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LiJOT 2005 – 2010 m. strategija
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (LiJOT) yra 1992 m. ákurta didþiausia nevyriausybiniø jaunimo organizacijø
sàjunga Lietuvoje, vienijanti 56 didþiausias nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijø
sàjungas, o tai yra daugiau nei 200 tûkstanèiø jaunø þmoniø visoje Lietuvoje po vienu skëèiu.

LiJOT misija
Mes, bûdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijø interesø atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame
jaunimui aktualiø pokyèiø.

LiJOT vizija
Sàmoningas, pilietiðkas ir laimingas jaunas þmogus vertybëmis ir poreikiais grástoje, atviroje ir klestinèioje
Lietuvoje.

LiJOT vizija
•Savanorystë
•Pilietiðkumas
•Atvirumas
•Bendradarbiavimas
•Demokratiðkumas
•Iniciatyvumas

Veiklos kryptys
•Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas;
•Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas;
•Jaunimo ágalinimas;
•Socialinës atskirties maþinimas.
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Ávadas
Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos (LiJOT) pagrindinis tikslas – kelti jaunimo organizacijø kompetencijà ir
atstovauti jaunimo organizacijø ir jaunimo interesams bendradarbiaujant su Lietuvos valdþios institucijomis,
kitais visuomeninio sektoriaus veikëjais. Taip pat, atstovauti Lietuvos jaunimo organizacijø ir jaunimo interesams Europos jaunimo skëtinëse struktûrose, Europos Sàjungos ir Europos Tarybos institucijose, dirbanèiose
jaunimo klausimais, kitose tarptautinëse organizacijose. LiJOT padeda kurti ir ágyvendinti Lietuvos jaunimo
politikà. Savo veikloje organizacija remiasi LiJOT 2005–2010 metø strategija. Ðios strategijos ágyvendinimas
uþtikrina jaunimo politikos plëtrà, jaunimo organizacijø interesø atstovavimà, jaunimui aktualiø problemø sprendimà ir geresniø sàlygø sudarymà.
2007 metais Lietuvos jaunimo organizacijø taryba, vertindama savo veiklà, dabartinæ jaunimo organizacijø ir
jaunimo situacijà bendrai, skyrë ypatingà dëmesá konkreèioms problemoms tarptautiniame, nacionaliniame ir
regioniniame lygmenyse spræsti.
Itin daug dëmesio 2007 metais buvo skiriama patikimos ir iðsamios informacijos apie jaunimo organizacijas ir
jaunus þmones uþtikrinimui, jaunimo teigiamo ávaizdþio formavimui. Jaunimas kaip visuomenës grupë yra labai
ávairiapusë, o jaunø þmoniø poreikiai ir interesai yra labai skirtingi ir greitai kintantys. Pastebima, kad institucijos ir asmenys, dirbantys jaunimo politikos erdvëje bei padedantys kurti geresnes sàlygas jauniems þmonëms,
neturi visos reikiamos informacijos. Neturint pakankamai þiniø ir informacijos nukenèia veiklos kokybë. Juk
didþiausiø rezultatø gali duoti veikla, grásta þiniomis ir realiu situacijos þinojimu, todël bûtina sukurti veikianèià
sistemà, kuri analizuotø ir sistemintø duomenis apie jaunimo ir jaunimo organizacijø situacijà.
Kita sritis, kuriai LiJOT skyrë itin daug dëmesio yra europiniø sprendimø pritaikymas ir ágyvendinimas Lietuvoje. Europos Sàjungos struktûrose priimami sprendimai, susijæ su jaunimu, beveik visada bûna rekomendacinio pobûdþio. Baltojoje knygoje, Ministrø Tarybos rezoliucijose, Europos jaunimo pakte ir kituose dokumentuose yra átvirtinti jaunimui ir
jaunimo politikai Lietuvoje labai svarbûs sprendimai. Ðiø dokumentø
turinys turi atsispindëti ir Lietuvos valstybës raidà numatanèiuose dokumentuose: Nacionaliniame Lisabonos strategijos ágyvendinimo plane,
2007–2013 metø ES struktûrinës paramos panaudojimo strategijoje, LR
Vyriausybës 2004–2008 metø programos ágyvendinimo plano Jaunimo politikos srityje numatytose programose.

22-oji LiJOT Asamblëja

Stiprindama LiJOT bendradarbiavimo ir partneriø tinklà, organizacija
ðiuo metu rezultatyviai bendradarbiauja su Socialinës apsaugos ir darbo
ministerija, Jaunimo reikalø departamentu prie SADM, LR Seimo Jaunimo ir sporto komisija, palaikomi ryðiai su kitomis valdþios institucijomis.
Taèiau siekiant gerinti jaunimo situacijà visose jauniems þmonëms aktualiose srityse, bûtina plësti bendradarbiavimo ratà. LiJOT turi labiau ásitraukti á Ðvietimo ir mokslo ministerijos, LR Seimo, kitø valdþios institucijø veiklà. Tik konstruktyviai dirbant su plaèiu valdþios institucijø spektru bus uþtikrinamas tarpsektoriðkumas ir taip bus sprendþiamos visø
srièiø jaunimo problemos.
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Viena ið sudëtingiausiø problemø jaunimo srityje, á kurià dëmesá kreipia ir LiJOT – jaunimo organizacijø kompetencijø ir ágûdþiø stoka. Nors, atrodo, kad mokymø pasiûlos jaunimo organizacijoms netrûksta, jaunimo organizacijø kompetencijos ir ágûdþiø stokos problema iðlieka. Daug átakos tam turi didelë jaunimo organizacijø þmoniø
kaita. Be to, pagrindinës struktûros, vykdanèios
mokymus, neturi bendros ilgalaikës strategijos ðioje srityje. Taip pat nëra aiðkiai þinomi jaunimo organizacijø poreikiai, nëra bendros sistemos. Iðanalizavus organizacijø poreikius, sutarus dël bendradarbiavimo ir sukûrus ilgalaikæ strategijà, galima
pasiekti kur kas geresniø rezultatø.
Jaunimo veikloje ypaè svarbus tinkamas jaunø
þmoniø informavimas. Galimybës gauti jaunimà
dominanèià informacijà labai skiriasi didþiuosiuo22-oji LiJOT Asambleja
se miestuose ir regionuose. Nors kanalø, kuriais
jaunimui teikiama ávairi informacija, yra tikrai daug, jauni þmonës daþnai skundþiasi, kad informacija pateikiama
jiems nepriimtinu bûdu. Siekiant geresniø rezultatø, bûtina iðsiaiðkinti jaunimui patrauklius informacijos gavimo bûdus, kokia ir kokiam jaunimui informacija aktuali. Tik þinant veiksmingus bûdus ir jaunus þmones dominanèià informacijà bus galima veiksmingai informuoti jaunimà.
Pastebima tendencija, jog iki ðiol iðlieka gana maþas jaunimo veiklos þinomumas bei
paties jaunimo ásitraukimas á jaunimo organizacijas. Tai susijæ su jaunimo informavimo problemomis. Jaunimo organizacijos daþnai pristatomos jaunimui
visai nepatraukliais bûdais. Bûtina didinti informacijos apie jaunimo
veiklà srautus ir ieðkoti veiksmingesniø bûdø jà pateikti. Taip
pat sprendþiant ðià problemà bûtina labiau rûpintis jaunimo patriotiðkumu ir pilietiðkumu. Jaunø þmoniø poþiûris á
valstybæ ir atsakomybës prisiëmimas uþ visuomenës gerovæ turi bûti ugdomas ne tik þinomomis pilietinëmis
kampanijomis, bet ir naujomis, dar neiðnaudotomis galimybëmis.
Apibendrinant 2007 metai Lietuvos jaunimo
organizacijø tarybai buvo iðskirtiniai dël
itin plataus veiklø spektro – tiek nacionaliniu, regioniniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Taèiau mes visi, jaunimo atstovai, neturime teisës sustoti ir manyti, kad padarëme pakankamai. Laukia nauji iððûkiai ir
dar neuþbaigti darbai, á kuriuos aktyvus
jaunimas ir jaunimo organizacijos turi atsiliepti.
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Veiklos kryptis
JAUNIMO IR JAUNIMO ORGANIZACIJØ PAÞINIMAS BEI INTERESØ ATSTOVAVIMAS
Ilgalaikiai LiJOT tikslai:
•Siekiant realiais poreikiais ir vertybëmis grástos jaunimo
politikos, skatinti, inicijuoti ir atlikti tyrimus klausimais,
susijusiais su jaunimu, bei sukurti ir diegti jaunimo bei
jaunimo organizacijø interesø identifikavimo sistemas.
•Siekti, kad vietos, valstybës ir tarptautiniø subjektø
veiksmai ir sprendimai atitiktø jaunimo ir jaunimo organizacijø interesus bei poreikius.
2007 metais kelti tikslai:
Siekiant realiais poreikiais ir vertybëmis grástos jaunimo
politikos, skatinti, inicijuoti ir atlikti tyrimus su jaunimu
susijusiais klausimais bei sukurti ir diegti jaunimo ir jaunimo organizacijø interesø identifikavimo sistemas:
•Sukurti tyrimø, susijusiø su jaunimu, analizavimo ir gruAtvirø durø dienos LiJOT biure
pavimo sistemà;
•Nuolat aiðkintis svarbiausius LiJOT nariø interesus;
•Siekti, kad vietos, valstybës ir tarptautiniø subjektø veiksmai ir sprendimai atitiktø jaunimo ir jaunimo organizacijø interesus bei poreikius;
•Átvirtinti LiJOT prioritetiniø institucijø partnerius formuojant ir ágyvendinant jaunimo politikà;
•Uþtikrinti kryptingà LiJOT atstovavimà tarptautinëse struktûrose.
LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas 2007 metais
Viena ið pagrindiniø uþduoèiø, siekiant kuo kokybiðkiau atstovauti nariø interesams formuojant jaunimo politikà, yra glaudaus ryðio su organizacijomis narëmis palaikymas. Glaudus abipusis ryðis padeda geriau paþinti, o
kartu ir ásigilinti á organizacijø nariø kasdieninæ veiklà bei poreikius.
Ágyvendinant ðá tikslà 2007 metais ávyko du tradiciniai LiJOT Vadovø klubo susitikimai. Pirmojo Vadovø klubo
metu aptarti Vadovø klubo organizavimo ir rengimo principai, diskutuota apie jaunimo politikos perspektyvà,
naujus iððûkius. Kartu aptartos galimybës jaunimo organizacijø veiklai ðvietimo ir sporto sektoriuose. LiJOT
pradëjo bendradarbiavimà su Ðvietimo ir mokslo ministerija dël Ilgalaikës pilietinio ir tautinio ugdymo programos ir su Kûno kultûros ir sporto departamentu dël Vaikø ir jaunimo sportinio uþimtumo programos. Antrojo
Vadovø klubo susitikimo metu aptartas jaunimo organizacijø mokymø poreikis bei galimybës juos rengti. LiJOT
prisiëmë atsakomybæ inicijuoti mokymø ciklà nariams.
Praëjusiais metais LiJOT atstovai lankësi nariø renginiuose ir artimiau susipaþino su jø veiklomis, veiklos principais, bendravo su organizacijø lyderiais ir jø nariais. 2007 metais vyko susitikimai su Lietuvos Raudonojo Kryþiaus
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jaunimo, Lietuvos sakaliukø sàjungos, ELSA Lietuva, AIESEC Lietuva, Akmenës rajono jaunimo ir jaunimo organizacijø sàjungos „Jaunimo apskritasis
stalas“, Lietuvos Skautijos bei Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacijos atstovais. Ðie susitikimai buvo skirti aptarti LiJOT ir nariø bendradarbiavimà, organizacijø aktualijas, problemas, galimybes aktyviau bendradarbiauti ir dalintis informacija.
LiJOT, kartu su Kauno jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“ ir
Jaunimo reikalø departamentu prie SADM, rengë „Apskritalizacijà 2007“.
Kiek vëliau LiJOT kartu su JRD organizavo „Maþàjà Apskritalizacijà“. Jos
metu buvo siekiama ávardinti esamà situacijà bei esmines kliûtis regioninei
veiklai, taip pat ieðkota problemø sprendimø bûdø identifikuojant LiJOT,
JRD ir „Apskritøjø stalø“ vaidmenis ir atsakomybes regioninës jaunimo politikos plëtros atþvilgiu.
Taip pat 2007 metais LiJOT ir JRD rengë apskritojo stalo diskusijà „Jaunimo galimybiø plëtra panaudojant ES struktûriniø fondø paramà“ Lietuvos
Respublikos Seime. Po renginio LiJOT kreipësi á Vyriausybæ, praðydama
aiðkiai numatyti ko-finansavimà nevyriausybiniø organizacijø vykdomiems
projektams. Per praëjusius metus baigiamos kurti kitos Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø plane numatytos programos.

„Apskritalizacija 2007“

LiJOT atstovai 2007 metais dalyvavo ðiose darbo grupëse:
•Jaunimo reikalø departamento darbo grupëje dël jaunimo verslumo programos. Darbo grupë, susipaþinusi su
programa, rekomendavo Jaunimo reikalø departamentui kreiptis á atsakingas institucijas ir iðsakyti jaunimo

2007 m. Jaunimo Þiemos forumas
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organizacijø pozicijà dël visa apimanèio jaunimo verslumo ugdymo. Parengtame Nacionalinës jaunimo verslumo
skatinimo 2007-2011 m. programos projekte atsiþvelgta á didþiàjà dalá LiJOT siûlymø.
•Lietuvos jaunimo organizacijø taryba teikë pasiûlymus Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai dël „Jaunimo
galimybiø plëtros strategijos“ tobulinimo.
•LiJOT atstovai dalyvavo Europos lygiø galimybiø visiems metø komiteto veikloje – kampanijoje „Uþ ávairovæ,
prieð diskriminacijà“. Susitarta dël bendrø veiksmø rengiant Lygiø galimybiø visiems metø atidarymo renginá,
organizuojant kampanijos „Uþ ávairovæ, prieð diskriminacijà“ informacinio autobuso atvykimà á Lietuvà. Taip pat
teikti pasiûlymai dël Lygiø galimybiø visiems metø informaciniø kampanijø paraiðkø teikimo konkursui tvarkos.
•Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupëje „Valstybinei ðeimos politikos koncepcijai“ rengti. Á
darbo grupës parengtà koncepcijos projektà átraukti visi LiJOT pasiûlymai, teikti remiantis LiJOT Asamblëjoje
priimta pozicija „Dël jaunø þmoniø galimybiø derinti ðeimos ir darbo atsakomybes“.
•LiJOT dalyvavo Europos Sàjungos stebësenos komiteto posëdyje, kuriame buvo svarstomos ES struktûriniø
fondø 2007 –2013 m. panaudojimo strategijos veiksmø programos.
Tiksliniai susitikimai 2007 metais:
•Susitikimas su Migracijos departamentu, skirtas Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo nuostatoms, aktualioms jaunimo organizacijoms vykdanèioms jaunimo staþuotes, aptarti. Dabartinis ástatymo reguliavimas apsunkina LiJOT nariø, vykdanèiø staþuotes, veiklà. Susitikimo metu sutarta dël Migracijos departamento pagalbos
organizacijoms praðanèioms leidimø studentø staþuotëms Lietuvoje.
•Susitikimas su Ðvietimo ir mokslo ministerija dël Ilgalaikës tautinio ir pilietinio ugdymo programos. LiJOT,
susipaþinusi su programos tikslais, priemonëmis ir numatomu ágyvendinimu, pateikë pasiûlymus dël geresniø
sàlygø jaunimo NVO sudarymui, didesnio átraukimo á programos ágyvendinimà. Á dalá LiJOT pasiûlymø atsiþvelgta rengiant programos nuostatus. Tai leido jaunimo organizacijoms dalyvauti konkurse ir ásisavinti lëðas. Konkursø paramà gavo didelë dalis tiek nacionaliniø, tiek vietos jaunimo organizacijø.
•Su Vidaus reikalø ministerijos atstovais aptartas Þmogiðkøjø iðtekliø plëtros veiksmø programos 4 prioriteto
„Administraciniø gebëjimø stiprinimas ir vieðojo administravimo efektyvumo didinimas“ bûsimas ágyvendinimas. Ieðkota galimybiø nevyriausybiniam sektoriui dalyvauti ðio prioriteto ágyvendinime. JRD ir LiJOT rengë
bûtinus dokumentus Veiksmø programø priedams, leisianèius dalá JRD vykdomø programø finansuoti ið ES
struktûrinës paramos lëðø. Planuojama, kad JRD pasieks daugiau kaip 10 mln. finansinë parama, kuri bus paskirstyta jaunimo projektams.
2007 metais LiJOT narës Asamblëjose priëmë ðias rezoliucijas ir pozicijas bei ápareigojo LiJOT siekti jø ágyvendinimo:
Pozicija „Dël regioninës LiJOT veiklos“
Pozicijos tekste teigiama, kad „Apskritieji stalai“ kartu su nacionaliniø organizacijø padaliniais yra tos organizacijos, kurios uþtikrina nacionalinëje jaunimo politikoje pasiektø rezultatø perdavimà á regioniná lygmená. Ðiø organizacijø veiklos kokybë turi reikðmingos átakos nacionaliniø jaunimo politikos programø sëkmei bei rezultatyvumui
ir lemia geresniø sàlygø jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarymà, todël siekdama tolimesnës jaunimo veiklos
plëtros ir kurdama modernià jaunimo politikà, LiJOT turëtø daugiau dëmesio skirti regioninei veiklai.
Rezoliucija „Dël aukðtojo mokslo ateities Lietuvoje“
Rezoliucijoje Lietuvos valdþios institucijoms iðreikðtas susirûpinimas dël Lietuvos aukðtojo mokslo ateities.
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Nuoseklios investicijos á ðvietimà yra svarbus paþangiø valstybiø ekonomikos ir kultûros augimo veiksnys. Todël
LiJOT organizacijø atstovai neabejodami, kad Lietuvos aukðtojo mokslo reforma bei pokyèiai ðvietimo srityje yra
viena ryðkiausiø ðiandienos investicijø á Lietuvos ateitá, ragina Lietuvos mokslo ir studijø reformà grásti trimis
pagrindiniais principais: kokybe, prieinamumu bei valstybës parama.
Pozicija „Dël saugaus eismo keliuose“
Pabrëþiama, kad pasaulyje viena pagrindiniø mirties prieþasèiø amþiaus grupëje nuo 10 iki 24 metø yra suþeidimai keliuose. Asamblëjos delegatai iðsakë pozicijà, jog pavieniø asmenø, ámoniø ir organizacijø pastangø kovoje
su nelaimiø prieþastimis keliuose nebeuþteka, todël daugiau dëmesio bendrai ðiai srièiai privalo skirti visos
Lietuvos gyventojø (ypaè jaunimo), ðvietimo ir mokslo ástaigø, bendruomeniø, valdþios atstovø bei nevyriausybinës organizacijos.
Rezoliucija „Dël klimato kaitos“
Rezoliucija teigia, jog klimato pasikeitimai yra rimta pasaulinë grësmë, kelianti didelá susirûpinimà Pasaulio
bendruomenei bei reikalaujanti aktyviø veiksmø siekiant sumaþinti daromà þalà gamtai. Lietuvos valdþios institucijos taip pat raginamos imtis aktyvesniø veiksmø siekiant apsaugoti þmogaus gyvenamàjà aplinkà nuo kenksmingø klimato kaitos padariniø bei labiau átraukti á ðá procesà jaunus þmones – aktyviausià visuomenës dalá. Taip
pat LiJOT kvieèia savo narius ir kitas jaunimo organizacijas savo pavyzdþiu skatinti jaunimà aktyviau dalyvauti
iniciatyvose, skirtose ekologinëms problemoms spræsti.
Rezoliucija „Dël valstybinës alkoholio kontrolës politikos“
Rezoliucijoje teigiama, kad Lietuvos jaunimas pripaþásta alkoholizmà esant opia Lietuvos visuomenës yda, todël
remia iniciatyvas, kurios maþintø alkoholio vartojimà ir kovotø su besaikio alkoholio vartojimo prieþastimis ir
pasekmëmis. Ðià problemà reikia spræsti ið esmës, taèiau tam reikalinga ilgalaikë, nuosekli programa, kuri apsiribotø ne vien draudimais, bet ir ugdytø sàmoningà vartotojà bei numatytø priemones, ðalinanèias alkoholizmo
prieþastis. Rezoliucijoje atsakingos valstybës institucijos – LR Seimas, LR Vyriausybë, Visuomenës sveikatos
departamentas prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybës tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba, Narkotikø kontrolës departamentas – kvieèiamos imtis tokios programos kûrimo ir ágyvendinimo.
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba visas ðias pozicijas ir rezoliucijas iðsiuntë suinteresuotoms, LiJOT Asamblëjoje nutartoms, institucijoms. Norintys susipaþinti su atsakymais, gautais ið ðiø institucijø, gali juos rasti
organizacijos internetiniame puslapyje www.lijot.lt.
2007 metais teikti pasiûlymai:
•2007 metais teiktas pasiûlymas Kûno kultûros ir sporto departamento rengiamai Vaikø ir jaunimo sportinio
uþimtumo programai. Pasiûlymas teiktas remiantis LiJOT Asamblëjoje priimtos rezoliucijos „Dël Lietuvos kûno
kultûros ir sporto politikos“ nuostatomis. Tikimasi, kad ði programa sudarys sàlygas sporto, kaip vienos ið jaunimo uþimtumo priemoniø, plëtrai.
•Taip pat teiktas pasiûlymas Jaunimo reikalø departamento rengiamai „Jaunimo politikos plëtros savivaldybëse“ programai. Dël jos pastabø buvo tariamasi su LiJOT organizacijomis. Programa patvirtinta rugpjûèio mënesá,
o á jos priemoniø planà átrauktos veiklos, uþtikrinsianèios jaunimo reikalø koordinatoriø veiklos teisinës bazës
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tobulëjimà, kompetencijos këlimà. Taip pat Apskritøjø stalø finansavimà ir kompetencijos këlimà bei patirties
mainus, savivaldybiø jaunimo reikalø tarybø informavimà ir mokymà.
Svarbiausi LiJOT veiklos krypties „Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas“
2007 metø akcentai bei pasiekti rezultatai
2007 metais Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos veiklos gaires ir tikslus nubrëþë ilgalaikë organizacijos strategija bei
LiJOT Asamblëjose priimtø rezoliucijø ágyvendinimas. Ðtai remiantis LiJOT Asamblëjoje priimta pozicija „Dël jaunø
þmoniø galimybiø derinti ðeimos ir darbo atsakomybes“, praëjusiais metais Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupei
buvo teikti pasiûlymai „Valstybinei ðeimos politikos koncepcijai“ rengti. Pastaraisiais metais valstybës politikoje vis
daþniau uþsimenama apie jaunimo verslumo skatinimà, todël LiJOT atstovai dalyvavo Jaunimo reikalø departamento
darbo grupëje dël jaunimo verslumo programos, kurioje buvo iðsakyta jaunimo organizacijø pozicija dël visa apimanèio
jaunimo verslumo ugdymo. Á didþiàjà dalá LiJOT siûlymø buvo atsiþvelgta. Taip pat 2007 metais vyko ir susitikimas su
Ðvietimo ir mokslo ministerija dël Ilgalaikës tautinio ir pilietinio ugdymo programos. LiJOT, susipaþinusi su programos
tikslais, priemonëmis ir numatomu ágyvendinimu, pateikë pasiûlymus dël geresniø sàlygø jaunimo NVO sudarymo,
didesnio átraukimo á programos ágyvendinimà. Á LiJOT pasiûlymus buvo tinkamai atsiþvelgta, o tai leido jaunimo organizacijoms dalyvauti konkurse ir ásisavinti lëðas. Konkursø paramà gavo didelë dalis tiek nacionaliniø, tiek vietos
jaunimo organizacijø. Ágyvendinant ðià veiklos kryptá, pabrëþiamas itin svarbus bendravimas bei bendradarbiavimas su
jaunimu bei LiJOT organizacijomis narëmis. Todël kaip vienus svarbiausiø praëjusiø metu akcentø, pabrëþiame vykusias „Apskritalizacijà 2007“
bei „Maþàjà Apskritalizacijà“, net du Vadovø klubo susitikimus ir visus metus vykusius susitikimus su
LiJOT nariø atstovais.

LiJOT diskusija „Tavo Europa – tavo ateitis“
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Veiklos kryptis
JAUNIMO ORGANIZACIJØ POTENCIALO STIPRINIMAS
Ilgalaikiai LiJOT tikslai:
•Sudaryti sàlygas investicijoms á jaunimo organizacijø þmogiðkuosius ir materialiuosius iðteklius bei tiesiogiai
padëti stiprinti jaunimo organizacijas.
•Gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame ir verslo sektoriuose, jaunimo gretose bei populiarinti savanorystæ kaip neatsiejamà NVO sektoriaus vertybæ.
•Siekti, kad LiJOT taptø veiksminga platforma dialogams, informacijos, patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir
iniciatyvø mainams.
2007 metais kelti tikslai:
Sudaryti sàlygas investicijoms á jaunimo organizacijø þmogiðkuosius ir materialiuosius iðteklius
bei tiesiogiai padëti jaunimo organizacijas:
•Padëti stiprinti jaunimo organizacijas, parengiant
bendras veiklos kokybës vertinimo rekomendacijas;
•Konsultuojant LiJOT nares, tiesiogiai prisidëti
prie jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerinimo.
Gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame
ir verslo sektoriuose, jaunimo gretose bei savanorystæ kaip neatsiejamà NVO sektoriaus vertybæ:
•Verslo ir vieðajam sektoriui, jaunimui ir kitoms nevyriausybinëms organizacijoms nuolat skleisti informacijà, gerinanèià jaunimo organizacijø ávaizdá
bei informuojanèià apie JNVO teikiamas galimybes.

22-oji LiJOT Asamblëja

Siekti, kad LiJOT taptø veiksminga platforma dialogams, informacijos, patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir
iniciatyvø mainams:
•Skatinti jaunimo organizacijø tarpusavio bendradarbiavimà sudarant tam palankias sàlygas;
•Siekti dialogo su vieðuoju bei verslo sektoriais, kitomis nevyriausybinëmis organizacijomis;
•Skatinti jaunimo organizacijø informacijos, patirties, geros praktikos pavyzdþiø ir iniciatyvø mainus.

LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas 2007 metais
Jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerinimo sistema
Siekdama gerinti jaunimo organizacijø veiklos kokybæ ir diegti nuolat veikianèià efektyvià nariø mokymo bei
konsultavimo sistemà, 2007 metais LiJOT sukûrë ir pradëjo diegti Jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerinimo sistemà. Jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerinimo sistemos idëja buvo sukurta ið LiJOT nariø atstovø
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ir jaunimo organizacijø ekspertø sudarytoje darbo grupëje. 2007 m. buvo sukurta ir nuostatuose apibrëþta sistemos struktûra, vyko sistemos pristatymai ir konsultacijos su LiJOT nariais. Po atliktø esamø organizacijø veiklos
kokybës vertinimo metodikø bandymø, sukurtas JNVO veiklos kokybës vertinimo árankis bei sudarytas ir pradëjo veikti JNVO veiklos Ekspertø tinklas. Pagrindinë Ekspertø tinklo funkcija – ágyvendinti JNVO veiklos kokybës gerinimo sistemos veiklas.
Pavasario Asamblëjos metu vykusioje darbo grupëje, LiJOT nariø atstovai pateikë savo pastabas ir pasiûlymus
sistemos struktûrai, funkcionavimo principams, identifikavo galimas grësmes ir trûkumus. LiJOT Asamblëja
bendru sutarimu pritarë tokios sistemos sukûrimui ir ágaliojo LiJOT ágyvendinti ðià idëjà.
2007 m. pirmà pusmetá vyko esamø metodikø bandymai, kuriuose ið viso dalyvavo 4 LiJOT narës organizacijos –
AIESEC Lietuva, Lietuvos krikðèioniðkojo jaunimo blaivybës sàjunga „Þingsnis“, Vilniaus JOS „Apskritasis
stalas”, Ateitininkø federacija. Baigus ðá etapà pradëtas ávertintø organizacijø rekomendacijø rengimas veiklos
kokybei gerinti ir Jaunimo organizacijø veiklos kokybës vertinimo árankio adaptavimas. Jis buvo sukurtas atsiþvelgiant á bandymø metu surinktas pastabas bei remiantis VðÁ „Organizacijø vystymo centras“ sukurta Nevyriausybiniø organizacijø veiklos kokybës vertinimo metodika.
LiJOT sukûrë vertinimo metodikà, padësianèià nuosekliai ir efektyviai dirbti su LiJOT nariø organizacijø veiklos
kokybës gerinimu, mokymu, nuolatiniu konsultavimu, tokiu bûdu jas stiprinant, didinant jø potencialà ir patrauklumà neorganizuotam jaunimui, padedant tapti kompetentingomis verslo ir vieðojo sektoriaus partnerëmis.
Sistemos kûrimu siekiama uþtikrinti jaunimo organizacijø veiklos kokybës gerëjimà, nuoseklià raidà ir stiprëjimà. 2007 metais ágyvendintos veiklos – tai sistemos diegimo proceso, numatomo baigti 2008 metais, dalis.
Jaunimo ávaizdþio gerinimas verslo ir vieðajam
sektoriui. LiJOT 15 metø jubiliejus
2007 m. LiJOT ðventë savo 15 metø jubiliejø ir ðia
proga leido specialius jubiliejinius leidinius bei organizavo renginius. Ðiais renginiais buvo siekiama
tikslinëms grupëms iðsamiai pristatyti LiJOT veiklà, kuriant patikimo, patyrusio ir lygiaverèio verslo
ir vieðojo sektoriaus partnerio, prisidedanèio prie
bûsimø visuomenës lyderiø ugdymo, ávaizdá.
Rugsëjo 21 d. Taikomosios dailës muziejuje vyko
LiJOT 15 metø jubiliejui skirta konferencija „Jaunimo politika Lietuvoje“, kurioje aukðèiausi ðalies
asmenys susitiko su jaunimo organizacijø atstovais.
Susirinkusius sveikino LR Ministras pirmininkas
G. Kirkilas, LR Seimo pirmininkas V. Muntianas.
LiJOT diskusija „Darbas su jaunimu Lietuvoje: problemos ir iððûkiai“
Diskusijoje „Darbas su jaunimu Lietuvoje: problemos ir iððûkiai“ Socialinës apsaugos ir darbo ministrë V. Blinkevièiûtë, Ðvietimo ir mokslo ministrë R. Þakaitienë,
Kraðto apsaugos ministras J. Olekas bei kitø ministerijø atstovai pristatë vykdomas veiklas, programas skirtas
jaunimui. Konferencijos metu buvo pristatomi praneðimai, apþvelgiantys jaunimo politikà Lietuvoje ðiandien. Taip
pat aptartos jauno þmogaus ruoðimo visuomeniniam, profesiniam, pilietiniam, kultûriniam gyvenimui proble11

mos, tendencijos ir iððûkiai. Valstybës, privaèiø ir nevyriausybiniø institucijø bei organizacijø vaidmuo ðiame
procese, galimos valstybinës jaunimo politikos raidos kryptys. Konferencijoje dalyvavo 130 dalyviø.
Tà paèià dienà Vilniaus miesto Rotuðëje vyko iðkilmingas ðventinis vakaras „Jauni ir verþlûs: 15 metø kartu“, skirtas LiJOT 15 metø
jubiliejui paminëti. Jo metu buvo áteikti Jubiliejiniai apdovanojimai labiausiai Lietuvos
jaunimui ir jaunimo organizacijoms per 15 metø nusipelniusiems asmenims ir organizacijoms. Vakaro metu taip pat buvo pristatytas
filmas „Jauni ir verþlûs: 15 metø kartu“, kuriame pasakojama apie Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos kasdienybæ, veiklos principus, Jaunimo politikos struktûrà Lietuvoje.
Renginyje buvo pristatyta ir knyga „Lietuvos
jaunimo organizacijø taryba. 15 metø“. Knygoje apþvelgiama LiJOT, kaip jaunimo organizacijos, raida, identifikuojama LiJOT raidos
átaka Valstybinei jaunimo politikai, atskleistas pirmøjø vadovø vaidmuo kuriant LiJOT.
LiJOT 15 metø jubiliejus

LiJOT Alumni klubo steigimas
LiJOT ðvæsdama savo 15 metø jubiliejø pradëjo savo Alumni klubo kûrimà. Alumni klubas – tai neformalus
buvusiø LiJOT Prezidentø, Valdybos nariø, Kontrolës komisijos nariø, Jaunimo reikalø tarybos nariø ir Biuro
darbuotojø klubas, kurio tikslas – skatinti esamø ir buvusiø jaunimo lyderiø dialogà ir geros patirties perdavimà.
Kuriant Alumni klubà 2007 m. buvo sukurta klubo koncepcija ir pristatyta Pavasario Asamblëjos metu. Ðiai
idëjai LiJOT Asamblëja pritarë bendru sutarimu.
LiJOT tradiciniai renginiai – Jaunimo Þiemos ir Vasaros forumai
Jaunimo Þiemos forumas – tai Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos (LiJOT) renginys, skirtas skatinti jaunimo
organizacijø dialogà aktualiomis jaunimui temomis, bendradarbiavimà ir bendrø iniciatyvø kûrimà.
Jaunimo Þiemos forumas 2007 – „Regioninë jaunimo politika“. Á Trakø rajone vykusá Jaunimo Þiemos forumà
susirinko per 70 jaunimo atstovø ið ávairiø Lietuvos regionø. Ðiais metais jaunimo lyderiai aptarë regioninës
jaunimo politikos situacijà, ieðkojo sprendimø kaip pagerinti vietos regionø veiklos kokybæ, skatinti aktyvesná
jaunø þmoniø dalyvavimà, svarstë efektyvesnio nacionalinio ir regioninio dialogo galimybes.
Þiemos forumo tikslai: aptarti regioninës jaunimo politikos aktualijas, problemas, vystimo(si) kryptis; supaþindinti jaunimo organizacijas su galimybëmis veikti regioniniu lygmeniu; supaþindinti jaunimo organizacijas ir
aptarti Valstybinæ regioninæ jaunimo politikà; aptarti LR Vyriausybës programos priemones, skirtas regioninës
jaunimo politikos plëtrai; skatinti naujas idëjas bendroms iniciatyvoms, skatinanèioms regioninës jaunimo politikos plëtrà, kûrimà ir aktyvesná nacionaliniø ir regioniniø organizacijø dialogà; aptarti regioninës jaunimo politikos veikëjø pozicijas, situacijà, bendradarbiavimo galimybes ir problemas.
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Apibendrinant renginio rezultatus svarbu paþymëti, kad ðis Þiemos forumas paskatino aktyvesnæ jaunimo organizacijø diskusijà regioninës jaunimo politikos klausimais, o taip pat – siekti aktyvesnio organizacijø bendradarbiavimo regioninëje jaunimo politikoje. Pateikti pasiûlymai rengiamoms programoms buvo naudojami atstovaujant LiJOT nariø interesams darbo grupëse ir teikiant LiJOT pasiûlymus dël ðiø programø. Aktyvi diskusija dël
regioninës LiJOT veiklos ir organizacijø bendradarbiavimo regioninëje jaunimo politikoje tæsiama bei dar labiau
suaktyvëjo po LiJOT 22-osios (neeilinës) Asamblëjos, priëmus pozicijà Dël regioninës LiJOT veiklos.
Jaunimo Vasaros Forumas – tai tradicinis Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos renginys, skirtas jaunimo organizacijø lyderiø dialogui, bendradarbiavimui skatinti ir aktualioms jaunimo organizacijoms temoms nagrinëti
bei teikti pasiûlymus problemoms spræsti.
Vasaros forumas 2007 – „Jaunimo dalyvavimas“, vyko 2007 m. liepos 27-29 d. Vilkaviðkio rajone poilsiavietëje
„Viktorija“. Ta proga buvo apþvelgtas LiJOT 15 metø jubiliejus, aptarta organizacijos átaka jaunø þmoniø ugdyme
ir aktyvaus dalyvavimo skatinime, taip pat, kokià paþangà jaunimo organizacijos padarë per 15 gyvavimo metø ir
kokiomis kryptimis turëtø veikti toliau.
Forumo tikslai: skatinti jaunimo organizacijø diskusijà jaunimo dalyvavimo tema bei nagrinëjant jaunimo dalyvavimo temà ávairiais aspektais gilinti jaunimo lyderiø kompetencijas ðioje srityje; identifikuoti pagrindines
problemas ir siûlyti jø sprendimo bûdus, skatinti bendrø jaunimo organizacijø iniciatyvø, puoselëjanèiø jaunimo
dalyvavimà, kûrimà ir organizacijø bendradarbiavimà.
Siekiant kuo patraukliau ir ádomiau pristatyti darbo grupiø rezultatus, renginio uþdarymo dienà buvo organizuojamas „Forum Teatro“ pasirodymas, kurio metu buvo demonstruojamos probleminës situacijos ir dalyviai buvo
kvieèiami, remiantis darbo grupiø rezultatais, teikti pasiûlymus kaip iðspræsti tam tikras problemas ir tokiu bûdu
patraukliai pristatyti darbo rezultatus. „Forum Teatro“ pasirodymo scenarijus buvo rengiamas remiantis pateiktais darbo grupiø rezultatais, konsultuojantis su darbo grupiø moderatoriais.
Apibendrinant LiJOT Vasaros forumo 2007 „Jaunimo dalyvavimas“ rezultatus, galima teigti, kad forumo tema
buvo aktuali ir darbo grupiø rezultatai naudingi tolimesnëms Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos bei organizacijø nariø veikloms. Kai kuriø darbo grupiø rezultatø pagrindu buvo teikiamos rezoliucijos 21-ajai ir 22-ajai
LiJOT Asamblëjoms, ðie rezultatai bus itin vertingi Lietuvos jaunimo organizacijø tarybai atstovaujant organizacijø interesams nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, be to, rezultatai naudingi organizacijoms narëms planuojant
savo veiklas ir bendras iniciatyvas. Itin reikðminga, ir dalyviø pozityviai ávertinta iniciatyva, patikëti organizacijoms narëms moderuoti darbo grupes. Tai buvo galimybë organizacijoms narëms pasidalinti savo patirtimi dirbant tam tikrose srityse, naudojant savitus darbo metodus bei priemonë patraukliai pristatyti organizacijà. Kitas
svarbus aspektas yra tai, jog jaunimo lyderiai turëjo galimybæ diskutuoti, gilinti savo þinias bei kompetencijas
jaunimo dalyvavimo srityje, identifikuoti pagrindines problemas ir siûlyti jø sprendimo bûdus.
2007 metais vyko LiJOT statutiniai renginiai – LiJOT Asamblëjos, kurios tiesiogiai prisidëjo prie LiJOT nariø dialogo
ir bendradarbiavimo skatinimo. Vykusiø Asamblëjø metu darbo grupëse formaliai bei laisvu laiku neformaliai buvo
sudarytos galimybës LiJOT organizacijø atstovams diskutuoti aktualiais jaunimui klausimais, pristatyti savo organizacijø veiklas, keistis patirtimi, dalintis aktualia informacija, teikti bendrus siûlymus LiJOT veiklai gerinti.
LiJOT Padëkos vakaras, vykæs gruodþio 11 d., sukvietë partnerius ir jaunimo organizacijø vadovus á renginá,
skirtà susitikti jaunimo organizacijø lyderiams, valstybiniø institucijø bei verslo atstovams, kurie kryptingai
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dirbo visus metus jaunimo labui. Vakaro metu buvo áteikti LiJOT Apdovanojimai labiausiai per ðiuos metus
jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipelniusiems asmenims, ástaigoms, ámonëms ir organizacijoms. Metø
jaunimo ávykiu paskelbta akcija „Mes kartu! Laisvi ir nepriklausomi!“, skirta paremti Estijà ir priminti Europos
Sàjungos senbuvëms bei pasauliui, kad Europos tyla svarbiausiomis akimirkomis Baltijos valstybëms baigdavosi tragedija. Tai Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto studentø korporacijos „RePublica“ sumanyta ir inicijuota akcija. Metø iniciatyva jaunimui – Klaipëdoje vykusios Lietuvos jaunimo dienos 2007 – uþ sieká bendra idëja suvienyti Lietuvos jaunimà ir vietos bendruomenæ. Ðis apdovanojimas
áteiktas á renginá atvykusiam J.E. vyskupui Rimantui Norvilai. Metø „Jaunimo ambasadoriumi“ tapo Europos
jaunimo forumo viceprezidentë, aktyviai jaunimui atstovaujanti tarptautiniuose renginiuose, Gaja Bartusevièiûtë – uþ tai, kad Lietuvos jaunimas nepaleidþia valdþios Europoje. Metø jaunimo organizacijø partneriu buvo
iðrinktas koncernas „MG Baltic“ – uþ socialinæ partnerystæ, skatinant progresyvias ir veiksmingas jaunimo
idëjas. LiJOT Padëkos apdovanojimas atiteko buvusiai LiJOT viceprezidentei, LR Uþsienio reikalø ministerijos Paramos demokratijai skyriaus treèiajai sekretorei Jovitai Pranevièiûtei – uþ indëlá áteisinant jaunimo
politikà Lietuvoje. Metø jaunimo organizacijø lyderiu iðrinktas Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacijos valdybos narys, vienas projekto „Kryþkelë“ koordinatoriø Donatas Petkauskas – uþ buvimà tarp jaunø
þmoniø ir dël jaunø þmoniø.
LiJOT veiklos vieðinimas. LiJOT – platforma dialogams, informacijos, patirties, geros praktikos ir iniciatyvø
mainams
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba visus metus skatino aktyvià komunikacijà tiek su organizacijomis narëmis,
tiek informuojant visuomenæ apie jaunimo politikà, jaunimo organizacijas taip siekiant gerinti jaunimo organizacijø ávaizdá valstybiniame, verslo sektoriuose ir jaunimo gretose.
LiJOT interneto svetainëje www.lijot.lt visus metus buvo pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija jaunimui
ir jaunimo organizacijoms. Joje buvo talpinama LiJOT parengta informacija, dokumentai, ávairiø jaunimo organizacijø, kitø organizacijø ir institucijø informacija, aktuali jaunimui bei jaunimo organizacijoms. Per 2007 m. ið
viso patalpintos 587 naujienos, o svetainæ aplankë 441 762 unikalûs lankytojai. Lyginant su 2006 metais jø skaièius iðaugo 69 proc.
Kas savaitæ á uþsiregistravusiø þmoniø elektroninio paðto dëþutes buvo siunèiami naujienlaiðkiai – „e-skëèiai“.
Per metus iðsiøsti 45 naujienlaiðkiai su naujausia kiekvienos savaitës informacija. „e-skëtá“ uþsisakæ 948 adresatai. O kas mënesá á LiJOT el. konferencijà iðsiunèiama bei LiJOT interneto svetainëje patalpinama LiJOT Valdybos ir Biuro ataskaita. 2007 metais ataskaita patobulinta – darbai pateikiami pagal LiJOT veiklos strategijoje
numatytas prioritetines veiklos kryptis.
2007 m. Lietuvos jaunimo organizacijø taryba parengë ir iðleido 3 ekspertinius leidinius „Po skëèiu“. Du ið jø
skirti jaunimo organizacijø problemoms ir aktualijoms aptarti, vienas – ne tik organizacijoms, bet ir plaèiajai
visuomenei. Leidinyje „Kova prieð korupcijà: jaunimo vaidmuo“ korupcijos ir antikorupcinës politikos Lietuvoje
ir uþsienyje problemos, pristatomos pagrindinës ðioje srityje dirbanèios institucijos, aptariama jaunimo organizacijø veikla antikorupcinio ðvietimo srityje, jauno þmogaus ir jaunimo organizacijø galimybës prisidëti prie visuomenës nepakantumo korupcijos reiðkiniui skatinimo.
Liepos mënesá iðleistame leidinyje „Regioninë jaunimo politika“ aptariama jaunimo politikos plëtros ir aktyvaus
dalyvavimo skatinimo regionuose bûtinybë, analizuojamos jaunimo, jaunimo organizacijø, „Apskritøjø stalø“,
savivaldybëse dirbanèiø jaunimo koordinatoriø problemos ir aktualijos, jaunimo politikos ekspertø vertinimai.
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„Po skëèiu“ „15 metø kartu“ buvo iðleistas LiJOT 15 metø proga. Jame jaunimo organizacijoms pristatoma
LiJOT veikla, bendradarbiavimo su vyriausybiniu sektoriumi raida ir pasiekti rezultatai, pateikiami interviu su
buvusiais LiJOT pirmininkais ir prezidentais, pristatomos LiJOT organizacijø narës, LiJOT vaidmuo jø akimis.
Svarbiausi LiJOT veiklos krypties „Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas“ 2007 metø akcentai
bei pasiekti rezultatai
2007 metais, ágyvendinant ilgalaikæ LiJOT strategijà, daugiausia dëmesio buvo skiriama jau esanèiø platformø
dialogams tobulinti bei informacijos, patirties, gerosios patirties ir bendradarbiavimo skatinimui. Prie to svariai
prisidëjo LiJOT parengta Jaunimo organizacijø veiklos kokybës vertinimo metodika. Praëjusiais metais
organizacijø kokybë iðbandyta drauge su AIESEC Lietuva, Lietuvos krikðèioniðkojo jaunimo blaivybës sàjungos
„Þingsnis“, Vilniaus JOS „Apskritasis stalas” ir Ateitininkø federacija. Po bandomøjø vertinimø, ðioms organizacijoms buvo parengtos rekomendacijos veiklos kokybës gerinimui. Didelá indëlá, skatinant jaunimo organizacijø
bei jø nariø bendradarbiavimà bei keitimàsi geràja patirtimi, áneðë ir Jaunimo
Þiemos bei Vasaros forumai. Þiemos forumo tema buvo „Regioninë jaunimo politika“. Renginyje jaunimo lyderiai aptarë regioninës jaunimo politikos situacijà, ieðkojo sprendimø kaip pagerinti vietos
veiklos kokybæ, skatinti aktyvesná jaunø
þmoniø dalyvavimà, svarstë efektyvesnio
nacionalinio ir regioninio dialogo galimybes. Tuo tarpu Vasaros forumas buvo skirtas „Jaunimo dalyvavimo“ temai. Jo metu aptartos jaunimo dalyvavimo tendencijos, problemos ir galimybës jaunimo organizacijoms prisidëti prie jaunimo dalyvavimo skatinimo, dalyvavimo formø pasiûlos ir kokybës didinimo. Tam, kad jaunimo lyderiai bei aktyvûs jaunimo organizacijø nariai galëtø ir pasitraukæ ið aktyvios veiklos ir toliau perduoti savo sukauptà patirtá, dalintis þiniomis, buvo iniLiJOT Jaunimo Vasaros forumas
cijuotas ir pradëtas kurti LiJOT Alumni
klubas. Vienas reikðmingiausiø 2007 metø renginiø – LiJOT 15 metø veiklos jubiliejus. Ði data kartu þymá ir
kryptingà bei organizuotà jaunimo organizacijø veiklos pradþià. Ðia proga iðleista LiJOT istorijos knyga „Lietuvos jaunimo organizacijø taryba. 15 metø“ bei sukurtas ir iðleistas filmas „Jauni ir verþlûs: 15 metø kartu“. Kaip
vienas ið jubiliejaus minëjimo renginiø, suorganizuota konferencija „Jaunimo politika Lietuvoje“. Jos metu jauni
þmonës galëjo iðklausyti bei diskutuoti su svarbiausiais jaunimo politikà formuojanèiais ðalies politikais. Taip
pat praëjusiais metais, informuojant jaunimo organizacijas svarbiausiais klausimais, buvo iðleisti trys ekspertinio leidinio „Po skëèiu” numeriai: „Kova prieð korupcijà: jaunimo vaidmuo“, „Regioninë jaunimo politika” ir „15
metø kartu”. Leidiniuose iðsamiai nagrinëjamos jaunimo organizacijoms aktualios temos, jø problematika ir
siûlomos naujos idëjos ðioms problemoms spræsti. 2007 metai Lietuvos jaunimo organizacijø taryba þymi ir dar
vienà svarbø ávyká – LiJOT Prezidento rinkimus. Praëjusiais metais dviejø metø kadencijai iðrinktas naujas
LiJOT Prezidentas Ðarûnas Frolenko.
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Veiklos kryptis
JAUNIMO ÁGALINIMAS
Ilgalaikiai LiJOT tikslai:
•Sudaryti sàlygas ir skatinti sàmoningà jaunimo dalyvavimà globaliuose, visuomenei ir valstybei aktualiuose
procesuose bei ugdyti pilietiðkumà, tolerancijà ir kultûriná savitumà.
•Siekti, kad bûtø sukurtos ir ádiegtos jaunimo poreikius ir galimybes atitinkanèios uþimtumo bei verslumo
programos.
•Ágûdþiai ir þinios, neformalaus ugdymo pagrindu ágytos jaunimo organizacijose, pripaþástami verslo ir valstybiniuose sektoriuose.
2007 metais kelti tikslai:
Sudaryti sàlygas ir skatinti sàmoningà jaunimo dalyvavimà globaliuose, visuomenei ir valstybei aktualiuose procesuose bei ugdyti pilietiðkumà, tolerancijà ir kultûriná savitumà:
•Kelti jaunimo tautiðkumo, patriotiðkumo, pilietiðkumo lygá;
•Plëtoti jaunimo informavimo politikà Lietuvoje ir
siekti, kuo didesnio atsakingø institucijø dëmesio
ðiai srièiai;
•Uþtikrinti vienodas informacijos pasiekimo galimybes jaunimui bei þmonëms dirbantiems su jaunimu nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse;
•Informuoti jaunimà bei þmones dirbanèius su jaunimu apie Europos jaunimo portalà ir informacijà
talpinamà jame, nuolat atnaujinti nacionalinæ informacijà portale.
LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas
2007 metais:

Parodos „Misija Sibiras ‘07” atidarymo renginys

Praëjusiais metais LiJOT aktyviai prisidëjo prie su pilietiðkumu susijusiø klausimø bei problemø plëtojimo.
Vieni svarbiausiø numatytø veiksmø buvo susijæ su pilietiðkumo ugdymo programø kokybe ir realiø, jaunimo
poreikiais grástø, programø ágyvendinimo.
Dalyvauta:
•LiJOT atstovai dalyvavo Europos kultûros programø centro prie Kultûros ministerijos koordinuojamos Lietuvos dalyvavimo „Europos kultûros dialogo metuose (2008 m.)“ nacionalinës strategijos projekto ruoðimo darbo
grupës darbe. LiJOT 2008 metais ágyvendins projektà „Keiskimës kartu!“. Pagrindinis projekto tikslas – kurti
daugialypæ pilietinæ visuomenæ ir stiprinti tarpkultûriná jaunimo bendradarbiavimà.
•Taip pat dalyvavo Ðvietimo ir mokslo ministerijos darbo grupës, rengianèios neformaliojo vaikø ðvietimo kon16

cepcijos ágyvendinimo priemoniø planà, darbe. Dël neformaliojo vaikø ðvietimo koncepcijos buvo tariamasi su
LiJOT organizacijø, dirbanèiø neformalaus ugdymo srityje, vadovais.
•LiJOT atstovai dalyvavo Europos Tarybos kampanijos „Visi skirtingi – visi lygûs“ Nacionalinio komiteto veikloje.
•Susitikimas su Ðvietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi Alvydu Puodþiuku, kurio metu aptarta Ilgalaikë
tautinio ir pilietinio ugdymo programa ir jos ágyvendinimas.
Jaunimo tautiðkumo, patriotiðkumo ir pilietiðkumo ugdymas
Jaunimo patriotiðkumo ugdymo projektas „Misija Sibiras‘07“
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (LiJOT), bendradarbiaudama su Tarptautine komisija naciø ir sovietø
okupaciniø reþimø nusikaltimams Lietuvoje ávertinti, Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø bendrija, Lietuvos
politiniø kaliniø sàjunga, Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga, Lietuvos laisvës kovotojø sàjunga surengë jaunimo patriotiðkumo ugdymo projektà „Misija Sibiras’07“. Ðá projektà globojo aukðèiausi ðalies asmenys:
Prezidentas A. Brazauskas ir EP narys, prof. V. Landsbergis.
Projektu buvo siekiama atkreipti visuomenës ir valdþios institucijø dëmesá á Lietuvos jaunimo patriotiðkumo
ugdymo svarbà.
Projekto tikslai:
•Prisiminti ir pagerbti þuvusiuosius bei nukentëjusiuosius nuo Lietuvos gyventojø genocido - juodþiausiø XX
amþiaus istorijos puslapiø;
•Perteikti jaunajai kartai þinias ir suvokimà apie tuos þiaurumus, kuriuos pergyveno mûsø tëvai ir seneliai vien
dël to, kad buvo laisvæ ir nepriklausomybæ mylintys pilieèiai;
•Padëti tarptautinei visuomenei suvokti sovietinio rëþimo bei jo vykdytojø ir kolaborantø þiaurius nusikaltimus
prieð lietuviø tautà;
•Puoselëti istorinæ atmintá bei tautiná patriotiðkumà jaunimo tarpe.
Viena ið projekto daliø – jaunimo ekspedicija Sibire.
Ekspedicijos dalyviai Irkutsko srityje susitiko su lietuviø bendruomenës atstovais, aplankë ir sutvarkë
Pimijos, Narvos, Podsobnaja, Didþiojo ir Maþojo Unguto, 3-èiojo kilometro, Aleksejevkos, Beretës, Brodo bei vienas graþiausiø Sibire esanèias lietuviø kapines Korbike. Norint pasiekti kapavietes, dalyviams
teko keliauti ávairiausias bûdais: skristi, vykti nuomotu automobiliu, keliauti traukiniais, þingsniuoti
nemenkus atstumus taiga. Ið viso projekto „Misija
Sibiras’07” dalyviai Sibire nukeliavo apie 80 km pësèiomis.
Tvarkant kapines ekspedicijos dalyviams teko pasidarbuoti kirviais bei pjûklais, o þygio metu jaunuoliams
teko ir nemaþai fiziniø iðbandymø: áveikti nemenkus
atstumus keliaujant Sibiro miðkais, tam kad pasiektø
sunkiai prieinamas vietoves ir aplankytø lietuviø kapavietes bei jas áamþintø. Ekspedicija ið Vilniaus gele-
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þinkelio stoties iðvykusi rugpjûèio 1 d., gráþo beveik po 3
savaièiø – rugpjûèio 20 dienà. Ekspedicijoje dalyvavo 22
þmonës.
Dëmesys ir palaikymas ðiai iniciatyvai parodë, kad projektas aktualus. Istorinës atminties bei tautinio patriotiðkumo puoselëjimas jaunimo tarpe yra reikðmingas tikslas, svarbus tiek jauniems þmonëms, tiek visai visuomenei. Rengta ekspedicija padëjo skleisti pamatinius pagarbos ðalies istorijai bei tradicijoms principus, skatino jaunimà puoselëti tautos atmintá. Minëtos vertybës vis dar
yra maþai akcentuojamos, daþnai net pamirðtamos. Tik primindami jas galësime iðspræsti Lietuvoje bei uþsienyje
gyvenanèio jaunimo atotrûkio nuo savo valstybës problemà. Vienas ið efektyviausiø bûdø – populiarinti bei
formuoti ðias vertybes jaunimui priimtiniausiomis priemonëmis. Geriausiai ðià uþduotá gali atlikti tik patys jauni
þmonës.
Siekiant kuo didesnio jaunimo ir visos visuomenës susidomëjimo buvo nuspræsta rengti parodà, paruoðtà ið dalyviø
parsiveþtø nuotraukø ir Sibire pildytø dienoraðèiø iðtraukø. Paroda rengta siekiant perteikti jaunø þmoniø vertinimà ir supratimà, jø poþiûrio taðkà, kuris kartais skiriasi nuo vyresniosios kartos. Ðiais metais nuspræsta parodà
surengti kuo labiau matomà. Siekiant ðio tikslo, pasirinkta lauko ekspozicijos forma. Parodà sudaro 48 nuotraukos,
papildytos dalyviø dienoraðèiø iðtraukomis. Vaizdas sietas su dalyviø mintimis siekiant labiau atskleisti dalyviø
patyrimus ekspedicijose. Paroda buvo eksponuojama Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Telðiuose, Ðiauliuose, Panevëþyje, Utenoje, Alytuje, Marijampolëje, Tauragëje, Palangoje.
Manome, kad projektas ávykdë iðkeltus tikslus. Sulaukta ypaè didelio jaunimo susidomëjimo ir palankiø vertinimø. Atgarsiai apie
projektà, ávairiuose visuomenës sluoksniuose, buvo girdimi viso
projekto metu ir, tikimës, bus girdimi jam pasibaigus. Projekto
interneto svetainëje www.misijasibiras.lt per nepilnus metus apsilankë net 100 000 unikaliø vartotojø. Sëkmingai ávyko 70 projekto pristatymø mokyklose, Tolerancijos ugdymo centruose, kultûros namuose visoje Lietuvoje bei uþsienyje. Ðiuose pristatymuose vidutiniðkai dalyvaudavo apie 100 jaunø þmoniø. Spaudoje apie
projektà pasirodë 40 straipsniø, buvo parodyta 17 video reportaþø, interneto portaluose apie projektà „Misija Sibiras‘07“ buvo
skelbta beveik 300 publikacijø. Iniciatyvos, vykstanèios jau antrus metus ið eilës, vieðinimas bei teigiamo pilietiðko pavyzdþio
rodymas ávairiuose analitiniuose straipsniuose, nagrinëjanèiuose
socialines mûsø valstybës gyvavimo problemas, atskirø dokumentiniø laidø inicijavimas, leidþia manyti, kad projektas buvo pastebëtas ir ávertintas teigiamai.
Lietuvos jaunimo organizacijø taryba suvokia jaunimo patriotiðkumo ugdymo svarbà ir toliau siekia puoselëti jaunimo domëjimàsi
valstybës istorija bei deramai pagerbti nuo sovietø okupacijos nukentëjusius Lietuvos pilieèius. Tæsime pradëtà iniciatyvà ir 2008 metø
vasarà, rengsime ekspedicijà á lietuviø trëmimø, masiniø þudyniø,
koncentracijos stovyklø ir ákalinimo vietas.
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Informacinë pilietiðkumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“
Projekto „Man ne dzin“ pagrindinis tikslas – skatinti aktyvø jaunimo dalyvavimà visuomeniniame gyvenime,
gilinti þinias ir susidomëjimà valstybiniu ir vietos lygiu vykstanèiais procesais bei paskatinti jaunus þmones
iðreikðti savo politinæ valià bei aktyviai dalyvauti 2007 metø savivaldybiø tarybø rinkimuose. Atnaujintà projekto puslapá www.mannedzin.lt, su informacija apie balsavimo procedûrà, per dvi savaites aplankë daugiau
nei 3500 lankytojø. Svarbu yra tai, kad projektà ágyvendino jaunimo organizacijos, átraukdamos jaunus þmones.
Projektas siekë daryti trejopà poveiká: pirma, tai parodyti kitoms visuomenës grupëms, kad ne visi jauni þmonës yra politiðkai pasyvûs; antra, iðreikðti jaunimo susirûpinimà savo pasyviais kolegomis; treèia, jaunimas
siekë parodyti pavyzdá ir pasidalinti patirtimi su savo kolegomis kituose regionuose ir uþtikrinti tiesioginá
patirties apsikeitimà.
Taip pat kampanijos metu per radijà ir televizijà buvo transliuojami klipai, kuriuose – A. Mamontovas ir grupës
„G&G Sindikatas“ lyderis Svaras iðsakë savo mintis, kodël jie eina balsuoti.
Jaunimo, jaunimo organizacijø bei þmoniø, dirbanèiø su jaunimu informavimas
Eurodesk Lietuva – Europos informaciniø paslaugø tinklas, teikiantis nemokamà svarbiausià jaunimà dominanèià informacijà ir patarimus jaunimui bei dirbantiems su jaunais þmonëmis. Lietuvoje tinklo veiklà nuo
2004 metø koordinuoja Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (LiJOT).
Pagrindiniai Eurodesk uþdaviniai 2007 metais – teikti jaunimui aktualià
ir naudingà informacijà, gerinti jaunimo informavimà bei iðplësti ir padaryti dar patrauklesná Eurodesk Lietuva portalà.
Eurodesk Lietuva tinklo teikiamos informacijos populiarumà árodo nuolat augantis Eurodesk tinklapio lankytojø
skaièius. 2007 metais informaciná portalà jaunimui Eurodesk Lietuva aplankë 601 689 unikalûs lankytojai. Lyginant su praëjusiais metais www.eurodesk.lt lankomumas iðaugo pustreèio karto.
Siekdama uþtikrinti greità ir kokybiðkà informacijos sklaidà Eurodesk Lietuva komanda rinko jaunimui
aktualià informacijà ið þiniasklaidos, Tarptautiniø institucijø ir fondø, uþsienio ðaliø vyriausybiø, Europos
Komisijos ir Europos Parlamento, Lietuvos valdþios institucijø, jaunimo organizacijø tinklapiø ir kitø ðaltiniø bei apie jaunimui ir dirbantiems su jaunimu ádomius ávykius ar procesus praneðdavo Eurodesk Lietuva
portale. 2007 metais portale pasirodë 697 naujienos. Praëjusiais metais tinklapio lankytojams buvo pasiûlyta
virð 370 naujienø.
Viena pagrindiniø Eurodesk tinklo teikiamø paslaugø yra nemokami atsakymai á jaunø þmoniø ir dirbanèiø su
jaunimu uþklausas, kurias galima pateikti elektroniniu paðtu, telefonu arba asmeniðkai, atvykus á biurà. 2007
metais tinklo atstovai atsakë á 761 tokià uþklausà. Labiausiai Lietuvos jaunimà dominanti tema yra mobilumas –
studijos uþsienio ðaliø universitetuose, nuolatinis, savanoriðkas ar sezoninis darbas kitose Europos valstybëse bei
Lietuvoje. Remiantis gaunamø uþklausø statistika ðiais metais Eurodesk Lietuva tinklapio turiná papildë skiltis
„Daþniausiai uþduodami klausimai (DUK)“. DUK leis portalo lankytojams greièiau gauti atsakymus á juos dominanèius klausimus.
Prie prieð trejus metus pradëto formuoti Eurodesk Lietuva nacionalinio tinklo veiklos ðiemet prisijungë dar 2
regioniniai partneriai. Ðiuo metu tinklas vienija 10 regioniniø partneriø – 9 „Apskrituosius stalus“ ið Utenos,
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Ðakiø, Klaipëdos, Zarasø, Naujosios Akmenës, Ðilutës, Panevëþio, Alytaus ir Marijampolës, tinklo veikloje taip
pat dalyvauja Akmenës darbo birþos jaunimo darbo centras.
2007 metais tinklo veikla buvo aktyviai pristatoma jaunimui skirtuose renginiuose, kad kuo daugiau jaunø ir su
jaunimu dirbanèiø þmoniø suþinotø apie tinklà ir jo teikiamas paslaugas. Eurodesk atstovai Lietuvoje dalyvavo
42 tokiuose renginiuose – tai Europos jaunimo savaitës metu vykæs forumas „Veiklus jaunimas“, festivalis
„Be2Gether“, Klaipëdos valstybinio muzikinio teatro projektas „Muzikinis keltas“, „Erasmus dienø 2007“ informacinë mugë, Jaunimo muzikos festivalis „Mano garsai“. Jø metu dalyviams buvo dalinama informacinë
medþiaga – lipdukai, skirtukai, plakatai, tinklo atstovai vykdë prezentacijas, buvo naudojamos Eurodesk Lietuva reklaminës iðkabos.
Informacija apie Eurodesk Lietuva tinklà ir jo veiklà pasirodë ir þiniasklaidoje. 2007 metais informaciniai praneðimai apie Eurodesk Lietuva tinklà pasirodë Lietuvos muzikø sàjungos leidinyje „Muzikos barai“, Panevëþio
apskrityje leidþiamame þurnale „Savaitgalis“ ir Lietuvos moksleiviø laikraðtyje „Mokyklos frontas“. Rugsëjo 17
dienà informacija apie Eurodesk Lietuva tinklà ir jo teikiamas paslaugas pasirodë Lietuvos televizijos laidoje
„Labas rytas“. Po ðiø praneðimø pagausëjo www.eurodesk.lt lankytojø bei mus pasiekianèiø uþklausø skaièius.
Viena pagrindiniø planuotø veiklø, skirtø Eurodesk tinklo populiarinimui Lietuvoje buvo informacinë kampanija Lietuvos mokyklose. Metø pradþioje buvo atspausdinti plakatai ir lipdukai su Eurodesk Lietuva simbolika,
kurie bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Ðvietimo ir mokslo ministerija buvo iðplatinti visose Lietuvos
mokyklose. Plakatai buvo kabinami mokyklø koridoriuose, bibliotekose ir skelbimø lentose, o lipdukai buvo
naudojami informatikos kabinetuose ir bibliotekø skaityklose – lipdukø dydis buvo pritaikytas tam, kad juos
bûtø galima klijuoti ant kompiuteriø vaizduokliø.
Visus 2007 metus didelis dëmesys buvo skiriamas Eurodesk Lietuva tinklapyje esanèios informacijos aktualumui uþtikrinti. Nuolat buvo perþiûrima tinklapyje esanti informacija, visiðkai atnaujintos skiltys „Kaip...“,
„Jaunimo politika“, „Informacija apie
Europà“, „ES mokymo priemonës“ ir
„Specialiøjø terminø þodynai“. Portale atsirado skiltis apie programà
„Veiklus jaunimas“, kurioje remiantis Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûros pateikta medþiaga buvo parengtas trumpas programos, jos tikslø bei veiksmø apraðymas. Ðiø metø vasarà buvo atnaujinta www.eurodesk.lt esanti jaunimo ir
su jaunimu dirbanèiø organizacijø
duomenø bazë. Dabar duomenø bazëje galima rasti informacijos apie 939
Lietuvoje veikianèias organizacijas
(2006 metais turëjome duomenø apie
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863 organizacijas), ji yra nuolat papildoma naujø organizacijø duomenimis, kuriuos galima pateikti elektroniniu
paðtu ar uþpildþius Eurodesk Lietuva portale esanèià formà.
Ðiais metais Eurodesk tinklo atstovai 20 Europos ðaliø, taip pat ir Lietuvoje, skyrë didesná dëmesá tiesioginiam
bendravimui su jaunais þmonëmis. Buvo inicijuotas projektas jaunimui „...so you think you know it all?“. Ðio
projekto metu Eurodesk tinklo atstovai bendrauja su jaunais þmonëmis apie tai, kodël Europos Sàjunga yra
jiems svarbi. Lietuvoje pagrindinis projekto veiksmas vyko ketvirtàjá metø ketvirtá bei 2008 metø pradþioje – tai
„europinio sàmoningumo“ sesijos su jaunais þmonëmis. Ðiø sesijø metu su jaunimu bus kalbama apie tai, kokià
átakà jø kasdieniam gyvenimui turi Europos Sàjunga bei kaip aktyviai reikðti savo nuomonæ apie Europoje
vykstanèius politinius procesus. Savo paramà ðiam projektui yra pareiðkusi Europos Komisija (Ðvietimo ir kultûros generalinis direktoratas).
Eurodesk tinklas taip pat koordinuoja Europos Komisijos sukurto Europos jaunimo portalo (www.europa.eu/youth)
nacionalinës dalies administravimà. Kaip ir kasmet tinklo atstovai vertë portale pasirodanèius praneðimus á lietuviø kalbà, atnaujino jo turiná. Treèiàjá ðiø metø ketvirtá buvo sukurti nacionalinës portalo dalies vertimai slovënø,
slovakø, maltieèiø, latviø, estø, vengrø bei èekø kalbomis. Papildþius nacionalinæ portalo dalá ðiais vertimais buvo
uþtikrintas Europos jaunimo portale esanèios informacijos apie Lietuvà prieinamumas kitø ðaliø gyventojams,
ypaè tiems, kurie nemoka anglø ar lietuviø kalbos.
LiJOT ágyvendinti tarptautiniai renginiai
2007 metais Lietuvoje vyko tarptautiniai mokymai „Innovative aproaches for the international youth cooperation“, kuriuose dalyvavo jaunimo organizacijø atstovai ið Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Lietuvos.
Mokymø metu buvo ieðkoma naujø bûdø skatinti ir plësti bendradarbiavimà, pasitelkiant ES programà
„Veiklus jaunimas“. LiJOT 2006 metais tapo projekto „Youth: Open the door“, ágyvendinamo Latvijos nacionalinës jaunimo tarybos (LJP), partnere, kartu su Estijos, Suomijos, Lenkijos, Moldovos, Baltarusijos, Ukrainos nacionalinëmis jaunimo tarybomis bei Kaliningrado ir Sankt-Peterburgo miestø jaunimo organizacijø
sàjungomis.
LiJOT priëmë 11 jaunimo organizacijø atstovø ir valstybës tarnautojø ið Sankt-Peterburgo, Rusijos. LiJOT buvo
atsakinga uþ vizito programos paruoðimà bei susitikimø organizavimà. Su Rusijos jaunimo atstovais susitiko
LiJOT, Vilniaus jaunimo organizacijø sàjungos „Apskritasis stalas“, Lietuvos liberalaus jaunimo, LR Seimo jaunimo reikalø ir sporto komiteto, Jaunimo reikalø departamento prie SADM, Lietuvos studentø atstovybiø sàjungos atstovai. Susitikimø metu uþsienio sveèiai buvo supaþindinti su Lietuvos NVO, Seimo ir Vyriausybës formuojama jaunimo politika, daug kalbëta apie LiJOT ir jaunimo NVO struktûras ir darbo pobûdá, aptartos bendradarbiavimo galimybës.
Kartu su Rytø Europos studijø centru (RESC), Lietuvos liberaliu jaunimu (LLJ) ir Europos teisës studentø
asociacija (ELSA Lietuva) LiJOT ágyvendino bendrà projektà – tarptautiná jaunimo forumà „Þmogaus teisiø ir
laisviø padëtis Baltarusijoje“. Forumo metu aptarti þmogaus teisiø ir laisviø paþeidimai Baltarusijoje, svarstyta,
kaip Lietuvos jaunimo organizacijos galëtø prisidëti prie demokratijos skleidimo Baltarusijoje. Konferencijos
dalyviai akcentavo, kad Lietuvos jaunimo organizacijos turi tapti tiltu, jungianèiu Baltarusijos ir Europos jaunimo organizacijas. Konferencijos galutinis rezultatas – jaunimo deklaracija, kurioje pateikti jaunimo lyderiø patarimai Europos Sàjungos ir Baltarusijos valdþios institucijoms. Pagrindiniai aspektai – vieðøjø ir privaèiøjø mokyklø Baltarusijoje sàlygø suvienodinimas; laisvi, vieði ir skaidrûs rinkimai ðalyje; sudarytos galimybës baltarusiø studentams studijuoti uþsienyje; laisvas jaunimo organizacijø steigimas Baltarusijoje. Ið Europos Sàjungos
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institucijø tikimasi pagalbos steigiant nevyriausybinæ þiniasklaidà Baltarusijoje, paramos plëtojant neformalø
mokymà ir kt.
2007 metais ávyko ir Lenkijos nacionalinës jaunimo tarybos mokomasis vizitas Lietuvoje. Pagrindinis renginio tikslas buvo aptarti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo politikos ypatumus, pasidalinti geràja patirtimi, apsibrëþti pagrindines problemas ir suformuoti tolesnio bendradarbiavimo planà. Daugiausiai dëmesio buvo
skirta Lenkijos jaunimo organizacijø tarybos veiklos analizei, problemø prieþasèiø suradimui ir galimø sprendimø variantø kûrimui. Abiems pusëms iðreiðkus poreiká ir toliau bendradarbiauti, 2008 metais taip pat
planuojamos bendros veiklos.
Svarbiausi LiJOT veiklos krypties „Jaunimo ágalinimas“ 2007 metø akcentai bei pasiekti rezultatai
2007 metais ágyvendinant ðià veiklos kryptá labiausiai buvo atsiþvelgiama á jaunimo informavimà. Tai rodo ir iðaugæs
projekto Eurodesk Lietuva tinklapio internete (www.eurodesk.lt) lankomumas. Kartu buvo pradëtas vykdyti ir
naujas projektas „... so you think you know it all?“. Ðis projektas – viena ið 2007 metø Eurodesk strategijos daliø. Tai
bendravimo su jaunais þmonëmis projektas apie tai, kodël Europos Sàjunga jiems yra svarbi, kokios galimybës
jaunimui yra sukurtos Europoje ir kaip iðreikðti savo nuomonæ apie Europà. Kitas, itin svarbus tæstinis projektas,
kurá LiJOT vykdë ir 2007 metais – jaunimo ekspedicija á lietuviø trëmimo vietas Sibire. Vienas ið ðios ekspedicijos
tikslø buvo sutvarkyti tremtiniø kapavietes bei parveþti á Lietuvà iðlikusá ðiø kapiniø vizualiná paveldà (nuotraukø,
video medþiagos bei dienoraðèiø pavidalu). Koordinuodama ðá projektà, LiJOT ëmësi ir platesnës veiklos tautinio
kultûrinio paveldo, esanèio uþ Lietuvos Respublikos teritorijos ribø, áamþinimo klausimais. Buvo inicijuota tarpþinybinë darbo grupë, kurios tikslas – parengti koncepcijà, kuria vadovaujantis bûtø áamþintos Lietuvos kultûros
paveldo vertybës uþsienyje (taip pat ir lietuviø laidojimo vietos). Dar viena svarbiausiø 2007 metø LiJOT veiklø
buvo dalyvavimas LR Ðvietimo ir mokslo ministerijos ágyvendinamoje Ilgalaikëje tautinio ir pilietinio ugdymo
programoje. Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos atstovams, kartu su Lietuvos Respublikos Seimo nariø pagalba
pavyko padidinti LR Kultûros ministerijos programos „Paveldo, istorinës ir kultûrinës atminties iðsaugojimas“
finansavimà iki 200 000 Lt. Taip pat praëjusiais metais, su dideliu dþiaugsmu LiJOT sutiko þinià, jog organizacijos
Valdybos narë Rasa Maselskytë buvo iðrinkta 3-jø metø kadencijai á Europos jaunimo forumo Europos Sàjungos
reikalø komisijà.

2007 m. LiJOT Pavasario Asamblëja
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Veiklos kryptis
SOCIALINËS ATSKIRTIES MAÞINIMAS
Ilgalaikiai LiJOT tikslai:
•Siekti sudaryti sàlygas jaunimui, patirianèiam socialinæ atskirtá dël gyvenamosios vietos, tautybës, fiziniø/psichiniø gebëjimø ir kitø veiksniø, sàþiningai, lygiomis galimybëmis gauti informacijà ir dalyvauti visuomeniniame
gyvenime, ðvietimo sistemoje ir darbo rinkoje.
•Siekti, kad bûtø sukurtos ir ágyvendinamos priemonës jaunimo mobilumui (kiekybiðkai ir kokybiðkai) didinti.
2007 metais kelti tikslai:
Siekti sudaryti sàlygas jaunimui, patirianèiam socialinæ atskirtá dël gyvenamosios vietos, tautybës, fiziniø/psichiniø gebëjimø ir kitø veiksniø, sàþiningai, lygiomis galimybëmis gauti informacijà ir dalyvauti visuomeniniame
gyvenime, ðvietimo sistemoje ir darbo rinkoje:
•Maþinti jaunimo rizikos grupiø socialinæ atskirtá, pasiteisinusius integracijos á darbo rinkà bei visuomenæ metodus integruojant á praktikà ir vieðàjà politikà.
LiJOT strategijos ilgalaikiø tikslø ágyvendinimas 2007 metais
LiJOT nuo 2004 metø toliau sëkmingai koordinuoja Europos Bendrijø iniciatyvos EQUAL projektà „Lietuvos
jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo bendrija“. Projekto tikslas – maþinti jaunimo rizikos grupiø socialinæ
atskirtá, sukuriant ir iðbandant uþimtumo ir (re)integracijos á darbo rinkà bei visuomenæ modelá, pasiteisinusius
metodus integruojant á praktikà ir vieðàjà politikà.
Pirmasis projekto etapas truko nuo 2004 m. gruodþio 1 d. iki 2005 m. geguþës 31 d. ir buvo skirtas pasiruoðti
projekto veikloms, sukurti partneriø tinklà. Antrasis projekto etapas vyko nuo 2005 m. birþelio 1 d. iki 2008 m.
vasario 29 d. Ðiuo etapu buvo ágyvendinamos uþimtumo veiklos projekto tikslinei grupei, vykdomi tyrimai, darbo
grupiø susitikimai, tarptautinë veikla, iðbandytas socialiai paþeidþiamo jaunimo socialinës reintegracijos ir paruoðimo uþimtumui darbo rinkoje modelis. Treèiasis etapas, prasidëjæs nuo 2007 m. birþelio 2 d. numatomas tæsti
iki 2008 m. birþelio 30 d., yra skirtas numatyti ir ágyvendinti poveikio politikai ir praktikai strategijà.
Socialinës reabilitacijos ir paruoðimo uþimtumui darbo rinkoje modelis
Socialinës reabilitacijos ir paruoðimo uþimtumui darbo rinkoje programos esmæ sudaro metodas, grástas jaunimo
nevyriausybiniø organizacijø bei kitø projekte dalyvavusiø partneriø vykdytø veiklø bei suteiktø ágûdþiø visuma.
Didelë reikðmë programoje teko NVO naudojamam neformalaus ugdymo metodui, kuris kartu su kitomis pagalbos
projekto dalyviams priemonëmis bei kitais metodais sudarytø sàlygas jauniems þmonëms ágyti trûkstamø socialiniø ágûdþiø, sustiprinti motyvacijà bei þengti pirmuosius þingsnius gráþtant mokytis arba susirandant darbà.
Projekto metu buvo sukurtas (re)integracijos programos modulis, apimantis ávairias veiklas, metodus, partnerius ir dalyvius. Modulio trukmë – pusë metø, per kuriuos grupë jaunuoliø, dël vienø ar kitø prieþasèiø turinèiø
sunkumø darbo rinkoje, dalyvauja ávairiose Jaunimo darbo centrø ir nevyriausybiniø organizacijø organizuotose
veiklose, susitinka su verslo ir darbdaviø atstovais, siekia suvokti ir iðspræsti problemas, trukdanèias jiems sëkmingai ásidarbinti ar mokytis.
Projekto dalyviai – 14-29 m. amþiaus jauni þmonës:
•iðkritæ ið ðvietimo sistemos;
•nuteistieji bausmëmis, nesusijusiomis su laisvës atëmimu;
•asmenys, priklausomi nuo psichotropiniø medþiagø.
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Vykdant dalyviø atrankà kiekvienoje ið partneriø organizacijø projekto dalyviams buvo keliami þemiau iðvardinti reikalavimai.
Reabilitacijos centrø tikslinë grupë:
•turi bûti baigæs reabilitacijos programà (gali bûti ir paskutinës reabilitacijos fazëje, taèiau tuo atveju turëtø
gauti raðtiðkà vadovo leidimà-sutikimà);
•turëtø bûti nedirbantis;
•projektui tinkamo amþiaus ribose.
Pataisos inspekcijø tikslinë grupë:
•14-29 m. amþiaus, prioritetas teikiamas nepilnameèiams, kurie nedirba;
•motyvacija (þmogus turi norëti dalyvauti tokiame projekte ir bûti pasiruoðæs kabintis á gyvenimà);
•bûti praëjusiam reabilitacijà (taikoma tik inspekcijø áskaitose esantiems);
•teismo paskirtas ápareigojimas mokytis (prioritetas tokiems vaikams);
•iki bausmës pabaigos turi bûti likæ ne maþiau kaip pusë metø.
Jaunimo darbo centrø tikslinë grupë:
•14-29 m. amþiaus;
•nedirbantis (dirbantis epizodiðkai) arba dirbantis nelegalø darbà;
•turi bûti be pagrindinio arba vidurinio iðsilavinimo.
Viso per 2 metus (4 srautai po pusæ metø kiekvienas) projekte dalyvavo 179 asmenys, ið kuriø pusës metø
programà sëkmingai baigë 131.
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Projekto metu socialinës reabilitacijos ir pasiruoðimo uþimtumui darbo rinkoje programa buvo ágyvendinama
ðeðiuose jaunimo darbo centruose ðeðiose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio ir Alytaus.
Kiekvienoje ið apskrièiø dalyvauti programoje turëjo galimybæ keturios 7-10 asmenø grupës.
(Re)integracijos programos ágyvendinime dalyvavusius partnerius galima suskirstyti á keletà grupiø (tai taip pat
priklauso nuo projekto bei programos ágyvendinimo etapo):
Siunèianti institucija:
•Regioninës pataisos inspekcijos;
•Teritorinës darbo birþos;
•Reabilitacijos centrai ir bendruomenës.
Priimanti institucija – Jaunimo darbo centrai:
•Individualios konsultacijos, motyvacijos stiprinimas;
•Savitarpio palaikymo grupës;
•Praktinis mokymas darbo vietoje, ádarbinimas
ir ámokslinimas;
•Atviras konsultavimas ir informavimas.
Paslaugas teikianti institucija – Nevyriausybinës
organizacijos:
•Motyvavimas ir átraukimas;
•Bendrøjø ágûdþiø lavinimas;
•Socialiniø ágûdþiø ir kompetencijø ugdymas;
•Neformalaus ugdymo metodø taikymas;
•Praktinio darbo patirtis.
Konsultuojanti institucija – Verslininkai darbdaviai:
•Smulkaus ir vidutinio verslo specifika;
•Paþintis su gamybos, prekybos ir paslaugø verslo
sektoriais;
•Ásidarbinimo ir karjeros galimybës;
•Pasiruoðimas pokalbiui su darbdaviu;
•Asmeninës patirties perteikimas, teigiami pavyzdþiai.

Apskritalizacija 2007

Ðalia projekto partneriø bei já ágyvendinti padëjusiø organizacijø didelá vaidmená atliko Jaunimo darbo centrø
(JDC) – institucijos, kurioje buvo ágyvendinama didþioji dalis projekto veiklø, - konsultantai. Kiekviename ið 6
JDC, kuriose vyko projektas, jo ágyvendinimu tiesiogiai rûpinosi po vienà konsultantà. Ðie darbuotojai buvo
pagrindiniai þmonës, besirûpinantys projekto dalyviø ir jaunimo nevyriausybiniø organizacijø pritraukimu (bendradarbiaujant su partneriais), programos ágyvendinimu, pagalba kiekvienam projekto dalyviui bei tolimesniu jø
palydëjimu. Ðalia ágûdþiø, kurie buvo bûtini ðiems darbuotojams siekiant efektyviai atlikti jiems pavestas funkcijas, jiems buvo organizuoti mokymai ne tik suteikiantys papildomø þiniø, bet taip pat pasidalinti su kolegomis
geràja patirtimi, pasisemti motyvacijos bei palaikymo.
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Kiekvieno srauto metu vykusias veiklas galima suskirstyti á keturias grupes, kuriose nagrinëjamos skirtingos
temos.
Individualûs susitikimai:
•Pokalbiai su projekto dalyviu;
•Asmeninës dalyviø motyvacijos stiprinimas;
•Pagalba susidûrus su netikëtomis ir sunkiau áveikiamomis situacijomis.
Dalyviø grupës susitikimai:
•Grupës dinamika;
•Poreikiai ir asmens vertybiø skalë;
•Lyderystë;
•Privilegijos ir atsakomybë;
•Streso valdymas;
•Pyktis ir tolerancija;
•Kritika. Jos priëmimas ir suvokimas;
•Vaidmenys gyvenime ir profesinëje veikloje.

Projekto „Equal“ renginiai

Dalyviø susitikimai su NVO nariais:
•Þalingø áproèiø prevencija;
•Asmenybës ugdymas ir branda;
•Lyèiø skirtumai ir ypatumai;
•Jaunimo verslumas ir pilietiðkumas;
•Konferencijø ir jaunimo susitikimø organizavimas.
Dalyviø grupës susitikimai su verslininkais:
•Smulkaus ir vidutinio verslo specifika;
•Paþintis su gamybos, prekybos ir paslaugø verslo
sektoriais;
•Ásidarbinimo ir karjeros galimybës;
•Pasiruoðimas pokalbiui su darbdaviu;
•Gyvenimo apraðymas, motyvacijos pristatymas.
Uþimtumo programose per 2007 metus ið viso ásitraukë 79 asmenys, ið kuriø 61 dalyvavo programoje nuo pradþiø iki galo. Jiems buvo suorganizuoti 24 „Darbo rinkos paþinimo“ (uþsiëmimus vedë Jaunimo darbo
centrø darbuotojai) ir „Darbo rinkos poreikiø“ (uþsiëmimus vedë verslininkai darbdaviai) seminarai, o kartu su
jaunimo NVO suorganizuoti 36 mokymø ir seminarø savaitgaliai.
2007 metais vykdyti tyrimai
Ágyvendinant Europos Bendrijø iniciatyvos EQUAL projektà „Lietuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo
bendrija“ buvo atliktas jaunimo nevyriausybiniø organizacijø (NVO) tyrimas, ávertintas bei pateiktas jaunimo
NVO paslaugø ir suteikiamø kompetencijø „paketas“.
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Taip pat atlikti tiksliniø grupiø poreikiø bei Jaunimo
darbo centrø teikiamø paslaugø efektyvumo tyrimai
bei rezultatø palyginimas bei atliktas nuteistøjø pakartotino nusikalstamumo rizikos ir kriminogeniniø
poreikiø ávertinimo tyrimas. Be to, sukurta ir iðbandyta nuteistø jaunø asmenø diferenciacijos pagal rizikos pakartotinai nusikalsti lygá ir specifinius poreikius metodika Vilniaus regione.
Projekto vieðinimas 2007 metais

LiJOT Jaunimo Þiemos forumas

Vykdant projektà buvo suorganizuotos 11 projekto
vieðinimo konferencijø Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje,
Ðiauliuose, Panevëþyje ir Alytuje, o taip pat 2007 m.
geguþës mën. ir gruodþio mën. vyko projekto vieðinimo konferencija Vilniuje, kuriø metu yra pristatomos
probleminës sritys, susijusios su projekto veiklomis,
ieðkoma bendrø sprendimø, pristatomi tarpiniai projekto rezultatai. Taip pat yra pagaminti projektà vieðinantys stendai, lankstinukai, plakatai, atnaujinta
interneto svetainë (www.lijot.lt/equal).
2007 m. gruodþio ir vasario mën. buvo ágyvendinta projekto vieðinimo kampanija „Gali pasitikëti savimi“.
Tarptautinë veikla vykdyta 2007 metais
Projektas kartu su kitø ðaliø vystymo bendrijomis ið
Ð. Airijos (projektas „Engage“), Olandijos („Bonifatius“), Ðvedijos („Outstanding“) ir Maltos
(„HEADSTART“) planavo ir ágyvendino tarptautinius projektø dalyviø ir darbuotojø staþuotes ir vadovø susitikimus. Taip siekiant sukaupti turimà partneriø patirtá, iðskirti geros praktikos pavyzdþius ir
stengtis juos pritaikyti sprendþiant kiekvienos ðalies
iðkeltus uþdavinius.

Tarptautinis bendradarbiavimas vykdomas trijose
darbo grupëse:
•Tikslinës grupës paieðka, átraukimas, iðlaikymas programose, darbuotojø kvalifikacijos stiprinimo programos;
•Mokymosi uþduoèiø átvirtinimas – socialiniai, darbo, pagrindiniai ir gyvenimiðki ágûdþiai;
•Informacijos ir komunikacijos vystymas.
2007 m. rugsëjo mën. Maltoje vyko baigiamoji konferencija, skirta pristatyti ir aptarti tarptautinio bendradarbiavimo rezultatus.
Teminis programos tinklas
Ágyvendinant treèiàjá etapà projektas „Lietuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ (vadovaujan27

tis partneris – Lietuvos jaunimo organizacijø taryba) kartu su kitomis Vystymo bendrijomis „Iðeitis tau“ (vadovaujantis partneris – Jaunimo reikalø departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos) ir „JUMS“
(vadovaujantis partneris – Vieðosios politikos ir vadybos institutas) sudarë Teminá tinklà „Paþeidþiamo jaunimo
integracija á darbo rinkà arba ankstyvojo pasitraukimo ið ðvietimo sistemos prevencija, integracija á ðvietimo
sistemà“. Visos trys vystymo bendrijos teminio tinko susitikimuose pristatë savo siûlomas inovacijas ir geros
praktikos rekomendacijas.
Vykdant informacijos sklaidà projekte nedalyvavusiose savivaldybëse buvo suorganizuotos apskrito stalo diskusijos, kuriø metu vystymo bendrijø atstovai supaþindino ávairiø savivaldybës institucijø atstovus su teikiamomis
inovacijomis bei siekiama iðsiaiðkinti pasiûlymø realizavimo galimybes tose savivaldybëse. Apskritieji stalai
vyko Anykðèiuose, Kaune, Marijampolëje, Ukmergëje ir Vilniuje.
Projekto partneriai: Lietuvos jaunimo organizacijø taryba (vadovaujantis partneris); Alytaus darbo birþa; Darbo
ir socialiniø tyrimø institutas; Jaunimo reikalø departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos;
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûra; Kalëjimø departamentas prie LR Teisingumo ministerijos;
Kalëjimø departamento prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus regiono pataisos inspekcija; Kauno darbo
birþa; Klaipëdos darbo birþa; Lietuvos priklausomybës ligø reabilitacijos bendruomeniø asociacija; Narkotikø
kontrolës departamentas prie LR Vyriausybës; Panevëþio darbo birþa; Ðiauliø darbo birþa; Vilniaus darbo birþa;
Vilniaus miesto ir apskrities verslininkø darbdaviø konfederacija.
Svarbiausi LiJOT veiklos krypties „Socialinës atskirties maþinimas“ 2007 metø akcentai bei pasiekti rezultatai
Ágyvendinant Europos Bendrijø iniciatyvos EQUAL projekto „Lietuvos jaunimo uþimtumo tobulinimo vystymo
bendrija“ uþimtumo programø veiklà, pirmiausia buvo sukurtas ir iðbandytas socialiai paþeidþiamo jaunimo
socialinës reabilitacijos ir paruoðimo uþimtumui darbo rinkoje modelis. Kita svarbi veikla, kuriai 2007 metais
buvo skiriama itin daug dëmesio, iðsiaiðkinti tiksliniø projekto grupiø poreikius. Todël buvo atlikti tiksliniø
grupiø poreikiø bei Jaunimo darbo centrø teikiamø paslaugø efektyvumo tyrimai bei rezultatø palyginimas, taip
pat, atliktas nuteistøjø pakartotino nusikalstamumo rizikos ir kriminogeniniø poreikiø ávertinimo tyrimas. Siekiant iðsiaiðkinti jaunimo NVO paslaugø ir suteikiamø kompetencijø „paketo“ kokybæ, praëjusiais metais buvo atliktas ir kitas, jaunimo
nevyriausybiniø organizacijø (NVO) tyrimas.
Tam, kad kuo daugiau þmoniø suþinotø apie
projektà, praëjusiais metais ávykdyta projekto
vieðinimo kampanija – „Gali pasitikëti savimi“.
Projekto rengëjai itin didelá dëmesá skiria nusikaltusiems jauniems asmenims, todël praëjusiais metais taip pat sukurta ir iðbandyta nuteistø jaunø asmenø diferenciacijos pagal rizikos pakartotinai nusikalsti lygá ir specifinius
poreikius metodika Vilniaus regione. Ið viso per
dvejus projekto gyvavimo metus projekte dalyvavo 179 asmenys (4 srautai po pusæ metø
kiekvienas), ið kuriø pusës metø programà sëkmingai baigë net 131.

LiJOT Jaunimo Vasaros forumas
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LiJOT komanda
Prezidentas
Miroslavas Monkevièius, LiJOT Prezidentas (iki 2007 m. spalio mën.)
Ðarûnas Frolenko, LiJOT Prezidentas (nuo 2007 m. spalio mën.)
LiJOT Valdyba
Teresa Ulozienë
Vytautas Dobilas
Rasa Maselskytë
Artûras Stambrauskas
Þivilë Kubilienë, LiJOT Valdybos narë (nuo 2007 m. balandþio mën. Tautvydas Èivas)
Paulius Saudargas, LiJOT Valdybos narys (nuo 2007 m. balandþio mën. Auðrinë Baltulionytë)
Darius Skusevièius, LiJOT Valdybos narys (nuo 2007 m. balandþio mën. Eglë Vilimaitë)
Andrius Mikðta, LiJOT Valdybos narys (nuo 2007 m. balandþio mën. Mindaugas Sinkevièius)
LiJOT Biuras
Veiklos kryptis: Jaunimo ir jaunimo organizacijø paþinimas bei interesø atstovavimas
Biuro vadovë Gaja Bartusevièiûtë (iki 2007 m. spalio mën. prezidento patarëja tarptautiniais jaunimo politikos
klausimais)
Biuro vadovas Ðarûnas Frolenko (nuo 2007 m. spalio mën. Prezidentas)
Savanoris Audrius Martinkus (iki 2007 m. spalio mën.)
Veiklos kryptis: Jaunimo organizacijø potencialo stiprinimas
Ryðiø su visuomene koordinatorë Renata Remeikaitë
Programø vadovë Sima Balèiûtë
Savanorë Aida Lumbytë
Veiklos kryptis: Jaunimo ágalinimas
„Eurodesk Lietuva“ programos vadovas Marek Ivanovskis (iki 2007 m. geguþës mën. savanoris)
Ramunë Trakymaitë („Eurodesk Lietuva“ vadovë iki 2007 m. geguþës mën.)
Tarptautiniø programø vadovë Rimantë Ribaèiauskaitë
Programø vadovas Arnas Marcinkus (iki 2007 m. lapkrièio mën. savanoris)
Tarptautinis referentas, savanoris Tadas Sinkevièius (iki 2007 m. rugpjûèio mën.)
Savanoris Tomas Polka (iki 2007 m. gruodþio mën.)
Veiklos kryptis: Socialinës atskirties maþinimas
„Equal“ projekto vadovas Gediminas Pleèkaitis (iki 2007 m. geguþës mën. „Equal“ projekto asistentas)
Graþina Kaèergytë („Equal“ projekto vadovë iki 2007 m. geguþës mën.)
„Equal“ projekto vadovo asistentë Ieva Diliûnienë
„Equal“ projekto vadovo asistentë Jûratë Navickaitë
Finansininkë Danutë Puiðienë
Finansininkë Daiva Þiþliauskienë
Biuro administratorë Ginatarë Vaiðkûnaitë (iki 2007 m. birþelio mën. Rima Visockaitë)
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LiJOT Kontrolës komisija
Mindaugas Mincë, Kontrolës komisijos pirmininkas
Vaida Èesnulevièiûtë
Darius Skusevièius
Mindaugas Kuliavas
Mantas Simanavièius
LiJOT leidinio „Po skëèiu“ redakcinë kolegija
Renata Remeikaitë, LiJOT ryðiø su visuomene koordinatorë
Gaja Bartusevièiûtë, LiJOT biuro vadovë
Dainius Dikðaitis, Lietuvos studentø sàjunga
Marius Ulozas, Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas – YEU Lietuva
Marius Armonas, AIESEC
Monika Sosickytë, Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacija
Ieva Saplinskaitë, ELSA Lietuva

LiJOT partneriai
Ávairios institucijos, organizacijos, rëmëjai bei partneriai bendradarbiavo ágyvendinant LiJOT veiklà, prisidëjo
prie jaunø þmoniø informavimo, ðvietimo, iniciatyvø skatinimo, jaunimo veiklos ir teigiamo ávaizdþio stiprinimo.
Kartu jie skatino Lietuvos jaunimà tapti pilietiðkais bei atsidavusiais visuomenës nariais, spræsti aktualiausias
jaunimo problemas.
Valstybiniu lygmeniu:
LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisija, LR Seimo socialiniø reikalø komitetas, LR Seimo Ðeimos ir vaiko
reikalø komisija, Jaunimo reikalø departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinës
apsaugos ir darbo ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Kraðto apsaugos ministerija, Uþsienio reikalø
ministerija, Kultûros ministerija, Finansø ministerija, LR Prezidentas, Specialiøjø tyrimø tarnyba, Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamentas prie LRV, Kalëjimø departamento prie LR teisingumo ministerijos Vilniaus
regiono pataisos inspekcija, Narkotikø kontrolës departamento prie LR Vyriausybës Informacijos analizës skyrius.
Savivaldybiø lygmeniu:
Savivaldybiø jaunimo reikalø koordinatoriai, savivaldybiø jaunimo reikalø tarybos, Vilniaus miesto savivaldybë.
Nevyriausybiniame sektoriuje:
LiJOT organizacijos – narës, Þiniø ekonomikos forumas, Nacionalinës plëtros institutas, Lietuvos Nacionalinis
UNESCO Komisijos sekretoriatas, Europos kultûros programø centras, Vilnius – Europos kultûros sostinë 2009,
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentûra, Rytø Europos studijø centras, Ðvietimo mainø paramos fondas,
Darbo ir socialiniø tyrimø institutas, Lietuvos priklausomybës ligø reabilitacijos bendruomeniø asociacija ir
kitos nevyriausybinës organizacijos.
Tarptautiniu lygmeniu:
Europos jaunimo forumas, Baltijos jaunimo forumas, Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas, Europos
Komisija, skëtinës uþsienio ðaliø jaunimo organizacijos, NBCM (Ðiaurës-Baltijos ðaliø skëtiniø jaunimo
organizacijø sàjunga).
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Verslo sektorius:
Koncernas „MG Baltic“, AB „TEO LT“, UAB „JC Decaux“, UAB „Vaibra“, UAB „Gera forma“, UAB „Baltijos
kopija“, UAB „Saldos prekyba“, UAB „Telðiø praktika“, AB „Rytø skirstomieji tinklai“, UAB „Nesvio projektai“,
AB ‚Lietuvos geleþinkeliai“, AB „Sampo bankas“, UAB „ZigZag Travel“, vieðbuèiai „Martialis“, „Klaipëda“,
„EuropaCity Hotel“, „Mikotel Group“, „Aerodream“, „Trasalis“, poilsiavietë „Viktorija”, A. Bielinio sodyba.
Kiti partneriai:
Lietuvos radijas ir televizija, dienraðèiai „Lietuvos rytas“, „15 min“, radijo stotys „Jazz FM“, „FM 99“, kitos
þiniasklaidos priemonës (spauda, interneto portalai), Europos Komisijos atstovybë Lietuvoje, paramos fondas
„Europos socialinio fondo agentûra“, Á Valstybës ir savivaldybiø tarnautojø mokymo centras „Dainava“, miesto ir
apskrities verslininkø darbdaviø konfederacija, Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio ir Alytaus darbo
birþos bei jaunimo darbo centrai.

Organizacijø nariø sàraðas 2007
LiJOT Nariai
AIESEC Lietuva
Akmenës rajono jaunimo ir jaunimo organizacijø sàjunga „Jaunimo apskritasis stalas“
Alytaus visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
Ateitininkø federacija
ELSA Lietuva
Jaunieji krikðèionys demokratai
Jaunieji liberalcentristai
Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas – YEU Lietuva
Jaunøjø konservatoriø lyga
JCI Lietuva
Kauno jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
Klaipëdos jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“
Klaipëdos rajono visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
Lietuviø jaunimo bendrija „Lituanica“
Lietuviø tautinio jaunimo organizacija „Jaunoji karta“
Lietuvos jaunimo blaivybës federacija „Baltø ainiai“
Lietuvos jaunøjø Europos federalistø organizacija
Lietuvos jaunøjø krikðèioniø sàjunga
Lietuvos jaunøjø socialliberalø sàjunga
Lietuvos jaunøjø ûkininkø rateliø sàjunga
Lietuvos krikðèioniðkojo jaunimo blaivybës sàjunga „Þingsnis“
Lietuvos liberalus jaunimas
Lietuvos maironieèiø draugija
Lietuvos medicinos studentø asociacija
Lietuvos moksleiviø Sàjunga
Lietuvos Raudonojo Kryþiaus jaunimas
Lietuvos Sakaliukø sàjunga
Lietuvos Skautija
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Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sàjunga
Lietuvos studentø atstovybiø sàjunga
Lietuvos studentø sàjunga
Panevëþio jaunimo centras „Apskritasis stalas“
Tautinë lietuviø studentø korporacija „Neo Lithuania“
Utenos visuomeniniø jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
Vilniaus jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritas stalas“
Visuomeninë jaunimo organizacija „Kitoks pasaulis“
Zarasø rajono jaunimo visuomeniniø organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
Ðiauliø jaunimo organizacijø asociacija „Apskritasis stalas“
Ðilutës jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“
LiJOT Stebëtojai
Akademinis politologø klubas
Jaunimo informacijos biuras
Jaunimo psichologinës paramos centras
Korporacija RePublika
Lietuviø tautinio jaunimo lyga
Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija (LiJNA)
Lietuvos jaunimo ramuva
Lietuvos jaunøjø mokslininkø sàjunga
Lietuvos jûrø skautija
Lietuvos neprigirdinèio jaunimo organizacija (LiNJO)
Lietuvos psichologijos studentø asociacija
Lietuvos vaikø ir jaunimo centras
Marijampolës jaunimo organizacijø taryba „Apskritas stalas“
Socialinës ir psichologinës pagalbos fondas
Tolerantiðko jaunimo asociacija
Visagino jaunimo organizacijø asociacija „Apskritas stalas“
VðÁ „YFU Lietuva“
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