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

Pagrindinės veiklos
Spalį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (Arklių g. 18) įvyko eilinė 31-oji LiJOT rudens
Asamblėja. Jos metu LiJOT organizacijos narės išrinko naują organizacijos vadovą – LiJOT Prezidento
pareigas vietoj kadenciją baigusio Šarūno Frolenko nuo šiol eina Loreta Senkutė.
Spalio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikime. Jame
dalyvavo keturiolikos Lietuvoje veikiančių „Apskritųjų stalų“ atstovai.
Spalį LiJOT atstovai dalyvavo susitikime su Šiaulių miesto ir rajono savanoriais, savivaldybės ir verslo
atstovais. Šiauliai spalio mėn. paskelbti Savanoriškos veiklos sostine, todėl susitikimo metu buvo
pristatytas projektas, kalbama apie savanorišką veiklą Šiaulių mieste.
Spalio mėn. pristatytas Eurodesk Lietuva programos atnaujintas jaunimo informavimo ir konsultavimo
portalas žinauviską.lt. Naujame portale pristatoma EurodeskTV skiltis, kurioje talpinami informaciniai
video reportažai.
LiJOT Biuro darbuotojai dalyvavo susitikime su Jungtinių tautų vystymo programos (toliau - UNDP)
atstovais dėl jaunimo finansinio raštingumo inciatyvos.
LiJOT Biuro, Jaunimo reikalų tarybos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos bei Jaunimo psichologinės
paramos centro atstovai dalyvavo posėdyje Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Konsultacijų jaunimui
sveikatos klausimais teikimo, jaunimo sveikatos konsultacijų kabinetų/centrų įrengimo projekto.
Šį mėn. LiJOT atstovas dalyvavo ketvirtajame ekspertų darbo grupės „dėl ES komisijos pateiktų
rekomendacijų dėl jaunų savanorių judumo“ susitikime Varšuvoje (Lenkija).

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

Spalio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Spalio 6 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos visuotiniame susirinkime. Jame trumpai buvo pristatyta Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba bei regioninė jaunimo politika ir jos įgyvendinimas.
Spalio 10 d. LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė dalyvavo Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas" Asamblėjoje ir pristatė jaunimo politiką bei projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2011-2012". Asamblėjoje buvo išrinktas naujas sąjungos Prezidentas, Valdyba bei Kontrolė.
Spalio 10 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo susitikime su LR Ministro
Pirmininko Tarnybos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro
atstovais. Susitikime buvo aptartas galimas bendradarbiavimas organizuojant Savanoriškos veiklos metų
uždarymo renginį. Preliminariai susitarta dėl bendro darbo ir pasidalinta atsakomybėmis.
Spalio 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo ISM vadybos ir ekonomikos
universiteto instituciniame vertinime, kurį atliko Studijų kokybės vertinimo centras ir tarptautiniai
ekspertai. Vertinimo metu pristatyta LiJOT kaip socialinio partnerio patirtis.
Spalio 17 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė, programų vadovas A.Marcinkus,
Eurodesk Lietuva referentė V.Ružaitė ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo seminare, skirtame
susipažinti su LR ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa.
Spalio 20 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyr.specialiste J.Alsyte. Susitikimo metu aptarta EK rekomendacijų
„dėl jaunų savanorių judumo visoje Europos Sąjungoje” įgyvendinimo Lietuvoje padėtis.
Spalio 22-23 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (Arklių g. 18) įvyko eilinė 31-oji LiJOT rudens
Asamblėja. Jos metu LiJOT organizacijos narės išrinko naują organizacijos vadovą – LiJOT Prezidento
pareigas vietoj kadenciją baigusio Šarūno Frolenko nuo šiol eina Loreta Senkutė.
Asamblėjos metu rinktas ir naujas LiJOT Valdybos narys: likusiai pusės metų kadencijai vietoj
atsistatydinusios L.Pivoriūnaitės išrinktas Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narys
A.Palionis.
Visuotinio LiJOT narių susirinkimo metu priimtos rezoliucijos Dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų
procentų skyrimo paramai ir politinių partijų finansavimo, Dėl jaunimo organizacijų finansavimo, Dėl
moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose, Dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013
m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai procesus ir Dėl Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Rezoliucijos šiuo metu perduotos redakcinei
kolegijai ir artimiausiu metu turėtų pasiekti adresatus.
Daugiau informacijos: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4590
Spalio 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka ir LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė
dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ Asamblėjoje. Jos metu buvo renkami
trys jaunimo reikalų tarybos nariai, bei trys valdybos nariai.

Spalio 26 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie SADM
organizuotame susitikime jaunimo organizacijų verslumo tema. Susitikimo metu aptarta abiejų institucijų
šiuo metu vykdoma veikla verslumo tematika, susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Susitikime taip
pat dalyvavo LiJOT Valdybos narė A.Trimonytė.
Spalio 27 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo ketvirtajame ekspertų darbo grupės „dėl ES
komisijos pateiktų rekomendacijų dėl jaunų savanorių judumo“ susitikime Varšuvoje (Lenkija). Darbo
grupės nariai susipažino su esama situacija, įgyvendinant ES rekomendacijas kiekvienoje iš šalių,
pasikeitė nuomonėmis, kaip nacionalinės skėtinės organizacijos galėtų aktyviau prisidėti prie
rekomendacijų įgyvendinimo.
Spalio 27 d. LiJOT Valdybos narė M.Šaraitė dalyvavo VšĮ „Drąsinkime ateitį" konferencijoje
pedagogams ir NVO atstovams „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę
Tėvynei?“. Konferencijoje buvo kalbama, kaip pagerinti moksleivių pilietiškumo ugdymą.
Spalio 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybos visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu buvo renkami trys valdybos nariai bei 6
jaunimo atstovai į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
Spalio 28 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė, Jaunimo reikalų tarybos narė E.Sinkevičiūtė, Eurodesk
Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir Lietuvos medicinos studentų asociacijos bei Jaunimo
psichologinės paramos centro atstovai dalyvavo posėdyje Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl
Konsultacijų jaunimui sveikatos klausimais teikimo, jaunimo sveikatos konsultacijų kabinetų/centrų
įrengimo projekto. LiJOT atstovai įsipareigojo parengti pasiūlymų paketą projekto aprašymui.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Spalio 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus konsultavo VšĮ „Kitas variantas“ dėl lėšų
paieškos ir pritraukimo artimiausioje ir ilgalaikėje perspektyvose.
Spalio 8-9 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT Biuro vadovė L.Senkutė, LiJOT Valdybos narė
M.Šaraitė, LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka ir LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė
R.Kazlaitė dalyvavo regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovų susitikime. Susitikimo dalyviams
buvo pristatyta aktualiausia ir naujausia informacija, susijusi su ES programa „Veiklus jaunimas“,
savanoriškos veiklos įstatymu, Eurodesk Lietuva tinklo galimybėmis regionuose. Susitikime dalyvavo
keturiolikos Lietuvoje veikiančių „Apskritųjų stalų“ atstovai.
Spalio 21-23 d. Rokiškyje įvyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“
strateginio planavimo sesija, skirta Rokiškio savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei Rokiškio jaunimo
organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ atstovams. Jos metu buvo įsigilinta į darbo savivaldybėje
problematiką, galimus pokyčius, išanalizuota ir patikslinta jaunimo politikos įgyvendinimo Rokiškio
rajono savivaldybėje programa.
Spalio 25 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir programos „Heart“ koordinatorius
M.Černiauskas dalyvavo susitikime Jaunimo reikalų departamente, kurio metu buvo pristatyta programa
„Heart“ ir kalbėta apie galimą bendradarbiavimą.

Spalio 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Akmenės rajono jaunimo ir
jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ valdybos prezidente ir biuro atstovais.
E.Rupkus pristatė regioninės jaunimo politikos principus, regioninių jaunimo organizacijų tarybų
funkcijas, LiJOT veiklą ir konsultavo aktualiais klausimais.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Spalio 3 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė ir
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė dalyvavo susitikime su Šiaulių miesto ir rajono
savanoriais, savivaldybės ir verslo atstovais. Šiauliai spalio mėn. paskelbti Savanoriškos veiklos sostine,
todėl susitikimo metu buvo pristatytas projektas, kalbama apie savanorišką veiklą Šiaulių mieste. Taip pat
visos savanoriškos organizacijos pristatė planuojamas įgyvendinti veiklas, buvo ieškoma
bendradarbiavimo galimybių, miesto savivaldybė taip pat prisidėjo prie veiklų planavimo ir aktyviai
įsitraukė į savanoriškus darbus.
Spalio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė susitiko su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove A.Kvikliene dėl jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“
kompetencijų kėlimo renginio organizavimo. Aptartas renginio turinys, programa ir dalyvavimo aspektai.
Spalio 13 d. Eurodesk Lietuva savanorė G.Bružaitė pristatė Eurodesk Lietuva tinklo bendradarbiavimo
galimybes tradiciniame ES informacinių tinklų susitikime, vykusiame Trakuose.
Spalio 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo konferencijoje „Savanorystės balsas”
Marijampolėje. Konferencijos metu skaitytas pranešimas „Savanoriška veikla: kokios galimybės man?”.
Spalio 13-16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė dalyvavo Eurodesk
tinklo susitikime ir asamblėjoje Antverpene (Belgija). Susitikimo metu aptartos 2012 m. bendros veiklos
su partneriais Austrijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje ir Estijoje, pristatyta Eurodesk Lietuva geroji patirtis soc.
žiniasklaidoje, pritarta pasiūlymui 2013 m. rudens susitikimą rengti Vilniuje. Į tinklą oficialiai priimtas
naujas nacionalinis partneris Kipre. Po susitikimo E.Rupkus ir V.Ružaitė pristatė mobilumo Lietuvoje
galimybes Antverpeno jaunimui skirtoje mugėje „GoStrange“.
Spalio 20 d. pristatytas Eurodesk Lietuva programos atnaujintas jaunimo informavimo ir konsultavimo
portalas žinauviską.lt. Naujame portale pristatoma EurodeskTV skiltis, kurioje talpinami informaciniai
video reportažai. Portalo išskirtinumas – visiškai naujas, patrauklesnis ir patogesnis dizainas bei daugiau
vizualinių detalių, įvairesni informacijos pateikimo būdai.
Spalio mėn. Eurodesk.lt / žinauviską.lt portalą aplankė 33 245 unikalių IP adresų, atsakytos 24 užklausos,
patalpintos 98 naujienos.

LiJOT vystymas
Spalio 14 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė ir LiJOT Biuro vadovė L.Senkutė dalyvavo susitikime su
Jungtinių tautų vystymo programos (toliau - UNDP) atstovais dėl jaunimo finansinio raštingumo
inciatyvos. Susistikime aptartos LiJOT veiklos galimybės dirbant jaunimo finansinio raštingumo srityje
kartu su Lietuvos bankais ir UNDP.

Spalio 24 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo susitikime su AB „Swedbank“ tvarios veiklos
vadove L.Daniene ir Asmeninių finansų instituto direktore O.Bložiene bei darbuotoja D.Urbonaite dėl
banko veiklų jaunimo finansinio švietimo ir verslumo srityje, aptarta jaunimo finansinio raštingumo
skatinimo iniciatyva ir LiJOT įsitraukimo į jaunimo finansinio raštingumo skatinimo iniciatyvos veiklas
galimybės. Susitarta dėl LiJOT įsitraukimo ir dalyvavimo vystant jaunimo finansinio raštingumo
iniciatyvas.
Spalio 18 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo seminare Šiaurės miestelio technologijų parke
„Socialinė atsakomybė, verslo ir NVO partnerystė: daugiau galimybių šiuolaikiniam verslui", kuriame
klausėsi A.Nečejausko, ekologiškos kultūros gido „Ozonas“ leidėjo pranešimo apie „žaliajį verslą“,
įmonių socialinės atsakomybės „naštą“ smulkiam ir vidutiniam verslui, įmonių socialinės atskomybės
ekonominę naudą verslo įmonėms bei NVO ir verslo įmonių bendradarbiavimą „tiekėjo-gavėjo“
vaidmenyse ir naudą NVO.

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

33 245 unikalūs lankytojai;
20 519 unikalūs lankytojai;
31 596 unikalūs lankytojai.

