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

Pagrindinės veiklos
Geguţės mėn. pradţioje Druskininkuose, centre „Dainava“ įvyko eilinė LiJOT 29-oji Asamblėja.
Renginio metu jaunimo organizacijų atstovai priėmė naujus dokumentus, išrinko LiJOT jaunimo politikos
formavimo ir valdymo organų – LiJOT Valdybos, LiJOT Kontrolės komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos
– naujus narius.
Geguţės mėn. įvyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis. Jo metu aptartas ir patvirtintas JRT metų
veiklos planas, pristatyta Globalios Lietuvos strategija, aptartos planuojamos veiklos su pasaulio lietuvių
jaunimu ir kt.
Geguţę Eurodesk Lietuva komanda rengė Europos jaunimo savaitei skirtą viešumo akciją Vilniaus
Katedros aikštėje. Akcijoje dalyvavo apie 100 jaunų ţmonių, kurie praeiviams parodė, kad „jauna Europa
juda“. Po akcijos 300 geltonų ir mėlynų popierinių lėktuvėlių, sveikinančių su Europos jaunimo savaite,
buvo išdalinti praeiviams.
Šį mėnesį LiJOT kartu su partneriais, Lietuvos televizijos eteryje surengė palaikymo akciją – koncertą,
kurio metu visuomenė galėjo prisidėti prie sėkmingo projekto „Misija Sibiras„11“ įgyvendinimo.
Geguţės mėn. Eurodesk Lietuva pradėjo mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Ką veiksi vasarą?“.
Kampanijos metu pristatyti nauji Eurodesk Lietuva informaciniai resursai savanoriškos veiklos, vasaros
stovyklų, kelionių Europoje ir darbo vasarai srityse. Parengtas ir integruotas į portalą atskiras vasaros
temų meniu, kurio pagalba galima greitai pasiekti naujas informacines paslaugas.
Geguţę paskelbtos pirmos trys Savanoriškos veiklos sostinės – Alytus, Kėdainiai ir Birţai. Šį mėnesį vyko
paruošiamieji darbai prieš Alytuj tampant sostine birţelio mėn. buvo kontaktuojama su vietos valdţia,
savanoriais, verslininkais ir ţiniasklaida.

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

Gegužės mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla

Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Gegužės 6 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo konferencijoje „Nauji gebėjimai naujiems
darbams. Socialinio dialogo ir socialinių partnerių vaidmuo įgyvendinant strategiją Europa 2020“.
Renginyje LiJOT Prezidentas skaitė pranešimą „Lietuvos jaunimo uţimtumo problemos".
Gegužės 6 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko viešėjo Seimo Europos informacijos biure, kur įvyko
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuojama „Europos
savaitės" diskusija „Savanorystė Lietuvoje: tradicija ar naujovė?". LiJOT Prezidentas skaitė pranešimą
tema „Jaunimo organizacijų vaidmuo ES savanoriškos veiklos metais".
Gegužės 6-7 d. įvyko Europos jaunimo forumo (YFJ) Narių Taryba (Council of Members – COMEM),
kurioje dalyvavo LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė. Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT) yra tikrieji YFJ nariai. Narių Taryba vyko Belgijos mieste Antverpene, kuris yra 2011-ųjų
metų Europos jaunimo sostinė. Plačiau apie tai galite paskaityti čia: http://www.aeyc2011.be/nl. Narių
Taryba yra įstatuose apibrėţtas Europos jaunimo forumo renginys, kuriame dalyvauja visi YFJ nariai.
Renginys skirtas plėtoti bendradarbiavimui tarp narių, pristatyti ir plėtoti YFJ vykdomą jaunimo politiką,
kurti pozicijas ir kitus dokumentus, teikti pasiūlymus ir pataisymus įvairiems dokumentams, balsuoti dėl
politinių pozicijų, narystės ir kitais klausimais.
Gegužės 7-8 d. Druskininkuose, centre „Dainava“, įvyko eilinė LiJOT 29-oji Asamblėja. Renginio metu
priimti dokumentai: rezoliucijos Dėl valstybės tabako kontrolės politikos, Dėl valstybės alkoholio
kontrolės politikos, Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo, Dėl uţ jaunimo politiką
atsakingos ministerijos kūrimo bei pozicijos Dėl Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas” ateities
ir Dėl uţ jaunimo politiką atsakingos ministerijos kūrimo.
Antrąją renginio dieną išrinkti nauji LiJOT jaunimo politikos formavimo ir valdymo organų – LiJOT
Valdybos, LiJOT Kontrolės komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos – nariai. Prie LiJOT Valdybos narių –
Aušrinės Armonaitės, Loretos Pivoriūnaitės ir Vytauto Zulono prisijungė Jonas Ignatavičius, Martynas
Pilkis, Marija Šaraitė, dviejų metų kadencijai perrinkta Aurelija Trimonytė ir vienerių metų kadencijai –
Mantas Jurgutis. LiJOT Valdyboje kadenciją baigė Paulius Mieţelis ir Julius Pagojus.
LiJOT Kontrolės komisijoje metų kadenciją eis Irma Gudţiūnaitė, Mindaugas Guščius, Dovydas
Kinderys, Kipras Krasauskas bei antrajai metų kadencijai perrinkta Rima Kondrataitė. Kadenciją baigė
Antanas Jonikaitis, Kamilė Dţiovalaitė, Mantas Simanavičius ir Jovita Valatkaitė.
Naujaisiais Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nariais tapo Nerijus Buivydas, Paulius Mieţelis, Vytautas
Mitalas, Elena Sinkevičiūtė ir antrajai kadencijai perrinktas Andrius Stasiukynas. Jie pakeitė Vaidą
Augūną, Laurą Liubinaitę, Audrių Makauską ir Vainių Šarmavičių.
Gegužės 11 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavo Seimo narės Dalios Kuodytės ir LR
Liberalų sąjūdţio Ţmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto organizuotoje apskrito stalo
diskusijoje „Nevyriausybinės organizacijos ir valdţia: paramos prašytojai ar partneriai?”. Joje NVO
politikos architektai ir ekspertai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir pilietinės visuomenės plėtros
klausimams neabejingi politikai nagrinėjo NVO veiklos galimybes gerinančius siūlymus.
Gegužės 11 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime su Kinijos
ambasados Lietuvoje atstove. Susitikimo metu buvo aptarti 2011-ieji – ES-Kinijos jaunimo metai,
svarbiausi šių metų tikslai ir renginiai. Kinijos ambasada pakvietė LiJOT atstovus į atvirų durų dienas
ambasadoje.

Gegužės 11 d. LiJOT savanorė G.Lomanaitė dalyvavo Europos-Azijos fondo organizuotoje diskusijoje
„Demografiniai pokyčiai Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“. Diskusijos metu buvo dalinamasi
mintimis apie įvairių šalių praktikas kuriant kartų dialogą. LiJOT atstovė skaitė pranešimą „Šiandieniniai
iššūkiai jaunimui“, kur trumpai apţvelgė pagrindines problemines sritis jauniems ţmonėms Lietuvoje.
Gegužės 15-18 d. LiJOT Valdybos nariai M.Pilkis, L.Pivoriūnaitė ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė A.Lumbytė dalyvavo konferencijoje „European Youth Week flagship programme on
Structured Dialogue“, vykusioje Briuselyje. Čia buvo vertinamas vykęs struktūrinio dialogo ciklas, kuriuo
siekiama, kad nacionalinės vyriausybės ir jaunimo organizacijos kartu siektų kuo geresnių rezultatų,
naudojant struktūrinį dialogą kaip konsultacijų su jaunimu metodą. Konferencijos metu yra apţvelgiami
nacionalinių konsultacijų su jaunimu metu surinkti duomenys, iš kurių jaunimo ir nacionalinių
vyriausybių, Europos komisijos atstovai formuoja galutinius pasiūlymus-rekomendacijas jaunimo
uţimtumo tema, su kuria buvo dirbama 1.5 metų Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos pirmininkavimo
laikotarpiais.
Gegužės 17 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo Europos jaunimo savaitės
proga rengtoje konferencijoje Kaune, kurioje skaitė pranešimą „Lietuvos jaunimo politikos raida“.
Gegužės 24 d. įvyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis. Jo metu aptartas ir patvirtintas JRT metų
veiklos planas, pristatyta Globalios Lietuvos strategija, aptartos planuojamos veiklos su pasaulio lietuvių
jaunimu, dalyvaujant URM Uţsienio lietuvių departamento atstovams. Taip pat kalbėta dėl būsimo
išplėstinio JRT posėdţio temos ir galimos jo darbotvarkės.
Gegužės 26 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT tarptautinių programų vadovė
R.Ribačiauskaitė ir LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo susitikime su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo reikalų
departamento atstovais. Susitikimo metu LiJOT atstovai pristatė pavasario Asamblėjos metu patvirtintą
LiJOT poziciją „Dėl programos „Veiklus jaunimas“ ateities“. Drauge buvo aptarti tolesni veiksmai dėl
programos išsaugojimo kaip atskiros ir nesujungtos su kitomis ES administruojamomis programomis.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Gegužės 4 d. LiJOT savanoris M.Zakarka dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas” organizuotame interesų atstovavimo renginyje. Renginyje dalyvavo Utenos rajono
savivaldybės, administracijos bei įvairių institucijų atstovai, taip pat jaunimo organizacijų atstovai.
Renginio metu buvo pristatyta Utenos rajono jaunimo politikos strategija 2011-2016 m., aptarti
pagrindiniai jos įgyvendinimo principai. Jaunimo organizacijų atstovai kartu su politikais aptarė
strategijos priemonių planą ir reikalingas investicijas efektyviam jo įgyvendinimui.
Gegužės 25 d. LiJOT Valdybos narys J.Ignatavičius inicijavo ir surengė LiJOT Prezidento Šarūno
Frolenko susitikimą su jaunimo organizacijų finansų valdymo ekspertais siekiant aptarti galimybes vystyti
jaunimo organizacijų finansų ir programų valdymo sistemas.

Jaunimo įgalinimas

Gegužės 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Stravinskaitė susitiko su
NASDAQ OMX Vilniaus birţos atstovėmis dėl galimo bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Numatyta
pasikviesti NASDAQ OMX pranešėjus į LiJOT renginius ir plėtoti jaunų ţmonių informavimą finansų ir
investavimo temomis.
Gegužės 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su projekto „Misija Sibiras“
partnerių, koncerno „MG Baltic“, atstovais. Susitikimo metu sutarta tęsti bendradarbiavimą ir projekte
„Misija Sibiras„11“.
Gegužės 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su leidyklos „Obuolys“
savireklamos projektų vadove R.Baubkute. Susitikime tartasi dėl galimo bendradarbiavimo projekte
„Misija Sibiras“.
Gegužės 6 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė pranešimą apie savanoriškos veiklos
supratimą LR SADM, Sporto savanorių sąjungos ir ELSA Lietuva organizuotoje konferencijoje
„Savanorystės teisinis reglamentavimas. Uţ ir prieš“.
Gegužės 8 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ruţaitė ir Eurodesk Lietuva savanorės G.Bruţaitė, L.Butkutė
ir V.Zarauskaitė dalyvavo Europos dienos proga Europos Komisijos organizuotoje „Savanorystės
akademijoje“ Kauno Daugirdo slėnyje. Renginio metu Kauno gyventojams buvo pristatyta Eurodesk
veikla bei Savanoriškos veiklos sostinės konkursas.
Gegužės 10 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
R.Kazlaitė susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie SADM specialiste E.Matulevičiūte dėl JRD
portalo atnaujinimo. LiJOT Biuro atstovai pateikė siūlymus portalo atnaujinimui ir aptarė galimybę
integruoti Eurodesk.lt informacines paslaugas naujai portalo versijai.
Gegužės 10-13 d. Eurodesk Lietuva savanorės V.Zarauskaitė, L.Butkutė ir I.Špečkauskaitė dalyvavo
Eurodesk Briuselio biuro rengtuose naujų nacionalinių partnerių darbuotojų ir savanorių mokymuose
Briuselyje. Mokymų metu pristatytas Eurodesk tinklas, struktūra, nariai, istorija ir tikslai, dalyviai
apmokyti naudotis tinklo informaciniais resursais, duomenų bazėmis, intranetu, Europos jaunimo portalu.
Savanorės taip pat dalyvavo paţintiniame vizite Europos parlamento informacijos centre.
Gegužės 13 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė, LiJOT savanorė R.Labalaukytė ir
Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus rengė LiJOT ryšių su visuomene specialistų tinklo
mokymus „Socialiniai tinklai ir jų panaudojimo galimybės“. Pranešimą mokymuose skaitė VšĮ
„Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“ komunikacijos vadovas V.Pilkauskas.
Gegužės 13 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo susitikime su JTVP Lietuvoje atstove, ĮSA
konsultante Adele Wiman. Susitikime aptartos LiJOT ir JTVP Lietuvoje bendradarbiavimo galimybės,
susitarta organizuoti LiJOT narių ir JTVP Lietuvoje susitikimą NVO – verslo partnerysčių tema.
Gegužės 18 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir LiJOT savanoris M.Černiauskas
dalyvavo susitikime su vertimų biuru, kuris bus atsakingas uţ projekto „Heart“, kurį LiJOT įgyvendina
kartu su Londono Metropoliteno policija, metu rengiamos informacijos vertimus į lietuvių, anglų ir
prancūzų kalbas.

Gegužės 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus skaitė pranešimą seminare jaunimui apie
savanorystę sporte „Artėjant krepšinio čempionatui“, Birštone. Seminare dalyvavo Kauno apskrities
jaunimas.
Gegužės 20 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir savanorė G.Bruţaitė rengė Europos jaunimo
savaitei skirtą viešumo akciją Vilniaus Katedros aikštėje. Akcijoje dalyvavo apie 100 jaunų ţmonių, kurie
praeiviams parodė, kad „jauna Europa juda“. Po akcijos 300 geltonų ir mėlynų popierinių lėktuvėlių,
sveikinančių su Europos jaunimo savaite, buvo išdalinti praeiviams. Akciją filmavo ir reportaţą parengė
Lrytas.lt reporteriai. Europos jaunimo savaitę panašiai paminėjo ir Bulgarijos, Vokietijos ir Ispanijos
Eurodesk partneriai.
Gegužės 21 d. LiJOT kartu su partneriais, Lietuvos televizijos eteryje surengė palaikymo akciją –
koncertą, kurio metu visuomenė galėjo prisidėti prie sėkmingo projekto „Misija Sibiras„11“ įgyvendinimo.
Tiesioginio eterio metu šių metų projektui surinkta per 60 tūkst. litų. Plačiau:
http://www.misijasibiras.lt/2011/naujienos/post/81/Misija_Sibiras11_paramos_akcijos_koncerto_metu_su
rinkta_per_60_tukst__litu
Gegužės 24-25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė
dalyvavo NORDBUK Šiaurės ir Baltijos šalių seminare Haikko (Suomija). E.Rupkus dalyvavo jaunimo
informavimo darbo grupėje, kurioje keitėsi patirtimi su partneriais iš kitų Šiaurės Europos šalių, analizavo
jaunimo informacijos situaciją kiekvienoje valstybėje, su Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo
agentūros direktoriumi D.Capecchi aptarė bendradarbiavimo galimybes ir jaunimo informacijos plėtros
galimybes Lietuvoje. Seminare R.Labalaukytė dalyvavo Europos jaunimo kortelės darbo grupėje, kurioje
buvo aptarta Šiaurės Europos ir Baltijos šalių situacija dirbant su Europos jaunimo kortele, aptartas
Europos komisijos projektas „Youth on the Move“ ir jo įtaka Europos jaunimo kortelės vystymuisi
Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse.
Gegužės 25 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir tarptautinių programų referentas
I.Dirma dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovais ir Jaunimo
konferencijų, vykusių Ispanijoje, Vengrijoje ir Belgijoje, dalyviais bei moderatoriais. Susitikimo metu
buvo kalbama apie Europos jaunimo savaitės metu pasiektus rezultatus, aptartos renginio išvados,
pasidalinta įspūdţiais.
Gegužės 28-29 d. Aukštaitijos Nacionaliniame parke įvyko antrasis projekto „Misija Sibiras„11“ atrankos
etapas – bandomasis ţygis, po kurio paaiškėjo galutinės projekto ekspedicijų komandos. Plačiau:
http://www.misijasibiras.lt/2011/naujienos/post/82/Misija_Sibiras__11_zygio_dalyviai_pagerbs_partizanu
_atminima
Gegužės mėn. Eurodesk Lietuva pradėjo mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Ką veiksi vasarą?“.
Kampanijos metu pristatyti nauji Eurodesk Lietuva informaciniai resursai savanoriškos veiklos, vasaros
stovyklų, kelionių Europoje ir darbo vasarai srityse. Parengtas ir integruotas į portalą atskiras vasaros
temų meniu, kurio pagalba galima greitai pasiekti naujas informacines paslaugas. Facebook socialiniame
tinkle atnaujintas Eurodesk Lietuva profilis ir integruotos apklausos ir diskusijų apie uţimtumą vasarą
formos. Tai paskatino jaunų ţmonių dalyvavimą diskusijose, 400 naujų gerbėjų „pamėgo“ profilį.
Išplatintas pranešimas spaudai, kuris pasiekė regioninę ir nacionalinę ţiniasklaidą, LTV laida „Savanorių
biuras“ parengė specialų siuţetą apie Eurodesk Lietuva veiklą bei minėtąją kampaniją.

Gegužės mėn. buvo paskelbtos pirmos trys Savanoriškos veiklos sostinės – Alytus, Kėdainiai ir Birţai. Šį
mėnesį vyko paruošiamieji darbai prieš Alytuj tampant sostine birţelio mėn. Buvo kontaktuojama su
vietos valdţia, savanoriais, verslininkais ir ţiniasklaida.
Gegužės mėn. Eurodesk.lt portalą aplankė 44733 unikalūs IP adresai, atsakytos 29 uţklausos ir
patalpintos 69 naujienos.

Socialinės atskirties mažinimas
-

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

44 733 unikalūs lankytojai, 57,35% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
17 344 unikalūs lankytojai, 38,58% atėjo tiesiogiai surinkdami adresą;
45 192 unikalūs lankytojai, 72,69% 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

