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Mieli LiJOT organizacijų nariai,
 
nenustebinsiu pasakydamas, kad 2020 m. 
visiems buvo ypač permainingi. Permainingi 
ne tik dėl pandemijos, kuri mus visus perkėlė 
į virtualią erdvę, bet ir dėl pasikeitimų jauni-
mo politikoje.
2020 m. pakeistas Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymas davė formalų startą jaunimo poli-

tikos reformai ir galimam jaunimo politikos stiprėjimui. 2019 m. pradėjęs augti 
jaunimo srities biudžetas pasiekė naujas aukštumas ir 2021 m. pasitikome su 
daugiau nei 4 milijonais eurų, kurie lyginant su 2019 m. padidėjo beveik 2 kar-
tais! LiJOT 2020 m. buvo ne tik labai aktyvi jaunimo politikoje, bet taip pat, kaip 
niekada ankščiau, aktyviai veikė NVO klausimų sprendime. 2020 m. LiJOT 
prisijungus prie Nacionalinės NVO koalicijos, buvo gautas naujas oro gurkšnis, 
skatinantis produktyviai veikti dėl visų klausimų, kurie liečia NVO sektorių. 

Pandemijos metu turėjome ne tik sustojimų, skaudžių praradimų ir kartais 
nematomo skausmo, bet pandemija suteikė ir platformą keistis. Supratome, 
kad šiuolaikinės galimybės gali palengvinti ne tik asmeninį gyvenimą, bet ir dar-
bines veiklas, akcentavome, kad jaunimo psichikos sveikata, nedarbas ir kitos 
problemos neišsisprendžia savaime ir, svarbiausia – niekada nebuvome tokie 
vieningi kaip pandemijos akivaizdoje. Dešimtys jaunimo organizacijų persio- 
rientavo, savo veiklas, nukreipdamos pandemijos lengvinimui bei sukeltų 
pasekmių mažinimui, tūkstančiai jaunų žmonių atrado savanorystės reikšmę ir 
prasmę, o daugumos mūsų širdyse skambėjo paskutinieji Lietuvos valstybės 
himno žodžiai „Vardan tos, Lietuvos, Vienybė težydi!“

Dėkoju kiekvienam organizacijų nariui, LiJOT Valdybos, biuro, Kontrolės 
komisijos, Jaunimo reikalų tarybos nariui ir kiekvienam mūsų partneriui, kuris 
prisidėjo, kad 2020 m. būtų produktyvūs ir sėkmingi. 2020 m. stiprėjančios 
organizacijos prisidėjo prie LiJOT augimo ir sėkmingo jauno žmogaus atstovavi-
mo. Dar kartą įsitikinome, kad nors LiJOT veikloje dalyvauja skirtingų politinių 
požiūrių, vertybių ir įsitikinimų asmenys, vedami bendro tikslo, mes gebame 
susitarti ir tikslingai atstovauti jauną žmogų. Mūsų stiprybė vienybėje, išlaiky-
kime tai ir 2021 m.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Prezidentas
Lukas Kornelijus Vaičiakas 



2020-ieji metai buvo neišvengiamai išskirtin-
iai. COVID virusas pakeitė visų mūsų įprastą 
gyvenimą. Jauni Lietuvos žmonės su pan-
demijos pasekmėmis susidūrė bene stipriau-
siai. Ateities neapibrėžtumas, psichologinės 
ir fizinės sveikatos problemos, ekonominiai 
ir socialiniai iššūkiai tapo didesni, palietė 
žymiai daugiau jaunų žmonių. Todėl šiandien 
kaip niekad svarbu išgirsti ir atstovauti jaun-
imo organizacijų bei jaunimo balsą.

2020-aisiais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba sėkmingai prisitaikė prie susi-
dariusios situacijos bei rado naujų formų įgyvendinti savo misiją. Džiaugiuosi 
Jūsų ilgalaikėmis iniciatyvomis, kurios prisideda prie jaunimo įsitraukimo į poli-
tinius procesus. Kampanija „Man ne dzin“ yra vienas iš pavyzdžių kaip nuo- 
seklus ir kryptingas darbas prisideda prie jaunų žmonių dalyvavimo rinkimuose. 
Dirbam kartu tam, kad didėtų jaunimo įsitraukimas į politinius procesus bei 
būtų sprendžiami jaunimo politikai svarbūs klausimai, todėl sieksime užbaigti 
pradėtą darbą dėl kandidatavimo į Seimą nuo 21 m. bei diskutuoti dėl balsavi-
mo nuo 16 metų.

LiJOT vienijamos jaunimo organizacijos buria motyvuotus ir aktyvius piliečius, 
kurie yra neabejingi mus supančiai aplinkai bei reaguoja į Lietuvoje ir užsienyje 
vykstančius dalykus. Vertinu Jūsų kreipimąsi dėl jaunimo padėties Baltarusijoje, 
rezoliuciją dėl Astrave statomos atominės elektrinės bei kitus pareiškimus grįs-
tus demokratinėmis vertybėmis.

Tikiu, kad 2022 metus paskelbsime jaunimo metais, taip reikšmingai paminėda-
mi LiJOT trisdešimtmetį ir įprasmindami per visus šiuos metus pasiektus rezul-
tatus jaunimo politikoje. Dėkoju už Jūsų indėlį bei linkiu drąsos ir stiprybės siek-
iant užsibrėžtų tikslų.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen



Jaunimas yra kiekvienos visuomenės kraujotakos siste-
ma. Galiu drąsiai sakyti, kad šiandien būtent aktyvūs, 
kūrybingi jauni žmonės man teikia daugiausiai vilties. 
Vis svarstydavome, kiek reikės laiko, kol galėsime kalbėti 
jau ne apie pokomunistinę, bet tikrai europietišką Lietu-
vą. Žvelgdama į dabartinį Lietuvos jaunimą, galiu sakyti, 
kad esminis lūžis jau įvyko. Labai svarbu ir tai, kad jauni 
žmonės nustojo būti pasyvūs stebėtojai ir, įsisąmoninę 
savo jėgą, garsiai kalba apie tai, kaip ir kokioje 
visuomenėje norėtų gyventi.

Tokios organizacijos, kaip Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, yra itin svarbi 
jaunimo tribūna ir kartu vieta, kur jauni žmonės mokosi tartis, įsiklausyti 
vienas į kitą, ieškoti bendrų sprendimų. Gyvename tokiais laikais, kai visos 
kartos turi ko viena iš kitos išmokti. Tikrai nenoriu sumažinti vyresniųjų svar-
bos, tačiau puikiai matau ir tai, kad šiandien šios kartos turi daug ko išmokti ir 
iš jaunų žmonių, pavyzdžiui: rūpinimosi emocine sveikata, kūrybingo bendravi-
mo, dėmesio globalioms planetos problemoms, drąsos išsakyti savo poziciją ir, 
kas labai svarbu, mokėjimo priimti kitokį, suvokiant, kad įvairovė yra turtas, o 
ne problema.

Mane džiugina ir tai, kad, nepaisant visų pandemijos išbandymų, LiJOT veikia 
veržliai ir kūrybingai, organizuoja savo Asamblėją ir sustiprina visų mūsų tikė-
jimą, kad dabartinių negandų ruožas būtinai pasibaigs. Džiaugiuosi, kad 
nevyriausybinės jaunimo organizacijos tampa vis stipresnės, nebijo prisiimti 
atsakomybės ir brandina Lietuvos demokratiją.

LiJOT Asamblėjai noriu palinkėti kūrybiškumo, drąsos ir padėkoti už tai, kad 
padeda visiems Lietuvos jauniems žmonėms atskleisti savo talentus ir jaustis 
aktyviais savo Tėvynės kūrėjais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrė Pirmininkė
Ingrida Šimonytė



Gerbiamieji Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
nariai,

Džiugu, kad Lietuvoje yra daug iniciatyvių jaunų žmonių, 
veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizaci-
jose, siekiančių kurti, telktis ir dirbti savo šaliai. 

Norisi išreikšti didžiulę padėką visam LiJOT ir jai priklau-
sančioms jaunimo organizacijoms už taip reikalingą 
veiklą – nuosekliai stiprinant jaunimo politikos plėtrą 
tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis. 

Tariu ačiū už bendradarbiavimą, pagalbą ir paramą šiuo labai nelengvu Lietu-
vai laikotarpiu. Labai vertiname Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
teikiamus siūlymus ministerijai, formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką. 

Dėkoju LiJOT už bendradarbiavimą ir palaikymą, teikiant Jaunimo politikos 
pagrindų įstatymo pakeitimus, bei vykdant ministerijos prioritetinį projektą 
„Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo didinimas“. 

Kviečiu tęsti glaudų bendradarbiavimą ir šiais metais. Tai ypatingi metai, nes 
veiklą pradės naujos sudėties jaunimo reikalų taryba, o taip pat įsigalios Jauni-
mo politikos pagrindų įstatymo pakeitimai. Tik efektyvaus nuolatinio ben-
dradarbiavimo pagalba galima pasiekti kokybiškesnės jaunimo politikos.

Linkiu LIJOT, kaip organizacijai, augti, sėkmingai vykdyti užsibrėžtus tikslus, 
nestokoti inovatyvių idėjų, kūrybiško veikimo!

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Monika Navickienė



Miela Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų jungiamas gausias 
jaunimo organizacijas 52-osios LiJOT asamblėjos 
proga. Leiskite padėkoti Jums už jaunatvišką 
veržlumą, nenuilstamą darbą, progresyvią mintį ir 
aiškią, konstruktyvią nuomonę. Gebėjimas pasiekti 
sutarimą tarp savo narių ir vieningai atstovauti jauni-
mui jau savaime didelis pasiekimas. Įsiklausymas į 
kito nuomonę, diskusija ir kompromisų paieškos – tai 
dalykai, kurių kartais taip pritrūksta mūsų veikloje ir 
bendravime.

Jūsų ir Jūsų organizacijų narių aktyvi, savanoriška ir, svarbiausia, pilietiška 
veikla nelengvu pandemijos metu atspindi pilietinės galios, įsitraukimo ir 
susitelkimo svarbą, siekiant drauge įveikti iššūkius, kurie pasitaiko mūsų 
kelyje.

Jų ateityje mūsų visų laukia dar ne vienas. Tarp jų – socialinė nelygybė, nepa-
kankama jaunimo įtrauktis į darbo rinką, galimybių aktyviai dalyvauti, priimant 
sprendimus, plėtra. Visa tai – ilgo ir nuoseklaus darbo reikalaujantys klausimai. 
Jie neretai išsprendžiami ne pavienėmis veikimo priemonėmis, o sutelktai for-
muojant vertybėmis grįstą požiūrį.
Kviečiu Jus  neprarasti aktyvumo, noro ir motyvacijos ieškant sprendimų. Atvi-
rai ir drąsiai, argumentuotai ir konstruktyviai. Ginkite savo nuomonę, aiškia 
pozicija skatinkite dialogą ir siekite jaunimui, vadinasi, ir visai mūsų šaliai, 
aktualių pokyčių.

LiJOT tenka atsakinga užduotis po vienu skėčiu priimti šimtus tūkstančių jaunų 
žmonių ir jiems atstovauti. Su šia užduotimi susitvarkote puikiai. Linkiu nepr-
arasti ryžto, įkvėpimo ir jėgos, su kuria buriate jaunimą ir kuriate mūsų visų 
ateitį.
Linkiu LiJOT organizacijai ir visam Lietuvos jaunimui būti matomiems ir 
aktyviems, atstovaujant Lietuvai tarptautiniu lygmeniu Šiaurės ir Baltijos šalių 
nacionalinių jaunimo tarybų veikloje, Europos jaunimo forume, „Eurodesk“ 
tinklo renginiuose. Bet, svarbiausia, tęskite kampaniją įkvepiančiu pavadinimu 
„Man ne dzin“, plėskite narių tinklą ir rodykite aktyvaus pilietiškumo pavyzdį 
jaunuoliams visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja švietimui,
mokslui ir kultūrai dr. Jolanta Karparavičienė.



Prieš 25 metus Lietuvos Respublikos Seime 
birželio 27 d. buvo patvirtinta Valstybinė 
jaunimo politikos koncepcija, kuri atvertė 
pirmą jaunimo politikos puslapį mūsų šalyje. 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba buvo 
viena iš šios koncepcijos iniciatorių, todėl 
rašant šiuos žodžius būtent šiame leidinyje, 
kyla ypatingi pasididžiavimo organizacija 
jausmai. Minėtas dokumentas tapo nuosek-
lia jauno žmogaus įtraukimo į sprendimo 
priemimą pradžia.

Istorija parodė, kad per šiuo 25 metus jaunimo politikoje buvo sukurtos išti-
sos sistemos, tokios kaip darbas su jaunimu, savanorystė, jaunimo atstovavi-
mas ir dalyvavimas, tarpžinybinis bendradarbiavbimas, kurios padeda jaunam 
žmogui tobulėti kiekvieną dieną. Jaunimo politika nuo idėjos tapo veikiančia 
viešosios politikos sritimis.

Norėtųsi Jus pasveikinti su jaunimo politikos gimimo diena ir palinkėti sėkmės 
naujame jos etape atstovaujant ir vienijant jaunus žmones!

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius
Jonas Laniauskas



Gerbiami LiJOT organizacijų nariai ir kolegos,
naujos kasdienybės iššūkiai, vienu metu užklupę 
mus ir visą pasaulį, paskleidė neapibrėžtumo ir 
nežinomybės miglą. Pasak Europos Komisijos, 
COVID-19 pandemija daro pražūtingą poveikį jauni-
mui, kenkia užimtumui, riboja švietimo, sava-
noriškos veiklos, mokymosi galimybes, neigiamai 
veikia jaunų žmonių psichikos ir fizinę sveikatą bei 
gerovę. Ir nors prognozės skamba grėsmingai – jūs 
esate pokyčio variklis! Šviesios mintys, stiprios 
idėjos drauge su entuziazmu ir nuolatinėmis 
pastangomis – taip pat užkrečiama, todėl Lietuvos 
visuomenei labai reikia jūsų!

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja – tai puiki galimybė įvertinti 
išmoktas pamokas, apžvelgti nuveiktus darbus, pasverti, kas ir kaip pavyko. 
Drauge tai ir poreikis nubrėžti aiškias kryptis, kur einate ir ko siekiate. Svajok-
ite drąsiai! Itin džiaugiuosi stipriu LiJOT balsu dalyvaujant Nacionalinės NVO 
koalicijos veikloje, kur tarp kitų nacionalinių skėtinių organizacijų atstovau-
jate stiprias pozicijas ir ginate drąsias nuomones.

Linkiu, kad kitais metais LiJOT trisdešimtmečio šventė skambėtų garsiai, o 
LiJOT iniciatyva, pateikta Lietuvos Respublikos Seimui 2022-uosius metus 
paskelbti Jaunimo metais, taptų realybe – kur nieko apie jaunimą be jaunimo.

Nacionalinės Nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė
Gaja Šavelė

Jaunimo balsas kasmet vis stiprėja, o 2020 metai ne 
išimtis! Smagu matyti, kiek daug aktyvių jaunų žmonių 
savanoriauja, jungiasi į organizacijas, pilietines iniciaty-
vas ar akcijas. Su visais džiaugsmais ateina ir iššūkiai!

Pandemija, palietusi visą pasaulį, palietė ir jauną 
žmogų, kuriam reikės rūpesčio atrasti save naujoje 
realybėje. Nesustokite, nes nuo vieningo jūsų visų balso 
ir aktyvumo šiandien priklauso, kaip mes būsime šian-
dien, rytoj ir vėliau.

Ačiū, LiJOT, už įsitraukimą į NVO Tarybos veiklą ir bendradarbiavimą 
sprendžiant tiek sektoriaus, tiek ir jaunimo iššūkius mūsų šalyje!

Nevyriausybinių organizacijų Tarybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas
Edvinas Regelskis



Brangus Lietuvos jaunime,

Tai buvo išskirtiniai metai. Pasaulis staiga tapo 
skaitmeninis, ir mes visi turėjome greitai pritaikyti 
savo darbo, gyvenimo ir savanorystės būdus prie 
naujos COVID-19 pandemijos realybės.

Nors jaunimas galbūt mažiau nukentėjo nuo 
paties viruso, vis dėlto pandemijos padariniai 

buvo neproporcingi mūsų kartai. Daugiausia jaunų žmonių įdarbinančios pra-
monės šakos nuo pandemijos nukentėjo labiausiai. Jaunimo nedarbas ES 
didėja, o daugiau nei 3 milijonai jaunuolių ES dabar yra bedarbiai. Kai kuriose 
šalyse, pavyzdžiui, Estijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje, jaunimo nedarbo lygis 
padidėjo daugiau nei dešimt procentinių punktų. Kitose gyvenimo srityse 
pastebėjome panašią tendenciją, kai jaunimas stengiasi pasinaudoti savo 
teisėmis.

Nepaisant visų šių iššūkių, jaunimo organizacijos per krizę parodė puikų vado-
vavimą ir palaikė jaunus žmones tokiomis naujomis aplinkybėmis. Nors neabe-
jotinai mus supantis pasaulis pasikeitė, jaunimo organizacijų svarba tik augo. 
Mes matėme, kaip LiJOT ir jaunimo organizacijos visoje Europoje nenuilstamai 
dirbo gindamos jaunimo teises ir rėmė jaunimą bei jų organizacijas.

Norėčiau palinkėti visiems jauniems žmonėms iš Lietuvos, o ypač Klaipėdos, 
kuo geriausios sėkmės pelnytais ir ilgai lauktais Europos jaunimo sostinės 
metais. Šis vardas yra jūsų, turėkite jį pasididžiavę ir kuo geriau juo pasinau-
dokite!

Europos jaunimo forumo prezidentė
Silja Markkula
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Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo
organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms,
siekiame jaunimui aktualių pokyčių.

Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo
partneris, įgalinantis jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir 
Europos ateitį.

VIZIJA

MISIJA

VERTYBĖS
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų 
pažinimas bei legitimus atstovavimas, paremtas brandžio demokrati-
jos principais. Konsoliduota narių nuomonė ir interesai nubrėžia 
organizacijos veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdy-
ba, Biuras ir Kontrolės komisija vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai 
sutartais narių interesais.
 
Vertindami bendradarbiavimą, mes siekiame būti patikimu, ilgalaikiu 
ir lygiaverčiu partneriu.
 
Tikėdami įvairovei palankia aplinka, esame atviri visiems jauniems 
žmonėms, jaunimo grupėms ir organizacijomis.
 
Savanorišką veiklą laikydami jauno žmogaus neformalių kompetenci-
jų ugdymo pagrindu, siekiame profesionalaus savanoriškos veiklos 
organizavimo ir įvertinimo.
 
Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą, aiškiai, lengvai prieinamai 
ir laiku teikiame visą aktualią informaciją apie sprendimus, veiklas ir 
finansus.
 
Tikėdami jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų solidarumu, puoselė-
jame atvirą aplinką veikimui kartu. 
 
Atlikdami kiekvieną darbą, sau keliame aukščiausius kokybės ir profe-
sionalumo kriterijus.
 
Nuolatos tobulėdami ir besimokydami vieni iš kitų, kuriame aktualius 
pokyčius jaunimui ir valstybei.

LiJOT 2019–2023 METŲ
STRATEGIJA



2020 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) savo veiklą vykdė pagal 
2018 m. priimtą 2019 – 2023 m. strategiją ir veiklas plėtojo trimis lygmenimis: 
regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu. Keturios LiJOT strategijoje įvardin-
tos kryptys organizacijai leido įgyvendinti savo tęsiamas ir naujas veiklas, 
stiprinti savo organizacijas, kelti jose veikiančių jaunų žmonių kompetencijas. 
Taip pat toliau buvo aktyviai bendradarbiaujama su kitų šalių sektorių 
atstovais, partneriais, žiniasklaida, drauge įgyvendinamos naujos bei 
tradicinės veiklos. 
2021 m. LiJOT veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai atitiks 
2019 – 2023 m. strategiją.

LiJOT 2019 – 2023 METŲ
STRATEGINĖS KRYPTYS

„LiJOT Labdaros ir paramos fondui „Jauniems“ visada buvo daugiau nei part-
neris - labiau draugas, kuris reikiamu momentu padės ir patars. Džiaugiuosi, 
kad projektas „Misija Sibiras“, gimęs būtent po LiJOT skėčiu, ir toliau žengia 
koja kojon su šia organizacija. LiJOT komanda ir organizacijos visada buvo 
didžiausias ramstis tiek skleidžiant pilietiškumo žinią, tiek įtraukiant jaunus 
žmones į istorijos išsaugojimo veiklas. Puikus to pavyzdys yra akcija  „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“, kuri tapo nauja Gedulo ir vilties dienos tradicija būtent visos LiJOT komandos 
dėka. Be šių žmonių pagalbos tokios akcijos po  „Misija Sibiras“ vėliava negalėtų būti 
įgyvendinamos“, – Labdaros ir paramos fondui „Jauniems“ direktorė Aistė Eidukaitytė.



I. Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų 
atstovavimas bei jaunimo politikos formavimas.

Siekiame užtikrinti žiniomis ir faktais grįstą jaunimo organizacijų ir 
jaunimo atstovavimą, vykdyti jaunimo politikos situacijos 
stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą, skatinti jauni-
mo politikos vystymą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, stiprinti ben-
dradarbiavimą tarptautiniame lygmenyje ir užtikrinti aktyvų 
atstovavimą tarptautinėse struktūrose bei kokybišką jaunimo 
savanorišką veiklą.

II. Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas.

Siekiame gerinti LiJOT narių veiklos kokybę ir kurti taiužtikrinanč-
čius įrankius, siekti poreikius atitinkančio LiJOT narių veiklų ir 
administracinių išlaidų finansavimo, vystyti LiJOT narių tinklą bei 
telkti narius jaunimui ir valstybei aktualiems pokyčiams įgyvendin-
ti.

III. LiJOT vystymas.

Siekiame užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą, 
gerinti vidinę komunikaciją su nariais ir tarp skirtingų vidinių 
struktūrų, stiprinti LiJOT tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant 
įgyvendinti savo strateginius tikslus, nuolat efektyvinti LiJOT 
veiklą, gerinant darbo sąlygas ir keliant struktūrų kompetencijas, 
bei vystyti LiJOT išorinę komunikaciją.

IV. Jaunimo galios didinimas

Siekiame užtikrinti kokybišką jaunų žmonių teisių įgyvendinimą 
Lietuvoje, skatinti sąmoningą jaunimo dalyvavimą visuomenės
gyvenime ir jaunų žmonių tarptautinio mobilumo patirtis. Be to, 
skatinti tarpkultūrinį mokymąsi bei vystyti ir plėsti bendrinio Jaun-
imo informavimo ir konsultavimo paslaugas.



03
I STRATEGINĖ 

KRYPTIS



ASAMBLĖJOS
LiJOT Asamblėja – narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo 
teises. Tradiciškai per metus įvyksta dvi – pavasario ir rudens – Asamblėjos, tačiau 
2020 metais jų turėjome 3. Jų metu organizacijos narės priima, keičia arba pildo 
LiJOT veiklą apibrėžiančius dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos ir Kontrolės 
komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybos narius, priima 
naujus LiJOT narius ir kt. 

49-OJI ASAMBLĖJA
Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Jaunimo reikalų tary-
bos metinės ataskaitos. Dviejų metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinkti: Vidmantas 
Mitkus, Lauryna Jodko, Justė Kavaliauskaitė ir Džiugas Grėbliūnas. Asamblėjos metu 
išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija. Jos nariais tapo Greta Zabutairė, Liudvika 
Streikutė, Vytautas Pasvenskas, Umberto Masi ir Vilius Raišuotis. Prie LiJOT 
prisijungė asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ ir asociacija „Aktyvus Jaunimas“.

Asamblėjoje buvo priimti pasiūlymai būsimosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programai bei priimta rezoliucija dėl Astrave statomos Baltarusijos atominės
elektrinės. Taip pat, Asamblėjos metu organizacijų nariai pasirašė aplinkosaugos 
deklaraciją.

„Didžiulis LiJOT bendruomenės pasiekimas buvo 
kruopščiai ir išsamiai parengti siūlymai būsimosios LR 
Vyriausybės programai, kurie pasiekė savo tikslą – 
nemažai šių pasiūlymų atsidūrė LR Vyriausybės
programoje bei atitinkamų ministerijų veiklos
planuose“, – Valdybos narys Darius Stonys.

LiJOT, kviesdama ir organizuodama jaunus žmones, subūrė jus į girdimą, konstruktyvų jaunimo 
balsą. Džiaugiuosi, kad kartu galėjome rasti sutarimus stiprinant JRT vaidmenį nacionalinėje 
jaunimo politikoje, rasti papildomų resursų jaunimo politikos įgyvendinimui.

Linkiu ir toliau po LiJOT skėčiu burti vis daugiau jaunų žmonių, nes veikdami kartu galitenuveikti 
daugiau. Kiekvienas iš jūsų didžiuokitės, kad esate jauni ir ateityje likite jaunimo politikos
ambasadoriais“, –  buvęs LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

„Jauni žmonės visada buvo ir bus rytojaus, pažangos, 
istorinių pokyčių ledlaužio smaigalyje, nes jūs, šiandienos 
jaunimas, matote tai, kas bus svarbu ateityje ir šiandienos 
darbais tiesiate kelią į mūsų valstybės, Europos Sąjungos ir 
pasaulio rytojų.  03



50-OJI ASAMBLĖJA
Šioje Asamblėjoje patvirtinta LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita bei
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita. Asamblėjos metu LiJOT organizacijos 
pasirašė deklaraciją dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo.

Taip pat, Asamblėjos metu organizacijos balsavo dėl tradicinių LiJOT nominacijų.

Asamblėjos metu prie LiJOT narių prisijungė Universiteto LGBT+ grupė, priimta 
pozicija dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo.

NEEILINĖ 51-OJI ASAMBLĖJA

2020 metais vyko 4 LiJOT Vadovų klubai:

sausio 24 d. vykusiame Vadovų klube buvo
pristatytos aktualiausios 2020 metų datos bei 
einamoji informacija;
liepos 9 d. vyko vadovų klubas, kurio metu buvo 
pristatyti kandidatai į LiJOT Valdybą bei pristaty-
ti teikiami dokumentai, aktualiausia 49-osios 
Asamblėjos informacija;
spalio 29 d. buvo diskutuojama apie partnerys-
tės Lietuvoje įteisinimą bei aktualią informaciją 
50-ajai LiJOT Asamblėjai;
gruodžio 3 d. vykusiame LiJOT Vadovų klube 
buvo kalbama apie artėjančią neeilinę
Asamblėją ir jos metu teikiamus dokumentus.

VADOVŲ KLUBAI



TARPTAUTINĖ VEIKLA
Europos Sąjungos Jungtinių Tautų darbo 
klausimų grupė Briuselyje
(P. Serapinas)

Europos Sąjungos vartotojų susitikimas 
Briuselyje (P. Serapinas)

Europos Sąjungos jaunimo konferencija
Kroatijoje (U. Petrulytė, A. Šablinskas ir
P. Serapinas)

Nuotolinė Baltijos jūros jaunimo
platformos stovykla (P. Serapinas)

Jungtinių Tautų 75-čio renginys Užsienio 
reikalų ministerijoje (V. Milčiūtė ir
U. Petrulytė)

Nuotolinė Europos darbo su jaunimu
konvencija (V. Milčiūtė ir D. Stonys)

Europos jaunimo forumo generalinė
asamblėja (D. Grėbliūnas, V. Milčiūtė ir
U. Petrulytė) 

Nuotolinis koalicinis susitikimas su RADA
(V. Milčiūtė ir U. Petrulytė) 

Europos Sąjungos jaunimo konferencija
Vokietijoje (U. Petrulytė, A. Šablinskas ir
V. Milčiūtė)

Nuotolinės 31-osios ERYICA generalinės 
asamblėjos pirma ir antra dalys
(M. Varkalytė) 

Baltijos jaunimo fondo posėdis
(V. Milčiūtė)

Europos darnaus vystymosi tinklo
konferencija (V. Milčiūtė)

Neeilinė „Eurodesk AISBL“ generalinė 
asamblėja (N. Sendriūtė ir S. Telksnytė) 

„Learning by Leaving“ konferencija
(N. Sendriūtė)

„Eurodesk AISBL“ tinklo susitikimas ir
generalinė asamblėja (N. Sendriūtė ir
V. Zujūtė)

Baltijos jūros jaunimo platformos
partnerių susitikimai (P. Serapinas,
R. Štreimikis, U. Petrulytė, V. Milčiūtė)

„Mums gera turėti LiJOT ne tik kaip kaimynus, bet ir kaip partnerius, su kuriais galime
pasikonsultuoti. Kalbėdamami apie Šiaurės šalių bendradarbiavimą, jaunimo problemas
priimame itin rimtai. 2016 m. Šiaurės ministrų biuras nustatė naują strategiją su itin ryškia 
vizija: Šiaurės regionas turi būti geriausia vieta vaikams ir jauniems žmonėms.

Integruodami požiūrį į vaikų teises ir jaunus žmones į savo kasdieninę veiklą, artėjame prie 
tikslo įgyvendinimo. Didžiuojuosi sakydama, kad vaikai ir jauni žmonės kartu su tvarumo ir 
lygybės temomis yra pagrindas projektų, kuriuos mūsų biuras įgyvendina ar įgyvendins kartu su
partneriais.

Kalbant apie jaunus žmones iš Lietuvos, kuriems rūpi tvarumas, LiJOT vedama delegacija buvo 
viena didžiausių rugpjūčio mėnesį vykusioje „Regeneration 2030“ konferencijoje Alandų salose. 
Jauni, aktyvūs žmonės iš Šiaurės ir Baltijos valstybių susirinko diskusijai apie atsakingą
vartojimą ir gamybą  bei klimato kaitą. Matant politinių veiksmų trūkumą, toks jaunų žmonių 
aktyvumas yra įkvepiantis ir daug žadantis“, – Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė 
Helén Nilsson.



SVARBIAUSI LiJOT PASIEKIMAI
FORMUOJANT LIETUVOS JAUNIMO 
POLITIKĄ
Pozicija dėl Jungtinių Tautų Jaunimo delegato programos įgyvendinimo
Lietuvoje
Remiantis priimta pozicija Dėl Jungtinių Tautų (JT) Jaunimo delegato programos 
įgyvendinimo Lietuvoje, LiJOT, bendradarbiaudama su LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija bei LR užsienio reikalų ministerija, intensyviai ruošia JT jaunimo 
delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje aprašą. Šis aprašas
reglamentuoja programos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, informavimo apie 
Lietuvos Respublikos JT jaunimo delegato atrankos organizavimo ir jos vykdymo 
tvarką. Aprašas yra derinamas su ministerijų teisininkais ir kitais LiJOT partneriais. 

Jaunimo pilietiškumo ugdymo rekomendacijos
LiJOT, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, 
Britų Taryba ir Nacionaline švietimo agentūra, paruošė ir pateikė ugdymo procesą 
vykdančioms organizacijoms bei institucijomoms rekomendacijas dėl priemonių, 
skirtų kokybiškam jaunimo pilietiškumo ugdymui.

Finansavimas jaunimo politikai
LiJOT aktyviai įsitraukė į 2021 metų biudžeto jaunimo politikos sričiai projekto 
rengimą. 2021 m. finansavimas jaunimo politikai padidėjo daugiau kaip 1 mln. Eur. 

„Manau, kad LiJOT stiprėja dokumentų formavime, turime ne 
tik pavienius organizacijų ar Valdybos teikiamus dokumentus, 
bet ir formuojamus bei savo eilės laukiančius bendrus nacion-
alinių ir regioninių organizacijų dokumentus joms bendrai 
svarbiais klausimais. Čia atsiskleidžia organizacijų vienijimasis 
po LiJOT skėčiu ir šį procesą labai smagu matyti
vykstant.“, – Valdybos narė Lauryna Jodko.



POZICIJŲ IR REZOLIUCIJŲ
ĮGYVENDINIMAS
Rezoliucija dėl Astrave statomos
Baltarusijos atominės elektrinės
Rezoliucija buvo pristatyta LR Prezidentui, 
LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui Pirmin-
inkui, Seimo frakcijų seniūnams, LR vidaus 
reikalų ministerijai, LR užsienio reikalų 
ministerijai, Lietuvos savivaldybių asocia-
cijai. Be to, buvo suorganizuotos diskusijos 
Astrave statomos Baltarusijos atominės 
elektrinės tema ir bendradarbiaujama su 
„Sąjūdžiu prieš Astravo AE“.

Siūlymai būsimosios XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai
Siūlymai buvo pristatyti visoms susidomėjusioms LR Seimo rinkimuose dalyvavusioms 
politinėms partijoms, LR Vyriausybei, ministerijoms, kitoms institucijoms, o remiantis 
siūlymais, LR Seimo pirmininkui ir LR Seimo frakcijų seniūnams pristatytas raštas „Dėl 
amžiaus cenzo mažinimo iki 21 m. kandidatuojant į LR Seimą“.

„Vilniaus pašonėje iškilusi Astravo atominė elektrinė kelia 
grėsmę tiek Lietuvai, tiek baltarusių tautai ir visam regionui. 
Neįgyvendinti branduolinio saugumo reikalavimai, tarptau-
tinių konvencijų ignoravimas ir esminės informacijos 
slėpimas nuo Europos nenoromis primena įvykius prieš 
35-erius metus pasibaigusius viena didžiausių pasaulyje 
branduoline katastrofa Černobylyje. Šios avarijos pasekmes jaučiame netgi praėjus 
beveik keturiems dešimtmečiams ir jas jaus dar ne viena ateinanti karta. Todėl svarbu 
veikti kol dar turime galimybę ir tam dar ne per vėlu.  Tad itin džiugu matyti jaunų žmonių 
pilietiškumą ir aktyvų įsitraukimą į Lietuvos gyvybinių interesų gynimą. Esame stiprūs, kol 
veikiame išvien“, – Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius.

„Mūsų nešami klausimai atsiranda nacionalinės politikos
darbotvarkėje. Esame ekspertiniai partneriai sprendimų 
priemėjams, į mus atsižvelgiama, mūsų siūlymai yra
vertinami, jie atsiduria sesijų darbotvarkėse,“– Valdybos 
narys Domants Katelė.



Rezoliucija dėl jaunimo teisių užtikrinimo Lietuvoje
Pateikta: LR Seimui, LR Vyriausybei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Užimtumo 
tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Suorganizuota diskusija „Politika be politikos“ apie jaunimo politinį įgalinimą.
Vykdoma advokacijos kampanija „Vote 16“ klausimu. Siekiama kuo aktyviau 
atstovauti jaunus asmenis valstybinėse institucijose ar kitose platformose,
skatinant jaunimo politinį aktyvumą. 

Bendrauta su Vilniaus miesto savivaldybe dėl papildomo etato JIK centre, Vilniaus 
Antakalnio atvirame jaunimo centre – Žalianamyje.

„Labiausiai išskiriu Jungtinių Tautų jaunimo delegato 
programą ir darbą su ja – tai, kad per 2020 m. ji nuo 
vizijos ir temų susidėliojimo tapo išbaigta programa, 
perėjusia jau ir teisininkų rankas“, – Valdybos narė Urtė
Petrulytė.

Pozicija dėl Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo
Lietuvoje
Bendradarbiaujant su LR užsienio reikalų ministerija bei LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, rengiama Jungtinių tautų jaunimo delegato programa Lietuvoje, 
LiJOT atstovai Justė Kavaliauskaitė ir Paulius Serapinas lankėsi Rygoje, kur vyko
susitikimas su Estijos ir Latvijos jaunimo organizacijomis dėl programos įgyvendini-
mo. Be to, dalyvavome nuotoliniame seminare „Let‘s talk about UN“, kur trys jauni-
mo atstovai iš Baltijos šalių dalinosi savo patirtimi ir žiniomis apie Jungtines Tautas.



SIŪLYMAI
Dėl Lietuvos Respublikos jaunimo
politikos pagrindų įstatymo pakeitimo 
įstatymo; 

Dėl rašto LR ministrui pirmininkui dėl 
Lietuvos Resbulikos jaunimo politikos 
įstatymo pakeitimo įstatymo; 

Dėl atnaujinamos Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto narių atrankos
tvarkos; 

Dėl Lietuvos jaunimo delegato Jungtinių 
Tautų plenariniame susitikime ir Jungtinių 
Tautų ekonomikos ir socialinės tarybos 
jaunimo forume; 

Dėl atnaujinamos Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto narių atrankos
tvarkos;

Statement of support to the national coun-
cil of Ukraine; 

Statement of support; 

Nomination for co-chair;

Dėl juridinių asmenų, kurių teisinė forma 
yra asociacija, prievolės teikti metinių 
finansinių ataskaitų rinkinius;

Dėl internetinio balsavimo įteisinimo Lietu-
voje;

Dėl diskriminacijos lyties pagrindu TV3 
laidoje „TV Pagalba“;

Dėl Vyriausybės nustatytos susirinkimų
organizavimo tvarkos;

Dėl jaunimo, su jaunimu dirbančių organi-
zacijų ir savivaldybių jaunimo organizacijų 
tarybų, konkurso būdu gavusių finansavi-
mą organizacijų stiprinimo programoms;

 

Dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo 
centro steigimo Vilniaus Antakalnio atvi-
rame jaunimo centre;

Dėl visuotinių narių susirinkimų, organi-
zuojamų nuotoliniu būdu;

Dėl rekomendacijų vasaros stovyklų orga-
nizatoriams;

Dėl antidemokratiškų įvykių Baltarusijoje;

Dėl jaunimo tarptautinio bendradarbiavi-
mo agentūros dalininkystės;

Dėl Astrave statomos Baltarusijos atom-
inės elektrinės;

Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo pro-
gramų finansavimo 2021–2022 metais 
konkurso nuostatų; 

Dėl įvykių Baltarusijoje;

Due to events in the country;

Appeal against discrimination against 
young people in Poland;

Kreipimasis dėl minimalios algos dydžio 
diferencijavimo pagal amžių klausimo LR 
Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkėje;

Dėl „Pilietiškumo ugdymo pagrindų“ ben-
drųjų programų atnaujinimo;

Dėl Lietuvos Respublikos piliečių rengimo 
pilietiniam pasipriešinimui strategijos.
 



įvyko 9 nuotoliniai susitikimai, kuriuose buvo pristatomas ES jaunimo dialogo
procesas (susitikimuose dalyvavo 347 jauni žmonės);
įvyko 4 nuotolinės ir 6 fizinės konsultacijos su jaunimu, kuriose buvo pristatomas ES 
jaunimo dialogo procesas ir surenkama jaunų žmonių nuomonė (konsultacijose 
dalyvavo 156 jauni žmonės);
įvyko 2 Nacionalinės darbo grupės susitikimai ES jaunimo dialogo klausimams plėto-
ti (šioje darbo grupėje yra deleguoti trys LiJOT atstovai); 
buvo deleguoti 6 jaunimo atstovai į ES jaunimo konferencijas Kroatijoje bei Vokietijo-
je (nuotoliniu būdu); 
Vilniuje „Carpool“ formatu vyko „Galimybių reivas“, kuris susilaukė tūkstančių 
peržiūrų socialinėje erdvėje (dalyviai kalbėjo apie savanorystę, verslumą,
mobilumą, lyčių stereotipus); 
sukurtas jaunimo ambasadorių tinklas „Jaunimo biuras“, sujungęs 18 jaunuolių iš 
visos Lietuvos. Tinklas skirtas ES jaunimo dialogo klausimams plėtoti bei spręsti. 

ES JAUNIMO DIALOGAS
Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d. LiJOT įvykdė VII-ojo ES jaunimo dialo-
go ciklo, trečiojo (paskutiniojo) etapo veiklas. Šis ciklas užbaigė 18 mėnesių vykusį 
darbą ties jaunimo galimybėmis. 2020 m. liepos 1d. prasidėjo VIII-sis ES Jaunimo 
dialogo ciklo, kurio tema „Jaunimo erdvės ir pilietinis aktyvumas“ pirmasis etapas. 

Šių etapų metu Lietuvoje: 

DALINKIS VASARA 
Tradicija tapęs LiJOT festivalis „Dalinkis vasara“ dėl pandemijos neįvyko. Šį kartą jis 
turėjo būti kitoks – pritaikytas negalią turintiems jauniems žmonėms, atviresnis 
jaunimui iš socialiai remtinų šeimų. LiJOT šį tikslą ketino įgyvendinti apmokėdama 
tokių jaunuolių kelionės išlaidas, festivalio vieta būtų buvusi pritaikyta neįgaliųjų 
poreikiams. 

Nors „Dalinkis vasara“ festivalis negalėjo įvykti, „Žinau viską“ platformoje buvo
vykdyta informacinė kampanija „Dalinkis vasara: planas tavo vasarai“. Kampanijos 
metu išleisti 23 informaciniai įrašai Facebook bei Instagram platformose,
pristatantys įvairias vasaros galimybes jaunimui.  



Lukas Kornelijus Vaičiakas 48/48;
Aidas Gedminas 14/15;
Laura Masiliauskaitė 14/15;
Teresė Škutaitė 14/15;
Gintarė Vikmonaitė 12/15;
Viktorija Gailiūtė 33/36
Domantas Katelė 46/48;
Urtė Petrulytė 39/48;
Darius Stonys 45/48;
Lauryna Jodko 32/33;
Vidmantas Mitkus 33/33;
Justė Kavaliauskaitė 33/33;
Džiugas Grėbliūnas 29/33.

VALDYBOS NARIŲ AKTYVUMAS

Lukas Kornelijus Vaičiakas 9/9;
Raminta Bogužaitė 9/9;
Raminta Matulytė 9/9;
Klaudijus Melys 8/9;
Vladas Polevičius 9/9;
Lukas Stravinskas 9/9.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
AKTYVUMAS
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2020 m. vasario 29 – kovo 1 dienomis Vilniuje, VU 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute 
vyko Žiemos forumas. Jame vyko turinio formavi-
mo ir dalyvių kompetencijų stiprinimo darbo 
grupės. Pirmąją Žiemos forumo dieną dalyviai 
turėjo galimybę dirbti pasirinktose darbo grupėse 
(jų temos: jaunų asmenų socialinė situacija Lietu-
voje, pilietiškumas, politinė galia ir nacionalinis 
saugumas, švietimas ir ugdymas) bei taip išgirsti 
Jaunimo informavimo ir konsultavimo / jaunimo 
savanoriškos tarnybos pristatymus apie jaunimo 
darbą ir informavimą. Antrąją dieną dalyviai daly-
vavo šiose darbo grupėse: Jaunimo sveikata, 
Žalioji ekonomika (aplinkos apsauga ir ver-
slumas), Žmogaus teisės. Kompetencijų ugdymo 
dalyje dalyviai klausėsi Lukos Sinevičienės 
pranešimo – „Atminties kovos: gal esame tik laiko 
įkaitai?“. Kaip ir 2019 metų Žiemos forume, nefor-
malių veiklų metu organizacijų atstovai aktyviai 
įsitraukė į Organizacijų galimybių mugę, kurios 
tikslas buvo skatinti bendruomeniškumą bei 
stiprinti Žiemos forumo dalyvių žinias apie kitas 
LiJOT organizacijas.

LiJOT ŽIEMOS FORUMAS 

Kiekvienais metais LiJOT konsultuoja ir stiprina Savivaldybių jaunimo organizacijų 
tarybas (SJOT) bei Nacionalines jaunimo organizacijas, į pagalbą pasitelkdama veik-
los kokybės vertinimo įrankius. 2020 metais LiJOT atliko 5 SJOT kokybės standarto 
vertinimus bei 1 jaunimo organizacijos vertinimą.

Surinkus ir išanalizavus informaciją, organizacijoms buvo pateiktos rekomendacijos 
veiklos gerinimui, kurias organizacijos palaipsniui savarankiškai ir su LiJOT palaiky-
mu implementuoja į veiklą bei procesus.

KOKYBĖS STANDARTAI04
„Tapome organizacija, kuri ieško ne kiekybės, bet
kokybės standartų. Tai, akivaizdu, leidžia mums tobulėti 
mūsų narių atžvilgiu ir jų poreikių tenkinimų“, – Valdybos 
narys Vidmantas Mitkus.



Bendradarbiaujant su LiJOT struktūromis ir tarpinstituciniais partneriais, buvo 
pastebėta, kad  nauji LiJOT organizacijų vadovai susiduria su iššūkiais bei problemi-
niais klausimais vykdant naujai priimtus įsipareigojimus. 2018 metais gimusi idėja 
sukurti LiJOT metodinį leidinį pareikalavo nemažai laiko ir resursų, tačiau 2020 
metų viduryje tai tapo apčiuopiamu dokumentu, kuriame organizacijų vadovai ir 
atstovai gali susipažinti su vadovo pareigybėmis bei atsakomybėmis nuo A iki Z.

Kitas labai svarbus dokumentas organizacijoms, taip pat pristatytas 2020 metų 
viduryje – LiJOT naudų paketas. 2019 metų pabaigoje, bendradarbiaudami su orga-
nizacijomis narėmis bei narėmis–stebėtojomis, atkreipėme dėmesį, kad organizaci-
jos kvestionavo naudą buvimo LiJOT dalimi naudą, todėl, atsižvelgus į organizacijų 
poreikius, buvo sukurtas įrankis, kuris sujungia šias LiJOT naudas: mokymus,
konsultacijas, LiJOT naujienas, LiJOT paslaugas.

Kiek kartų skirtingose naudų paketo
skiltyse buvo apsilankyta nuo
2020 metų liepos mėnesio:
·      mokymų skiltyje – 166;
·      konsultacijų skiltyje – 78;
·      paslaugų skiltyje – 76;
·      naujienų skiltyje – 52.
 
Kiek kartų skirtingomis naudomis
organizacijos pasinaudojo:
·      mokymais – 14;
·      konsultacijomis – 7;
·      paslaugomis – 7.

METODINIS LEIDINYS IR 
NAUDŲ PAKETAS

BENDRADARBIAVIMAS SU 
INSTITUCIJOMIS
LR Seimas
Jaunimui aktualiais klausimais buvo dalyvauta visų LR Seimo komitetų, komisijų ar 
darbo grupių posėdžiuose. Pradedant, bet neapsiribojant Lietuvos Jaunimo poli-
tikos pagrindų įstatymu, Asociacijų įstatymu, dirbta su strategija dėl Nacionalinės 
darbotvarkės Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui. 
Palaikomas glaudus ryšys su LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija, kuriai 
buvo pristatytos LiJOT veiklos, regioninė jaunimo politikos plėtra, kiti jaunimui 
aktualūs klausimai. Su LR Seimo pirminiku buvo aptarta kiekviena ateinanti LR 
Seimo sesija, ateinanti LR Seimo darbotvarkė, išskirtinį dėmesį skiriant Jaunimo 
politikos klausimams.

„Prasidėjus pandemijai, nevyriausybinės 
organizacijos visapusiškai prisidėjo prie 
kovos su jos padariniais. Džiaugiuosi ir
suaktyvėjusiu organizacijų dalyvavimu
LiJOT veikloje“, – Valdybos narys Džiugas 
Grėbliūnas.



LR Vyriausybė
Dalyvauta LR Vyriausybės posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami jaunimo politikos 
klausimai. Vyko reguliarūs susitikimai su Ministro pirmininko patarėja jaunimo ir 
nevyriausybinių organizacijų klausimais, aptarti einamieji jaunimo politikos klausi-
mai.

LR Prezidentūra
Ypač glaudus bendradarbiavimas visais jaunimo politkos klausimais.
Bendradarbiauta vykdant socialiniai atsakingas iniciatyvas. Palaikomas ryšys jauni-
mo nedarbo, karjeros informavimo, ugdymo ir kitais klausimais.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Bendradarbiauta keičiant Lietuvos Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, didinant 
jaunimo srities biudžetą, kuriant Vyriausybės priemonės planus ir priemones. Ben-
dradarbiaujama ruošiant Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą Lietuvoje.

Jaunimo reikalų departamentas ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra
Bendraujama visais jaunimo politikos klausimais, jaunimo organizacijų finansavimo 
konkursų, kitais jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Palaikomas ryšys formalaus ir neformalaus ugdymo klausimais, vykdant socialiai 
atsakingas iniciatyvas.

LR užsienio reikalų ministerija
Bendradarbiaujama ruošiant JT jaunimo delegato programą Lietuvoje, ruošiant 
Rezoliuciją dėl Europos ateities, kitais tarptautinės politikos klausimais. 

Vyriausioji rinkimų komisija
Bendradarbiauta LR Seimo rinkimų metu ne tik „Man Ne Dzin“ kontekste, bet ir 
ieškant savanorių sklandiems rinkimams. Dalyvauta LR Vyriausybės posėdžiuose,
atstovauta savanoriams.

LR sveikatos apsaugos ministerija
Glaudžiai bendradarbiauta jaunimo sveikatos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant 
jaunimo pasichikos sveikatos klausimams.

Savivaldybių lygmuo 
Bendradarbiauta su Jaunimo reikalų koordinatoriais jaunimo užimtumo, ugdymo, 
įgalinimo, informavimo ir konsultavimo klausimais. Dalyvauta susitikimuose su 
miestų ir rajonų savivaldybių tarybomis, merais, administracijų atstovais. Ben-
dradarbiauta ir dalyvauta savivaldybių jaunimo reikalų tarybų posėdžiuose.



Per pirmąjį projekto etapą, trukusį daugiau kaip metus, pabaigėme mokymų sesiją, 
skirtą suteikti Nacionalinių ir Regioninių jaunimo reikalų komitetų nariams kompe-
tencijas, reikalingas dirbti tolimesniuose projekto etapuose. Šiuo metu baigiame 
antrąjį etapą, skirtą rengti pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų procesų gerini-
mo jaunimo srityje. Vykusių susitikimų metu komitetai dirbo su keturiomis iškeltomis 
problematikomis, su kuriomis susiduria jaunimas regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

Remiantis problematikomis, yra paruošti kokybiški galiojančių teisės aktų pakeitimai, 
kurie padės spręsti opias jaunų žmonių problemas Lietuvoje. Regioninis jaunimo 
reikalų komitetas ruošė rezoliucijas: dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų
modelio stiprinimo integruojant regioninės jaunimo organizacijų tarybos veiklos prin-
cipus ir jaunimo įgalinimo. Be to, Nacionalinis jaunimo reikalų komitetas ruošė doku-
mentus, skirtus „Rezoliucijai dėl savanoriškos jaunimo veiklos kokybės apibrėžimo 
Lietuvoje“ bei „Rezoliucijos dėl jaunimo psichikos sveikatos“ temoms. Visoms
keturioms problemoms buvo užsakyti profesionalūs mokslininkų vykdomi tyrimai, 
skirti išanalizuoti esamą padėtį.

LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
TARYBOS DALYVAVIMO VIEŠOJO 
VALDYMO SPRENDIMŲ PRIĖMIME
STIPRINIMAS (ESFA)
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EURODESK
Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir 
teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie mo-
bilumo galimybes. Šio tinklo Lietuvoje veiklą nuo 2004 m. koordinuoja LiJOT.

42 Eurodesk
Lietuva atstovybės

(24% daugiau atstovybių 
nei 2019 m.)

25 Eurodesk Lietuva 
savanoriai

Eurodesk Lietuva
kokybės įvertinimas – 

100 proc

Eurodesk Lietuva tinklas 
suorganizavo 152 gyvus ir 
virtualius renginius, kurių 
metu pasiekė > 5500 jaunų 

žmonių.

83-uose partnerių renginiuose 
buvo pristatytas Eurodesk

tinklas bei mobilumo
galimybės ir taip pasiektų 
žmonių skaičių papildė dar

 >9000 jaunų žmonių a dirbančių 
su jaunimu

Įgyvendintos dvi nacionalinės mobilumo skatinimo kampanijos: „Dalinkis vasara“ ir 
„Time to move“. Įgyvendinti 2 projektai: Vasaros savanorystės / jaunojo žurnalisto 
eksperimentas bei rajoninės veiklos: auditorijos pritraukimo gebėjimų efektyvini-
mas.

Siekiant stiprinti Eurodesk Lietuva tinklo narių kompetencijas, suorganizuoti 3 mo-
kymai regioniniams partneriams, 3 – savanoriams. Taip pat, palaikant ryšį su 
Eurodesk Lietuva atstovybėmis, nuvykta į 15 vizitų pas regioninius partnerius.

Dalyvauta tarptautiniame Eurodesk regioninių partnerių susitikime, 2 Eurodesk 
tinklo asamblėjose bei 2 informacinių tinklų konferencijose, siekiant  nuolat 
palaikyti bendradarbiavimą ir informacijos dalijimąsi su nacionaliniais ir tarptau-
tiniais partneriais.
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JAUNIMO INFORMAVIMAS IR
KONSULTAVIMAS (JIK)

Ingrida Jotkaitė antrą kartą išrinkta tarptautinio Eurodesk
tinklo prezidente.

Finansuotas projektas „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas 
Lietuvoje.
Jaunimo informavimo ir konsultavimo sąvoka įtraukta į jaunimo politikos pagrindų įstatymą.
Jaunimo informavimas ir konsultavimas patvirtintas kaip viena iš darbo su jaunimu formų.
Sudalyvauta ERYICA 31-oje Generalinėje Asamblėjoje ir tinklo susitikime.
Šiuo metu yra 2 jaunimo informacijos centrai ir 17 JIK taškų, veikiantys 18 Lietuvos savivaldybių.
Įvyko du nacionaliniai JIK darbuotojų susitikimai, organizuoti mokymų kursai.
Buvo vykdoma partnerių vizitacija.
Atnaujinta metodinė medžiaga JIK darbuotojams.

Nieko apie jauną žmogų be jauno žmogaus  – Eurodesk Lietuva rodo pavyzdį tinklui, kaip įtrauk-
ti ir suteikti galimybę patiems jauniems žmonėms atrasti ir dalintis mobilumo galimybėmis su 
jaunimu ar dirbančiais su jaunais žmonėmis: vystant savanorių ir žurnalistų tinklus, skatinant 
taikyti šį darbo principą tarp regioninių partnerių ar bendradarbiaujant su sprendimų priėmė-
jais“, – Eurodesk tinklo prezidentė Ingrida Jotkaitė.

„Eurodesk Lietuva visada tarptautinio tinklo viduje išsiskiria jaunais 
žmonėmis. Pradedant nuo to, kad Lietuvoje tinklo veiklas įgyvendina 
nacionalinė jaunimo taryba, kurių tinkle turime tik dvi – LiJOT yra
stipriausia ir pajėgiausia ne tik iš jų, tačiau pasižymi puikiais rezultatais 
bei iniciatyvomis ir tarp kitų valstybių. 

Jūs mums parodėte, kad patys jaunuoliai gali turėti didžiulę įtaką ir sukurti kažką naujo. LiJOT 
taip pat pademonstravo puikių rezultatų didinant sprendimų priėmėjų ir platesnės auditorijos 
informuotumą apie jaunimo informacinių paslaugų svarbą.

Mano privilegija sekti jūsų darbą. Linkiu viso ko geriausio jūsų veikloje“, – Jaana Fedotoff,
ERYICA Prezidentė.

„ERYICA valdybos vardu noriu padėkoti LiJOT už jūsų atliktą darbą užtikri-
nant, kad visi jaunuoliai turėtų vienodas galimybes gauti jiems reikalingą 
kokybišką informaciją. LiJOT aktyvus vaidmuo jaunimo informacijos 
srityje tiek Lietuvoje, tiek Europoje, parodė puikų pavyzdį tiems, kurie 
planuoja steigti jaunimo informacijos paslaugas savo šalyje.



ŽINAU VISKĄ
„Žinau viską“ – vardas, apimantis jaunimo konsultavimo ir informavimo (JIK) paslau-
gas bei Eurodesk Lietuva tinklo veiklas. 

Tiek JIK, tiek Eurodesk pagrindinis tikslas yra pasiekti jauną žmogų ir suteikti visą 
jam aktualią informaciją, pradedant emocine sveikata, baigiant mobilumo galimy-
bėmis Europoje ir visame pasaulyje. Tam, kad dar daugiau jaunų žmonių atkreiptų 
dėmesį ir žinotų, kad įvairiausiais klausimais gali kreiptis į „Žinau viską“ komandą, 
2020 m. buvo sukurtas naujas vizualinis identitetas, atnaujintas interneto puslapis 
www.žinauviską.lt. Taigi, nuo praėjusių metų rudens „Žinau viską“ patraukia akį 
ryškiu dizainu ir kiekvieną dieną pasirodančiomis naujomis galimybėmis jaunam 
žmogui. 

2020 m. „Žinau viską“:
atsakyta į daugiau nei 3000 jaunų žmonių 
užklausų žodžiu ir raštu;
www.žinauviską.lt portale paskelbta: 516 
naujienų, 47 straipsniai, 21 tinklalaidė;
www.zinauviska.lt portalą aplankė
311 536 vartotojai;
išsiųsta 50 „Žinau viską” naujienlaiškių;
2 724 sekėjai @zinauviska.lt Instagram 
profilyje;
16 751 sekėjas „Žinau viską” Facebook 
profilyje;
išleisti du „Žinau viską“ žurnalo numeriai.

Kokybė buvo tokia, kad lengva ranka būtume galėję finansuoti bent 10 idėjų, bet, deja, teko 
išsirinkti tik vieną. Ja tapo LiJOT idėja „Žinau viską – pastebiu viską“, simuliacinis vaidmenų 
žaidimas, skirtas ugdyti kritinį mąstymą bei atsparumą klaidinančiai informacijai. Labiausiai 
mus sužavėjo pasirinktas priemonės formatas – ne tik priimtinas jaunimui, bet ir edukaciškai 
itin efektyvus – tiesiai į 10-uką“, – Žinių ekonomikos forumo direktorius Arminas Varanauskas.

„Vykdydami inovatyvių medijų ir informacinio raštingumo priemonių 
rengimo konkursą sulaukėme net 16 paraiškų iš Lietuvoje įsikūrusių 
organizacijų.



LiJOT VEIKLOS VIEŠINIMAS
2020 m. LiJOT komunikacija buvo vykdoma šiais pagrindiniais kanalais: LiJOT interne-
tinis puslapis, socialiniai tinklai, LiJOT tinklas bei žiniasklaidos priemonės. Taip pat 
LiJOT veikla buvo viešinama ir renginių metu, kuriuose skirtingos auditorijos galėjo 
susipažinti su organizacijos veikla, buvo diskutuojama apie jaunų žmonių kuriamus 
pokyčius, jaunimo politiką. 

2020 m. LiJOT ir toliau naudojo socialinių tinklų Facebook, Instagram, Twitter paskyras. 
LiJOT Facebook paskyroje ir toliau skelbtos naujienos, partnerių informacija, dalintasi 
naujienomis apie įvykusius bei būsimus renginius. Dėmesys buvo skiriamas koky-
biškam turiniui palaikyti, dalintasi kokybiškomis nuotraukomis, patraukliais maketais 
bei buvo stengiamasi išnaudoti socialinio tinklo galimybes: įrašams buvo perkama 
reklama, sekami statistiniai rodikliai, naudojamos tiesioginės transliacijos. Metų 
pabaigoje LiJOT paskyra turėjo daugiau nei 10 000 sekėjų (2019 m. pabaigoje LiJOT 
paskyra turėjo daugiau nei 9200 sekėjų), kurių didžioji dalis buvo 18–24 m. amžiaus.  

LiJOT aktyviai vystė paskyrą socialiniame tinkle Instagram. Šis socialinis tinklas buvo 
naudojamas kaip mažiau formalus komunikacijos kanalas, kurio pagrindą sudaro 
nuotraukos. Aktyviai buvo naudojama Instagram Stories funkcija. Metų pabaigoje LiJOT 
paskyra turėjo daugiau nei 1400 sekėjų (2019 m. pabaigoje LiJOT paskyra turėjo daugi-
au nei 1300 sekėjų). Socialinis tinklas Twitter buvo naudojamas palaikyti ryšį su tarp-
tautiniais partneriais, informuoti juos apie vykdomas veiklas, dalintis aktualiomis nau-
jienomis, socialinių tinklų kampanijomis, pritaikytoms ir tarptautinei auditorijai.

LiJOT INTERNETO PUSLAPIS
LiJOT administruojama interneto 
svetainė –  vieta, kurioje
randamos aktualiausios LiJOT bei 
jaunimo politikos ir tarptautinės 
naujienos, pranešimai apie
vykstančius procesus ar valdžios 
institucijose svarstomus
jaunimui aktualius klausimus, 
informacija apie LiJOT vykdomą 
veiklą, projektus (per mėnesį 
puslapyje apsilankoma
vidutiniškai 1700 kartų).



Lapkričio 16 dieną socialines medijas pasiekė nauja LiJOT administruojamo Jauni-
mo dialogo iniciatyva „Jaunimo biuras“. Šiuo metu „Jaunimo biure“ savanoriauja 18 
jaunų žmonių iš 14 Lietuvos savivaldybių. Jų tikslas – surinkti jaunimo nuomonę 
viena ar kita Jaunimo dialogo ciklui aktualia tema.

Iniciatyva prasidėjo nuo savanorių susipažinimo ir vidinės struktūros kūrimo, pagal 
kurią savanoriaus ir ateinančios „Jaunimo biuro“ kadencijos. Nariams taikoma
vienerių metų rotacija, siekiant pritraukti vis daugiau įvairaus jaunimo ir išlaikyti
stabilų komandinį darbą norint įgyvendinti Jaunimo dialogo veiklas.

Jaunimo dialogo 8 ciklo tema: 9-asis jaunimo tikslas – Jaunimo erdvės ir pilietinis 
aktyvumas.
 

2020 m. ir toliau buvo siunčiamas kasmėnesinis 
LiJOT naujienlaiškis „Kas naujo LiJOT?“.

Naujienlaiškiu siekiama informuoti organizacijų 
narius, vadovus, partnerius apie svarbiausiusįvykius 
jaunimo politikoje bei LiJOT veikloje. 2020 m. nau-
jienlaiškis pradėtas siųsti per specialią el. laiškų 
siuntimo programą Mailchimp, siekiant didesnio 
skaitytojų skaičiaus.

Kiekvienas naujienlaiškį gali užsiprenumeruoti, 
apsilankęs LiJOT interneto puslapyje www.lijot.lt 
arba LiJOT Facebook.

Naujienlaiškis turi 2000 prenumeratorių.

KAS NAUJO LiJOT?

JAUNIMO BIURAS



MAN NE DZIN
„Man ne dzin“ – informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija, kuri siekia 
informuoti jaunus žmones apie dalyvavimo demokratiniuose sprendimų priėmimo 
procesuose svarbą bei kurti jauno žmogaus, kaip aktyvaus piliečio, įvaizdį.

2020 m. rugpjūčio 11 d., likus lygiai dviems mėnesiams iki LR Seimo rinkimų, iniciaty-
va „Man Ne Dzin“ startavo „pradangindama“ vieną žymiausių paminklų Lietuvoje – 
LDK kunigaikščio Gedimino. Taip su šūkiu „Kažko trūksta? Trūksta tavo balso“ buvo 
siekiama atkreipti visuomenės dėmesį apie žemą jaunimo aktyvumą balsuojant. 

„Man Ne Dzin“ socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram dalinomės aktualia 
informacija apie balsavimą, bendradarbiaudami su ELSA Lietuva, dalinomės teisine 
informacija ir skatinome jaunimą nedvejoti bei dalyvauti rinkimuose.
Bendradarbiaudami su „Nepatogiu kinu“ dalinomės 5 vaizdo įrašais, kuriuose jauni 
aktyvūs žmonės pasakojo savo istorijas ir kvietė kitus jaunuolius nepabijoti ir 
įsitraukti į pilietinį gyvenimą bei reikšti savo nuomonę. 

Diskusijos „Apie politiką be politikos“ metu dalyviai diskutavo apie rinkimus, politiką 
Lietuvoje ir pasaulyje bei jaunimo galią viso to sūkuryje. Be to, kelti klausimai apie 
tai, kaip galime paskatinti jaunus žmones daugiau ir drąsiau įsitraukti į pilietinį 
gyvenimą, ko turime imtis norėdami jaunimą „atvesti“ prie balsadėžių.
 
Bendradarbiavome su LiJOT organizacijomis ir, klausdami, ar kažko trūksta, skati-
nome jaunus žmones dalyvauti rinkimuose.

Europos Komisija paskelbė 16 Altiero Spinelli premijos už sklaidą laureatų. Vienas iš 
jų – projektas „Man ne dzin“. Premijos tikslas – gerinti piliečių supratimą apie Euro-
pos Sąjungą ir padėti ugdyti europinės tapatybės jausmą. Altiero Spinelli premija 
skiriama už išskirtinius darbus, veiklą ir produktus, kuriais skatinamas supratimas 
apie Europos Sąjungą kaip integracijos projektą ir jos vertybes.



ReGENERATION2020
Buvo dirbama ties „Darnaus vystymosi tikslų dar-
botvarkės iki 2030 m.“ tikslų įgyvendinimu. Tam, 
kad šie tikslai būtų įgyvendinti, rugpjūčio mėn. 
buvo suorganizuotas jaunų žmonių vadovaujamo 
judėjimo Šiaurės ir Baltijos jūros regionuose „Re-
Generation 2030“ renginys.

Dėl COVID-19, „ReGeneration 2030“ susitikimas 
buvo naujo formato ir vyko internete bei
vietiniuose centruose visame Šiaurės ir Baltijos 
jūros regione, kartu ir Vilniuje!

Tikslas buvo sukurti stiprų jaunimo judėjimą, o 
aukščiausiojo lygio susitikimas buvo skirtas 
įkvėpimui, įgūdžių įgijimui ir gebėjimų ugdymui.

DEMOCRACY TALKS
2020 m., bendradarbiaudami su Švedijos ambasada ir Lietuvos moksleivių sąjunga, 
suorganizavome 4 diskusijų renginius. Pagrindinis šių diskusijų tikslas buvo skatinti 
jaunimą diskutuoti apie demokratinį valdymą ir demokratijos aspektus, tokius kaip: 
jaunimo įsitraukimas į visuomenę, žmogaus teisės ir kovos su diskriminacija bei
žiniasklaida.

PROJEKTAS SU NATO
„It’s about us“ – komunikacinis ir informacinis projektas, skatinantis jaunus žmones 
Lietuvoje sužinoti daugiau apie NATO ir įsitraukti į įvairias iniciatyvas ir veiklas, 
kurias NATO teikia visuomenei. Šiuo projektu siekiama sulaukti daugiau paramos iš 
jaunimo bendruomenės Lietuvoje ir parodyti NATO kaip Aljansą, kuris aktualus 
visoms kartoms, ypač jaunimui.

Projekto pabaigoje 3 vaizdo įrašais buvo pasiekta daugiau nei 130 000 žmonių. 
Socialinės žiniasklaidos kampanijos metu LiJOT sugeneravo NATO idėją ir  vertybių 
ilgalaikį vaidmenį užtikrinant pasaulinį saugumą.

Be to, projektas perdavė svarbiausią informaciją apie kibernetinį saugumą,
istorinius faktus apie karus ir konfliktus, propagandą ir netikras naujienas. 



LiJOT PADĖKOS VAKARAS
Tradicinis LiJOT renginys „Padėkos vakaras“ šiais metais 
pakeitė savo rūbą, persiorientavęs pagal pasaulyje 
siaučiančią pandemiją – jis vyko nuotoliniu būdu tik 
pasveikinant nominantus. 

Kasmetinio Padėkos vakaro pagrindinis tikslas nebuvo 
pamirštas ir šiais metais – padėkoti geriausių metų jauni-
mo įvykių iniciatoriams, jaunimo lyderiams ir asmenims, 
labiausiai nusipelniusiems jaunimui, jaunimo organizaci-
joms. Nominacijų nugalėtojai buvo išrinkti 50-osios ir 
neeilinės 51-osios LiJOT Asamblėjų metu.

Metų jaunimo ambasadorius – Edvardas 
Vabuolas, aktyviai veikęs Lietvos
moksleivių sąjungoje, 2018 m. vasarą 
buvo išrinktas Organising Bureau of 
European School Students Unions (OBES-
SU) valdybos nariu, aktyviai įsitraukė į 
diskusiją ne tik moksleivių, tačiau ir pas-
aulio jaunimo klausimais. Nuolat ben-
draudamas su kitais pasaulio jaunimo 
lyderiais, dalyvavo ir atstovavo jaunimo 
balsą tokiuose renginiuose kaip Jungtinių 
Tautų klimato konferencija. Pasibaigus 
kadencijai, Edvardas 2020 m. buvo išrink-
tas OBESSU revizijos komisijos nariu. Be 
to, Edvardas yra paskirtas kaip Trustee 
(liet. Patikėtinis arba Patikos valdytojas) 
Nobelio Taikos Premijos laureato įsteig-
toje tarptautinėje organizacijoje „100 Mil-
lion campaign“, kuri užtikrina vaikų teisė į 
švietimą, kovoja su vaikų išnaudojimu, 
skurdu ir badu.

Žmogus, labiausiai nusipelnęs
jaunimui – Eitvydas Bingelis, prisidėjo 
prie jaunimo politikos 2020 m. biudžeto 
padidėjimo, buvo sukurtas efektyvus 
bendradarbiavimas tarp ministerijos ir
nevyriausybinių organizacijų. Eitvydas 
nuosekliai atstovavo jaunus žmones
Nacionalinėje jaunimo reikalų taryboje, jo 
dėka buvo vystomos tokios svarbios 
temos kaip: jaunimo psichinė sveikata, 
profesinis orientavimas; darbo su jauni-
mu formos buvo įtrauktos į socialinių 
paslaugų katalogą.



Metų jaunimo iniciatyva – „Stiprūs kartu“. 
Tai projektas, kuris prasidėjo tada, kai visas 
pasaulis sustojo, didelė dalis Lietuvos 
žmonių atsidūrė aklavietėje, o kita, dar 
didesnė dalis, suprato, kad dabar yra metas 
budėti ir padėti. Pandemijos metu gimusi 
iniciatyva suvienijo daugiau kaip 3000 sava-
norių, kurie kasdien darė geruosius darbus 
Lietuvos žmonėms visoje šalyje. Per pusan-
tro mėnesio pilietinės iniciatyvos veikimo 
buvo įgyvendinta per 2000 prašymų. Piliet-
inę iniciatyvą įgyvendino Lietuvos šaulių 
sąjunga, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų 
sąjunga ir kitos skautiškos organizacijos. 

Metų jaunimo organizacijų lyderis – Rai-
monda Bogužaitė, kuri jau daugiau nei 
dešimtį metų dirba su jaunimu ir jaunimui. 
Raimondos indėlis formuojant jaunimo 
politiką bei buriant jaunimo organizacijas 
tiek gimtojoje Marijampolėje, tiek visos 
Lietuvos mastu, didelis ir nuoseklus.
2020 m. ji dar daugiau dėmesio skyrė nau-
joms veikloms jaunimo emocinės sveikatos 
srityje, neįgaliųjų ir mažiau galimybių 
turinčio jaunimo įtraukties srityse.

Metų jaunimo organizacijų partneris –
Paulius Serapinas, tapęs Vilniaus Naktinio 
avilio vadovu, tapo tikru jaunimo organizaci-
jų partneriu, kuris padeda ne tik su vietos, 
technikos aprūpinimu, tačiau visada sutinka 
vesti mokymus, patarti.

LiJOT Alumni apdovanojimas atiteko
iniciatyvai „Laisvės kelias“ už iniciatyvą ir 
pilietiškumo pavyzdį jauniems žmonėms bei 
solidarumo skatinimą Rytų partnerystei.



„Jauni žmonės tapo vieningais dėl bendro tikslo  – padėti kaimynams,
draugams ar nepažįstamiems žmonėms savanoriaujant įvairiose
iniciatyvose, kaip kad „Stiprūs kartu“, „Studentai moksleiviams –
moksleiviai studentams“ ir pan. Nors pasaulis 2020 metais sustojo, tačiau 
turėjome laiko patys analizuoti ir pamatyti ilgaamžes problemas, susirasti 
naujų partnerių ir pradėti kaip niekad stipriai kalbėti apie pamirštus
klausimus: jaunimą su negalią, lyčių lygybę, jaunimo nedarbą, jaunimo 
teises, savanorystės svarbą ir kita“, – Valdybos narė Justė Kavaliauskaitė.

VEIKLOS PER PANDEMIJĄ
Lieku namuose
LiJOT komanda pandemijos akistatoje ir pasaulio sustojimo pradžioje prisijungė 
prie Lietuvoje vykstančios iniciatyvos „Lieku namuose“ bei ragino savo
organizacijas Nares ir Stebėtojas prisijungti taip pat. Iniciatyva buvo skirta raginti 
visuomenę laikytis karantino nurodymų ir socialiniuose tinkluose dalintis to 
priežastimis.

LiJOT, dalyvaudama šioje iniciatyvoje, parodė, kad yra svarbu ne tik jaunas žmogus, 
bet ir senyvo amžiaus asmenys, dėl kurių saugumo ir sveikatos buvo raginamas jau-
nimas likti namuose.



„Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ 
LiJOT kartu su Vilniaus universiteto studentų atstovybe, Lietuvos moksleivių sąjunga 
ir Lietuvos studentų sąjunga pirmo karantino šalyje laikotarpiu susivienijo dėl bendro 
tikslo – padėti moksleiviams mokytis, bendrauti ir kelti kompetencijas nuotoliniu 
būdu. Prie iniciatyvos, vykusios nuo balandžio 7 dienos iki liepos 4 dienos, prisidėjo 
20-ties savanorių komanda, iš kurių kiekvienas skyrė mažiausiai po 150 valandų savo 
laiko. Iniciatyvą globojo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė ir sutelkė bendram 
darbui 133 mentorius. Taip pat iniciatyva turėjo 55 virtualius seminarus, kuriuose 
dalyvavo apie 825 suinteresuotus moksleivius. Partneriais tapo 6 universitetai, kurie 
padėjo kurti kokybišką turinį bei 19 radijo laidų moksleiviams aktualiomis visuome-
ninėmis temomis per Start.fm.

„Tiek LiJOT, tiek Lietuvos studentų sąjunga yra skėtinės
organizacijos, kurių tikslas – vienyti jaunus žmones ir įgyvendinti 
idėjas jų labui. Džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti kuriant 
tokius projektus kaip „Studentai – moksleiviams, moksleiviai –
studentams“, kurie padeda kurti ryšį tarp moksleivių ir studentų,
atrasti aukštojo mokslo galimybes ir ugdyti bendrąsias kompetencijas,“– Lietuvos studentų 
sąjungos prezidentas Vytautas Kučinskas.

„Džiaugiuosi, kad net šiuo išskirtiniu laikotarpiu gebame ben-
dradarbiauti ir kurti jaunimui aktualias iniciatyvas – praėjusiais 
metais, greitai prisitaikę prie karantino ribojimų, į interneto 
erdvę perkėlėme Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU 
SA) projektą „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studen-
tams“ (SMMS), prie kurio prisijungė Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT), Lietuvos studentų sąjunga (LSS) ir Lietuvos mok-
sleivių sąjunga (LMS). SMMS esmė – moksleiviams gauti infor-
maciją apie Universiteto bendruomenės gyvenimą: studijas, 
studentų organizacijas, kultūrines, sportines ir kitas veiklas.

Kartu su LiJOT bendradarbiavome ir kitais svarbiais klausimus – kreipimesi dėl jaunimo 
padėties Baltarusijoje pasisakėme už pamatinių žmogaus teisių užtikrinimą, tinkamų sąlygų 
užtikrinimą bei nevaržomą žodžio laisvę.

Tikiu, kad ateinančiais metais kartu bendradarbiausime ir atstovausime studentams 
aktualiais bei reikšmingais klausimais“, – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės 
prezidentas Justas Kvedaravičius.

„SMMS projektas buvo puiki proga parodyti studentų bei moksleivių 
vienybę dėl vieno tikslo. Tai parodė, kad ne tik matome problemas, 
bet susivieniję kartu jas sprendžiame“, – Lietuvos moksleivių sąjungos 
prezidentė Sara Aškinytė.
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LiJOT GALIOS DIDINIMAS
LiJOT finansavimas susidėjo iš keletos skirtingų finansavimo šaltinių, dėl ko buvo 
galima išlaikyti organizacijos finansinį nepriklausomumą. Siekiant prisidėti prie 
ilgalaikių LiJOT tikslų – stiprinti LiJOT organizacijas ir vystyti Lietuvos jaunimo poli-
tiką, 2020 metais LiJOT finansavimas susidėjo ne tik iš valstybės biudžeto lėšų, 
Europos komisijos, Europos socialinio fondo lėšų, bet ir kitų finansinių rėmėjų 
paramų.

LiJOT ir toliau stipriai dirbo atstovaujant organizacijų narių interesus valstybinėse 
įstaigose bei institucijose, jų organizuojamose darbo grupėse, renginiuose, susiti-
kimuose bei konferencijose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 
Atsižvelgiant į įvairias situacijas bei 2020 metais prasidėjusią pandemiją, darbo 
grupės buvo inicijuojamos ir LiJOT iniciatyva. 

LiJOT 2020 metais ir toliau dirbo nacionalinėje NVO koalicijoje bei taryboje. 2020 
metais NVO taryboje pagrindiniai svarstomi klausimai buvo susiję su pagalbos 
nevyriausybinėms organizacijoms paketo, nevyriausybinių organizacijų plėtros 
įstatymo poįstatyminiais teisės aktais, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (ECOSOC) narių atrankos tvarkos ir delegavimo į ECOSOC bei kitais, visam 
nevyriausybinių organizacijų sektoriui, aktualiais klausimais.

Taip pat, 2020 metais LiJOT prisidėjo prie Jaunimo pagrindų politikos įstatymo 
pakeitimo.

2020 metai aktualūs buvo ir dėl to, jog buvo pilnai atnaujintas Žinauviska.lt porta-
las, kuris tapo patogesnis ir patrauklesnis jaunam žmogui sužinoti apie galimybes. 
Taip pat atnaujintas LiJOT identitetą stiprinantis LiJOT interneto puslapis.

2020 metais stipriai kito ne tik LiJOT išorinė komunikacija, bet ir LiJOT biuro sudėtis, 
atsirado naujų pareigybių. Šie pokyčiai padeda geriau įgyvendinti LiJOT strategiją.
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LiJOT KOMANDA
Prezidentas – Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Valdyba:
Viktorija Gailiūtė nuo 2019-04-29 iki 2020-12-14;
Darius Stonys nuo 2019-04-29 iki dabar;
Domantas Katelė nuo 2019-04-29 iki dabar;
Urtė Petrulytė nuo 2017-04-30 iki dabar;
Gintarė Vikmonaitė  nuo 2017-04-30 iki 2020-07-20;
Laura Masiliauskaitė 2018-04-22 iki 2020-07-20;
Aidas Gedminas nuo 2018-04-22 iki 2020-07-20;
Teresė Škutaitė  nuo 2018-04-22 iki 2020-07-20;
Vidmantas Mitkus nuo 2020-07-20 iki 2020-07-20;
Justė Kavaliauskaitė nuo 2020-07-20 iki dabar;
Lauryna Jodko nuo 2020-07-20 iki dabar;
Džiugas Grėbliūnas nuo 2020-07-20 iki dabar;
Lukas Kornelijus Vaičiakas nuo 2019-10-22 iki dabar.

LiJOT Kontrolės komisija:
Greta Zaburaitė;
Liudvika Streikutė;
Vytautas Pasvenskas;
Umberto Masi;
Vilius Raišuotis.

LiJOT Biuras:
Vanesa Ražinskytė – biuro vadovė;
Daiva Žižliauskienė – finansininkė;
Teodoras Mindaugas Ramanauskas – politinio proceso koordinatorius;
Alanas Šablinskas – narių koordinatorius;
Roberta Morkytė – komunikacijos koordinatorė;
Vilija Milčiūtė – tarptautinių reikalų koordinatorė;
Martyna Varkalytė – jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė;
Neringa Sendriūtė – Eurodesk Lietuva programos vadovė;
Viktorija Zujūtė – Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė;
Emilija Pociūtė – Eurodesk Lietuva programos redaktorė;
Ingrida Jotkaitė – Eurodesk AISBL Prezidentė;
Paulius Serapinas – programų koordinatorius (iki 2020-08-21);
Julija Trumpickaitė – komunikacijos koordinatorė (iki 2020-07-23);
Gabrielė Dabulskytė – administratorė (iki 2020-05-08);
Goda Budreckaitė – Eurodesk Lietuva programos redaktorė (iki 2020-09-11);
Silvija Telksnytė – Jaunimo informacinių paslaugų vadovė (iki 2020-05-29).

LiJOT Biuro savanoriai:
Martyna Puodžiūtė;
Dominykas Gaidys;
Augustina Kubiliūnas;
Augustė Gočelkytė;
Ričardas Rimkus.
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LiJOT PARTNERIAI
Tarptautiniu lygmeniu
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje, 
NBC (Šiaurės – Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai), Europos 
jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros 
generalinis direktoratas (DGAEC), Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Amerikos 
tarptautinio švietimo taryba, programa „Erasmus+ jauniesiems verslininkams“, 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švedijos ambasada Lietuvoje, Baltijos jūros 
valstybių taryba, Baltijos jūros jaunimo platforma, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
ga, Baltijos ir Amerikos laisvės fondas, mainų programa „FLEX Lietuva“, apdovano-
jimų programa „DofE Lietuva“, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

NVO sektoriaus partneriai
Nacionalinė NVO koalicija, Aplinkosaugos koalicija, Švietimo NVO tinklas, Lietuvos 
vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos negalios organizacijų forumas, 
Žmogaus teisių organiacijų koalicija, NVO vaikams konfederacija, Lietuvos vartoto-
jų organiacijų aljansas, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų platform, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Lietuvos 
meno kūrėjų asociacija, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Nacionalinė jauni-
mo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija,
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, Lietuvos studentų sąjunga, Rinkimų 
stebėsenos platforma „Žinau, ką renku“.

Verslo sektorius
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vienas iš pagrindinių strateginių prioritetų 
2020 metais buvo sujungti LiJOT organizacijas nares su verslo sektoriumi ir skatinti 
tarpusavio bendradarbiavimą. 
 
Partneriai: 
UAB „ZigZag Travel“, UAB „Courtyard Vilnius City Center“, UAB „Bitė Lietuva“,
UAB „Membas“ (Digiklasė), UAB „Videobankas“, VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis
Vilniaus avilys), UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, VŠĮ „Jaunimo 
kelionės“, VŠĮ Inovatorių slėnis, labdaros ir paramos fondas „Ateičiai“,
UAB „StepArc“,

Žiniasklaida
Naujienų portalas DELFI.lt, Lietuvos radijas ir televizija. 

Kiti partneriai
Informacijos apie Europos Sąjungą tinklas Lietuvoje „Europe Direct“, Europos infor-
macinis centras, Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje, diskusijų festi-
valis „Būtent“, kino festivalis „Nepatogus kinas“, „Klaipėda – Europos jaunimo
sostinė 2021 m.“ (#ChooseKlaipėda), Žmogaus teisių balsas, Nacionalinė jaunimo 
reikalų koordinatorių asociacija, Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Ride Share“ –  
„SPARK“, Jungtinių Tautų Vaikų fondo (UNICEF) padalinys Lietuvoje, labdaros ir par-
amos fondas „Jauniems“, VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras 
„Dainava“.
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NVO sektoriaus partneriai
LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
ja, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio 
reikalų ministerija, LR Vyriausybės kanceliarija, Jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Mykolo 
Romerio universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas, Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, LR Specialiųjų 
tyrimų tarnyba, VšĮ „NVO teisės institutas“, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos ir 
jaunimo reikalų koordinatoriai, Europos socialinio fondo agentūra, Centrinė pro-
jektų valdymo agentūra.



08
ORGANIZACIJŲ

SĄRAŠAS



08
ORGANIZACIJOS
Narės:

300041014  Asociacija Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas”
193490229  Asociacija Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
195780430          Asociacija         Jaunimo organizacija „Darbas“
301150931  Asociacija Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
193224449  Asociacija Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
141751375  Asociacija Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”
163710986  Asociacija Klaipėdos rajono  visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
300518049  Asociacija Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”
248248630  Asociacija Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
300077003  Asociacija Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“
145430783  Asociacija Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”
184197138  Asociacija Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
124463627  Asociacija Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”
187927642  Asociacija Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
190739885  Asociacija AIESEC Lietuva
191956728  Asociacija Ateitininkų federacija
190775778  Asociacija ELSA Lietuva
171489167  Asociacija Jaunieji krikščionys demokratai
302300234  Asociacija Jaunųjų gydytojų asociacija
295735870  Asociacija Jaunųjų konservatorių lyga
191935214  Asociacija Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“
191926546  Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
191940738  Asociacija Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis”
191938477  Asociacija Lietuvos liberalus jaunimas
190784631           Asociacija          Lietuvos maironiečių draugija
191924157  Asociacija Lietuvos medicinos studentų asociacija
191972732  Asociacija Lietuvos moksleivių sąjunga
300066028  Asociacija Lietuvos psichologijos studentų asociacija
190679146  Asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
191910022  Asociacija Lietuvos Sakaliukų sąjunga
191695139  Asociacija Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
191907421  Asociacija Lietuvos skautija
191691799  Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga
193197297  Asociacija Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania”
300150405  Asociacija Tolerantiško jaunimo asociacija



Stebėtojos:

191940542
302307588
302707080
302489849
302693855
300595070
301533755
302512714
300946690
300519432
303172905
304921439
303244347
300017846
191968310
302836292
125303999
121898784
302594405
193028411
302019536
190746698
195766815
195728490
191941797
190785929
190996278
301595657
190740859
302845277
300517730
301894563
192010054
304118967
302590143
125745184

Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
VšĮ
VšĮ
VšĮ
Asociacija
VšĮ
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Biudžetinė įstaiga
Asociacija
Asociacija
Asociacija
VšĮ
VšĮ
Lapdaros ir paramos fondas
Asociacija
Asociacija
Asociacija

JCI Lietuva
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas”
Jaunimo laisvalaikis (Jaunimas YRA)
Universiteto LGBT + grupė
Aktyvus jaunimas
„Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Akademinis politologų klubas
ESN Lietuva
YFU Lietuva
Jaunimo informacijos biuras (ISIC Lietuva)
Jaunimo linija, paramos fondas
Jūrų skautija „Divytis”
Kitas variantas
Lietuvos jaunimo Ramuva
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga
Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
LPSK jaunimas
Maltos ordino pagalbos tarnyba (Jaunieji maltiečiai)
Pilietiško jaunimo sąjunga
PROFAT
Sėkmės mokykla
Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas
Ukrainiečių jaunimo asociacija „Zoria“
VDU AJMD „Modusas“
VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“



Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Įmonės kodas - 191363642
Didžioji g. 8-5 (vidiniame kieme)
LT-01128, Vilnius

JCI Lietuva
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“
Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas”
Jaunimo laisvalaikis (Jaunimas YRA)
Universiteto LGBT + grupė
Aktyvus jaunimas
„Jaunimo iniciatyvinė grupė“
Akademinis politologų klubas
ESN Lietuva
YFU Lietuva
Jaunimo informacijos biuras (ISIC Lietuva)
Jaunimo linija, paramos fondas
Jūrų skautija „Divytis”
Kitas variantas
Lietuvos jaunimo Ramuva
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga
Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
LPSK jaunimas
Maltos ordino pagalbos tarnyba (Jaunieji maltiečiai)
Pilietiško jaunimo sąjunga
PROFAT
Sėkmės mokykla
Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas
Ukrainiečių jaunimo asociacija „Zoria“
VDU AJMD „Modusas“
VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“


