Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2011 m.
birželio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Birţelio mėn. LiJOT paskelbė į projekto „Misija Sibiras„11“ ekspedicijas patekusių 24 asmenų pavardes.
Birţelį Europos savanoriškos veiklos metų turo, vykusio Vilniaus miesto Rotušėje metu, antrajame
sostinės Rotušės aukšte įvyko LiJOT organizuota atvira diskusija „Savanorystės skatinimo idėjų
pristatymas“.
Birţelį startavo nauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir „Ţinių radijo“ laida „Jaunimo poţiūris“.
Šį mėnesį įvyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) prie JRD posėdis. Posėdis buvo skirtas aptarti LR Kultūros
ministerijos parengtą Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 2012-2014 metų tarpinstitucinį veiklos
plano projektą.
Birţelį įvyko Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo prieţiūros komisijos posėdis. Šioje komisijoje
dalyvauja ir LiJOT atstovai. Susitikimo metu buvo pristatytos naujienos iš susitikimų Europos Sąjungos
lygmeniu.
Birţelio mėn. paţymint Alytaus, kaip birţelio mėnesio Lietuvos savanoriškos veiklos sostinės veiklų
pradţią, buvo surengtas savanorių susitikimas su Alytaus miesto valdţios ir verslo atstovais.
Birţelio mėn. LiJOT atstovė dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos jaunimo politikos ekspertų darbo
grupės susitikime. LiJOT atstovė kartu su dar vienu jaunimo atstovu iš Vokietijos yra šios darbo grupės
stebėtojai. Darbo grupę sudaro Baltijos jūros regiono valstybių uţ jaunimą atsakingų ministerijų atstovai.
Birţelio mėn. pabaigoje Kėdainiuose įvyko susitikimas su vietos valdţios, verslo ir nevyriausybinių
organizacijų atstovais. Susitikimas surengtas Kėdainiams tampant Savanoriškos veiklos sostine. Miestas šį
titulą turės liepos mėnesį.

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

Birželio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Birželio 7 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo Baltijos jūros valstybių
tarybos jaunimo politikos ekspertų darbo grupės susitikime. LiJOT atstovė kartu su dar vienu jaunimo
atstovu iš Vokietijos yra šios darbo grupės stebėtojai. Darbo grupę sudaro Baltijos jūros regiono valstybių
uţ jaunimą atsakingų ministerijų atstovai. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama aptarti
darbo grupės veiklą ir ateities planus. Buvo nuspręsta, kad darbo grupei trūksta efektyvumo ir kad sunku
surasti visiems nariams įdomias ir prasmingas veiklas. Todėl ateityje bus svarstoma darbo grupę
panaikinti.
Birželio 9 d. LiJOT atstovai dalyvavo atvirų durų dienoje Kinijos ambasadoje. Renginys buvo skirtas
paminėti ES-Kinijos jaunimo metams. Renginyje buvo pristatyta Kinijos Liaudies Respublika, kalbama
apie galimą Lietuvos ir Kinijos jaunimo bendradarbiavimą.
Birželio 10 d. vyko Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais
posėdis. Susitikimo tikslas buvo apţvelgti Europos vykdomojo komiteto pateiktą klausimyną Lietuvos
jaunimui apie jaunimo bendradarbiavimą su Rytų Europos ir Kaukazo šalių jaunimu. Susitikime buvo
nuspręsta išversti ir supaprastinti klausimus bei parengti internetinį klausimyną. Be to, buvo sutarta, kad
jaunimo reikalų koordinatoriai regionuose taip pat vykdys konsultacijas su jaunimu.
Birželio 16 d. įvyko Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo prieţiūros komisijos posėdis. Šioje komisijoje
dalyvauja ir LiJOT atstovai. Susitikimo metu buvo pristatytos naujienos iš susitikimų Europos Sąjungos
lygmeniu. Be to, susitikime buvo trumpai aptartas Lietuvos koordinuojamų projektų šios strategijos
rėmuose įgyvendinimas. Daugiausiai sunkumų kelia maţas finansavimas projektams. Buvo nuspręsta kitą
susitikimą rengti 2011-ųjų metų pabaigoje.
Birželio 14 ir 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo komitetų posėdţiuose,
kuriuose buvo svarstomi Savanoriškos veiklos bei Asociacijų įstatymai.
Birželio 20 d. LiJOT lankėsi studentų iš Norvegijos, Didţiosios Britanijos, Estijos ir Lietuvos delegacija,
kuriems tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir referentas I.Dirma pristatė Lietuvos jaunimo
politikos sistemą ir LiJOT veiklą. Daugiausiai susidomėjimo studentams sukėlė darbo su jaunimu ir
jaunimo darbuotojų situacija Lietuvoje.
Birželio 29 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) prie JRD posėdis. Posėdis buvo skirtas aptarti LR
Kultūros ministerijos parengtą Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 2012-2014 metų tarpinstitucinį
veiklos plano projektą. Susitikime dalyvavo LR Kultūros ministro patarėjas R.Kvietkauskas. Ministerijos
atstovui pristačius dokumento projektą, daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros prieinamumo jaunimui,
kultūros ugdymo, kultūros darbuotojų kompetencijos kėlimo, jaunųjų menininkų temoms. Ministro
patarėjo ir JRT narių nuomonės daugeliu klausimų sutapo. Susitikimo metu sutarta ieškoti būdų
glaudesniam Kultūros ministerijos ir JRD bendradarbiavimui, ypač kultūros srityje dirbančių asmenų
kompetencijos kėlimo srityje.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Birželio 6 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka,
tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, ryšių su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė, Valdybos
narė M.Šaraitė ir Jaunimo reikalų tarybos narys P.Mieţelis dalyvavo Jaunimo Reikalų Departamento
organizuotoje konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“.
Konferencijoje buvo trumpai pristatytos regioninės jaunimo politikos aktualijos. Pristatytos kaimo ir
miesto bendradarbiavimo galimybės. Konferencijoje dalyvavo beveik visų savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriai, administracijos direktoriai, jaunimo atstovai.
Birželio 9 d. 16 val. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, Vilniuje, vyko LiJOT Bendradarbiavimo
su verslu ir lėšų paieškos tinklo susitikimas tema „NVO - verslo partnerystės", kurį vedė JTVP ĮSA
partnerysčių brokerė A.Wiman. Susitikimą organizavo LiJOT savanorė R.Labalaukytė.
Birželio 30 d. regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo LiJOT regioninių reikalų komiteto
posėdyje. Posėdţio metu naujiems komiteto nariams buvo trumpai apţvelgta ir pristatyta LiJOT RRK
veikla bei sprendimai. Pasidalinta idėjomis rudenį organizuoti išplėstinį regioninių reikalų komiteto
posėdį, kuriame galėtų dalyvauti visų, Lietuvoje veikiančių Apskritųjų stalų atstovai. Buvo nuspręsta
toliau plėsti komitetą, įtraukiant į jį naujus narius.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Birželio 1 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su „Swedbank“ tvarios veiklos
vadove L.Daniene. Susitikime diskutuota apie jaunimo staţuočių ir praktikų poreikį, galimybes šioje
srityje bendradarbiauti „Swedbank” ir LiJOT.
Birželio 1 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo diskusijoje apie savanoriškos veiklos
situaciją Lietuvoje. Diskusijoje pristatyta LiJOT pozicija, pasiruošimas „EuroBasket 2011” savanorių
koordinavimui, diskutuota dėl būsimo savanoriškos veiklos įstatymo.
Birželio 1 d. LiJOT paskelbė į projekto „Misija Sibiras„11“ ekspedicijas patekusių asmenų pavardes. 24
asmenų, vyksiančių į Tadţikistano Respubliką ir Tomsko sritį Rusijos Federacijoje pavardes galima rasti
projekto tinklalapyje: http://www.misijasibiras.lt/2011/dalyviai2.
Į šių metų ekspedicijas Tomsko srityje (Rusijos Federacijoje) ir Tadţikistano Respublikoje pakviesti
dalyvauti asmenys iš Anykščių, Čiţiūnų, Jonavos, Kretingos, Kauno rajono (Akademijos miestelio),
Panevėţio, Varėnos rajono (Naujųjų Valkininkų), Šiaulių, Vilniaus, taip pat lietuviai, gyvenantys
Stokholme (Švedija) ir Frankfurte (Vokietija).
Birželio 6 d. startavo nauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir „Ţinių radijo“ laida „Jaunimo
poţiūris“. Laidoje aptariama, su kokiais iššūkiais susiduria šiandieninis jaunimas, kokiomis veiklomis jie
uţsiima, ką jaunuoliui gali pasiūlyti mūsų visuomenė, o ką – jis jai, ko reikia, kad jis jaustųsi laimingas,
visavertis Lietuvos pilietis ir t.t. Laidos galima klausytis kiekvieną pirmadienį, 10.05 val., kartojimas - 17.
05 val.
Birželio 7 d., paţymint Alytaus, kaip birţelio mėnesio Lietuvos savanoriškos veiklos sostinės veiklų
pradţią, buvo surengtas savanorių susitikimas su Alytaus miesto valdţios ir verslo atstovais. Susitikime
dalyvavo LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė
E.Urbonienė, Alytaus vicemerai D.Juozapavičienė ir D.Kurtinaitis, Alytaus Gausių šeimų centro

„Skruzdynėlis” vadovė R.Noruišienė. Čia pristatyta savanoriška iniciatyva: ketvirtadienio vakarais miesto
Jaunimo parke maţiems vaikams viešai skaitomos pasakos. Tartasi, kaip sujungti jėgas ir šią iniciatyvą
sėkmingiau įgyvendinti.
Birželio 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Vyriausybės posėdyje, kuriame
svarstyta „Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas ţyminčių paminklų prieţiūros
programa” ir tarpinstitucinis programos veiklos plano patvirtinimas.
Birželio 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime prie
memorialo Naujosios Vilnios geleţinkelio stotyje.
Birželio 15 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos
rengiamo Jaunimo visuomeninės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo komisijos
posėdyje.
Birželio 21 d., Europos savanoriškos veiklos metų turo, vykusio Vilniaus miesto Rotušėje metu,
antrajame sostinės Rotušės aukšte įvyko LiJOT organizuota atvira diskusija „Savanorystės skatinimo idėjų
pristatymas“. Jos metu kalbėta apie tai, kaip pritraukiami savanoriai, kaip ţmonės skatinami įsilieti į
veiklą; savanorystė ir amţiaus grupės: kokio amţiaus savanorių daugiausia sulaukiate savo veikloje? Dėl
kokių prieţasčių? Ar savanorystė – tik jaunimui? Dirbančiųjų ir vaikų įtraukimas į savanorišką veiklą ir
kt.
Birželio 22 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko su „Soundest“ atstovais
dėl el. paslaugų plėtros galimybių ir Eurodesk nacionalinio portalo atnaujinimų rengimo. Aptartos
strateginės Eurodesk informacinių el. paslaugų plėtros galimybės ir sutarta dėl konkrečių veiksmų portalo
atnaujinimui.
Birželio 22 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko su JTBA darbuotoja
A.Kvikliene dėl tarpinio jaunųjų ţurnalistų „Ţinau viską“ tinklo veiklos įvertinimo. Aptartas neaktyvių
narių poreikių paţinimo procesas, sutarta dėl apklausos anketos, numatytos renginių gairės rudens
sezonui.
Birželio 23 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus susitiko su ADB „Seesam Lietuva“ rinkodaros
specialistu E.Maţiuliu dėl bendradarbiavimo pratęsimo 2011-2012 m. Sutarta dėl įmonės paramos
organizacijai ir bendradarbiavimo sutarties pagrindų ir bendradarbiavimo sričių.
Birželio 29 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko su dienraščio „15 min.“
„Įkrauk“ skilties redaktore V.Navickaite dėl bendradarbiavimo pratęsimo. Sutarta dėl jaunųjų ţurnalistų
„Ţinau viską“ tinklo mėnesio redaktorių staţuočių galimybės laikraščio redakcijoje, „Ţinau viską“
viešinimo dienraščio kanaluose, informacinės medţiagos talpinimo ir bendradarbiavimo sutarties
pasirašymo.
Birželio 29 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ruţaitė susitiko VšĮ „Europos
informacijos centras“ darbuotojomis E.Kuzmickaite ir D.Stravinskiene dėl prizų įsteigimo aktyviausiems
jaunųjų ţurnalistų tinklo „Ţinau viską“ nariams.
Birželio 30 d. Kėdainiuose įvyko susitikimas su vietos valdţios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų
atstovais. Susitikimas surengtas Kėdainiams tampant Savanoriškos veiklos sostine. Miestas šį titulą turės
liepos mėnesį. Susitikime dalyvavo LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir tarptautinių programų vadovė

R.Ribačiauskaitė. Renginio metu vietos savanoriai pristatė veiklas, kurias įgyvendins visą mėnesį
Kėdainiuose ir Kėdainių rajone.
Birželio mėn. visoje Lietuvoje minint Gedulo ir vilties dieną, Lietuvos televizijos ţiūrovai tris vakarus iš
eilės turėjo progą išvysti projekto „Misija Sibiras” 2008, 2009 ir 2010-ųjų metų dokumentinius filmus.
Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį tuo pačiu laiku – 22.05 val. LTV ţiūrovai pamatė skirtingų metų
pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto dokumentinius filmus, filmuotus ekspedicijų Sibire metu.
Birželio mėn. Vilniuje, vykstant Europos savanoriškos veiklos metų turo renginiams, Seimas priėmė
Savanoriškos veiklos įstatymą. Prie šio dokumento ruošimo aktyviai prisidėjo ir LiJOT atstovai.
Birželio mėn. Eurodesk.lt portalą aplankė 30 422 unikalūs IP adresai, atsakytos 25 uţklausos ir
patalpintos 67 naujienos.

LiJOT vystymas
Birželio mėn. LiJOT su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Stiprinant tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės bei narkomanijos prevencijos įgyvendinimui. Tikimasi, kad Departamento ir
LiJOT bendradarbiavimas visos Lietuvos jaunimą įtrauks į problemų, susijusių su psichoaktyviųjų
medţiagų vartojimu, sprendimą.

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

30 422 unikalūs lankytojai;
16 359 unikalūs lankytojai;
41 559 unikalūs lankytojai.

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

