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

Pagrindinės veiklos
Gruodžio mėn. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko jubiliejinis – 10-asis LiJOT Padėkos vakaras. Jame
pasveikinti ir apdovanoti 2011 m. aktyviausiai dėl jauno žmogaus gerovės dirbę asmenys, organizacijos ir
partneriai.
LiJOT Padėkos vakare tradiciškai pasveikinti septyniose LiJOT nominacijose labiausiai įvertinti asmenys,
organizacijos, iniciatyvos, šiemet renginys pasipildė nauja iniciatyva – aukcionu, jo metu pristatytos
jaunimo organizacijų, partnerių ir LiJOT įsteigtos dovanos.
Gruodžio mėn. pradžioje Rygoje, Latvijoje, įvyko antrasis projekto „Youth4Democracy“ pažintinis
vizitas, kurio metu keturios jaunimo grupės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos lankėsi Latvijos
parlamente.
Gruodį LiJOT atstovė dalyvavo verslumo darbo grupėje Jaunimo reikalų departamente prie SADM. Darbo
grupėje buvo aptartos jos narių veiklos praėjusiais metais ir numatyta darbo tvarka ateinantiems metams.
Šį mėn. įvyko Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis, jo metu nagrinėta pilietinio ugdymo pamokų
mokyklose tematika.
Gruodžio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos
„Jaunimo apskritasis stalas” organizuotoje konferencijoje „Integruotos jaunimo politikos plėtra
savivaldybėje. Struktūrinio dialogo stiprinimas“.
Gruodį LiJOT, kartu su LR Ministro Pirmininko tarnyba, EK atstovybe Lietuvoje ir LR SADM surengė
Savanoriškos veiklos metų uždarymo renginį, kuris vyko Vilniaus miesto Rotušėje. Renginyje dalyvavo
aukščiausi šalies pareigūnai, savanoriai ir bendruomenių atstovai.
Šį mėn. Eurodesk Lietuva atstovas Jaunimo reikalų departamento prie SADM rengtoje jaunimo reikalų
koordinatorių konferencijoje skaitė pranešimą „Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas:
sistemos kūrimas“ bei moderavo darbo grupę „Jaunimo informavimas ir konsultavimas regionuose:
poreikiai ir galimi partneriai“.

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

Gruodžio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gruodžio 1 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT prezidento kadenciją baigęs Š.Frolenko
dalyvavo Komisijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti
posėdyje. Jo metu LiJOT atstovų pristatytas pranešimas „Galimi horizontalūs jaunimo srities Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai po 2013 m. (pagal nacionalines ir Europos
Sąjungos strategijas: „Lietuva 2030“ ir „Europa 2020“)”.
Gruodžio 2 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo ekspertų diskusijoje apie skėtinių darbdavių,
darbuotojų ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į nacionalinio lygmens socialinį dialogą. Diskusija
buvo siekiama parengti rekomendacijas Vyriausybei dėl socialinio dialogo. Organizuojama grupinė
diskusija (focus grupė), kurios tikslas – aptarti nacionalinio lygmens socialinio dialogo institucinę formą ir
socialinių partnerių kiekybinius ir kokybinius atstovavimo bei atrankos į ekonominių ir socialinių reikalų
tarybą kriterijus.
Gruodžio 6 ir 29 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė dalyvavo JRD organizuotuose darbo grupės
Dėl jaunimo darbuotojo aprašo ruošimo posėdžiuose. Darbo grupė toliau ruošia jaunimo darbuotojo aprašą
ir 2012 m. sausio mėn. pradžioje planuoja turėti galutinį jo variantą. Jaunimo darbuotojo apraše bus
apibrėžtos naudojamos sąvokos, tikslai, uždaviniai, funkcijos, etikos principai ir kt. Vėliau planuojama
ruošti darbo su jaunimu koncepciją.
Gruodžio 7 d. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko jubiliejinis – 10-asis LiJOT Padėkos vakaras. Jame
pasveikinti ir apdovanoti 2011 m. aktyviausiai dėl jauno žmogaus gerovės dirbę asmenys, organizacijos ir
partneriai.
LiJOT Padėkos vakare tradiciškai pasveikinti septyniose LiJOT nominacijose labiausiai įvertinti asmenys,
organizacijos, iniciatyvos. LiJOT Alumni apdovanojimas šiemet skirtas naujienų portalui Delfi.lt – už
ilgalaikį bendradarbiavimą ir jaunimo organizacijų veiklos žinomumo didinimą, Metų jaunimo
organizacijos lyderiu paskelbtas Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas
M.Jurgutis, Metų jaunimo ambasadoriumi tapo Politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius, mokymų
vadovas M.Ulozas, Metų jaunimo organizacijų partneriu – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ narys V.Kornijevskis
paskelbtas Metų žmogumi, labiausiai nusipelniusiu jaunimui, o LiJOT Padėkos apdovanojimas skirtas
buvusiam LiJOT Valdybos nariui D.Skusevičiui. Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykiu šiemet
paskelbta „Jaunimo linijos“ savanorių iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos įgyvendinama kampanija „Emocinė
parama 100 Lietuvos miestelių“.
Šiemet renginys pasipildė nauja iniciatyva – aukcionu, jo metu pristatytos jaunimo organizacijų, partnerių
ir LiJOT įsteigtos dovanos. Aukciono metu surinktos lėšos skirtos labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) įkurtai „Jaunimo stipendijai". Ji skiriama studentams,
parengusiems magistrinius darbus apie jaunimo situaciją ir jaunimo politiką Lietuvoje.
LiJOT Padėkos vakaras – tai tradicinis renginys, skirtas peržvelgti ir įvertinti svarbiausius praėjusių metų
įvykius bei padėkoti labiausiai jaunimui nusipelniusiems asmenims bei institucijoms.
Daugiau apie jubiliejinį LiJOT Padėkos vakarą skaitykite čia:
http://lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=4691

Gruodžio 7 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo NVO koordinavimo komisijos posėdyje.
Aptarti šie klausimai: NVO plėtros koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano pratęsimo perspektyvos;
2014-2020 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai (kryptys): nevyriausybinio
sektoriaus perspektyvos; Švietimo ir mokslo ministerijos patirtis deleguojant viešąsias funkcijas
nevyriausybiniam sektoriui.
Gruodžio 8 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė susitiko su Ugdymo plėtotės centro (UPC) vadovu
G.Vaideliu. Susitikimo metu aptarta LiJOT rezoliucija dėl pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose,
galimi UPC ir LiJOT bendradarbiavimo būdai šioje srityje.
Gruodžio 8-11 d. Rygoje, Latvijoje, vyko antrasis projekto „Youth4Democracy“ pažintinis vizitas, kurio
metu keturios jaunimo grupės iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos lankėsi Latvijos parlamente,
susitiko su politikais, jaunimo organizacijų ir jaunimo centrų atstovais, išsamiai susipažino su Latvijos
jaunimo politikos modeliu.
Gruodžio 9 d. LiJOT Valdybos narys A.Palionis dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas" rengtoje konferencijoje „Jaunimo politika - ne peilis". LiJOT atstovas skaitė
pranešimą „Jaunimo politika – kas tai?".
Gruodžio 12 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Laisvės premijų komisijos posėdyje. Posėdžio
metu buvo išrinktas 2011 m. premijos laureatas.
Gruodžio 12 d. LiJOT savanorė R.Labalaukytė dalyvavo verslumo darbo grupėje Jaunimo reikalų
departamente prie SADM. Darbo grupėje buvo aptartos darbo grupės narių veiklos praėjusiais metais ir
numatyta darbo grupės darbo tvarka ateinantiems metams. LiJOT iškėlė sąvokų, susijusių su verslumu ir
socialiniu verslumu, suvienodinimo klausimą bei klausimą dėl Lietuvos verslumo skatinimo programos
2011 – 2014 m., kuri dar nėra patvirtina. Darbo grupės metu susitarta peržiūrėti darbo grupės veiklos
organizavimą, ir sausio mėn. antroje pusėje surengti susitikimą dėl tolesnės verslumo darbo grupės
veiklos, sąvokų, susijusių su verslumu, suvienodinimo bei Lietuvos verslumo skatinimo programos 2011 –
2014 m.
Gruodžio 14 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė R.Ribačiauskaitė dalyvavo JRD organizuotame
renginyje jaunimo reikalų koordinatoriams. LiJOT atstovė skaitė pranešimą apie struktūrinio dialogo
įgyvendinimą vietos lygmeniu bei moderavo darbo grupę ta pačia tema.
Gruodžio 14 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdyje. Jo
metu nagrinėta pilietinio ugdymo pamokų mokyklose tematika. Tartasi dėl išvažiuojamojo posėdžio į
darbo su jaunimu centrą.
Gruodžio 15 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros (JTBA) projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdžio metu išrinktas komiteto pirmininkas ir
pavaduotojas, atrinkti finansavimą gausiantys projektai.
Gruodžio 19 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento (JRD) ir LiJOT
Valdybos bendrame posėdyje. Posėdžio metu aptartos tolimesnių susitikimų formos, pasikeista mintimis
apie bendradarbiavimo galimybes.

Gruodžio 21 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo NFU valdymo grupės posėdyje. Jo metu
pristatyta NFU krepšelio projekto eiga, ateities galimybės.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gruodžio 8 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka moderavo Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotą diskusiją-seminarą apie regioninę jaunimo
politiką Utenoje.
Gruodžio 9 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka
dalyvavo Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas”
organizuotoje konferencijoje „Integruotos jaunimo politikos plėtra savivaldybėje. Struktūrinio dialogo
stiprinimas“. E. Rupkus moderavo darbo grupę „Savanoriškos veiklos galimybės Akmenės rajone,
Lietuvoje ir pasaulyje“, kurioje savo patirtimi dalijosi Šiaulių Didždvario gimnazijoje tarnybą atliekančios
Europos savanorių tarnybos savanorės iš Gruzijos ir Austrijos. Darbo grupėje dalyvavo 19 jaunimo
organizacijų atstovų.
Konferencijoje taip pat pristatytas projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012”.
Gruodžio 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie SADM organizuotame informaciniame seminare regioninių jaunimo organizacijų
tarybų vadovams. Jame buvo pristatyti jaunimo politikos pasiekimai 2011 m., taip pat pristatytas 2012 m.
konkursas regioninėms jaunimo organizacijų taryboms.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gruodžio 8 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus susitiko su Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentu K.Kazlausku ir Utenos A. ir M.Miškinių viešosios
bibliotekos atstove R.Andreikėnaite dėl Eurodesk atstovų Utenos regione steigimo. Sutarta konsultavimo
paslaugas teikti bibliotekos patalpose, sudarant darbo sąlygas savanoriams iš jaunimo organizacijų.
Gruodžio 9 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ružaitė pristatė Eurodesk veiklą jaunimo organizacijų
konferencijoje „Jaunimo politika – ne peilis“ Utenoje. Pranešimo „Eurodesk – Žinau viską“ pristatyta
Eurodesk tinklo struktūra, teikiamų paslaugų spektras, „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklas, Eurodesk
atstovų regionuose koncepcija ir galimybės jauniems žmonėms prisijungti. Konferencijoje dalyvavo 30
jaunų žmonių.
Gruodžio 10 d. LiJOT, kartu su LR Ministro Pirmininko tarnyba, EK atstovybe Lietuvoje ir LR SADM
surengė Savanoriškos veiklos metų uždarymo renginį, kuris vyko Vilniaus miesto Rotušėje. Renginyje
dalyvavo aukščiausi šalies pareigūnai, savanoriai ir bendruomenių atstovai. Buvo pagerbti savanoriai,
prisidėję prie „Savanoriškos veiklos sostinių“ projekto įgyvendinimo.
Gruodžio 13 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė dalyvavo Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje rengtame susitikime dėl „Judaus jaunimo“ paviljono nacionalinės studijų ir karjeros
mugės metu. Eurodesk Lietuva pristatys savo paslaugas ir konsultuos jaunus žmones „Judaus jaunimo“
stende mugės metu vasario 2-4 d.

Gruodžio 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus Jaunimo reikalų departamento (JRD) rengtame
Jaunimo reikalų koordinatorių seminare pristatė „EuroBasket 2011“ savanorių koordinavimo patirtį.
Gruodžio 15 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus Jaunimo reikalų departamento prie SADM rengtoje
jaunimo reikalų koordinatorių konferencijoje skaitė pranešimą „Bendrinis jaunimo informavimas ir
konsultavimas: sistemos kūrimas“ bei moderavo darbo grupę „Jaunimo informavimas ir konsultavimas
regionuose: poreikiai ir galimi partneriai“. Konferencijoje dalyvavo 33 savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriai.
Gruodžio 17 d. Eurodesk Lietuva referentė V.Ružaitė dalyvavo VšĮ „Lesė“ savanorių susitikimemokymuose ir pristatė gerąją savanoriškos veiklos patirtį, savanorių pritraukimą ir motyvavimą.
Susitikime dalyvavo 60 VšĮ „Lesė“ savanorių.
Gruodžio 20 d. Eurodesk Lietuva vadovas E.Rupkus ir referentė V.Ružaitė susitiko su Švietimo mainų
paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatoriumi M.Šukiu ir Euroguidance
programos koordinatoriumi A.Levicku dėl projekto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ ir Eurodesk
Lietuva įsitraukimo galimybių. Sutarta įtraukti Eurodesk Lietuva atstovus į bendradarbiaujančių
organizacijų tinklą, viešinant studijų galimybes Lietuvoje.
Gruodžio 21 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus susitiko su LR Seimo Komunikacijos
departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja A.Rupšyte. Susitikime
aptartas LiJOT ir LR Seimo bendradarbiavimas 2012 metais.
Gruodžio mėn. Eurodesk.lt/žinauviską.lt portalą aplankė 25 501 unikalių IP adresų, atsakyta 14 užklausų,
patalpintos 55 naujienos.

LiJOT vystymas
Gruodžio 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir LiJOT savanorė R.Labalaukytė susitiko su
Jungtinių tautų vystymo bendrijos (angl. UNDP) ĮSA partnerysčių brokere A.Wiman. Susitikime aptartas
galimas bendradarbiavimas tarp Lietuvos jaunimo organizacijų ir verslo kompanijų, siekiant Įmonių
socialinės atsakomybės.

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

25 501 unikalūs lankytojai;
19 511 unikalūs lankytojai;
33 785 unikalūs lankytojai.

