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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra didžiausia nevyriausybinė jaunimo
organizacija Lietuvoje, vienijanti 64 didžiausias nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines
jaunimo organizacijų sąjungas. 2013 m. rudenį, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai (toliau – ES Taryba) laikotarpiu, LiJOT yra įsipareigojusi dalyvauti organizuojant Rytų
partnerystės jaunimo forumą. LiJOT, būdama viena stipriausių nacionalinių jaunimo organizacijų
tarybų Šiaurės-Rytų Europos regione, supranta Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai svarbą bei
siekia aktyviai įsitraukti į Rytų partnerystės politikos1 įgyvendinimą jaunimo politikos srityje.
LiJOT palaiko glaudžius ryšius su Rytų Europoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis
bei šių organizacijų nacionalinėmis tarybomis. LiJOT nuolat dalijasi ekspertinėmis žiniomis su
šalių, kuriose jaunimo politika dar tik pradedama kurti, jaunimo organizacijomis ir jų tarybomis.
Daugelis Baltijos jūros regione veikiančių jaunimo organizacijų tarptautinės veiklos prioritetais
laiko bendras iniciatyvas su Rytų Partnerystės šalių jaunimo organizacijomis. Tačiau tenka
pripažinti, kad vis dar nėra sukurta tokio bendradarbiavimo strategija.
LiJOT, siekdama užtikrinti, kad Lietuva sėkmingai įgyvendintų Rytų Partnerystės
prioritetus jaunimo politikos srityje taip pat siekia:
 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
organizacijoms.
 Skatinti aktyvų Lietuvos įsitraukimą į jaunimui skirtų mokymų ir programų organizavimą
Rytų Partnerystės šalių organizacijoms.
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European Commission. „Eastern Partnership: A Roadmap to the autumn 2013 Summit“. Brussels, 2012.
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf.
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 Sistemingai

skatinti

Lietuvos

valstybinių

institucijų,

dirbančių

su

jaunimu,

bendradarbiavimą tarpvyriausybiniu lygmeniu, perduodant gerąsias Lietuvos jaunimo politikos
struktūrų praktikas.
Lietuvos Respublika vykdo kryptingą Rytų partnerystės politiką, kuri naudinga ne tik
Lietuvos, bet ir visos Europos jaunimui. LiJOT išreiškia norą aktyviau prisidėti prie šios politikos
tęstinumo, užtikrinant, kad ši Lietuvos užsienio politikos kryptis būtų įgyvendinama sėkmingai ir
stiprintų tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje.
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