Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2011 m.
balandžio mėnesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Balandţio mėn. Vyriausybė atsiţvelgė į Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) pastangas gerinti
teisinę padėtį ir veiklos sąlygas Lietuvoje, pritardama pateiktų įstatymo projektų svarstymui Seime.
Balandį Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų
plėtros programos įgyvendinimo 2011–2013 metų priemonių planą.
Šį mėnesį įvyko tradicinis LiJOT Vadovų klubas. Renginys organizuojamas prieš LiJOT Asamblėją,
susitikimo metu su LiJOT organizacijų narių atstovais aptariama būsimos Asamblėjos darbotvarkė,
pristatomi dokumentai, kurie bus svarstomi Asamblėjos metu, vadovai kviečiami teikti pasiūlymus dėl
darbo grupių ir kitų darbotvarkės dalių.
Balandţio mėn. prasidėjo jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‟11”
dalyvių atranka dviems ekspedicijoms: į Tadţikistano Respubliką (Tadţikiją) ir Rusijos Federaciją,
Tomsko sritį.
Balandţio pabaigoje Kauno sporto halėje įvyko „EuroBasket 2011“ savanorių mokymai, kuriuos
organizavo „EuroBasket 2011“ organizacinis komitetas ir LiJOT atstovai. Renginio metu per 2000
savanorių buvo supaţindinti su svarbiausiomis savanorių atsakomybėmis.
Balandţio mėn. startavo LiJOT įgyvendinamas konkursas „Savanoriškos veiklos sostinės“. Lietuvoje bus
išrinktos ir paskelbtos penkios „Savanoriškos veiklos sostinės“, kuriomis gali pretenduoti tapti visi šalies
miestai bei miesteliai. Iškovoję „Savanoriškos veiklos sostinės“ titulą miesto ar miestelio gyventojai savo
gyvenamojoje vietoje organizuos įvairias savanoriškas veiklas, į kurias įsitraukti galės visa bendruomenė.
Balandį Eurodesk Lietuva komanda vykdė veiklas su jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ nariais,
dalyvavo įvairiuose Lietuvos miestuose vykusiose konferencijose, susitikimuose apie savanorišką veiklą.
Šį mėnesį Eurodesk.lt apsilankė 40 916 unikalių IP, atsakytos 34 uţklausos, portale paskelbta 70
naujienų.
Balandţio mėnesį įvyko mokymai Jauniesiems socialdemokratams, nacionalinei jaunimo organizacijai
"Jaunimo organizacija DARBAS" ir Lietuvos Skautijai.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis balandžio mėnesį,
pateiktomis žemiau.

Balandžio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Balandžio 4 d. tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime su APYN (Alkoholio
politikos jaunimo tinklas) atstovais. Susitikimo metu APYN pristatė savo veiklą, buvo diskutuojama apie
alkoholio vartojimo prevencijos priemones ir jų integraciją į APYN vykdomas veiklas. Taip pat buvo
diskutuojama apie LiJOT tapimą APYN oficialiosios organizacijos steigėjais. Buvo nuspręsta šį klausimą
perduoti svarstyti Asamblėjai.
Balandžio 6-8 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir LiJOT tarptautinių programų
referentas I.Dirma dalyvavo Šiaurės-Baltijos valstybių nacionalinių jaunimo organizacijų tarybų
susitikime. Susitikimas vyko Reikjavike, Islandijoje. Susitikimo metu aptarti tikslai, kurie buvo keliami
2010 metų pabaigoje vykusiai Europos Jaunimo Forumo asamblėjai. Taip pat aptartas tolimesnis
bendradarbiavimas ir atnaujintas susitarimas tarp Šiaurės-Baltijos šalių nacionalinių jaunimo organizacijų
tarybų.
Balandžio 11 d. vyko Nacionalinės darbo grupės, skirtos įgyvendinti ES jaunimo strategiją, susitikimas,
kuriame dalyvavo LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė A.Lumbytė. Susitikimo metu buvo tariamasi, kokiu būdu pateikti informaciją Europos
valdymo komitetui apie struktūrinio dialogo įgyvendinimą.
Balandžio 15 d. įvyko tradicinis LiJOT Vadovų klubas. Renginys organizuojamas prieš LiJOT
Asamblėją, susitikimo metu su LiJOT organizacijų narių atstovais aptariama būsimos Asamblėjos
darbotvarkė, pristatomi dokumentai, kurie bus svarstomi Asamblėjos metu, vadovai kviečiami teikti
pasiūlymus dėl darbo grupių ir kitų darbotvarkės dalių. Šio Vadovų klubo metu daugiausia dėmesio buvo
skirta LiJOT strategijos juodraščio svarstymui.
Balandžio 18 d. Prezidentūroje įvyko renginys, skirtas Europos savanoriškos veiklos metams paminėti.
Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LiJOT prezidentas Šarūnas
Frolenko, Socialinės apsaugos ir darbo ministras D.Jankauskas bei daug svečių iš kitų nevyriausybinių
organizacijų, uţsiimančių savanoriškos veiklos populiarinimu. Renginyje susirinkusiems svečiams buvo
pristatytas pirmą kartą Lietuvoje rengiamas konkursas „Savanoriškos veiklos sostinės“, kurį įgyvendina
LiJOT.
Balandžio 18-20 d. LiJOT savanoris M.Černiauskas dalyvavo Londone vykusiame programos „HEART“
Valdybos posėdyje, kuriame pristatė LiJOT veiklos ataskaitą uţ praėjusius mėnesius, aptarė projekto
įgyvendinimo eigą ir artimiausius tikslus.
Balandžio 19 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir LiJOT tarptautinių programų
referentas I.Dirma susitikimo su Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja – Kristina Dambrauskaite.
Susitikimo metu aptartas LiJOT ir JRD bendradarbiavimas įgyvendinant ir formuojant tarptautinę jaunimo
politiką.

Balandžio 21 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja A.Kvikliene. Susitikimo metu aptartos Europos
jaunimo savaitės veiklos ir kalbėta apie galimą šių dviejų struktūrų bendradarbiavimą.
Balandžio 21 d. įvyko tradicinis susitikimas tarp LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstovų.
Susitikimai vyksta vieną kartą per mėnesį, juose dalyvauja LiJOT prezidentas, valdybos ir biuro atstovai.
Šio susitikimo metu buvo pristatytas naujas JRD direktorius M.Kuliavas. Taip pat kalbama apie
einamuosius bendrus darbus ir ateities bendradarbiavimo perspektyvas.
Balandžio 30 d. LiJOT Valdybos narys P.Mieţelis ir LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma
susitiko su Kaliningrado jaunimo organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos galimybės skatinti
bendradarbiavimą tarp Rusijos Federacijos, Kaliningrado srities ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
bei artimiausi projektai, kurie bus įgyvendinami.
Balandžio mėn. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodţio 1 d. nutarimo Nr.
1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ (Ţin., 2010,
Nr. 142-7299) 2.2 punktu, š. m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. A1-193 Socialinės apsaugos ir darbo
ministras patvirtino Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių planą. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba buvo viena aktyviausių darbo
grupės, skirtos šio priemonių plano rengimui, dalyvių. Darbo grupės veikloje taip pat dalyvavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento atstovai.
Balandžio mėn. Vyriausybė atsiţvelgė į Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) pastangas gerinti
teisinę padėtį ir veiklos sąlygas Lietuvoje, pritardama pateiktų įstatymo projektų svarstymui Seime.
Dokumentuose siūloma apibrėţti, kas yra NVO, supaprastinti jų steigimo procedūras, veiklos sąlygas, taip
pat grąţina galimybes asociacijos nariams patiems spręsti organizacijos valdymo ir balsų pasiskirstymo
klausimus.
Balandžio mėn. vyko keletas darbo grupės dėl „Veiklaus jaunimo“ programos ateities susitikimų,
kuriuose dalyvavo tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, LiJOT tarptautinių programų
referentas I.Dirma ir LiJOT Valdybos nariai M.Jurgutis, J.Pagojus ir A.Armonaitė. Darbo grupės buvo
suformuota iš LiJOT organizacijų narių, jos tikslas buvo parengti poziciją dėl „Veiklaus jaunimo“
programos ateities po 2013 metų, kai dabartinė programa baigiama įgyvendinti.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Balandžio 2-3 d. vyko mokymai Jauniesiems socialdemokratams. Mokymų metu buvo pristatyti
nacionalinės jaunimo politikos prioritetai ir ilgalaikė strategija. Buvo analizuotas organizacijos vaidmuo ir
įtaka regioninėse jaunimo organizacijų tarybose. Veiksmų planavimo metu išskirtos pagrindinės veiklos
kryptys ir prioritetai 2011 m.
Balandžio 8-10 d. vyko mokymai nacionalinei jaunimo organizacijai "Jaunimo organizacija DARBAS".
Mokymų metu buvo pristatyta regioninė jaunimo politika, pagrindiniai jos įgyvendinimo principai.
Aptartos pagrindinių regioninės jaunimo politikos veikėjų funkcijos bei veiklos kryptys. Pristatyta
nacionalinė jaunimo politika ir ilgalaikė jos strategija.
Balandžio 16-17 d. regioninių reikalų koordinatorė A.Lumbytė ir regioninių reikalų referentas M.Zakarka
dalyvavo mokymuose nacionalinei jaunimo organizacijai Lietuvos Skautija. Mokymų metu buvo

pristatyta regioninė jaunimo politika, teisinis jaunimo organizacijų reglamentavimas. Mokymų dalyviai
planavosi pagrindines savo veiklas 2011 m. Taip pat buvo pristatyti nacionalinės jaunimo politikos
prioritetai ir ilgalaikė strategija.

Jaunimo įgalinimas
Balandžio 5 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir LiJOT programų vadovas
A.Marcinkus buvo susitikę su Slovakų radijo ţurnalistu, kuris domėjosi savanoriškos veiklos situacija
Lietuvoje.
Balandžio 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, referentė V.Ruţaitė ir JTBA darbuotoja
A.Kviklienė rengė nuotolinį įvadinį seminarą (ang. webinar) jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“
nariams. Seminaro metu pristatytos Eurodesk Lietuva ir ES „Veiklus jaunimas“ programos, tinklo veiklos
principai, artimiausios veiklos planas. Seminare dalyvavo 15 tinklo narių.
Balandžio 11 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
darbo grupės dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas ţyminčių paminklų
prieţiūros tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo susitikime LR Kultūros ministerijoje.
Balandžio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su „Komunikacija Facebook„e“
dėl Eurodesk Lietuva profilio Facebook.com. Aptarta profilio tobulinimo koncepcija ir sutarta dėl
specialaus ţaidimo „Ką veiksi vasarą?“ profilio fanams rengimo ir mokymų apie socialinės ţiniasklaidos
naudojimą viešųjų ryšių specialistų tinklui organizavimo.
Balandžio 13-16 d. Eurodesk Lietuva savanorė G.Bruţaitė dalyvavo JTBA mokymuose Europos jaunimo
savaitės projektų įgyvendintojams ir jauniesiems ţurnalistams „Kokybės link“, kurio metu buvo
susipaţinta su Europos jaunimo savaitės istorija, ES jaunimo veiklos prioritetais ir naujomis strategijomis,
tikslinama Europos jaunimo savaitės veikla, kuriamas reklaminis filmukas. Taip pat sukurtos mobilios
grupės, visos jaunimo savaitės metu ruošiančios reportaţus iš visos Lietuvos.
Balandžio 14 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė kartu su LiJOT Valdybos nariu P.Mieţeliu
dalyvavo Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos organizuotoje konferencijoje „Neformaliojo švietimo
krepšelis – realybė, pokyčiai, nauda“ Klaipėdoje. Konferencijoje dalyvavo virš 150 ţmonių iš skirtingų
organizacijų ar institucijų. Konferencijos metu buvo pristatyta visa neformaliojo švietimo krepšelio
atsiradimo istorija, dabartinė siūloma krepšelio duomenų bazės sistema „Pakis“, dar kartą prisimintas
neformaliojo švietimo atsiradimas, eiga, nauda. Svečias iš Norvegijos pristatė savo šalies situaciją darbo
su vaikais ir jaunimu bei vieną gerosios praktikos pavyzdį apie interneto panaudojimą registruojant vaikus
į švietimo įstaigas. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas pasakojo federacijos bendradarbiavimo su
verslu pavyzdţius, pasakojo kaip dar galima vystyti ir tobulinti neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo
paslaugų kokybę.
Buvo skaitytas vienas pranešimas apie formalųjį ugdymą papildančias vaikų ugdymo programas.
Pabaigoje skaitytas pranešimas apie IT naujovių panaudojimą, įgyvendinant visą sistemą.
Balandžio 15 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Rusijos Federacijos
Ambasados darbuotojais. Susitikimo metu pristatytas projektas „Misija Sibiras„11“, sutarta
bendradarbiauti rengiant ekspediciją į Tomsko sritį.

Balandžio 15 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su projekto „Misija Sibiras„11“
partnerių, portalo Delfi.lt atstovais. Susitikime sutarta tęsti sėkmingą bendradarbiavimą.
Balandžio 15 d. LiJOT savanoris M.Černiauskas organizavo ir atliko fokus grupės diskusiją, skirtą
išsiaiškinti, ką galima būtų įdėti į internetinės svetainės, skirtos kovoti prieš jaunimo įtraukimą į
nusikalstamą veiklą, dalį, skirtą lietuviams.
Balandžio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Danijos Tvind mokytojų
rengimo universiteto atstove A.Jankauskaite dėl bendradarbiavimo galimybių. Aptarta universiteto veikla
ir jos išskirtinumas, sutarta apsikeisti informacija.
Balandžio 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su JCDecaux Lietuva socialinių
projektų vadove A.Matuzaite dėl bendradarbiavimo galimybių. Buvo apsikeista artimiausiais viešinimo
planais ir aptarta galimybė geresnėmis sąlygomis gauti socialinės reklamos galimybes.
Balandžio 20 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus
susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie SADM Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus
darbuotojomis K.Dambrauskaite ir E.Matulevičiūte dėl jaunimo informavimo. Aptartos tolimesnio
bendradarbiavimo galimybės, sutarta dėl galimybės teikti siūlymus JRD internetinio portalo atnaujinimui,
jaunimo organizacijų duomenų bazės sujungimui. Taip pat sutarta dėl jaunimo informavimo koncepcijos
rengimo galimybės.
Balandžio 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su VDU doktorantu A.Šimkumi,
rašančiu disertaciją apie savanorišką veiklą sporte. Susitikimo metu LiJOT atstovas pristatė savanorių
atrankos, koordinavimo veiklas „EuroBasket2011“ metu.
Balandžio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo EK atstovybės Lietuvoje ir
JTBA rengtuose „Savanorystės pašnekesiuose“ apie savanorišką veiklą Lietuvoje. E.Rupkus pristatė
LiJOT veiklas savanoriškos veiklos tema ir Eurodesk Lietuva informacinius resursus apie savanoriavimą.
Balandžio 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR URM atstovais. Susitikimo
metu tartasi apie bendradarbiavimą projekte „Misija Sibiras„11“.
Balandžio 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko su JTBA
darbuotoja A.Kvikliene dėl jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ tarpinio įvertinimo ir artimiausių
kompetencijų kėlimo renginių. Sutarta rengti pasyvių narių poreikių tyrimą, rengti specialius mokymus
rudenį.
Balandžio 21 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir „Ţinau viską“ jaunosios ţurnalistės
G.Vaičeliūnaitė ir S.Dijokaitė dalyvavo ţiniasklaidos apdovanojimų „EuroMedija 2011“ renginyje.
Balandžio 21 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR URM ministru
A.Aţubaliu. Susitikimo metu ministrui buvo pristatyta rengiama Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių
kapų ir palaidojimo vietas ţyminčių paminklų prieţiūros programa.
Balandžio 27 ir 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus skaitė pranešimus „Savanoriška
veikla: kas ir kaip?“ ir „Savanoriauk Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje“ Utenos ir Alytaus Europos
informacijos centrų Europe Direct rengtose diskusijose apie savanorišką veiklą. Alytuje vykusioje

diskusijoje taip pat savo veiklą pristatė ir asmeninėmis patirtimis dalijosi Europos savanorių tarnybos
savanoriai I.Popova ir K.Johnson. Renginiuose dalyvavo atitinkamai 68 ir 25 dalyviai.
Balandžio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Vokietijos Sachsen-Anhalt
Europos jaunimo kompetencijų centro „GoEurope“ vadovu Ch.Scharf dėl galimo bendradarbiavimo.
Susitikimo metu sutarta rengti paţintinį vizitą į centrą Vokietijoje ir kitas jaunimo informavimo įstaigas.
Balandžio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė L.Butkutė dalyvavo TEO
rengtame savanoriškų organizacijų prisistatymo renginyje, kuriame artimiau susipaţino su 8 skirtingų
savanoriškų organizacijų veikla ir pasiūlymais savanoriams.
Balandžio 29 d. Kauno sporto halėje įvyko „EuroBasket 2011“ savanorių mokymai, kuriuos organizavo
„EuroBasket 2011“ organizacinis komitetas ir LiJOT atstovai. Renginio metu per 2000 savanorių buvo
supaţindinti su svarbiausiomis savanorių atsakomybėmis. Šie mokymai taip pat yra atrankos dalis, po
mokymų savanorišką veiklą tęsti bus kviečiamas reikiamas savanorių skaičius.
Daugiau informacijos http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4200
Balandžio 30 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė dalyvavo „Ţinau viską“ jauniesiems ţurnalistams
skirtame fotografijos seminare. Jo metu, drauge su lektoriais A.Ruţe ir G.Kasperioniu, buvo aiškinamos
fotografijos subtilybės ir dalijami patarimai, kaip padaryti gerą nuotrauką.
Balandžio 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus skaitė pranešimą „Savanoriauk
Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje“ ir moderavo darbo grupę „Ţurnalistinis tyrimas: Raudonės
gyventojų poţiūris į savanorišką veiklą“ Tauragės Europos informacijos centro Europe Direct rengtoje
Apskritojo stalo riterių konferencijoje apie savanorišką veiklą Raudonės pilyje. Renginyje dalyvavo 93
dalyviai.
Balandžio mėn. prasidėjo jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‟11”
dalyvių atranka dviems ekspedicijoms: į Tadţikistano Respubliką (Tadţikiją) ir Rusijos Federaciją,
Tomsko sritį. Šiais metais anketoje prašoma ne tik asmeninės motyvacijos, bet ir pasidalinti ţiniomis apie
tremties laikotarpį. Prie anketos galima prisegti ir dokumentų – nuotraukų, autentiškų liudijimų, kitos
informacijos. Taip tikimasi surinkti ir unikalių, iki šiol viešai neskelbtų duomenų apie tremties laikotarpį.
Atranka į projektą vyksta vieną mėnesį.
Balandžio mėn. startavo LiJOT įgyvendinamas konkursas „Savanoriškos veiklos sostinės“. Lietuvoje bus
išrinktos ir paskelbtos penkios „Savanoriškos veiklos sostinės“, kuriomis gali pretenduoti tapti visi šalies
miestai bei miesteliai. Iškovoję „Savanoriškos veiklos sostinės“ titulą miesto ar miestelio gyventojai savo
gyvenamojoje vietoje organizuos įvairias savanoriškas veiklas, į kurias įsitraukti galės visa bendruomenė.
Asmenys ir organizacijos, norintys iškovoti savo miestui „Savanoriškos veiklos sostinės“ vardą, kviečiami
pildyti anketą, skelbiamą informaciniame portale „Eurodesk Lietuva“ (www.eurodesk.lt/sostine). Projekto
veiklos numatytos š.m. geguţės – spalio mėn.
Balandžio mėn. vyko intensyvūs susitikimai su savanoriais maketuotojais ir vertėjais, kuriuose dalyvavo
LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė. LiJOT nuolat ieško pagalbininkų įgyvendinant
įvairias veiklas. Maketuotojai padeda LiJOT sukurti projektų vizualiuosius apipavidalinimus, kuria
interneto svetainių išvaizdą, maketuoja leidinius. Savanoriai vertėjai padeda išversti iš anglų ir rusų kalbų
svarbią jaunimui informaciją.

Balandžio mėn. pradėtas leisti Eurodesk Lietuva naujienlaiškis jaunimo organizacijoms, ieškančioms
partnerių tarptautiniams projektams.
Balandžio mėn. Eurodesk.lt apsilankė 40916 unikalių IP, atsakytos 34 uţklausos, portale paskelbta 70
naujienų.

Socialinės atskirties mažinimas
-

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

40 916 unikalūs lankytojai, 56,26% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
18 281 unikalūs lankytojai, 41,67% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
45 102 unikalūs lankytojai, 68,63% 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

