Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2010 m.
lapkričio mėnesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Praėjusį mėn. įvyko 18 projekto „Misija Sibiras„10“ pristatymų visoje Lietuvoje (Alytuje, Dauguose,
Kaišiadoryse, Panevėţyje, Telšiuose, Vilniuje, ir t.t.), kuriuos veda šių metų ekspedicijos komandos
nariai. Kiekvienais metais po ekspedicijos grįţusi komanda paruošia istoriniais faktais, nuotraukomis,
dienoraščių ištraukomis ir kitomis detalėmis uţpildytą pristatymą, kurio pagalba jaunimui gali kiek
įmanoma vaizdingiau ir įdomiau perteikti patirtį Sibire, papasakoti ir parodyti, kaip atrodo lietuvių
kapinės, kokios yra grupės sutiktų lietuvių (vis dar gyvenančių Sibire) gyvenimo istorijos.
Daugiau informacijos: www.misijasibiras.lt.
Lapkričio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo Europos jaunimo forumo (YFJ) Generalinėje asamblėjoje, kuri
vyko Kijeve, Ukrainoje. Šiame renginyje išrinkta nauja YFJ vadovybė, Europos šalių nacionalinių
jaunimo organizacijų lyderiai aptarė kitus svarbius klausimus.
Lapkritį įvyko išplėstinis Jaunimo reikalų tarybos posėdis „Jaunimas ir kultūra“. Jį organizuoja Jaunimo
reikalų taryba prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Visą lapkričio mėnesį LiJOT atstovai dalyvavo susitikimuose dėl savanorių ruošimo Europos vyrų
krepšinio čempionatui, įvyksiančiam Lietuvoje, pasiruošimo darbų.
Lapkričio mėn. įvyko pirmasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos neformalaus
ugdymo asociacijos (LiNA) vykdomų mokymų kursų „TOT„as“ („Training of trainers“) seminaras.
Lapkričio mėnesį pradėtas Eurodesk Lietuva straipsnių ciklas apie studijas Europos šalyse, didelio
susidomėjimo sulaukė straipsnis apie studijas Jungtinėje Karalystėje.
Lapkričio mėn. įvyko 3 konsultacijų ir 2 mokymų renginiai organizacijoms, dalyvaujančioms Jaunimo
organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemoje (JOVKGS). Iki šių metų pabaigos dar planuojama atlikti
bent 2 organizacijų įvertinimus.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis lapkričio mėnesį,
pateiktomis žemiau.

Lapkričio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Lapkričio 3 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto posėdyje, kurio metu aptarti jaunimo politikai skirtų lėšų klausimai. LR Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komitetui priskirta svarstyti jaunimo politikai numatytą 2011 metų biudţeto projektą.
Lapkričio 10 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo LR Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komiteto posėdyje. Posėdţio metu buvo pristatyta Europos Komisijos iniciatyva jaunimo
judumui didinti „Youth on the Move“. Seimo nariai turėjo nemaţai klausimų, ypač juos domino, kaip ši
iniciatyva prisidės prie emigracijos didėjimo iš Lietuvos. LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai
paaiškino, kad ši iniciatyva yra Europos Komisijos ir jai nereikia valstybių narių tvirtinimo, nes
dokumentas jau priimtas ES Švietimo ministrų taryboje, tačiau komitetas nusprendė paprašyti LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadų dėl dokumento.
Lapkričio 10 d. įvyko LiJOT Valdybos posėdis. Jo metu LiJOT Valdyba aptarė Kontrolės komisijos
Rudens Asamblėjoje skaitytą pranešimą. Atsiţvelgdamas į rekomendacijas, išsakytas pranešime, LiJOT
prezidentas Šarūnas Frolenko raštu kreipėsi į Kontrolės komisijos narius, prašydamas atnaujinti LiJOT
viešųjų pirkimų tvarką ir su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
Lapkričio 11 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė
dalyvavo Nacionalinės darbo grupės, skirtos priţiūrėti ES Jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo
Lietuvoje, prieţiūrai. Susitikimo metu buvo apţvelgtas iš ES Jaunimo politikos valdymo grupės gautas
klausimynas, kuris turi būti pateiktas šiai grupei uţpildytas iki artimiausios ES jaunimo konferencijos.
LiJOT įsipareigojo paruošti klausimyną lietuvių kalba ir išplatinti tarp jaunimo bei surinkti ir susisteminti
apklausos rezultatus.
Lapkričio 11 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, valdybos narys M.Jurgutis ir tarptautinių programų
vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo Europos jaunimo forumo (YFJ) Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyko
Kijeve, Ukrainoje. Šiame renginyje buvo išrinkta nauja YFJ vadovybė bei patvirtinti keli nauji politiniai
dokumentai dėl jaunų ţmonių ir skurdo, dėl globalaus valdymo ir pozicija dėl „Veiklaus jaunimo“
programos ateities. Plačiau apie tai www.youthforum.org.
Lapkričio 11 d. LiJOT valdybos narys P.Mieţelis ir LiJOT tarptautinių reikalų referentas I.Dirma
dalyvavo Rytų Europos studijų centro surengtame susitikime su Gruzijos nevyriausybinių jaunimo
organizacijų atstovais. Susitikimo metu partneriams iš Gruzijos buvo pristatyta LiJOT ir didţiausios
Lietuvos jaunimo organizacijos. Kartu su Gruzijos jaunimo organizacijų atstovais buvo diskutuojama,
kaip galima būtų paskatinti aktyvesnį Lietuvos ir Gruzijos jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
Lapkričio 17 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo visuomenės atstovų susitikime su LR
Krašto apsaugos ministre R.Juknevičiene. Susitikimo metu aptarti krašto gynybos klausimai, galimybė
grįţti prie šauktinių kariuomenės.
Lapkričio 19 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
R.Kazlaitė dalyvavo SADM projekto „2010-ieji: Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai“
uţdarymo renginyje. Jo metu buvo trumpai pristatytos pagrindinės veiklos, padėkota prisidėjusiems prie jų

įgyvendinimo, įteikti apdovanojimai, daugiausiai nuveikusiems asmenims. Renginį vainikavo vaikų
sukurtas spektaklis „Kelionė į ţvaigţdes“.
Lapkričio 20-21 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma kartu su Alytaus visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovais dalyvavo paţintiniame vizite Rygoje, kur
susipaţino su Rygoje ir Rygos apylinkėse veikiančiomis jaunimo organizacijomis. Jaunimo organizacijų
atstovams iš Alytaus šis susitikimas buvo svarbus, nes jo metu buvo galima susipaţinti su organizacijų
Latvijoje atstovais ir uţmegzti ryšius taip skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Lapkričio 25 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Kultūros ministerijos Baltojoje salėje
vykusiame išplėstiniame Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdyje „Jaunimas ir kultūra“. Posėdţio metu
aptartos Lietuvos kultūros politikos jaunų ţmonių atţvilgiu tendencijos, kultūros prieinamumo jauniems
ţmonėms klausimai, kultūros įstaigų darbo su jaunimu galimybės ir kiti klausimai.
Lapkričio 25-28 d. LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo Kroatijos ir Slovėnijos jaunimo organizacijų
tarybų organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Aktyvus jaunimo dalyvavimas ir pilietiškumas“
Zagrebe, Kroatijoje. Konferencijos metu buvo keičiamasi gerosiomis praktikomis skatinant aktyvų
jaunimo dalyvavimą, taip pat buvo diskutuojama struktūrinio dialogo bei pariteto principų įgyvendinimo
temomis. G.Lomanaitė pristatė Lietuvos jaunimo politikos struktūrą ir egzistuojančius geruosius pariteto
principu sudaromų struktūrų pavyzdţius.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Lapkričio 2 d. E.Rupkus susitiko su ISM lektoriumi, verslo konsultantu B.Adomavičiumi dėl LiJOT
bendradarbiavimo su verslu ir lėšų paieškos tinklo kompetencijų kėlimo renginio apie pasiūlymų verslo
įmonėms rengimą moderavimo. Susitikimo metu sutarta dėl bendradarbiavimo rengiant susitikimą ir
renginio programos.
Lapkričio 3 d. įvyko susitikimas su organizacijomis, dalyvausiančiomis projekto „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2010-2011“ mokymuose, skirtuose nacionalinėms jaunimo organizacijų regioninių
padalinių stiprinimui. Susitikime dalyvavo 8 organizacijų atstovai. Pirmi mokymai įvyks dar šiemet, o likę
7 vyks nuo kitų metų sausio mėnesio.
Lapkričio 5 d. įvyko antrasis LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorių tinklo susitikimas. Susitikime
dalyvavo LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma ir LiJOT savanorė E.Markevičiūtė. Tinklo susitikime buvo pristatytos pagrindinės jaunimo
politikos struktūros Europoje bei tarptautinių veiklų finansavimo šaltiniai. Susitikimo dalyviai įsitraukė į
simuliaciją, kurios metu mokėsi rašyti tarptautinius projektus. Susitikimo dalyvių sukurtas tarptautinių
projektų idėjas vertino specialiai šiam susitikimui suburta ekspertų grupė. Ekspertai, vertindami susitikimo
dalyvių projektus, išsakė daug pastabų, kurios bus naudingos ateityje kuriant ir rašant tarptautinius
projektus.
Lapkričio 19-21 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė ir savanoris M.Zakarka dalyvavo
bendruose mokymuose, skirtuose visoms projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 20102011” organizacijoms partnerėms apie interesų paţinimą bei atstovavimą. Mokymų metu dalyviai
išsigrynino sritis, kuriose jie gali atstovauti jaunimo interesus. Analizavo jaunimo problemas konkrečiose
savivaldybėse. Pasidalino gerąja praktika apie interesų atstovavimo renginius savivaldybėse.

Lapkričio 24 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitikimo su verslininku
R.Laurinavičiumi dėl LiJOT bendradarbiavimo su verslu ir lėšų paieškos tinklo kompetencijų kėlimo
renginio apie derybas. Susitikimo metu sutarta dėl bendradarbiavimo rengiant susitikimą ir renginio
programos.
Lapkričio 25 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su ONE ir Labas nuotykių parko
projektų vadovu V.Krasnicku dėl barterinio bendradarbiavimo viešinant įmonės paslaugas. Susitikimo
metu susitarta dėl pagrindinių bendradarbiavimo principų ir sutarties rengimo.

Jaunimo įgalinimas
Lapkričio 1-3 d. LiJOT tarptautinių reikalų referentas I.Dirma dalyvavo Estijos nacionalinės jaunimo
organizacijų tarybos ir Atviros Estijos fondo surengtoje konferencijoje „Jaunimo įsitraukimas į
demonstracijas ir riaušes“ Taline, Estijoje. Konferencijoje dalyvavo jaunimo organizacijų atstovai iš
Baltijos jūros ir Kaukazo regionų valstybių. Konferencijoje buvo aptartos pastaraisiais metais Europoje
vykusios demonstracijos ir riaušės bei tai, kaip į tai įsitraukia jaunimas. Konferencijos dalyviai pristatė
skirtingas patirtis iš savo šalių. Kartu visi konferencijos dalyviai teikė siūlymus, kaip galima uţtikrinti,
kad demonstracijos nevirstų riaušėmis ir nebūtų nukentėjusių.
Lapkričio 3 d. LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento sukurtos darbo
grupės susitikime dėl jaunimo darbuotojų statuso pripaţinimo. Darbo grupės susitikime buvo nuspręsta
tolesnė veikla ir pasidalinta atsakomybėmis.
Lapkričio 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo virtualioje Europinės darbo grupės,
savanoriškos veiklos klausimams spręsti (EYV 2011 Alliance Working Group), konferencijoje.
Konferencijoje buvo pristatyti darbo grupės tikslai, sudėtis, veiksmų planas 2011-iesiems metams.
Lapkričio 5-10 d. vyko pirmasis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir Lietuvos neformalaus
ugdymo asociacijos (LiNA) vykdomų mokymų kursų „TOT„as“ („Training of trainers“) seminaras.
Kursais siekiama ugdyti mokymų vadovų asmenines bei profesines kompetencijas, kurios įgalins juos
rengti, įgyvendinti ir vertinti mokymo veiklas, paremtas besimokančiųjų poreikiais bei atitinkamomis
metodikomis.
Lapkričio 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su „EuroBasket„2011“
organizaciniu komitetu. Susitikime diskutuota, kiek savanorių reikia sėkmingam „EuroBasket„2011“
Lietuvoje įgyvendinti.
Lapkričio 10 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Tarptautinės teisės ir verslo
aukštosios mokyklos lektoriumi C.Brebbia. Susitikimo metu diskutuota, kuo aukštoji mokykla gali
prisidėti prie EuroBasket„2011 savanorių rengimo, bei galimo bendradarbiavimo iki renginio.
Lapkričio 10 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR Uţsienio reikalų
ministerijos kuruojama darbo grupe dėl Lietuvos ir Rusijos vyriausybių susitarimo dėl karių ir civilių karo
ir represijų aukų kapaviečių. Susitikime buvo pristatyti LiJOT projekto „Misija Sibiras” ekspedicijų
rezultatai, aptarta LR Kultūros ministerijos rengiamos kapų prieţiūros programos situacija.

Lapkričio 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis skaitė pranešimą apie jaunimo
galimybes Europoje Socialinių mokslų kolegijoje Klaipėdoje. Jo metu studentams pristatytos savanoriškos
veiklos, mainų ir jaunimo projektų galimybės Europoje, taip pat Eurodesk tinklas ir jo teikiamos
paslaugos. Renginyje dalyvavo virš 70 studentų, kurie po pranešimo aktyviai uţdavė klausimus juos
dominančiomis temomis.
Lapkričio 24 d. LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento sukurtos darbo
grupės susitikime dėl jaunimo darbuotojų statuso pripaţinimo. Susitikimo metu buvo pristatyti galimi
akreditacijos modeliai ir konsultacijų su uţsienio ekspertais rezultatai.
Lapkričio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma dalyvavo susitikime su Europos vyrų krepšinio čempionato 2011 metais Lietuvoje renginių
miestuose ir savanorių koordinatoriais. Susitikimo metu buvo pasidalinta informacija, kokie procesai jau
yra pradėti sprendţiant šio, visai Europai svarbaus, renginio technines detales ir savanorių klausimus.
Lapkričio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma dalyvavo susitikime su „EuroBasket„2011“ miestų organizacinių komitetų ir miestų savanorių
koordinatorių vadovais. Susitikime pristatyti savanorių atrankos ir mokymų modeliai, aptarti savanoriškos
veiklos sričių aprašai, aptartas laiko grafikas bei veiklos iki čempionato pradţios.
Lapkričio 26 d. LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma baigiamajame Visuotinės Švietimo
savaitės 2010 renginyje moksleiviams iš visos Lietuvos pristatė savanoriškos veiklos galimybes Lietuvoje.
Moksleiviai turi maţai informacijos apie tai kur gali savanoriauti, nors daţnai gali skirti tam daug laiko ir
aktyviai įsitraukti į šią veiklą, kuri lygiai taip pat naudinga ir jiems patiems.
Lapkričio 29 – gruodžio 2 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo „EuroBasket‟2011”
susitikimuose su FIBA Europe ir miestų, kuriuose vyks Europos vyrų krepšinio čempionatas, savivaldybių
darbuotojų susitikimuose. Jų metu buvo apţiūrėtos arenos, viešbučiai, tartasi dėl savanorių poreikių
kiekviename mieste.
Lapkričio mėnesį Eurodesk Lietuva tinklapyje pasirodė 49 jaunimui ir dirbantiems su jaunimu aktualios
naujienos, taip pat pradėtas Eurodesk Lietuva straipsnių ciklas apie studijas Europos šalyse. Lapkričio
mėnesį pasirodė didelio susidomėjimo sulaukęs straipsnis apie studijas Jungtinėje Karalystėje. Lapkritį
tinklo atstovus pasiekė 44 uţklausos, į kurias buvo išsiųsti išsamūs atsakymai arba nuorodos, kur ieškoti
informacijos. Iš viso per mėnesį Eurodesk Lietuva portale apsilankė 24 976 unikalūs lankytojai.

Socialinės atskirties mažinimas
Lapkričio 12-13 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo Socialinio verslumo forume Rygoje. Forume
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai pristatė socialinio verslo idėjas, buvo aptartos socialinio verslumo
aktualijos Europoje ir visame pasaulyje.
Lapkričio 21 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė ir administratorė J.Ţilėnaitė dalyvavo socialinio verslumo
konferencijoje „Iššūkis - socialinis verslumas“, kuriame buvo aptartos socialinio verslumo aktualijos
Lietuvoje ir Indijoje.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
Lapkričio mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

24 976 unikalūs lankytojai, 32,35% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
14 154 unikalūs lankytojai, 29,57% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
30 016 unikalūs lankytojai, 48,18% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą.

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

