Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2009 m. spalio m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Spalio viduryje Vilniuje vyko 26-oji LiJOT Asambl÷ja. Jos metu antrai dviejų metų kadencijai
išrinktas LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, pakoreguoti LiJOT įstatai bei priimtos net trys svarbios
rezoliucijos. Prie LiJOT steb÷tojų šios Asambl÷jos metu prisijung÷ VšĮ „S÷km÷s mokykla“, iš LiJOT
narių steb÷tojų LiJOT tikrąja nare tapo Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA). Tiesa, iš
LiJOT organizacijų narių, Asambl÷jos sprendimu pašalintos neveiksnios organizacijos. Asambl÷jos
delegatai taip pat sprend÷ d÷l LiJOT jaunimo apdovanojimų nominacijų, kurios bus įteiktos gruodžio
m÷n. LiJOT pad÷kos vakare.
Taip pat spalį įvyko 3 susitikimai d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos. Susitikimuose dalyvavo
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ir LiJOT atstovai. Toliau
buvo tęsiamas darbas su strategijos dokumentu, diskutuojama d÷l strategijos tikslų ir uždavinių.
Spalį įvyko ir LiJOT rengiamo projekto „Work2Change“ nacionalinių jaunimo organizacijų atstovų
pirmasis seminaras. Seminaro dalyviai aiškinosi neformalaus ugdymo klausimus, lygino skirtingų
valstybių patirtį, mok÷si metodų, kuriais neformalų ugdymą galima naudoti kaip priemonę į aktyvią
visuomeninę veiklą įtraukiant socialiai atskirtą jaunimą.
Saplio pabaigoje LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷
dalyvavo susitikime su Užsienio reikalų ministerijos atstovais d÷l ES Baltijos jūros strategijos. Buvo
aptartas į strategijos veiksmų planą įtrauktas LiJOT projektas „Jaunimo resursų centras“, kalb÷ta apie
tolesnius ES veiksmus d÷l šio dokumento.
LiJOT atstovai, kaip visuomet, aktyviai dirbo su valstybin÷mis institucijomis bei jų darbuotojais su
jaunimo politika ir jaunimo organizacijomis susijusiais klausimais.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis spalio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.

1

Spalio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Spalio 3-8d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo eiliniame Patar÷jų tarybos ir Jungtin÷s
tarybos susitikime Budapešte. Susitikimo metu buvo nustatytos Patar÷jų tarybos veiklos gair÷s,
pasiskirstyta darbais. Planuojama kelis kartus per metus išleisti naujienlaiškį, kuriame būtų pristatoma
Patar÷jų tarybos veikla ir einamieji klausimai. Daugiausia d÷mesio buvo skiriama 2011 m. Europos
jaunimo fondo pilotinių projektų prioritetams bei visam programos biudžeto paskirstymui; priimtas
bendras sprendimas d÷l kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs“ ataskaitos teikimo Ministrų komitetui.
Susitikime taip pat buvo pristatyta Moldovos jaunimo politikos situacija, vyko diskusijos d÷l
Agenda2020 įgyvendinimo, pristatyta Jaunimo teisų konvencijos id÷ja, kuri buvo įvertinta gana
kontraversiškai. Jungtiniame komitete daugiausia diskusijų suk÷l÷ bendradarbiavimo su ES programa
„Partnership“ – d÷l skiriamo didelio biudžeto jos įgyvendinimui ir per mažo partnerių iš Patar÷jų
tarybos įtraukimo.
Spalio 9 d. vyko tradicinis LiJOT Vadovų klubas. Šio renginio metu buvo aptartos organizacijų
aktualijos, lūkesčiai bei 26-osios Asambl÷jos dokumentai. Vadovų klube, taip pat, pasikeista
nuomon÷mis apie organizacijų narių poreikius, supažindinta su narių apklausų rezultatais. Vadovų
klubas yra tradicinis LiJOT renginys, organizuojamas prieš eilines Asambl÷jas. Į vadovų klubą
kviečiami organizacijų narių vadovai ar jiems atstovaujantys asmenys.
Spalio 17-18 d. Vilniuje vyko 26-oji LiJOT Asambl÷ja. Jos metu antrai dviejų metų kadencijai
išrinktas LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, pakoreguoti LiJOT įstatai bei priimtos net trys svarbios
rezoliucijos. Prie LiJOT steb÷tojų šios Asambl÷jos metu prisijung÷ VšĮ „S÷km÷s mokykla“, iš LiJOT
narių steb÷tojų LiJOT tikrąja nare tapo Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA). Tiesa, iš
LiJOT organizacijų narių, Asambl÷jos sprendimu pašalintos neveiksnios organizacijos. Asambl÷jos
delegatai taip pat sprend÷ d÷l LiJOT jaunimo apdovanojimų nominacijų, kurios bus įteiktos gruodžio
m÷n. LiJOT pad÷kos vakare. Daugiau informacijos apie 26-ąją LiJOT Asambl÷ją ieškokite LiJOT
tinklapyje internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3062.
Spalio 21 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ ir jaunimo
organizacijų atstovai dalyvavo Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pos÷dyje, kuriame pristat÷
26-oje LiJOT Asambl÷joje priimtą rezoliuciją „D÷l finansin÷s pad÷ties jaunimo politikos srityje“.
Spalio 24 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovų susitikime, kurio metu buvo diskutuojama apie
galimybes įkurti šios organizacijos atstovybę Lietuvoje. Susitikime buvo pristatyta LiJOT veikla ir
aptartos bendradarbiavimo galimyb÷s.
Spalio 26 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo darbo grup÷s susitikime, kuriame
svarstytas šiuo metu Jaunimo reikalų departamento prie SADM, kartu su partneriais rengiamas darbo
su moksleivių savivaldomis praktinis gidas.
Spalio 27 d. LiJOT programų vadov÷ Greta Bingelyt÷ ir LiJOT tarptautinių programų referentas Ignas
Dirma dalyvavo Rytų Europos Studijų Centro (RESC) trijų metų gimtadienio min÷jimo švent÷je.
Švent÷s metu buvo prisiminti RESC ir LiJOT kartu vykdyti projektai. Taip pat buvo šnek÷ta apie
lūkesčius ir laukiamus rezultatus iš kito kartu vykdomo projekto „Kontaktų užmezgimo seminaro
Kaliningrade“, kuris vyks jau lapkričio 6-8 d.
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Spalio m÷n. vyko 3 susitikimai d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos. Susitikimuose dalyvavo
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ir LiJOT atstovai. Toliau
buvo tęsiamas darbas su strategijos dokumentu, diskutuojama d÷l strategijos tikslų ir uždavinių.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Spalio 5 d. vyko JOVKGS ekspertų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta vertinimo metodika,
siūlomos taisytinos vietos bei dalinamasi ekspertų gerąja ir blogąja praktikomis.
Spalio 9 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie SADM darbo
grup÷s susitikime d÷l „Jaunimo darbuotojo pripažinimo sistemos kūrimo“.
Spalio 9-12 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ Rimant÷ Ribačiauskait÷, LiJOT programų vadov÷
Greta Bingelyt÷ ir LiJOT tarptautinių programų referentas Ignas Dirma dalyvavo LiJOT projekto
„Work2Change“ nacionalinių jaunimo organizacijų atstovams pirmame seminare. Seminaro dalyviai
aiškinosi neformalaus ugdymo klausimus, lygino skirtingų valstybių patirtį, mok÷si metodų, kuriais
neformalų ugdymą galima naudoti kaip priemonę į aktyvią visuomeninę veiklą įtraukiant socialiai
atskirtą jaunimą. Daugiau informacijos apie šį projektą ir pirmąjį seminarą galite rasti LiJOT
tinklapyje internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3045.
Spalio 22 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Baltijos jūros valstybių
tarybos (BJVT) Jaunimo reikalų ekspertų grup÷s susitikime, kuriame pristat÷ kitais metais LiJOT
organizuojamą renginį „B-Young“, skirtą Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai.
Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, teikti komentarai ir pasiūlymai
tolesnei projekto raidai.
Spalio 23 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo organizacijos
„University Network of the European Capital of Culture“ atstovų susitikime. Renginio metu buvo
pristatyta LiJOT, diskutuota apie Europos jaunimui kylančias problemas, analizuotas kitų nacionalinių
jaunimo organizacijų tarybų darbas ir prioritetai.
Spalio 27 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus
dalyvavo susitikime su Vokietijos socialinio darbo ir socialin÷s pedagogikos instituto darbuotoja,
savanoryst÷s specialiste I. Krug. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi apie savanoryst÷s teisinį
reglamentavimą Vokietijoje ir Lietuvoje. Susipažinta su savanoryst÷s raida ir esama situacija
Vokietijos federacijoje. E. Rupkus užmezg÷ kontaktą su I. Krug d÷l galimų konsultacijų ir patirties
mainų reglamentuojant savanorystę Lietuvoje.
Spalio 27 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo
susitikime su Užsienio reikalų ministerijos atstovais d÷l ES Baltijos jūros strategijos. Buvo aptartas į
strategijos veiksmų planą įtrauktas LiJOT projektas „Jaunimo resursų centras“, kalb÷ta apie tolesnius
ES veiksmus d÷l šio dokumento.
Spalio 29 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su Akmen÷s raj. jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ biuro ir valdybos nariais. Buvo aptarta esama
jaunimo politikos situacija Akmen÷s rajone. E. Rupkus pristat÷ biuro savanoriams regionin÷s ir
nacionalin÷s jaunimo politikos struktūras, diskutavo „Apskritojo stalo“ identiteto ir funkcijų klausimu.
Spalio m÷n. JOVKGS r÷muose įvyko vienas jaunimo kompetencijų k÷limo renginys bei buvo įvertinta
vienos organizacijos veikla.

3

Jaunimo įgalinimas
Rugs÷jo 30 - spalio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva
referent÷ V.Ružait÷ dalyvavo Europos Eurodesk tinklo susitikime Stambule, Turkijoje. Jo metu
aptartos tinklo aktualijos bei veiklos planai 2010 metams. Tinklo susitikime taip pat dalyvavo
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros ir Europos Komisijos atstovai.
Spalio 7 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo darbo grup÷s susitikime d÷l LR
savanorių ir partizanų kapų priežiūros ir išsaugojimo. Susitikimo metu pasikeista nuomon÷mis ir
sutarta, jog reikalinga valstyb÷s programa, norint šį klausimą išspręsti iš esm÷s.
Spalio 7 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su ONE nuotykių parko atstovu
V.Krasnicku d÷l bendradarbiavimo galimybių. Sutarta d÷l ONE nuotykių parko prizų įsteigimo
Eurodesk Lietuva internetinio portalo lankytojams.
Spalio 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Aplinkos ministerijos
visuomen÷s informavimo ir viešųjų ryšių departamento vyr. specialiste R.Grušelionyte. Susitikimo
metu aptartas galimas ministerijos ir LiJOT bendradarbiavimas projekte „Misija Sibiras‘09“
Spalio 21 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LRV Koordinacin÷s tarybos pos÷dyje. Pos÷džio metu, Lietuvių bendruomenių
užsienyje projektams paskirstyta 31 000 Lt.
Spalio 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis ir Eurodesk Lietuva referent÷
V.Ružait÷ ved÷ informacinį seminarą „Studijos Europoje“ K÷dainių Šviesiosios gimnazijos
moksleiviams. Jo metu pristatytos studijų Europoje galimyb÷s bei atsakyta į moksleiviams kilusius
klausimus. Iš viso seminare dalyvavo daugiau nei 75 gimnazijos mokiniai.
Spalio 21 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Užsienio reikalų
ministerijos Ambasadoriumi specialiesiems pavedimams V.Gudaičiu. Susitikimo metu buvo kalb÷ta
apie šiuo metu rengiamą dvišalę sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos d÷l kapų,
esančių min÷tųjų valstybių teritorijose, priežiūros.
Spalio 29 d. LiJOT Prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
susitikime su AB „TEO LT“ Koorporatyvin÷s komunikacijos skyriaus direktoriumi V.Kaminsku ir
Socialin÷s atsakomyb÷s projektų vadove J.Jakimavičiene. Susitikimo metu aptartas bendradarbiavimas
populiarinant savanorystę Lietuvoje: teisinio reglamentavimo kūrimas, savanorystei skirto portalo
kūrimas, kiti, min÷tai temai aktualūs aspektai. Sutarta ieškoti bendradarbiavimo galimybių, keistis
informacija.
Spalio m÷n. Eurodesk Lietuva tinklapyje apsilank÷ 24324 unikalūs lankytojai, tinklapyje pasirod÷ 32
jaunimui ir jaunimo darbuotojams aktualios naujienos. Iš viso tinklo atstovus pasiek÷ 17 užklausų – į
visas jas buvo išsiųsti išsamūs atsakymai arba, jei tinklo atstovai netur÷jo reikiamos informacijos,
patarimai, kur galima būtų greičiausiai gauti atsakymus į dominančius klausimus.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Spalio 28 d. LiJOT viceprezidentas V.Dobilas ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) susitikime. Susitikimo metu daugiausia d÷mesio
buvo skirta art÷jančiai tinko metinei konferencijai ir jos paruošiamiesiems darbams.
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LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Spalio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

39526 unikalių lankytojų, 19,21 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
20516 unikalių lankytojų, 20,47 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
17052 unikalių lankytojų, 19,43 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt
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