012 m. toliau sėkmingai išnaudotos organizacijos paskyros 

populiariausiuose socialiniuose tinklapiuose. Kadangi šiuo metu 

Lietuvoje populiariausias socialinis tinklapis yra „Facebook“, tad 

ir pagrindinis komunikacinis srautas nukreiptas būtent į šiame 

tinklapyje esančią paskyrą. LiJOT taip pat naudoja ir „Youtube“ 

tinklo paskyrą, kurioje talpinama projekto „Misija Sibiras“ filmai, kita 

videomedžiaga.

LiJOT „Facebook“ paskyros tikslas yra suteikti trumpą informaciją 

apie svarbiausius įvykius ir nukreipti į kitas komunikacijos platformas. 

Analizuojant vartotojų statistiką, pastebima tendencija, kad 

prisijungusių prie paskyros vartotojų kiekis auga pastoviu tempu, 

sąlyginai nemažas įsitraukimo indeksas. Pagrindinė prisijungusių 

vartotojų amžiaus grupė – 18 – 24metų amžiaus vartotojai, antroji 
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didžiausia vartotojų amžiaus grupė – 25 – 34metų.

Ryšiai su žiniasklaida

2012 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo ir su žiniasklaida. Daug 

dėmesio skirta jaunimo nedarbo, savanorystės, pilietiškumo 

temoms. Taip pat nuolat teikta informacija ir apie vykdomą veiklą 

– tradicinius renginius, projektus ir kitas veiklas. Žiniasklaidos 

atstovai buvo kviečiami į LiJOT renginius, bendradarbiauta 

nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu lygmenimis.

2012 m. buvo išplatinta per 50 pranešimų spaudai, žiniasklaidoje 

LiJOT minėtas daugiau kaip 100 kartų. Buvo surengtos 4 spaudos 

konferencijos, kuriose dalyvavo nacionalinės ir regioninės 

žiniasklaidos atstovai. Spaudos konferencijos rengtos projekto 

„Misija Sibiras‘12“ dalyvių išlydėtuvėms ir sutiktuvėms, projekto 

„Jaunimo dienos 2012“ pristatymui bei informacinės jaunimo 

pilietiškumo kampanijos „Man ne dzin“ pristatymui. Šiuose 

renginiuose dalyvavo LiJOT, valdžios atstovai, žymūs visuomenės 

veikėjai.
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IV. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT vystymas

2011 m. metais LiJOT pasitvirtino naują 2011 – 2018metų 

strategiją. Tai – organizacijos veiklos pagrindas bei vienas 

reikšmingiausių organizacijos vystymo etapų. Būtent šioje 

strategijoje 4 veiklos kryptimi ir yra LiJOT vystymas.

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2012 m. 

pradėta dar aktyviau dirbti su labdaros paramos fondu „Jauniems“. 

2012 m. labdaros paramos fondui „Jauniems“ buvo perduotas 

LiJOT pradėtas projektas „Misija Sibiras“. Nuo 2012 m. fondas 

tapo pagrindiniu šio projekto organizatoriumi ir įgyvendintoju. 

Taip pat 2012 m. fondas pateikė projekto „Fondas 2.0“ paraišką 

į Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą. Projektas 

nukreiptas į vidinių fondo struktūrų stiprinimą ir tolesnę labdaros 

paramos fondo „Jauniems“ plėtrą.

2012 m., kaip ir iki šiol, didelis dėmesys buvo skiriamas 

neatstovaujamų organizacijų 

įsitraukimui į LiJOT veiklą. 

Vyko nuolatinis jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 

konsultavimas ir informavimas. Įvairiais organizacijų vystymo ir 

efektyvaus interesų atstovavimo klausimais nuolat konsultuotos ir 
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regioninės jaunimo organizacijų tarybos, nesančios LiJOT narėmis 

ar stebėtojomis. 32-osios LiJOT asamblėjos metu LiJOT nare 

stebėtoja tapo Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų 

skyrius. 

Siekiant efektyvinti LiJOT biuro darbą LiJOT Valdyba eiliniame 

posėdyje Nr. 325 atnaujino biuro darbuotojų pareigybes bei 

patvirtino biuro vadovo pareigybę. Valdybos nariai ir biuro 

darbuotojai 2012 m. taip pat dalyvavo įvairiuose tobulinimosi 

kursuose bei seminaruose.
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LIJOT KOMANDA 2012 M.

Prezidentė
Loreta Senkutė

LiJOT Valdyba
Aušrinė Armonaitė (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Jonas Ignatavičius

Mantas Jurgutis (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Mantas Kondratavičius (išrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Tomas Nikulinas (išrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Andrius Palionis (perrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Martynas Pilkis

Marija Šaraitė

Aurelija Trimonytė

Vytautas Zulonas (iki 2012 m. balandžio mėn.)

LiJOT Biuras
I veiklos kryptis: Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas
Tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis (iki 2012 m. 

rugpjūčio mėn.– Greta Motuzaitė)

Tarptautinių reikalų savanoris Žilvinas Švedkauskas (iki 2012 m. 

gruodžio mėn.)
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II veiklos kryptis: Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir 
valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė (iki 2012 m. 

spalio mėn. – Mantas Zakarka)

Projektų koordinatorė Laura Prievelytė (iki 2012 m. spalio m. – 

Greta Bingelytė)

III veiklos kryptis: Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir 
jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovas Evaldas Rupkus

Eurodesk Lietuva programos redaktorė Vaiva Ružaitė

Eurodesk Lietuva referentė Agnė Graikšaitė (nuo 2012 m. 

balandžio mėn.)

Eurodesk Lietuva savanorė Grėtė Bružaitė (iki 2012 m. balandžio 

mėn.)

Ryšių su visuomene koordinatorius Aurimas Bružas (iki 2012 m. 

spalio mėn. – Reda Kazlaitė)

IV veiklos kryptis: LiJOT vystymas
Biuro vadovas Mantas Zakarka (nuo 2012 m. spalio mėn.)

Administracija
Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Administratorė Justina Filipovskytė (iki 2012 m. rugsėjomėn. – 

Judita Žilėnaitė) 
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LiJOT Kontrolės komisija
Aušrinė Armonaitė (išrinkta 2012 m. balandžio mėn.)

Olegas Beriozovas (išrinktas 2012 m. balandžio mėn.)

Irma Gudžiūnaitė (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Mindaugas Guščius (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Dovydas Kinderys (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Rima Kondrataitė (iki 2012 m. balandžio mėn.)

Kipras Krasauskas (perrinktas 2012 m. balandžio mėn.)

Vytautas Sabalys (išrinktas 2012 m. balandžio mėn.)

Aivaras Vaiginis (išrinktas 2012 m. balandžio mėn.)

81



LIJOT PARTNERIAI

Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiauja 

su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, 

organizacijomis ir atskirais asmenimis. Tikrai daug partnerių ir 

rėmėjų prisidėjo prie jaunimo informavimo, švietimo, iniciatyvų 

rėmimo, konsultavimo bei pozityvaus įvaizdžio stiprinimo. Savo 

indėliu jie padeda puoselėti ir ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, 

dalyvavimą visuomenei ir valstybei svarbiuose procesuose.

Valstybės 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.

Savivaldybės lygmeniu:
Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacija, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos, 

regioninės jaunimo organizacijų tarybos („Apskritieji stalai“), 

Lietuvos savivaldybių asociacija.

Nevyriausybiniame sektoriuje:
Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinės plėtros institutas, 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, 
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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.

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 Vadybos ir ekonomikos universitetas, 

AB „TEO LT“, AB „Swedbank“, UAB „Vaibra“, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“, poilsio namai „Dubingiai“, „City gate“, UAB 

„Stampline“, „Microsoft“, UAB „Uno parks“, „One.lt nuotykių 

parkas“, AB „Lietuvos dujos“, UADB „Seesam Lietuva“, UAB 

„StepArc“.

Kiti partneriai:
Lietuvos radijas ir televizija, interneto naujienų portalas „Delfi“, TV 

Play, „SONY“, aukojimo portalas „Aukok.lt“, Radvilės Morkūnaitės 

labdaros ir paramos fondas, Europos Komisijos atstovybė 

Lietuvoje, LCC tarptautinis universitetas, interneto naujienų 

portalas „15min“ (skiltis „Įkrauk“). Goethe‘s institutas, informacijos 
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apie Europos Sąjungą tinklas Lietuvoje „Europe Direct“, Europos 

jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), 

Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (DG EAC), Seimo 

Europos informacinis biuras, Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacijų režimo 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, Rusijos Federacijos ambasada 

Lietuvos Respublikoje.
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LIJOT ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Nariai:

1. AIESEC Lietuva

2. Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga 

„Jaunimo apskritasis stalas“

3. Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

4. Ateitininkų federacija

5. ELSA Lietuva

6. Jaunieji krikščionys demokratai

7. Jaunieji liberalcentristai

8. Jaunimo organizacija DARBAS

9. Jaunųjų konservatorių lyga

10. JCI Lietuva

11. Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritas stalas“

12. Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

13. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

14. Klaipėdos rajono  visuomeninių jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“

15. Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“

16. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

17. Lietuvos jaunimo blaivybės federacija „Baltų ainiai“

18. Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija
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19. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga

20. Lietuvos jūrų skautija

21. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

22. Lietuvos liberalus jaunimas

23. Lietuvos maironiečių draugija

24. Lietuvos medicinos studentų asociacija

25. Lietuvos moksleivių sąjunga

26. Lietuvos psichologijos studentų asociacija

27. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas

28. Lietuvos Sakaliukų sąjunga

29. Lietuvos skautija

30. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

31. Lietuvos šaulių sąjunga

32. Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“

33. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

34. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

35. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

36. Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania“

37. Tolerantiško jaunimo asociacija

38. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

39. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

40. Visuomeninė jaunimo organizacija „Jaunimo mainai ir 

bendradarbiavimas“

41. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“
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Stebėtojai:

1. Akademinis politologų klubas

2. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“

3. Europos bendruomenės centras

4. Jaunimo psichologinės paramos centras

5. Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“

6. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritas stalas“

7. Lietuvos jaunimo ramuva

8. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

9. Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)

10. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius 

(LTD JTS)

11. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

12. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritas stalas“

13. Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas

14. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

15. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

16. Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

17. VšĮ ,,Kitas variantas“

18. VšĮ „YFU Lietuva“

19. VšĮ „PROFAT“
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20. VšĮ „Sėkmės mokykla“

21. VšĮ Jaunimo informacijos biuras

22. VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
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2012 m. LiJOT veiklos ataskaita

Leidėjas: LiJOT

Viršelis: Justė Barcevičiūtė

Maketavo: Silvija Malciūtė

LiJOT biuro adresas

Didžioji g. 8 – 5, 01128 Vilnius

Tel./faks. (8 5) 279 1014

El. paštas lijot@lijot.lt

www.lijot.lt
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