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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta di-

džiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. Tai skėtinė 

organizacija, šiuo metu vienijanti 64 nacionalines jaunimo organiza-

cijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas, o tai yra daugiau 

nei 200 000 jaunų žmonių.
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LIJOT 2011 – 2018 METŲ STRATEGIJA

Vizija

Misija

Vertybės

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

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

         Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų paži-
nimas 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 vykdyda-

mi veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais. 

       Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę mes siekiame 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.
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LiJOT strateginės kryptys 
(2011 m. – 2018 m.)

I

II

IV

III 

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas.

LiJOT vystymas.
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ĮVADAS

 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – tai 64 jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos. Šis skaičius puikiai įrodo, kad Lietuvoje esantis jaunimas 
bei jaunimo organizacijos yra aktyvi visuomenės dalis. Džiaugiamės, kad LiJOT yra 
vieta, kur vyksta nuolatinės diskusijos ir problemų sprendimas jauniems žmonėms 
svarbiais klausimais. 

 Šioje ataskaitoje rasite svarbiausius 2013 metų nuveiktus darbus ir LiJOT 
organizuotus renginius. 2013 m. LiJOT toliau aktyviai tęsė savo veiklą darbo gru-
pėje dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų, Nevyriausybinių organizaci-
jų plėtros įstatymo rengimo bei dalyvavo nacionalinės jaunimo politikos plėtojimo 
priemonių plano 2014 m. peržiūroje. Taip pat praėjusiais metais daug dėmesio buvo 
skirta tarptautinei veiklai, Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, re-
gioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos stiprinimui, jaunimo nedarbo proble-
matikai, savanoriškos veiklos plėtojimui ir daugeliui kitų veiklų.

 Kitiems metams noriu palinkėti taip pat stipriai eiti į priekį, siekti savo tiks-
lų ir tiek verslui, tiek valstybinėms institucijoms dar kartą įrodyti, jog jaunimas yra 
lygiavertis partneris sprendžiant jaunimo politikos reikalus!

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos

Prezidentas Mantas Zakarka
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 2013 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) veiklas toliau vyk-
dė pagal 2011 – 2018 m. strategiją ir plėtojo jas trimis lygmenimis: regioniniu, 
nacionaliniu bei tarptautiniu. Keturios LiJOT strategijoje įvardintos kryptys orga-
nizacijai leido įgyvendinti savo tęsiamas ir naujas veiklas, stiprinti organizacijas 
nares, kelti jose veikiančio jaunimo kompetencijas. Taip pat toliau buvo aktyviai 
bendradarbiaujama su kitų šalies sektorių atstovais, partneriais, žiniasklaida, 
drauge įgyvendinamos naujos bei tradicinės iniciatyvos.

 LiJOT strategijoje įvardinta I-oji veiklos kryptis – žiniomis grįstas jauni-
mo ir jaunimo organizacijų atstovavimas – skirta užtikrinti jaunimo organizacijų 
atstovavimą bendradarbiaujant su Lietuvos valdžios institucijomis bei kitais vi-
suomeninio 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 na-
rėms.

 Įgyvendinant šią veiklos kryptį ir skatinant LiJOT organizacijų įsitrauki-
mą į bendrų pozicijų formavimą, tradiciškai vyko 2 LiJOT Asamblėjos, kurių metu 
rinkti LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos nariai, rudens Asamblėjos metu išrink-
tas naujas LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka, patvirtinti 5 LiJOT dokumentai, pa-
keisti LiJOT Įstatai ir Asamblėjos reglamentas. 2013 m. ypač daug dėmesio skirta 
Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, jaunimo užimtumo klausimams ir kt. Taip 
pat daug dirbta ir pasiekta svarių rezultatų kitose jaunimo politikos srityse – or-
ganizuoti tradiciniai LiJOT forumai jaunimo organizacijų mokymosi ir tarptautinės 
jaunimo politikos temomis, teikti įvairūs pasiūlymai institucijoms.

 Daug nuveikta tarptautinių reikalų srityje. Viena svarbiausių veiklos 
krypčių buvo Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ir Struktūri-
nio dialogo įgyvendinimas bei su tuo susiję procesai. LiJOT buvo viena pagrindi-
nių partnerių organizuojant du pagrindinius Lietuvos pirmininkavimo renginius 
jaunimo politikos srityje – Europos jaunimo konferenciją dėl Struktūrinio dialogo 
įgyvendinimo bei Rytų partnerystės jaunimo forumą. LiJOT atstovai buvo įtraukti 
į visus svarbiausius jaunimo politikos politinius procesus pirmininkavimo metu, 
aktyviai dirbo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos komisija. 
LiJOT ir toliau buvo sėkmingai atstovauta Europos jaunimo forume, dalyvavo vi-
suose svarbiausiuose Europos jaunimo forumo renginiuose.

 Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgy-
vendinti kryptis siekia užtikrinti LiJOT narių institucinę plėtrą, plėtoti bei skatinti 
jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką, telkti na-
rius bendroms iniciatyvoms kurti, įgyvendinti ir pan.
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 2013 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 tary-
boms ir regioninėms jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais. Taip pat buvo 
pradėta dirbti su savivaldybių jaunimo reikalų tarybų stiprinimu. Taip pat 2013 m. 
buvo pradėtas sėkmingas projekto „Savanorystė − pirmas žingsnis sėkmingos 
karjeros link“ įgyvendinimas.  

 Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas – LiJOT 
veiklos kryptis, skirta didinti jaunimo organizacijų veiklos žinomumą, visuomenė-
je formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno žmogaus įvaizdį, plėsti jaunimo infor-
mavimo įrankius šalyje ir pan.  

 Įgyvendinant šią kryptį, 2013 m. Eurodesk Lietuva aktyviai plėtojo ir sti-
prino regioninių atstovų tinklą, taip užtikrindama kokybišką jaunimo informavimo 
ir konsultavimo sistemos plėtrą. Buvo parengtas Jaunimo informavimo ir kon-
sultavimo darbuotojo vadovas, kuris tapo nuotolinio ir savarankiško kompeten-
cijų kėlimo įrankiu jaunimo informavimo darbuotojams. Taip pat parengti trys 
informaciniai leidiniai jaunimui informacinio ir medijų raštingumo, savanoriškos 
veiklos ir jaunimo NVO bei jaunimo teisių temomis. Surengti tarptautiniai ir naci-
onaliniai mokymų kursai pagal ERYICA „YIntro“ metodiką, po kurių Eurodesk regi-
oniniai atstovai gavo ERYICA pažymėjimus profesionaliam jaunimo informavimo 
darbui. Šiais žingsniais pradėta kurti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema.

 Per praėjusius metus buvo išleisti 3 LiJOT ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ 
numeriai, kuriuose buvo rašoma bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo 
bei tarptautinės jaunimo politikos ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai temo-
mis. Taip pat 2013 m. ir toliau vykdyta įvairiapusė komunikacija LiJOT valdomais 
kanalais. Daug bendradarbiauta su žiniasklaida viešinant LiJOT veiklą, jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų aktualijas bei pozicijas svarbiais klausimais.

 LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT strategijos veiklos kryptis, kurios tikslai 
– skatinti neatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT, užtikrinti LiJOT 
finansinį stabilumą ir nepriklausomumą, reguliariai efektyvinti LiJOT veiklą ir opti-
mizuoti procesus, reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų 
darbo reglamentavimą, plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti.

 Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2013 m. didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas didesnio LiJOT finansinio nepriklausomumo užtikri-
nimui, dar didesniam skaidrumui įgyvendinti. Taip pat 2013 m. didelis dėmesys 
buvo skiriamas ir neatstovaujamų jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų 
įsitraukimui į LiJOT veiklą. Siekiant efektyvinti LiJOT biuro darbą buvo atnaujintos 
LiJOT darbuotojų pareigybės, dirbti biure priimti du nauji darbuotojai, nuolat ieš-
komi skirtingų sričių savanoriai.
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I. Strateginė veiklos kryptis
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.

LiJOT ASAMBLĖJOS

34-oji LiJOT PAVASARIO ASAMBLĖJA

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.

LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, tu-

rintis 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.

 2013 m. balandžio 13-14 dienomis Druskininkuose vyko eilinė 34-oji LiJOT 
Asamblėja. Jos metu priimti organizacijai svarbūs dokumentai, išrinkti ir deleguoti 
nauji LiJOT jaunimo politikos formavimo ir valdymo organų (LiJOT Valdybos, LiJOT 
Kontrolės komisijos, Jaunimo reikalų tarybos) nariai, priimti LiJOT įstatų pakeitimai.

 LiJOT narių gretas papildė dvi naujos Stebėtojos – Kauno rajono jaunimo 
organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas” ir paramos fondas „Jaunimo linija“.

 Šioje Asamblėjoje išrinkti 4 Valdybos nariai 2 metų kadencijai – Elena 
Sinkevičiūtė, Justas Morkūnas, Milda Gardauskaitė ir Vytautas Kumpis, 1 metų 
kadencijai − Alina Batulevičienė. Į LiJOT Kontrolės komisiją vienerių metų kadencijai 
išrinkti Alminas Sinevičius ir Simonas Šeškis, o antrai kadencijai iš eilės − Kipras 
Krasauskas, Olegas Beriozovas, Vytautas Sabalys (LiJOT Kontrolės komisijos pirmi-
ninkas). Kontrolės komisijoje kadenciją baigė Aivaras Vaiginis ir Aušrinė Armonaitė.

 34-osios Asamblėjos metu išrinkti 5 LiJOT organizacijų atstovai, deleguo-
ti į Jaunimo reikalų tarybą: Aistis Ramanauskas, Aurelija Trimonytė, Jonas Ignata-
vičius, Mantas Jurgutis ir Vygintas Eidėnas.
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34-ojoje LiJOT ASAMBLĖJOJE PRIIMTI DOKUMENTAI
1

1 Visas pilnas LiJOT rezoliucijas bei pozicijas galite rasti LiJOT tinklapyje internete (www.lijot.lt), skiltyje „Dokumentai“.

 Taip pat šios Asamblėjos metu LiJOT narės priėmė svarbius LiJOT Įstatų 
ir Asamblėjos reglamento pakeitimus. Remiantis priimtais pakeitimais LiJOT Na-
riai, siekiantys, kad jiems būtų suteikti papildomi balsai Įstatų 59 punkte nusta-
tyta tvarka, gali pateikti šiame Įstatų punkte numatytus dokumentus ir informaciją 
Kontrolės komisijai iki rugsėjo 1 d. Dar vienas pakeitimas: LiJOT Valdyba gali vykdyti 
veiklą ir turėti įgaliojimus, jeigu jos sudėtyje yra ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių. 

Rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje 

 Rezoliucijoje pateikiamos rekomendacijos: pavesti Švietimo ir mokslo 
ministerijai atlikti nacionalinį tyrimą lytiškumo ugdymo žinioms ir poreikiams 
įvertinti, tiriant vaikus ir jaunimą bei pedagogo kvalifikaciją turinčius žmones, at-
sižvelgiant į Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos principus. Vėliau 
remiantis nacionalinio tyrimo duomenimis, esant poreikiui, patobulinti Rengimo 
šeimai ir lytiškumo ugdymo programą.
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 Dokumente išreiškiamas prašymas sudaryti lytiškumo ugdymo speci-
alistų rengimo, vertinimo ir kompetencijų pripažinimo mechanizmą, kuris užti-
krintų tinkamą, savalaikį kompetentingų specialistų rengimo procesą. Taip pat 
pateikiami siūlymai įtraukti NVO į nacionalinio tyrimo atlikimą bei lytiškumo ug-
dymo specialistų rengimo, vertinimo ir kompetencijų rengimo procesą ir pritaikyti 
finansavimo šaltinius formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigoms bei NVO, tei-
kiančioms lytiškumo ugdymo paslaugas, vykdančioms lytiškumo ugdymo tyrimus 
ir projektus.

 Rezoliucija LiJOT organizacijos ragina taikyti „pinigai paskui vaiką“ prin-
cipu grįstą finansavimo modelį ir taikyti jo metodiką šalies savivaldybėse. Taip 
pat darniai įtvirtinti neformalųjį ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 
ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme kaip integralią švietimo sistemos 
dalį ir taip sudaryti sąlygas vienodam valstybės institucijų bei visos visuomenės 
požiūriui į jaunų žmonių ugdymą. Toliau rezoliucijoje siūloma atnaujinti Pedagogi-
nių ir psichologinių žinių kurso turinį  ir užtikrinti šio kurso įgyvendinimo kokybę 
bei siekti neformaliais būdais įgytos patirties ir žinių pripažinimo.

 Pozicija priimta siekiant tinkamai atstovauti visos Europos jaunimo in-
teresams Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu. Do-
kumente išreiškiamos rekomendacijos informuoti, įtraukti, įgalinti regionines ir 
nacionalines jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas dalyvauti pirmi-
ninkavimo procesuose, susijusiuose su jaunimo politikos klausimais. Pozicija 
siekiama užtikrinti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai išsikeltų priorite-
tų veiklos tęstinumą pirmininkavimui pasibaigus bei garantuoti, kad sprendimai, 
priimti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje ir Rytų partnerystės jaunimo 
forume, atitiktų prioritetines Lietuvos jaunimo politikos sritis ir būtų integruoti į 
jaunimo politikos strategijos priemonių planą.

 Šioje Asamblėjoje delegatų sprendimu LiJOT Stebėtoja tapo Pilietiško 
jaunimo sąjungą.

Rezoliucija dėl neformaliojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvos savivaldybėse

Pozicija dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos srityje

35-oji LiJOT RUDENS ASAMBLĖJA
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 35-osios Asamblėjos metu 2 metų kadenciją baigė prezidentė Loreta 
Senkutė. Nauju LiJOT prezidentu išrinktas Mantas Zakarka. 
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 Taip pat Asamblėjoje išrinktas 1 papildomas delegatas į Jaunimo reikalų 
tarybą – juo tapo Rokas Laurinaitis.

 Tradiciškai rudens Asamblėjoje iš organizacijų narių siūlomų nominantų 
išrinkti kasmetinių LiJOT Padėkos vakaro apdovanojimų nugalėtojai.

34-ojoje LiJOT ASAMBLĖJOJE PRIIMTI DOKUMENTAI

Pozicija dėl faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos

Poziciją dėl Rytų partnerystės įgyvendinimo Lietuvoje

 Pozicijoje, remiantis Nacionaline jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros 
programa, LiJOT organizacijos išreiškia siekį stiprinti jaunimo nevyriausybinių or-
ganizacijų (JNVO), valdžios institucijų ir jaunimo tyrėjų bendradarbiavimą, įtraukti 
jaunimo tyrėjų tinklą į jaunimo politikos strateginių dokumentų rengimą, užtikrinti 
JNVO bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis, skatinant jaunųjų tyrėjų 
veiklą. Dokumente išreikšta pozicija užtikrinti nuoseklų ir efektyvų tyrimų apie 
jaunimą ir JNVO planavimą bei nuolatinį finansavimą nacionaliniu ir regioniniu ly-
gmenimis, kaupti ir sisteminti atliktus tyrimus, analizes ir kitus akademinę vertę 
turinčius darbus apie jaunimą ir JNVO. Taip pat siekti, kad ministerijos, valstybės 
bei savivaldybių institucijos, atlikdamos tyrimus JNVO klausimais, įtrauktų jauni-
mo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

 Pozicijoje LiJOT išreiškia siekį užtikrinti, kad Lietuva sėkmingai įgyven-
dintų Rytų Partnerystės prioritetus jaunimo politikos srityje. Dokumentu siekiama 
užtikrinti Šiaurės ir Rytų Europos šalių jaunimo politikos koordinavimą, prisiimant 
atsakomybę aktyviai kurti vieningą Šiaurės-Rytų jaunimo politikos kryptį, sukurti 
bendradarbiavimo su Rytų Partnerystės šalimis platformą LiJOT narėms orga-
nizacijoms. Taip pat skatinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į jaunimui skirtų moky-
mų ir programų organizavimą Rytų Partnerystės šalių organizacijoms ir Lietuvos 
valstybinių institucijų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimą tarpvyriausybiniu 
lygmeniu, perduodant gerąsias Lietuvos jaunimo politikos struktūrų praktikas.



15

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS (JRT) VEIKLA

LiJOT VADOVŲ KLUBAI 

 Prieš kiekvieną Asamblėją, kaip ir kiekvienais metais, vyko LiJOT Vadovų 
klubo susitikimai. Pagrindinis Vadovų klubo tikslas – neformalioje aplinkoje ap-
tarti LiJOT aktualijas. Susitikimo metu su LiJOT organizacijų narių atstovais buvo 
aptariama būsimo visuotinio 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.

 2013 metais Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento 

posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skirta pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo 

gerinimui, edukacinių paslaugų mokyklose teikimui, jaunimo sveikatai ypatingai pa-

brėžiant lytiškumo ugdymo mokyklose svarbą.

 JRT toliau veikė pagal 2011-2013 m. veiklos programą, besiremdama II 
etapo prioritetais – jaunimo dalyvavimu, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymu 
mokykloje. 2013 m. sausio mėnesį vykusiame posėdyje buvo nagrinėjami atlik-
ti tyrimai jaunimo pilietiškumo ugdymo tema. Daug dėmesio skirta jaunų žmo-
nių dalyvavimo jaunimo politikoje plačiąja prasme suvokimui. Buvo apžvelgti visi 
2012 m. Lietuvos savivaldybėse atlikti jaunimo problematikos tyrimai. Taip pat 
pristatyta išsami jų analizė. 

 Kitame posėdyje, kuris vyko 2013 m. kovo mėnesį daugiausiai dėmesio 
buvo skiriama socialinių valandų išnaudojimo Lietuvos mokyklose analizei, taip 
pat edukacinių paslaugų, teikiamų mokyklose peržiūrai ir jaunimo organizacijų 
pasidalinimui gerąja patirtimi. Konkrečių pasiūlymų ar rekomendacijų po šių po-
sėdžių pateikta nebuvo.

 2013 m. taip pat įvyko nacionalinės jaunimo reikalų tarybos ir savivaldy-
bių jaunimo reikalų tarybų atstovų susitikimas. Jo metu buvo nagrinėjamos JRT 
darbo temos, keliami klausimai dėl jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
skirtingose savivaldybėse. 
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 2013 m. viduryje baigėsi JRT narių kadencija, o LiJOT pavasario asam-
blėjoje buvo išrinkti nauji JRT nariai, taip pat naujus narius paskyrė ir valstybi-
nių institucijų atstovai. Aktyviai savo darbą naujos sudėties JRT pradėjo 2013 m. 
pabaigoje, kuomet Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu buvo patvirtinta 
pilna JRT sudėtis. 

 Tų pačių metų lapkričio mėnesį posėdyje buvo išrinktas naujas JRT pir-
mininkas, kuriuo tapo Mantas Zakarka, JRT pirmininko pavaduotoja buvo išrink-
ta Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Vaida Giraitytė. Taip pat buvo 
susitarta dėl atnaujintos JRT darbo organizavimo principų, pristatyti pirminiai 
JRT veiklos prioritetai 2014 m. laikotarpiui. Patvirtintos temos, kuriomis planuo-
ja dirbti šios kadencijos JRT: pilietiškumas, sveikata, palankios sąlygos šeimai ir 
vaikams, verslumas, jaunimo užimtumas, migracija, būstas.

 Paskutiniame 2013 m. JRT posėdyje, vykusiame gruodžio mėnesį JRT na-
riai pasiskirstė veiklos sritimis, teikė pasiūlymus JRT nuostatų tobulinimui, kad 
būtų galima kuo greičiau praplėsti JRT sudėti ir įtraukti Ūkio ministerijos atstovą. 
Nutarta, kad artimiausių dviejų JRT posėdžių tema bus lytiškumo ugdymas, o se-
kančiuose posėdžiuose jaunimo užimtumas. 

Jaunimo reikalų tarybą sudaro:

Mingailė Binkauskaitė

Vygintas Eidėnas

Vaida Giraitytė

Jonas Ignatavičius

Gintarė Janulaitytė

Švietimo ir mokslo ministro patarėja

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
patarėja

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Krašto apsaugos ministro patarėja

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)
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 Mantas Jurgutis

Justas Pankauskas

Aistis Ramanauskas

 Paulius Skardžius

 Aurelija Trimonytė

 Dalia Vencevičienė

 Mantas Zakarka

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Ministro Pirmininko patarėjas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdy-
mo politikos   departamento direktorius

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovė

Kultūros ministro patarėja

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovas

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)

(nuo 2013 m. spalio mėn.)
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SVARBIAUSI LiJOT PASIEKIMAI FORMUOJANT 
IR ĮGYVENDINANT LIETUVOS JAUNIMO POLITIKĄ

Jaunimo nedarbo klausimų sprendimas

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 2013 m. LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo procesuose, susijusiuose su jau-
nimo nedarbo problemų sprendimu. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai buvo 
pateikti pasiūlymai dėl jaunimo darbo didinimo priemonių įgyvendinimo, užmegz-
tas glaudesnis bendradarbiavimas su Lietuvos darbo birža, suteikiant jiems gali-
mybę įgyvendinti LiJOT paruoštą metodiką „Galiu pasitikėti savimi“. LiJOT ir toliau 
išlaikė savo poziciją bei ragino valstybės institucijas šią problemą spręsti dviem 
etapais: pirmojo skubumo būtinomis ir ilgalaikėmis, sisteminėmis priemonėmis, 
galinčiomis turėti ilgalaikį poveikį. Kartu su keliomis regioninėmis jaunimo orga-
nizacijų tarybomis buvo pradėtas įgyvendinti projektas „XYZ“, nukreiptas į niekur 
nedirbančius, nesimokančius ir jokioje veikloje nedalyvaujančius jaunus žmones 
regionuose. LiJOT atstovai vykdė nuolatinę Lietuvos jaunimo nedarbo problemos 
sprendimo plano stebėseną. Taip pat dalyvauta susitikimuose su Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos atstovais dėl galimos Jaunimo garantijų iniciatyvos 
įgyvendinimo Lietuvoje ir teikė pasiūlymus šios iniciatyvos priemonių planui. 

 2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu buvo 
inicijuota darbo grupė dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų rengimo. 
Šios darbo grupės darbas aktyviai tęsėsi ir 2013 m. LiJOT, atstovaudama jaunimo 
organizacijų interesams darbo grupėje, siekė, kad būtų atsižvelgta į visus 33-ojoje 
LiJOT Asamblėjoje priimtus pasiūlymus. Rengiant naujas įstatymo pataisas buvo 
susitarta dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų sudarymo principų, Jaunimo 
reikalų tarybos galių praplėtimo, jaunimo organizacijų finansavimo, naujų darbo 
su jaunimu formų, tokių kaip atviro darbo su jaunimu, jaunimo darbuotojų, atvirų 
jaunimo centrų ir erdvių reglamentavimo. Patikslinta Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymo paskirtis ir nustatytas jaunimo politiško įgyvendinimo tikslas, aiškiai at-
skirtos jaunimo politiką Lietuvoje formuojančios ir įgyvendinančios institucijos. 
Pavyko pasiekti, kad būtų atsižvelgta praktiškai į visus jaunimo organizacijų išsa-
kytus pasiūlymus.
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Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programa 

(NJPPP)

Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika

 LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo 2013 m. vykusiame Nevyriausybinių or-
ganizacijų plėtros įstatymo svarstyme Lietuvos Respublikos Seime. LiJOT teikė 
savo pasiūlymus bei siekė, kad kuo greičiau būtų priimtas NVO sąvoką ir veiklą 
Lietuvoje reglamentuojantis įstatymas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama NVO 
sąvokos apibrėžimui, kad nebūtų iškreiptas organizacijų supratimas Lietuvoje. 
LiJOT atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto, Jaunimo ir sporto komisijos posėdžiuose, teikė savo pasiūlymus. Nevy-
riausybinių organizacijų plėtros įstatymas buvo priimtas 2013 m. gruodžio mėn. 
16 d.

 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 
2011 m. buvo patvirtinta programa ir jos veiklos planas 2011-2013 m. Šiame pla-
ne buvo numatytos konkrečios priemonės su finansiniais rodikliais kiekvieniems 
metams. 2013 m. valstybei įgyvendinant NJPPP LiJOT atstovai didžiausią dėme-
sį skyrė jaunimo užimtumo ir jaunimo informavimo sistemos diegimo priemonių 
įgyvendinimui. Nuolat buvo reiškiamas rūpestis, kad nors programai numatytas 
konkretus finansavimas 2011 m., jį sumažinus neįmanoma užtikrinti tvaraus ir 
efektyvaus jaunimo politikos vystymo, o dauguma priemonių turės būti perkel-
tos į ateinantį trijų metų planą. Taip pat buvo aktyviai dalyvauta priemonių plano 
įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose. 2013 m. pabaigoje LiJOT Valdyba teikė 
konkrečius siūlymus NJPPP 2014-2016 m. priemonių planui. Buvo perkeltos iki 
šiol neįgyvendintos priemonės ir siekiama joms nustatyti konkretų finansavimą, 
išlaikyti nuolatinį ir didėjantį jaunimo ir su jaunimu organizacijų finansavimą. 

 Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos 2011-2013 m. buvo 
numatytas jaunimo tyrėjų tinklo suformavimas ir siekis pradėti formuoti bei įgy-
vendinti jaunimo politiką, remiantis faktais ir žiniomis. LiJOT savarankiškai pradė-
jo įgyvendinti projektą „Faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika“, kurio pagrindi-
nis partneris yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto įgyvendinimo 
metu atliekamas tyrimas apie jaunimo organizacijų kuriamą pridėtinę naudą vi-
suomenei bei jaunam žmogui. Tai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje, lei-
siantis išgryninti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą bei kuriamą 
naudą Lietuvos visuomenei. 
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Regioninės jaunimo politikos stiprinimo programa

 LiJOT 2013 m. pabaigoje organizavo vidinę darbo grupę regioninės jau-
nimo politikos vystymo klausimais. LiJOT atstovai nuolat dalyvavo Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos darbo grupėse. Buvo pasiektas įsipareigojimas pra-
dėti rengti atskirą regioninės jaunimo politikos stiprinimo programą su konkrečiu 
papildomu finansavimu Lietuvos regionams. Pagrindinė darbo grupės veikla ren-
giant šią programą vyks 2014 m.

 2013 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi stra-
tegijoje numatytais tikslais, ypač „Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir 
užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą“, teikė įvairius pasiūlymus Lietuvos ir tarptau-
tinėms institucijoms jaunimui ir jaunimo politikai aktualiais klausimais. Visi šie pa-
siūlymai suformuoti atsižvelgiant į LiJOT narių išreikštą nuomonę LiJOT Asamblėjų, 
kitų renginių ar susitikimų metu.

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, užsienio reikalų, ūkio, 

kultūros ministerijoms, Seimo Europos reikalų komitetui pozicija dėl Lietuvos pir-

mininkavimo Europos Sąjungos Tarybai jaunimo politikos srityje.

 Lietuvos Respublikos Seimui, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo mi-

nisterijoms rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje.

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Seimo švietimo, 

mokslo ir kultūros komitetui, Ugdymo plėtotės centrui, Lietuvos mokinių neforma-

liojo švietimo centrui rezoliucija dėl neformaliojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvos 

savivaldybėse.

SIŪLYMAI INSTITUCIJOMS

2013 m. LiJOT teikė šiuos pasiūlymus institucijoms:
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 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Nacio-

nalinės jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano 2014-

2016 metams.

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo 

ministerijoms dėl Europos komisijos pasiūlymo naujai Europos Sąjungos progra-

mai, skirtai švietimo, mokymosi, jaunimo ir sporto reikalų įgyvendinimui – ,,Eras-

mus for All”/,,Yes Europe”.

 Žmogaus teisių stebėjimo institutui dėl Europos ekonominės erdvės fi-

nansinio mechanizmo nevyriausybinių organizacijų (NVO) programos.

 Ispanijos ambasadoriui Lietuvoje dėl Ispanijos nacionalinės jaunimo tarybos. 

 Lietuvos atstovams Europos Parlamente dėl Europos Sąjungos Tabako 

produktų direktyvos (2001/37/EB).

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietu-

vos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

 Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijai dėl vals-

tybės biudžeto lėšų 3.2. programai „Jaunimo politikos įgyvendinimas“.

 Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-

terijos pasiūlymai dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų finansavimo nuos-

tatų 2014 metams.

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūly-

mai dėl regioninės jaunimo politikos stiprinimo.

2013 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi 
strategijoje numatytais tikslais eikė įvairius pasiūlymus Lietuvos ir 
tarptautinėms institucijoms jaunimui ir jaunimo politikai aktualiais 

klausimais.
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 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Jau-

nimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014 m. 

konkurso nuostatų.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui dėl valstybės 

biudžeto lėšų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3.2. programai „Jaunimo 

politikos įgyvendinimas“.

 LiJOT Vasaros ir Žiemos forumai – 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 FORUMAI

LiJOT ŽIEMOS FORUMAS
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 2013 m. kovo 2-3 dienomis konferencijų centre „Dubingiai“ vyko LiJOT 
Žiemos forumas. Žiemos forumo tema – „Besimokanti organizacija“ − pasirinkta 
atsižvelgus į LiJOT narių poreikius.

 Jaunimo organizacijos ne kartą yra susidūrusios su įvaizdžio formavi-
mo problemomis ir kuo stipresnis organizacijos ideologinis pagrindas, tuo dau-
giau problemų organizacija turi dėl įvaizdžio viešojoje erdvėje. Galima sakyti, kad 
jaunimo organizacijos turi nepakankamai patirties ir žinių, kaip yra formuojamas 
įvaizdis, kaip jį keisti ar kokią įtaką turi jų pačių vykdoma veikla bei platinama 
informacija.

 Renginio pagrindinė „ašis” – „besimokančios organizacijos“ idėja. „Be-
simokančią organizaciją“ galima apibūdinti įvairiai: stebinti aplinką, suprantanti 
vykstančius vidinius ir išorinius pokyčius, gebanti atpažinti ir naudotis esančiomis 
galimybės bei geba tokias galimybes kurti(s), skatinanti narių visapusišką ugdy-
mą, mokymąsi, sugebanti atskleisti kiekvieno nario stiprybes bei padedanti kurti 
didesnę pridėtinę vertę. Tokios „besimokančios organizacijos“  puoselėja naujų 
žinių kūrimą ir pritaikymą, yra atviros naujovėms, pokyčiams, iššūkiams, inves-
tuoja į narių mokymosi procesus, kuria mokymosi aplinką. Žiemos forumo metu 
dalyviai turėjo galimybę aptarti, detaliau panagrinėti tokios „besimokančios orga-
nizacijos“ koncepciją, lektoriai, jaunimo NVO ir verslo įmonių konsultantai skaitė 
pranešimus, susijusius su mokymosi organizacijoje būdais ir priemonėmis. Dar-
binių sesijų metu buvo pristatomi ir aptariami mokymosi sistemų modeliai. 

Pranešimai plenarinėje sesijoje

 Įvadinis pranešimas (lekt. Mindaugas Grajauskas). Įvadinio pranešimo 

metu buvo aptarta Besimokančios organizacijos koncepcija bei besimokančios 

organizacijos bruožai. 

 Inovuok arba mirk. Inovacijų diegimas organizacijoje (lekt. Martynas Šu-

kys). Pranešime buvo pristatomos inovacijas varančios jėgos, inovacijų svarba, 

modeliai skatinantys inovacijas.

 Koučingas organizacijoje (lekt. Tomas Misiukonis). Pranešimo metu pri-

statyti koučingo esminiai aspektai, kurie leidžia susidaryti teisingą nuomonę apie 

tai, kas yra koučingas, kaip jis veikia ir kada veikia.
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 Įtraukianti lyderystė (lekt. Mantas Tvarijonavičius). Pranešimas pristatė 

organizacijos narių/darbuotojų motyvavimo priemones, analizavo praktinį atvejį 

ir susipažindino su naujausių tyrimų rezultatais. 

 Organizacijų mokymosi strategijų kūrimas (lekt. Marius Ulozas ir Nerijus 

Miginis). Antrąją renginio dieną, remiantis pirmosios dienos pranešimais ir darbo 

grupių rezultatais, buvo rengiamos organizacijų mokymosi strategijos.

 Mentorystės programa nevyriausybinėje organizacijoje. Darbo grupės tiks-
las – susipažinti su mentorystės principais bei jos pritaikymo nevyriausybinėse 
organizacijose galimybėmis. Užsiėmimo metu buvo kalbama apie mentorystės 
programos nevyriausybinėje organizacijoje pobūdį, numatomą poveikį, etapus, 
organizavimo klausimus, mentorystės poveikio įvertinimo principus. Dalyviai ga-
lėjo praktiškai pabandyti, numatyti galimybės taikyti šias programas savo organi-
zacijose.

Veikla darbo grupėse



25

 Inovuok arba mirk. Inovacijų diegimas organizacijoje. Darbo grupės tikslas 
– pasiraitojus rankoves, sukurti inovaciją per dvi valandas. Dalyviai susipažino 
su modelinio mąstymo technika kurti inovacijai. Mažose grupėse buvo kuriamos 
inovacijas „čia ir dabar“ principu. Sesijos pabaigoje grupės dalyviai susipažino su 
inovacijų prototipais ir balsavo už geriausią inovaciją.

 Koučingo praktika. Darbo grupės tikslas – išsamiau išsiaiškinti, kas yra 
koučingas, pabandyti, kaip tai veikia praktiškai. Buvo demonstruojama koučingo 
sesijos demo versija, dalyviai galėjo patys išbandyti koučingą su  savo kolegomis, 
tobulinti savo turimus įgūdžius. 

 Įtraukiančios lyderystės. Darbo grupės tikslas – identifikuoti savo atsto-
vaujamos organizacijos potencialą lyderystės srityje, įvardinti konkrečias lyde-
rystės stiprinimo kryptis, kad organizacija taptų efektyvesnė ir tobulėtų. Darbo 
grupės metu buvo naudojami įtraukiančios lyderystės modeliai, kuriais remiantis 
mažose grupelėse arba individualiai buvo identifikuojamos stipriosios organiza-
cijos pusės ir tobulinama lyderystės sritis organizacijoje. 
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LiJOT VASAROS FORUMAS

 2013 m. liepos 12-13 dienomis vyko LiJOT vasaros forumas, kurio metu 
buvo kalbama apie LiJOT ir organizacijų narių tarptautinius reikalaus, Lietuvos 
pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir svarbiausius prioritetus.

 Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Lietuva pirmininkavo vienai pagrindi-
nių ES institucijų − Vadovų tarybai − ir aktyviai dalyvavo priimant svarbiausius 
sprendimus Bendrijoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas ir jaunimo politikai. Dėl 
šios priežasties LiJOT Vasaros forumo metu buvo gilinamasi į tarptautinės veiklos 
galimybes, analizuojami Lietuvos pirmininkavimo jaunimo politikos prioritetai – 
nedirbantys, nesimokantys ir mokymų veikloje nedalyvaujantys jauni žmonės, 
taip pat socialinės įtrauktiems galimybės, svarbiausi renginiai ir gerosios jaunimo 
NVO praktikos.

 Renginio pirmos dienos programą pradėjo Europos jaunimo forumo val-
dybos narė Guoda Lomanaitė su pranešimu „Europos jaunimo forumas/ LiJOT 
vaidmuo tarptautiniame jaunimo atstovavime“. Vilniaus miesto savivaldybės at-
stovai pristatė „Vilnius- EYC 2016“ projektą, o Europos Parlamento informacijos 
biuro vadovė Daiva Jakaitė − 2014 metų Europos Parlamento rinkimų viešinimo 
kampaniją. Jaunimo reikalų departamento atstovai parengė pranešimą apie Lietuvos
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PROJEKTO „ŽINIOMIS IR FAKTAIS GRĮSTA 
JAUNIMO POLITIKA” ĮGYVENDINIMAS

pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir jaunimo NVO vaidmenį pirmininkavi-
mo procesuose, Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros atstovai kal-
bėjo apie Rytų partnerystės jaunimo forumą.

 Antroje pirmos dienos dalyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovė Aušra Lučinskaitė pristatė niekur nedirbančių, nesimokančių ar perkvali-
fikavimo veikloje nedalyvaujančių jaunų žmonių sampratą ir darbo su jais princi-
pus. Forumo dalyviai turėjo galimybę pasidalinti gerosiomis patirtimis dirbant su 
NEET‘s darbo grupėse. Pirmąją forumo dieną užbaigė Nacionalinė jaunimo kon-
sultacija: struktūrinio dialogo diskusija su LiJOT nariais.

 Kitą renginio dieną pradėjo LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius 
Karolis Žemaitis su pranešimu „Tarptautinio bendradarbiavimo ateitis: gūdūs vi-
duramžiai ar šviesus renesansas?“, kurio metu buvo pristatomi įrankiai jaunimo 
NVO plėtoti tarptautinę veiklą ir bendradarbiavimą. Dirbdami grupėmis forumo 
dalyviai dalijosi gerosiomis tarptautinio bendradarbiavimo, partnerystės ir vei-
klos patirtimis savo organizacijose.

 2013 m. pabaigoje LiJOT pradėjo naują projektą − „Žiniomis ir faktais 
grįsta jaunimo politika”. Projekto partneriai − Lietuvos respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo 
ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto tikslas − skatinti valdžios ir 
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje, kuriant jau-
nimo tyrėjų modelį. Projekto metu LiJOT, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
bei Jaunimo reikalų departamentas keisis žiniomis ir informacija jaunimo tyrimų 
srityje, kurs jaunimo tyrėjų modelį, dokumentą, numatantį, kaip turėtų bendradar-
biauti projekto partneriai jaunimo tyrimų srityje, siekiant užtikrinti tęstinį ir nuo-
latinį valdžios ir NVO sektorių darbą, kartu formuojant ir įgyvendinant žiniomis ir 
faktais grįstą jaunimo politiką.

 Vykdant šį projektą tikimasi sukurti jaunimo tyrėjų modelį, atliktį ty-
rimą apie veiksnius, kurie turi įtakos jaunimo organizacijų kuriamos socialinės 
vertės mastui ir turiniui, išleisti ir pristatyti metodinę ir informacinę medžiagą 
apie jaunimo tyrimų organizavimą. Taip pat viso projekto metu bus suorganizuo-
ta 13 gerosios patirties tarp valdžios ir nevyriausybinio sektorių sklaidos rengi-
nių, konferencija, skirta valdžios ir NVO sektorių atstovams, kurios metu turėtų 
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būti pristatomas jaunimo tyrėjų modelis. Šiuo metu reguliariai vyksta jaunimo ty-
rėjų susitikimai, kurių metu aptariamos galimos jaunimo tyrėjų funkcijos, tolimes-
nės 2014 metų veiklos.

 2013 m. ir toliau sėkmingai plėtota LiJOT tarptautinė veikla.  Viena svar-
biausių veiklos krypčių buvo Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ir 
Struktūrinio dialogo įgyvendinimas bei su tuo susiję procesai. LiJOT atstovai buvo 
įtraukti į visus svarbiausius jaunimo politikos politinius procesus pirmininkavimo 
metu, aktyviai dirbo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos komisija. 
Taip pat LiJOT ir toliau buvo sėkmingai atstovauta Europos jaunimo forume, dalyvavo 
visuose svarbiausiuose Europos jaunimo forumo renginiuose.

 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, besiruošdama Lietuvos pirminin-
kavimui Europos Sąjungos Tarybai, rengė projektą „X-Y-Z“, skirtą aktyvesniam jau-
nų žmonių įsitraukimui į Europos Sąjungos jaunimo politikos procesus regioniniu 
lygmeniu. Taip pat buvo siekiama didinti nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių

Projekto tikslas − skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių 
bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje, kuriant jaunimo tyrėjų 

modelį.

TARPTAUTINĖ VEIKLA

X-Y-Z projekto įgyvendinimas
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(angl.  not in education, employment or training   – NEET) įsitraukimą į jaunimo 
politikos procesus bei išanalizuoti šios socialinės grupės situaciją. 

 Projektas vyko  5 Lietuvos savivaldybėse  ir truko  7 mėnesius. Projekte 
dalyvavo Vilniaus, Jonavos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono bei Marijampolės 
regioninės jaunimo organizacijų tarybos. Vyko diskusijos, neformalūs susitikimai 
ir informacijos dalinimasis, kuris padėjo geriau suvokti esamą jaunimo bendra-
darbiavimo su valstybės institucijomis situaciją Lietuvoje, užmegzti kontaktus bei 
paskatinti socialinį – pilietinį bendradarbiavimą, įtraukiant į veiklas socialinės ri-
zikos grupes.

 Projektas vyko dviem kryptimis. Pirmiausia, projekto partnerės susitiko 
su niekur nedirbančiais, nesimokančiais jaunais žmonėmis, diskutavo su jais apie 
socialinės atskirties priežastis ir galimus sprendimo būdus. Vėliau  buvo organi-
zuojami susitikimai bei diskusijos su valstybinio sektoriaus atstovais, kurių metu 
aptarta jaunimo situacija regione ir galimi sprendimo būdai socialinės įtraukties 
didinimui ir galimam sprendimų priėmėjų bei jaunimo atstovų bendradarbiavi-
mui. Spalio 5-6 d. įvyko baigiamasis projekto renginys, kurio tikslas buvo įtrauk-
ti jaunimo organizacijas į diskusiją apie struktūrinį dialogą ir jo stiprinimą bei 
parengti dokumentą, kuris padėtų jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms ir 
regioninėms jaunimo organizacijų taryboms vystyti struktūrinį dialogą ir didinti 
socialinę įtrauktį. 

Projekto metu buvo gilinamasi į šias pagrindines temas:

Projektas vykdytas Veiklaus jaunimo lėšomis.

Nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių socialinė įtrauktis;

Struktūrinio dialogo plėtra;

Europos Sąjungos jaunimo politikos reikšmė jaunam žmogui.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, besiruošdama Lietu-
vos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, rengė projektą 
„X-Y-Z“, skirtą aktyvesniam jaunų žmonių įsitraukimui į Europos 

Sąjungos jaunimo politikos procesus regioniniu lygmeniu. 
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Europos jaunimo forumas

 Europos jaunimo forumas (YFJ) – jaunimo organizacijų platforma Euro-
poje. YFJ vienija 99 jaunimo organizacijas bei jaunimo organizacijų tarybas iš vi-
sos Europos. LiJOT Europos jaunimo forumui priklauso nuo 1997 m.

 2013 m. vyko du svarbiausi YFJ renginiai – Narių tarybos (COMEM) susi-
tikimas (balandžio mėnesį) bei Generalinė Asamblėja (lapkričio mėnesį). COMEM 
metu į Europos Tarybos Patariamosios tarybos pozicijas buvo išrinkta 20 orga-
nizacijų: 13 tarptautinių nevyriausybinių organizacijų ir 7 nacionalinės tarybos. 
Išrinkti atstovai dalyvauja patariamosios tarybos susitikimuose Europos Tarybai 
svarstant su jaunimu susijusius klausimus. Taip pat į Europos Jaunimo Forumo 
gretas suvažiavimo metu buvo priimtos dvi naujos organizacijos narės: Europos 
technologijų universitetų studentų organizacija (ang. The Board of European Stu-
dents of Technology – BEST) ir Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga (ang. the Euro-
pean Union of Deaf Youth – EUDY). Taip pat susitikime organizacijų narių atstovai 
priėmė poziciją dėl jaunimo užimtumo. Jaunimo nedarbas yra tapęs globalia pro-
blema, kuri neigiamai veikia pačią mūsų visuomenės struktūrą. Patvirtinta pozi-
cija – patobulinta 2008 m. pozicijos versija – identifikuoja pagrindines jaunimo 
nedarbo priežastis ir atkreipia dėmesį į būtinybę likviduoti jaunimo diskriminaciją 
šioje srityje. Šia pozicija Europos Jaunimo Forumas siūlo veiksmų planą, pagrįstą 
jaunimo teisių ir lygybės principais, kuris turėtų tiesiogiai mažinti jaunimo nedar-
bą ir stabdyti tendencijas, keliančias grėsmę Europos stabilumui ir ateičiai. Gene-
ralinės Asamblėjos Salonikuose metu į Europos jaunimo forumo tikrąsias nares 
buvo priimta Vokiškai kalbančios Belgijos dalies nacionalinė jaunimo organizacijų 
taryba RDJ (Rat der Deutschsprachigen Jugend). 
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 Taip pat Forumo narių organizacijų atstovai diskutavo dėl Europos jau-
nimo forumo pozicijų kokybiško ugdymo, pilietinio ugdymo ir romų bei airių ke-
liautojų jaunimo klausimais. Pozicija dėl kokybiško ugdymo Forumas siekia, jog 
kokybiškas ugdymas būtų ne tik sąvoka, tačiau ir realiai visiems jauniems žmo-
nėms prieinama galimybė. Dokumentas apibrėžia būtinąsias sąlygas kokybiškam 
ugdymui. Antroji pozicija dėl pilietinio ugdymo yra 2003 m. Forumo parengtos po-
zicijos atnaujinimas, kuriame nubrėžiamos pagrindinės pilietinio ugdymo sąvo-
kos, gairės ir galimos veiklos kryptys. Trečioji pozicija dėl romų ir airių keliautojų 
jaunimo problemos yra visos Europos problemos ir Europos jaunimo forumas sie-
kia gerinti šių jaunų žmonių padėti bei siekti jų įtraukties. Be to, Narių suvažiavimo 
metu delegatai taip pat turėjo progą susipažinti ir su naujai dvejų metų kadencijai 
išrinktai Europos tarybos Patariamąja taryba ir jos nariais ar jas delegavusiomis 
organizacijomis.

 2013 m. toliau sėkmingai bendradarbiauta su Šiaurės – Baltijos šalių na-
cionalinės jaunimo organizacijų tarybomis. Balandį įvyko narių susitikimas Stok-
holme, kurio metu buvo nubrėžtos tolesnio bendradarbiavimo gairės ir galimos 
bendros veiklos kryptys. Kitas tarybų susitikimas numatytas 2014 m. pradžioje 
Norvegijos sostinėje – Osle. 

 2013 m. įvyko keturi Europos iniciatyvinio komiteto posėdžiai Dubline, 
Briuselyje bei Vilniuje. Jų metu buvo aptarti pagrindiniai Struktūrinio dialogo procesai 

Struktūrinis dialogas
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Europoje. Taip pat įvyko septyni Nacionalinės darbo grupės posėdžiai, kurių metu 
pristatytos nacionalinės konsultacijos rezultatai, institucijos aptarė, kaip gali 
prisidėti prie konsultacijų rezultatų įgyvendinimo Lietuvoje. Nacionalinės darbo 
grupės organizuotų konsultacijų, Airijai pirmininkaujant ES Tarybai, metu buvo 
apklausta per 1500 jaunų žmonių. Lietuvos pirmininkavimo metu, konsultacijose 
dalyvavo daugiau nei 3500 jaunų žmonių ir jaunimo politikos ekspertų. Tai yra 
daugiausiai apklaustų jaunų žmonių per visą struktūrinio dialogo įgyvendinimo 
laikotarpį ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. LiJOT atstovai dalyvavo dviejose 
ES jaunimo konferencijose – kovo mėnesį Dubline ir rugsėjo mėnesį Vilniuje. 

 Taip pat 2013 m. LiJOT atstovai dalyvavo dviejuose neformaliuose foru-
muose Briuselyje, kuriuose susitiko su Sveikatos apsaugos ir darbo ministre Algi-
manta Pabedinskiene ir ES komisare Androulla Vasilliou. Susitikimuose įvertintas 
Struktūrinio dialogo procesas ir aptartos būsimos bendradarbiavimo gairės.

 2013 m. LiJOT biure lankėsi Moldovos jaunimo politikos specialistai Ser-
giu Gurau ir Victoras Pletosu. V. Pletosu yra Ialoveni regiono jaunimo politikos 
darbuotojas, S. Gurau – regioninės jaunimo organizacijos atstovas. Per  7 dienas

LiJOT tarptautiniai reikalai
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 trukusį vizitą moldovai išsamiai susipažino su LiJOT veikla, analizavo Lietuvos 
jaunimo politikos modelį, konsultavosi su ekspertais. Buvo surengti susitikimai 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Jaunimo reikalų departamente, Jauni-
mo tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje. Taip pat jaunimo politikos specia-
listai susitiko Vilniaus miesto jaunimo reikalų koordinatoriumi. 

 2013 m. Lietuvos jaunimo politikos modelis buvo pristatytas daugiau nei 
dešimčiai užsienio partnerių, tarp jų Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos jaunimo 
atstovams.

 Tais pačiais metais LiJOT atstovai dalyvavo daugiau nei 50-yje skirtingo 
lygmens susitikimuose, kurių metu buvo atstovaujama LiJOT narių suformuota 
pozicija.

 Taip pat 2013 m. įvyko du atnaujinto LiJOT tarptautinių reikalų koordi-
natorių tinklo susitikimai. Pirmajame susitikime dalyvavo AIESEC Lietuva, Jona-
vos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, Kauno 
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Lietuvos maironiečių draugija, 
Lietuvos medicinos studentų asociacija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos 
psichologijos studentų asociacija, Lietuvos skautija, LiJOT valdybos narė atsakin-
ga už Struktūrinio dialogo įgyvendinimą Lietuvoje E. Sinkevičiūtė, LiJOT Pirminin-
kavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT tarptautinių reikalų koordi-
natorius K. Žemaitis.
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 Organizacijų atstovai pristatė savo veiklas nacionaliniu bei tarptautiniu 
lygmeniu. Susitikimo dalyviai taip pat susipažino su LiJOT vykdoma tarptautine 
veikla, pagrindinėmis tarptautinėmis institucijomis, diskutavo apie artėjančius 
svarbiausius jaunimo tarptautinius renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai metu. Buvo nubrėžtos pagrindinės tarptautinių reikalų atsto-
vų tinklo veiklos kryptys bei prioritetai, susitarta dėl tolesnių žingsnių, siekiant 
kuo efektyviau atstovauti LiJOT organizacijas nares tarptautiniu lygmeniu. Tinklas 
teiks rekomendacijas LiJOT Valdybai dėl LiJOT pozicijų tarptautinėje erdvėje, kei-
sis informacija apie savo veiklą tarptautiniu lygmeniu, rengs reguliarius susitiki-
mus prieš svarbiausius Europos jaunimo forumo bei kitų institucijų renginius.

 Antrajame susitikime buvo pristatyti įvykę Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai renginiai, aptarta artėjanti Europos jaunimo forumo Generalinė asamblė-
ja ir LiJOT pozicija joje.

 2013 metų antrąjį pusmetį Lietuva pirmininkavimo Europos Sąjungos Ta-
rybai. Mūsų šalis buvo iškėlusi daugiau nei 500 prioritetų, tarp kurių buvo ir jau-
nimo reikalai. Lietuvos prioritetas jaunimo srityje pirmininkavimo metu – niekur 
nesimokančių, nedirbančių ir perkvalifikavimo mokymų veikloje nedalyvaujančių 
(ang. NEET) jaunų žmonių socialinė įtrauktis. Bendrasis viso pirmininkavimo trio 
prioritetas – socialinė įtrauktis. Prieš tai pirmininkavusi Airija ieškojo būdų, kaip 
gerinti socialinę įtrauktį pasitelkiant darbą su jaunimu, o iš Lietuvos pirmininkavimą 
perėmusi Graikija – problemos sprendimų ieško pasitelkiant verslumą ir kultūrą. 

Lietuvos pirmininkavimas 
Europos Sąjungos Tarybai 
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 Pusės metų laikotarpyje šalyje vyko du pagrindiniai renginiai jaunimo te-
matika: Europos Sąjungos jaunimo konferencija ir Rytų Partnerystės jaunimo foru-
mas. LiJOT buvo vienas pagrindinių šių renginių organizacinių partnerių. 

 2013 m. rugsėjo 9-12 d. Vilniuje vykusi konferencija surinko apie 300 
sprendimų priėmėjų ir jaunų žmonių iš visos Europos. Tris dienas konferencijos 
dalyviai rengė jungtines išvadas, kuriomis siekiama gerinti niekur nesimokančių, 
nedirbančių ir perkvalifikavimo mokymų veikloje nedalyvaujančių jaunų žmonių so-
cialinę įtrauktį. 

 ES Jaunimo konferencija yra struktūrinio dialogo proceso dalis, kuriuo 
siekiama įtraukti jaunus žmones į sprendimų priėmimą konsultuojantis jiems ak-
tualiais klausimais. Šios konferencijos išvados tapo pagrindu 2013 m. lapkritį ES 
Tarybos rekomendacijoms dėl socialinės įtraukties gerinimo Europos Sąjungoje.    

Europos Sąjungos jaunimo konferencija 

Rytų Partnerystės jaunimo forumas 

 2013 m. spalio 22-25 d. Kaune vykęs Rytų Partnerystės jaunimo forumas 
surinko daugiau nei 200 ministerijų, nacionalinių programos „Veiklus jaunimas“ 
agentūrų, jaunimo organizacijų ir neformalaus ugdymo sektoriaus atstovų. Pagrin-
dinis renginio tikslas buvo stiprinti neformalųjį ugdymą Rytų Partnerystės šalyse. 
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 Rytų Partnerystė yra Europos Sąjungos bendradarbiavimo procesas su 
Ukraina, Baltarusija, Armėnija, Azerbaidžanu, Moldova ir Gruzija siekiant stiprinti 
šių šalių demokratiškumą, ekonominį ir socialinį stabilumą. Pirmą kartą šio bendra-
darbiavimo pagrindu vyko renginys, kuriame buvo svarstomi jaunimo klausimai. 

 Forumo metu parengtos išvados buvo pristatytos lapkritį Vilniuje vykusia-
me Rytų Partnerystės viršūnių suvažiavime. 

 LiJOT dar nesibaigus Lietuvos pirmininkavimui kvietė jaunimo organizacijas ir 
jaunimo tyrėjus ieškoti būdų, kaip pritaikyti ES Jaunimo konferencijos išvadas Lietuvoje. 

 Spalio 5-6 d. LiJOT suorganizavo renginį, kurio metu daugiau nei 40 jauni-
mo organizacijų atstovų nagrinėjo ES Jaunimo konferencijos išvadas ir rengė pla-
nus prioritetinių išvadų įgyvendinimui Lietuvoje.  

 Taip pat jaunimo tyrėjai pateikė savo pasiūlymus dėl ES Jaunimo konferen-
cijos išvadų pritaikymo. Šie pasiūlymai buvo palyginti su LiJOT renginio rezultatais 
ir remiantis jais gruodžio mėnesį LiJOT surengė darbo grupę, kuri dar labiau tiksli-
no galimą šių išvadų pritaikymą Lietuvoje. 

Pirmininkavimo rezultatų pritaikymas 
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 Tradicinis LiJOT renginys − padėkos vakaras − vyko šių metų gruodžio 11 
d. Vilniaus paveikslų galerijoje. Renginio metu buvo dėkojama labiausiai jaunimo 
politikai nusipelniusiems visuomenės veikėjams, politikams, nevyriausybinio sek-
toriaus ir verslo atstovams. Padėkos vakaro metu buvo įteiktos 5 apdovanojimų 
statulėlės. Metų jaunimo įvykiu/ Metų iniciatyva jaunimui paskelbta Lietuvos skau-
tų jubiliejinė stovykla „Gėrio pėdomis“. Metų jaunimo organizacijų lyderiu išrinktas 
Konradas Kazlauskas, buvęs Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ prezidentas. 2013 m.  jaunimo organizacijų partneriu buvo iš-
rinkta viešoji įstaiga „Politikos tyrimų ir analizės institutas“. Metų „Jaunimo amba-
sadoriumi“ tapo Laimonas Ragauskas. LiJOT Alumni apdovanojimas atiteko jaunųjų 
profesionalų programai „Kurk Lietuvai“, kurią atsiėmė programos vadovė Rūta Ma-
čiulytė. Šeštoji apdovanojimų statulėlė – 2013 m. žmogaus labiausiai nusipelniu-
sio jaunimui, buvo įteikta Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei specialaus susitikimo metu Prezidentūroje.

II. Strateginė veiklos kryptis
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams 

įgyvendinti.

LiJOT padėkos vakaras



38

 Taip pat LiJOT Padėkos vakaro metu labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ 
direktorius Arnas Marcinkus ir Prezidentas Mantas Zakarka įteikė „Jaunimo stipen-
diją“ Justinai Garbauskaitei - Jakimovskai. Ši simbolinė stipendija Alumni iniciatyva 
yra skiriama studentams, parengusiems magistrinius darbus apie jaunimo situaciją 
ir jaunimo politiką Lietuvoje. Trečius metus iš eilės LiJOT padėkos vakaro metu vyko 
Alumni aukcionas, kurio metu buvo renkamos lėšos „Jaunimo stipendijai“.

 2013 metais LiJOT toliau aktyviai dirbo su regioninės jaunimo politikos klau-
simais. Vyko susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis ir nuolat vyk-
dytos nuotolinės konsultacijos regioninėms jaunimo organizacijų taryboms ir regioni-
nėms jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais. Taip pat buvo pradėta dirbti su 
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų stiprinimu.

REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS VYSTYMAS

LiJOT regioninių reikalų komitetas

 LiJOT regioninių reikalų komitetas (toliau – komitetas) buvo įsteigtas LiJOT 
narių ir stebėtojų iniciatyva 2009 m. Šis komitetas − tai jaunimo organizacijų ben-
dravimo ir bendradarbiavimo platforma sprendžiant regioninės jaunimo politikos 
problemas. Komitetas savo veikla siekia užtikrinti regioninių jaunimo organizacijų
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tarybų informavimą bei konsultavimą, dalyvauti formuojant LiJOT regioninę jauni-
mo politiką. Taip pat jis analizuoja regioninės jaunimo politikos tendencijas ir sie-
kia vieningos regioninių jaunimo organizacijų tarybų pozicijos formavimo bei teikia 
konkrečius pasiūlymus LiJOT Valdybai dėl regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo. 

 2013 metais komitetas nesirinko nė į vieną posėdį, tačiau klausimas dėl 
regioninių reikalų komiteto veiklos buvo keltas LiJOT vadovų klube, tačiau dėl jo 
veikimo nebuvo priimta jokio sprendimo.     

2013 metais LiJOT toliau aktyviai dirbo su regioninės jaunimo po-
litikos klausimais. Vyko susitikimai su regioninėmis jaunimo orga-
nizacijų tarybomis ir nuolat vykdytos nuotolinės konsultacijos re-
gioninėms jaunimo organizacijų taryboms ir regioninėms jaunimo 

organizacijoms aktualiais klausimais.
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Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų stiprinimas 

problematika bei galimas nacionalinės ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų ben-
dradarbiavimas stiprinant jaunimo politikos formavimą. Susitikime dalyvavo at-
stovai iš Panevėžio miesto, Zarasų rajono, Kelmės rajono, Pasvalio rajono, Vilniaus 
miesto, Utenos rajono, Klaipėdos miesto, Šilalės rajono ir Akmenės rajono jaunimo 
reikalų tarybų. 

 2013 m. rugsėjo 21-22 d. vyko nacionalinės jaunimo reikalų tarybos ir savi-
valdybių jaunimo reikalų tarybų susitikimas, inicijuotas Lietuvos jaunimo organiza-
cijų tarybos. Susitikimo metu buvo pristatytos nacionalinės jaunimo reikalų tarybos 
metinės temos, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijos ir analizuota veikimo 



41

Projekto „Jaunimo NVO stiprinimas plėtojant 
institucinius gebėjimus per bendradarbiavimą su 

vietos savivalda“ įgyvendinimas

 Projektas „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ („Jaunimo NVO stiprini-
mas plėtojant institucinius gebėjimus per bendradarbiavimą su vietos savivalda“) 
skirtas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo pro-
gramos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos 
Sąjungoje, įgyvendinimui.

 Projekto tikslas – užtikrinti  JNVO (jaunimo nevyriausybinių organizacijų) 
ir  savivaldybių bendradarbiavimą sprendimų priėmimo procese vietos lygmeniu, 
stiprinant JNVO kompetencijas interesų atstovavimo srityje. 

 Projekto metu yra ugdomos jaunų žmonių kompetencijos interesų atstova-
vimo srityje, kuriant palankią aplinką jaunimo NVO plėtrai,  stiprinamas bendradar-
biavimas tarp JNVO ir savivaldų, kuriant atstovavimo strategijas ir dalinantis gerąja 
patirtimi. Taip pat kuriamos ir pristatomos rekomendacijos tolimesniam JNVO teisi-
niam reglamentavimui, dalinamasi gerąją projekto praktika su visuomene.

 2013 m. projekto metu įvyko 9 atstovavimo strategijų kūrimo seminarai 
regioninėms jaunimo organizacijų taryboms, 8 konsultacijų ciklai LiJOT organizaci-
joms, bendriniai mokymai jaunimo organizacijų atstovams interesų atstovavimo ir 
bendradarbiavimo su vietos valdžia temomis. 
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Projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba”

Projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis 
sėkmingos karjeros link“

 Projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ įgyven-
dina Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kartu su Lietuvos verslo darbdavių kon-
federacija (LVDK). Tai verslo ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų (NVO) bendras 
darbas, siekiantis stiprinti jaunų žmonių kompetencijas ir padėti jiems sėkmingiau 
integruotis į darbo rinką. Projektas yra įgyvendinamas 2013 – 2014 m. laikotarpiu. 

 Projekto metu tikslinė grupė – nedirbantys ir pagal formaliojo švietimo 
programas nesimokantys jauni žmonės − turės galimybę, dalyvaudami savanoriš-
koje veikloje, praktiškai išbandyti skirtingas veiklos sritis, darbo aplinkas ir susi-
pažinti su valstybinio ir nevyriausybinio sektorių specifikomis, užmegzti pažintis, 
naudingas įsidarbinimui ir karjerai. Tai prisidės prie geresnio jaunų žmonių savęs 
pažinimo, adekvataus galimybių vertinimo, geresnių socialinių įgūdžių vystymo, 
darbo rinkos poreikius atitinkančių profesinių įgūdžių įgijimo.  

 Pats projektas susideda iš dviejų veiklų – trijų dienų mokymų, kurie skirti 
papildomoms kompetencijoms įgyti (atsakingas projekto partneris − LVDK) ir sava-
noriškos veiklos praktikų organizavimas ( atsakingas projekto partneris – LiJOT).

 Iš viso į projektą planuojama įtraukti ne mažiau kaip 500 jaunųjų savano-
rių, kurie savo praktikų metu remsis neformalaus ugdymo principais. Svarbiausias 
aspektas yra tai, jog savanorystės procesas šiame projekte grindžiamas patirtimi, 
o ne tik teorinėmis žiniomis ar pratybomis. Kiekvienas projekto dalyvis, nepriklau-
somai nuo gyvenamosios vietos, turės savo mentorių, kuris apmokys savanorius, 
patars jiems, konsultuos ir suteiks visą reikiamą informaciją.

 2013 metais LiJOT kartu su Jaunimo reikalų departamentu, Jaunimo tarp-
tautinio bendradarbiavimo agentūra ir kitais partneriais pradėjo įgyvendinti  naują 
projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba”. Šis projektas, remdamasis Europos Sąjun-
gos programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, siekia su-
kurti analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje.

 Pagrindinis projekto tikslas − sudaryti sąlygas jauniems žmonėms daly-
vauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir 
darbo patirties.
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Projekto uždaviniai:

Remiantis Europos savanorių tarnybos modeliu sukurti ir įgyvendinti jaunimo 
savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje;

Skatinti jaunimo savanorišką veiklą bei motyvuoti įgyti darbo įgūdžių, asmeni-
nių, socialinių, profesinių kompetencijų.

Projekto tikslinė auditorija: nedirbantys ir nesimokantys 16 -29 m. jaunuoliai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013 m. spalio 1 d.  iki 2015 m. Liepos 31 d.

 Projekte dalyvaujantys jauni žmonės vykdys savanorišką veiklą pasirinkto-
je akredituotoje savanorį priimančioje organizacijoje savo arba kitoje gyvenamojoje 
teritorijoje. Galimybė  savanoriauti projekte suteikiama  3 arba 6 mėnesius, ne ma-
žiau kaip 20 val. per savaitę.

 Projekto įgyvendinimo veiklos prasidėjo 2013 m. spalį, kuomet projekto 
partneriai  „Socialinis veiksmas“, VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“, VšĮ „A.C.Patria“ ir 
JSVC „Deineta“ pradėjo savanorius priimančių organizacijų atranką. Lietuvos jauni-
mo organizacijų taryba šiame projekte atsakinga  už viešinimą  ir 650 nedirbančių 
ir nesimokančių jaunuolių pritraukimą į „Jaunimo savanorišką tarnybą“. 
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 2014 metais atrinkus visas savanorius priimančias organizacijas Lietuvos 
jaunimo organizacijos pradės projekto viešinimo veiklas, motyvacinių ir informaci-
nių renginių metu informuos apie projektą bei ieškos savanorių.

 Projekto komunikacija. LiJOT prie Jaunimo savanoriškos tarnybos projekto 
žinomumo prisideda ruošiant video ir radijo klipų turinį, užtikrinant transliacijų ga-
limybes, ruošiant pranešimus spaudai, nuolat atnaujinant  „Jaunimo savanoriškos 
tarnybos” „Facebook” paskyrą. LiJOT taip pat sukūrė projekto logotipą ir išplatino 
projekto informacinius lankstinukus bei plakatus.

 Motyvaciniai renginiai. Tai apie 3 val. trunkantis renginys, paremtas nefor-
malaus ugdymo principais, aktyviu dalyvių įtraukimu. Renginio metu bus aptariama 
savanoriškos veiklos sąvoka, jos nauda savanoriui ir bendruomenei, pavyzdžiai, 
pristatoma „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Projekto metu bus suorganizuota 160 
motyvacinių renginių.

 Informaciniai renginiai.  Tai apie 3-5 val. trunkantys didelio matomumo ren-
giniai, kurie vyks jaunimui skirtų įvykių metu arba viešose erdvėse. Šio renginio 
metu patraukliame jaunimui informaciniame stende LiJOT pristatinės „Jaunimo sa-
vanorišką tarnybą“ ir jos galimybes, konsultuos susidomėjusius.  Projekto metu bus 
suorganizuota 50 informacinių renginių.

Pagrindinės „Jaunimo savanoriškos tarnybos”  
įgyvendinimo veiklos
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 Nuo 1992 m. yra leidžiamas serijinis neperiodinis ekspertinis leidinys „Po skė-
čiu“, kuris skirtas jaunimo politikos veikėjams ir visiems besidomintiems. Kiekviename 
leidinio numeryje nagrinėjama vis kita aktuali tema. 

 2013 m. buvo išleisti 2 LiJOT ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ numeriai, ku-
riuose buvo rašoma bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo bei tarptauti-
nės jaunimo politikos ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai temomis. 

 Rudenį išleistas specialus „Po skėčiu“ numeris, kuris yra skirtas apžvelgti 
Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Jame rašoma, kokie tikslai ir prioritetai buvo 
išsikelti jaunimo reikalų srityje bei kaip pavyko juos įgyvendinti.

 „Po skėčiu“ Nr. 84 buvo išleistas 500 egz. tiražu, o Nr. 85 – 500 egz. tiražu. 
Šie leidiniai platinami nemokamai LiJOT renginių metu. Taip pat kiekvienas besi-
domintis gali nemokamai gauti leidinį užsukęs į LiJOT biurą arba rasti elektroniniu 
formatu internete.

LiJOT leidžiamas ekspertinis leidinys „Po skėčiu“

2013 m. buvo išleisti 2 LiJOT ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ nu-
meriai, kuriuose buvo rašoma bendrinio jaunimo informavimo ir 
konsultavimo bei tarptautinės jaunimo politikos ir Lietuvos pirmi-

ninkavimo ES Tarybai temomis.
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III. Strateginė veiklos kryptis
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas.

EURODESK LIETUVA PROGRAMA

 Eurodesk Lietuva teikia išskirtinę informaciją apie mobilumą (savanoriška 
veikla, mokymasis, darbas, laisvalaikis ir kt.) ir galimybes (konkursai, renginiai, finan-
savimo programos ir kt.), administruoja jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą 
www.žinauviską.lt. Tai nuolatinė Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ pa-
ramos struktūra, remiama Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, nuo 2004 m. administruojama LiJOT.

 2013 m.  toliau plėtojamas naujas Eurodesk tinklas Lietuvos regionuose, 
leidžiantis pasiekti įvairiose vietose gyvenančius jaunus žmones ir jaunimo darbuo-
tojus. Prie jau esamų tinklo narių Molėtuose, Kaune, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje, 
Rietave, Mažeikiuose ir Lazdijuose prisijungė nauji atstovai, išklausę specialų įvadi-
nį kursą, veikiantys šiuose miestuose: Plungėje, Biržuose, Šiauliuose, 

Eurodesk Lietuva regioninių atstovų tinklas 
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 Palaikomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Jaunimo 
reikalų departamentu prie SADM Eurodesk Lietuva žengė svarbų kokybinį žingsnį 
Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtrai. Mokymo vadovai įgijo visas 
ERYICA akreditacijas mokymo kursų Lietuvoje rengimui. Buvo parengtas Jaunimo 
informavimo ir konsultavimo darbuotojo vadovas, apimantis pagrindines metodines,

Alytuje, Zarasuose, Marijampolėje, Kupiškyje, Klaipėdos raj., Šilalėje, Rokiškyje, 
Radviliškyje, Ukmergėje, Visagine. 2012 m. prie Eurodesk Lietuva regioninių atstovų 
tinklo buvo prisijungę 8 miestai, 2013 m. – 23. 

 Organizacijoms ar įstaigoms, norinčioms prisijungti prie Eurodesk tinklo, 
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 konsultavi-
mas Eurodesk mobilumo ir galimybių temomis bei Eurodesk paslaugų viešinimas, 
pristatymas, informacinių renginių organizavimas. Organizacijos jungiasi savano-
riškais pagrindais, nacionalinis koordinatorius užtikrina įvadinius ir kvalifikacijos 
kėlimo mokymus, nacionalinius susitikimus, vizitavimą, nuolatinį palaikymą, aprū-
pinimą darbui reikalinga dalomąja medžiaga ir pan.

 Atstovų regionuose tinklo nariai šiais metais tapo bandomaisiais jaunimo 
informavimo taškais, kuriuose galima rasti informacijos jauniems žmonėms aktu-
aliais klausimais. Asmenys, atsakingi už jaunimo informavimo tašką, išklausė Eu-
ropos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) specialų mokymų 
kursą darbui su jaunimo informacija ir gavo jaunimo informavimo ir konsultavimo 
darbuotojų sertifikatus.  

 Per 2013 m. atstovai regionuose gyvai („akis į akį“) konsultavo 537 jaunus 
žmones, 36 proc. daugiau nei 2012 m.. Taip pat surengta 127 informaciniai rengi-
niai, tai yra 56 proc. daugiau nei 2012 m. (55 renginiai). Per renginius buvo pasiek-
ti net 4053 jauni žmonės ir su jaunimu dirbantys profesionalai. Partneriai aktyviai 
įsitraukė į Eurodesk programos viešinimą: mobilumo vasarą skatinimo kampaniją, 
kurios metu kiekviename mieste vyko informaciniai renginiai, pateikė projektą ES 
programai „Veiklus jaunimas“, gavus finansavimą buvo įgyvendinamas projektas 
„Europa tavo lėkštėje“ ir kiekviename mieste paminėta Europos jaunimo savaitė. 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos 
plėtra
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informacinę (visomis 12 JIK temų) ir įgalinančią dalis, kuris taps nuotolinio ir sa-
varankiško kompetencijų kėlimo įrankių jaunimo informavimo darbuotojams. Taip 
pat parengti trys informaciniai leidiniai jaunimui informacinio ir medijų raštingumo, 
savanoriškos veiklos ir jaunimo NVO bei jaunimo teisių temomis. Svarbu ir tai, jog 
aktyvaus Eurodesk Lietuva bendradarbiavimo dėka surengti pirmieji tarptautiniai 
jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursai Lietuvoje, remiantis ERYICA „YIn-
tro“ mokymo kursų metodika. Buvo surengti ir pirmieji jaunimo informacinių taškų 
nacionaliniai mokymai Eurodesk atstovų regionuose savanoriams ir darbuotojams. 
Daugiau nei 20 jaunimo informavimo darbuotojų visoje Lietuvoje gavo ERYICA pažy-
mėjimus profesionaliam jaunimo informavimo darbui.

Palaikomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Jau-
nimo reikalų departamentu prie SADM Eurodesk Lietuva žengė 
svarbų kokybinį žingsnį Jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemos plėtrai. 

Mobilumo vasarą skatinimo kampanija
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 2013 m. buvo tęsiama tradicija ir įgyvendinama mobilumo vasarą skatini-
mo kampanija, kurios metu buvo viešinamos savanorystės, sezoninio darbo, kelio-
nių Europoje, vasaros festivalių ir vasaros stovyklų temos. Į kampanijos viešinimą 
aktyviai įsitraukė regioniniai atstovai, kurie organizavo informacinius pristatymus 
ir pristatė esamas galimybes. Peržiūrėti ir atnaujinti informaciniai resursai porta-
le – darbo, vasaros stovyklų, festivalių, tarptautinės savanorystės, sezoninio darbo 
užsienyje ir kelionių Europoje duomenų bazės.

 Gegužės 26 – birželio 2 d. vykusios Europos jaunimo savaitės metu Euro-
desk Lietuva ir Europos jaunimo portalai skelbė informaciją apie jaunimo renginius, 
vykstančius įvairiuose Lietuvos miestuose, skirtus paminėti Europos jaunimo sa-
vaitę. Informacijos sklaida buvo užtikrinama ir socialiniuose tinkluose – „Facebook“ 
tinklas buvo naudojamas pranešti apie būsimus renginius, įspūdžiais iš renginių 
buvo dalinamasi „Instagram“ platformoje. 

 Eurodesk Lietuva atstovų tinklas įgyvendino bendrą projektą, skirtą pa-
minėti Europos jaunimo savaitę. Kiekviename mieste vyko įvairūs renginiai, kurių 

Europos jaunimo savaitės matomumo užtikrinimas  
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 metu buvo pristatomi ES programos „Veiklus jaunimas“ rezultatai, savanoriškos 
veiklos galimybės, piliečių metai, struktūrinis dialogas. 

 Eurodesk Lietuva sėkmingai atliko savo informacines paslaugas, t.y. porta-
lo www.žinauviską.lt priežiūra, atnaujinimas, naujienų, video filmukų bei straipsnių 
kėlimas, taip pat naujienlaiškių siuntimas jauniesiems žurnalistams ir naujienlaiš-
kio gavėjams, atsakinėjimas į gaunamas užklausas. Buvo atnaujinta www.žinau-
viską.lt angliškoji versija, papildytos kai kurios skiltys. Portale per metus buvo pa-
skelbtos 655 naujienos. Portale per 2013 m. suskaičiuota 652483 peržiūrų ir tai yra 
beveik 16 % daugiau nei 2012 m. 

 Per metus buvo išsiųsti 55 naujienlaiškiai Eurodesk Lietuva naujienlaiškio 
gavėjams. 2013 m. raštu atsakyta į 418 lankytojų užklausas, kurių nuo 2012 m. pa-
daugėjo maždaug 7 %. Žodžiu atsakyta į 1106 lankytojų užklausas, kurių palyginus 
su 2012 m. sumažėjo maždaug 8%. Klausiama dažniausiai tokiomis temomis kaip 
savanorystė, studijos, finansavimas, darbas, gyvenimas ir stažuotės užsienyje. 

 Eurodesk Lietuva puslapis „Facebook“ socialiniame tinkle 2013 m. pabai-
goje turėjo 8486 gerbėjus, kurių didžioji dalis priklauso 18-24 m. amžiaus grupei.

 Toliau įgyvendinta Europos jaunimo portalo priežiūra. Portale talpinamos 
ne tik naujienos, bet ir jaunųjų žurnalistų parašyti straipsniai bei jų vertimai. Iš viso 
per visus metus įdėta 118 naujienų, straipsnių ir jų vertimų. Eurodesk Europos tin-
klo susitikimo ir generalinės asamblėjos metu buvo aktyviai diskutuota dėl Europos 
jaunimo portalo atnaujinimo, Eurodesk nacionalinių koordinatorių vaidmens ren-
giant turinį bei prižiūrint Europos jaunimo portalą. 

Eurodesk Lietuva informacinės paslaugos 

Europos jaunimo portalas

Portale per 2013 m. suskaičiuota 652483 peržiūrų ir tai yra beveik 
16 % daugiau nei 2012 m. 
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 2013 m. buvo peržiūrėtas jaunųjų žurnalistų tinklas, kartu su URM ir JTBA 
skelbtas konkursas, kuriuo siekta jaunųjų žurnalistų tinklo plėtros. Per 2013 m. už-
siregistravo 120 jaunųjų žurnalistų, iš kurių 28 užsiregistravo konkurso metu. Iš 
viso šiuo metu yra 260 jaunųjų žurnalistų – 2 % daugiau nei 2012 m. (tinklo su-
kūrimo pradžioje buvo 255 žurnalistai). Iš visų jaunųjų žurnalistų aktyvūs buvo 49 
žurnalistai, per metus parašę 63 straipsnius. Straipsniai daugiausiai buvo rašomi 
tokiomis temomis kaip savanorystė, nevyriausybinės organizacijos, studijos ir mo-
kykla, kalbų mokymasis, užsienio šalys ir nuotykiai jose, internetinės patyčios, jau-
nimo centrai, „Erasmus“ patirtis, interviu su mobilumo patirtis turėjusiais jaunais 
žmonėmis, neformalus ugdymas.

Jaunųjų žurnalistų tinklas

Straipsniai daugiausiai buvo rašomi tokiomis temomis kaip sava-
norystė, nevyriausybinės organizacijos, studijos ir mokykla, kalbų 
mokymasis, užsienio šalys ir nuotykiai jose, internetinės patyčios, 
jaunimo centrai, „Erasmus“ patirtis, interviu su mobilumo patirtis 

turėjusiais jaunais žmonėmis, neformalus ugdymas.

 Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija bei Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra buvo organizuotas konkursas, kurio metu jauniesiems 
žurnalistams buvo siūlomos tokios temos: Rytų partnerystė, Piliečių metai, Baltijos 
jūros regionas. Per keturias konkurso savaites buvo gauta 20 straipsnių, geriausie-
ji publikuoti portale www.žinauviską.lt, www.eu2013.lt ir www.delfi.lt. Pagrindinis 
konkurso prizas – žurnalistinė stažuotė Briuselyje, antrosios vietos laimėtojui pa-
skirtas prizas – stažuotė Užsienio reikalų ministerijoje. 

 Jaunieji žurnalistai aktyviai dalyvavo ir rengė reportažus iš Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai jaunimo politikai aktualių renginių – Europos Sąjungos jauni-
mo konferencijos ir Rytų Partnerystės jaunimo forumo. Būtent Jaunųjų žurnalistų 
tinklo „Žinau viską“ nariai sudarė šių renginių jaunųjų žurnalistų ir viešinimą užti-
krinusias grupes.
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Eurodesk tinklo susitikimas ir generalinė asamblėja

LIJOT VEIKLOS VIEŠINIMAS

 2013 m. labai svarbiu Eurodesk Lietuva programai tapo kas pusmetį vis ki-
toje Europos šalyje vykstantis Eurodesk tinklo susitikimas ir generalinė asamblėja, 
kurie pirmą kartą per programos įgyvendinimo Lietuvoje dešimtmetį vyko Vilniuje. 
Susitikimo metu Eurodesk atstovus iš visų Europos šalių pasveikino Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos atstovai, dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbia-
vimo agentūros, Europos jaunimo forumo ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
atstovai. Renginio metu buvo pristatytas naujas Eurodesk Briuselio biuro direkto-
rius, patvirtintas Eurodesk kokybės procesas, Europos Komisijos atstovai pristatė 
Europos jaunimo portalo plėtrą ir pasikeitimus nuo 2014 m.

 LiJOT turi pakankamai platų spektrą kanalų ir skirtingų priemonių, kuriomis 
2013 m. buvo komunikuojama su skirtingomis auditorijomis bei viešinama LiJOT veikla. 
LiJOT komunikacija paskirstoma šiais kanalais: LiJOT tinklapis, elektroninė konferen-
cija, socialiniai tinklapiai bei bendradarbiavimas su įvairiomis žiniasklaidos priemonė-
mis. Taip pat apie LiJOT ir jos veiklą informuojama ir lediniais „Po skėčiu“, metų veiklos 
ataskaitomis ir kt.
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LiJOT tinklapis

Elektroninė konferencija

LiJOT socialiniuose tinklapiuose

 LiJOT administruojama internetinė informacinė erdvė (www.lijot.lt) – tai 
įrankis LiJOT organizacijoms talpinti savo informaciją, vienoje vietoje rasti aktua-
liausias LiJOT bei Lietuvos jaunimo politikos žinias, informaciją apie svarbiausius 
jaunimo politikos procesus ar valdžios institucijose svarstomus jaunimui svarbius 
klausimus, LiJOT vykdomą veiklą, projektus, tarptautines naujienas, kitų LiJOT or-
ganizacijų naujienas ir t.t.. Taip pat yra galimybė tiesiog apsilankius LiJOT tinklapyje 
matyti naujausius „Žinau viską“ pranešimus.

Be to, organizacijos buvo kviečiamos naudoti tinklapį www.lijot.lt kaip įrankį savo 
informacijos sklaidai ir savarankiškai kelti savo pranešimus į tinklapio skiltį „Narių 
naujienos“. Taigi, tiek platinant LiJOT informaciją, tiek savo organizacijų ar partnerių 
naujienas, 2013 metais LiJOT tinklapyje buvo patalpinti 235 pranešimai, kurie pri-
traukė daugiau nei 45 tūkst. lankytojų. 

 LiJOT elektroninė konferencija (konferencija@lijot.lt) – tai virtuali erdvė, 
kurioje yra platinamos LiJOT naujienos, žinutės, kvietimai į renginius ir kita svar-
bi informacija. Į šią konferenciją yra prijungti LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos 
nariai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, LiJOT Prezidentas ir biuras bei organizacijų 
bendrieji ir vadovų el. paštai.

 Be to, kiekvieno mėnesio antrąją savaitę elektroninėje konferencijoje yra 
išplatinamos LiJOT Valdybos ir biuro ataskaitos, kuriose išdėstoma pagrindinė pra-
ėjusio mėnesio veikla. Šios ataskaitos taip pat yra pateikiamos ir LiJOT tinklapio 
skiltyje „Dokumentai“.

 LiJOT ryšių su visuomene vystymui 2013 metais toliau naudotas populia-
rus komunikacijos įrankis – socialinis tinklas „Facebook“. LiJOT „Facebook“ pusla-
pyje (www.facebook.com/LiJOTorg) talpintos naujienų nuorodos iš LiJOT tinklalapio

2013 metais LiJOT tinklapyje buvo patalpinti 235 pranešimai, kurie 
pritraukė daugiau nei 45 tūkst. lankytojų. 
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www.lijot.lt, LiJOT organizacijų, partnerių informacija. LiJOT „Facebook“ varto-
tojams šiemet pateikta daugiau vizualios informacijos, dalintasi naujienų portalų 
nuorodomis, radijo laidų, vaizdo įrašais ir kita su LiJOT veikla susijusia aktualia 
medžiaga. 

 LiJOT „Facebook“ puslapio gerbėjams LiJOT stengėsi operatyviai pateikti 
jaunimui įdomią ir svarbią informaciją. 2013 m. pabaigoje LiJOT puslapis turėjo jau 
virš 4500 gerbėjų, kurių didžioji dalis yra 18-24 metų amžiaus.

 2013 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo ir su žiniasklaida. Daug dėmesio 
skirta jaunimo tarptautinių reikalų temoms. Taip pat nuolat teikta informacija ir apie 
vykdomą veiklą – tradicinius renginius, projektus ir kitas veiklas. Žiniasklaidos at-
stovai buvo kviečiami į LiJOT renginius, bendradarbiauta nacionaliniu, regioniniu bei 
tarptautiniu lygmenimis.

 2013 m. buvo išplatinta 10 pranešimų spaudai, žiniasklaidoje LiJOT minė-
tas daugiau kaip 100 kartų. Buvo surengta 2 didelės spaudos konferencijos, kuriose 
dalyvavo nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos atstovai. Spaudos konferencijos 
rengtos Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje ir Rytų partnerystės jaunimo fo-
rumo metu.  Šiuose renginiuose dalyvavo LiJOT, valdžios atstovai, žymūs visuome-
nės veikėjai.

Ryšiai su žiniasklaida

Daug dėmesio skirta jaunimo tarptautinių reikalų temoms. Taip 
pat nuolat teikta informacija ir apie vykdomą veiklą – tradicinius 

renginius, projektus ir kitas veiklas.
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 2011 m. buvo patvirtinta nauja 2011-2018 m. veiklos strategija. Tai – organi-
zacijos veiklos pagrindas bei vienas reikšmingiausių organizacijos vystymo etapų. Šioje 
strategijoje kaip atskira veiklos kryptis ir buvo išskirtas LiJOT vystymas.

 Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2013 m. didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas didesnio LiJOT finansinio nepriklausomumo užtikrini-
mui, dar didesniam skaidrumui įgyvendinti. 2013 m. buvo parengtos ir patvirtintos 
naujos LiJOT viešųjų pirkimų taisyklės, kuriomis organizacija vadovaujasi įgyvendi-
nama visus projektus, atnaujinti LiJOT veiklą reglamentuojantys dokumentai. Taip 
pat užtikrintas tinkamų ir laiku parengtų ataskaitų pateikimas atsakingoms insti-
tucijoms ir LiJOT Valdymo organams. Labdaros paramos fondas „Jauniems“ toliau 
įgyvendinimo projektą „Fondas 2.0“, kuris buvo nukreiptas į vidinių fondo struktūrų 
stiprinimą ir fondo plėtrą. Nuolat buvo organizuojami LiJOT Alumni susitikimai, ku-
rių metu pristatyta LiJOT veikla, išgirsti pasiūlymai veiklos tobulinimui. 

 2013 m. didelis dėmesys buvo skiriamas ir neatstovaujamų jaunimo ar su 
jaunimu dirbančių organizacijų įsitraukimui į LiJOT veiklą. Organizacijos buvo ska-
tinamos dalyvauti LiJOT įgyvendinamuose projektuose, kitose veiklose. Vyko nuo-
latinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų konsultavimas bei informavi-
mas. Nuolat konsultuotos regioninės jaunimo organizacijų tarybos. 34-osios LiJOT 
Asamblėjos metu LiJOT nariais stebėtojais tapo Kauno rajono jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apvalus stalas“ ir paramos fondas „Jaunimo linija“. 35-ojoje Asamblėjoje 
nare stebėtoja tapo Pilietiško jaunimo sąjunga.

 Siekiant efektyvinti LiJOT biuro darbą buvo atnaujintos LiJOT darbuotojų 
pareigybės, dirbti biure priimti du nauji darbuotojai, nuolat ieškomi skirtingų sričių 
savanoriai. Valdybos nariai ir biuro darbuotojai 2013 m. taip pat kėlė savo kvalifika-
ciją dalyvaudami įvairiuose mokymo kursuose ir seminaruose.

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2013 m. 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas didesnio LiJOT finansi-
nio nepriklausomumo užtikrinimui, dar didesniam skaidrumui 

įgyvendinti. 

IV. Strateginė veiklos kryptis
LiJOT vystymas
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LiJOT KOMANDA 2013 M.

Prezidentas

Mantas Zakarka 

Loreta Senkutė (iki 2013 m. spalio mėn.)

LiJOT Valdyba

Elena Sinkevičiūtė (išrinkta 2013 m. balandžio mėn.)

Mantas Kondratavičius (išrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Tomas Nikulinas (išrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Andrius Palionis (perrinktas 2012 m. balandžio mėn)

Justas Morkūnas (išrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Alina Batulevičienė (išrinkta 2013 m. balandžio mėn.)

Vytautas Kumpis (išrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Milda Gardauskaitė (išrinkta 2013 m. balandžio mėn.)

LiJOT Biuras

I veiklos kryptis: Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas

Tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis 

Tarptautinių reikalų savanorė Gabrielė Sieliūnaitė (iki 2013 m. rugpjūčio mėn.)

II veiklos kryptis: Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems 
tikslams įgyvendinti

Regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė 

Projektų koordinatorė Laura Prievelytė 

Projektų koordinatorė Iveta Paludnevičiūtė (nuo 2013 m. liepos mėn.)
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III veiklos kryptis: Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas

Eurodesk Lietuva programos vadovas Evaldas Rupkus

Eurodesk Lietuva programos redaktorė Vaiva Ružaitė (iki 2013 m. liepos mėn.)

Eurodesk Lietuva programos redaktorė Rūta Stasiulytė (nuo 2013 m. liepos mėn.)

Eurodesk Lietuva referentė Agnė Graikšaitė 

Eurodesk Lietuva savanorė Miglė Strumskytė 

LiJOT savanoris Antanas Urbonas (nuo 2013 m. rugsėjo mėn.)

Ryšių su visuomene koordinatorius Aurimas Bružas (iki 2013 m. balandžio mėn.)

Administracija

Finansininkė Daiva Žižliauskienė

Administratorė Justina Filipovskytė 

LiJOT Kontrolės komisija 

Aušrinė Armonaitė (iki 2013 m. balandžio mėn.)

Olegas Beriozovas (perrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Kipras Krasauskas (perrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Vytautas Sabalys (perrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Aivaras Vaiginis (iki 2013 m. balandžio mėn.)

Alminas Sinevičius (išrinktas 2013 m. balandžio mėn.)

Simonas Šeškis (išrinktas 2013 m. balandžio mėn.)
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LiJOT PARTNERIAI

 Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiauja su Lietuvos ir užsie-
nio institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir atskirais asmenimis. Tikrai 
daug partnerių ir rėmėjų prisidėjo prie jaunimo informavimo, švietimo, iniciatyvų rėmi-
mo, konsultavimo bei pozityvaus įvaizdžio stiprinimo. Savo indėliu jie padeda puoselė-
ti 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, Finansų ministe-
rija, LRV kanceliarija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos.

Savivaldybės lygmeniu:

 Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių aso-
ciacija, 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, Europos socialinio fondo agentūra, Lietu-
vos skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicija, Jaunimo tarptautinio bendradarbia-
vimo 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 Me-
tropoliteno policija, skėtinės užsienio šalių jaunimo organizacijos.

Verslo sektorius:

 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, AB „TEO LT“, AB „Swedbank“, , poil-
sio namai „Dubingiai“, „City gate“, UAB „Stampline“, „Microsoft“, UAB „Uno parks“, „One.lt 
nuotykių parkas“, AB „Lietuvos dujos“, UADB „Seesam Lietuva“, UAB „StepArc“. , Seesam 
Lietuva, UAB „Prodevia“.
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Kiti partneriai:

 Lietuvos radijas ir televizija, interneto naujienų portalas „Delfi“, aukojimo por-
talas „Aukok.lt“, Radvilės Morkūnaitės labdaros ir paramos fondas, Europos Komisijos 
atstovybė Lietuvoje, , interneto naujienų portalas „15min“ (skiltis „Įkrauk“). Goethe‘s 
institutas, informacijos apie Europos Sąjungą tinklas Lietuvoje „Europe Direct“, Europos 
jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros genera-
linis direktoratas (DG EAC), Seimo Europos informacinis biuras, Šiaurės ministrų tary-
bos biuras Lietuvoje, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacijų režimo nusikal-
timams Lietuvoje įvertinti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
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LiJOT ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Nariai:
AIESEC Lietuva
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis 
stalas“
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Ateitininkų federacija
ELSA Lietuva
Jaunieji krikščionys demokratai
Jaunieji liberalcentristai
Jaunimo organizacija DARBAS
Jaunųjų konservatorių lyga
JCI Lietuva
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Klaipėdos rajono  visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
Lietuvos jaunimo blaivybės federacija „Baltų ainiai“
Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
Lietuvos jūrų skautija
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Lietuvos liberalus jaunimas
Lietuvos maironiečių draugija
Lietuvos medicinos studentų asociacija
Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos psichologijos studentų asociacija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas
Lietuvos Sakaliukų sąjunga
Lietuvos skautija
Lietuvos šaulių sąjunga
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania“
Tolerantiško jaunimo asociacija
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
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Stebėtojai:
Akademinis politologų klubas
Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Europos bendruomenės centras
Jaunimo informacijos biuras
Jaunimo psichologinės paramos centras
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Lietuvos jaunimo ramuva
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“
VšĮ ,,Kitas variantas“
VšĮ „YFU Lietuva“
VšĮ „PROFAT“
VšĮ „Sėkmės mokykla“
VšĮ Jaunimo informacijos biuras
VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
Paramos fondas „Jaunimo linija“
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