Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2012 m.
gegužės mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Gegužės mėnesį vyko baigiamieji LiJOT jaunimo demokratiškumo projekto „Youth 4 Democracy“ darbai
– rekomendacijų savo šalies jaunimo politikos įgyvendinimui rengimas. Projekto dalyviai, remdamiesi
patirtimi, įgyta per pažintinius vizitus Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje bei Lietuvoje rengė analizes ir
rekomendacijas skirtingos jaunimo politikos sričių įgyvendinimui, jas pristatė nacionalinių konferencijų
metu ir aptarė su dalyviais.
Šį mėnesį taip pat vyko ir LiJOT tarptautininkų tinklo vidinės komunikacijos naujienlaiškio antrojo
numerio parengiamieji darbai. Naujienlaiškį šį mėnesį užsiprenumeravo papildomi du vartotojai.
Gegužės viduryje tarp LiJOT ir Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos buvo pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis siekiant jaunimą skatinti aktyviai dalyvauti rinkimuose, juos informuoti apie
dalyvavimo pilietiniame gyvenime galimybes ir svarbą.
Gegužės mėnesį pateikta LiJOT narystės Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūroje
(ERYICA) paraiška agentūros valdybos svarstymui. Taip pat pasirašyti trys bendradarbiavimo
įgyvendinant tarptautinius mokymo kursus jaunimo informavimo darbuotojų rengėjams susitarimai.
Gegužę LiJOT atstovė dalyvavo Baltijos jūros tarybos konferencijoje tema „From Education to
Employment: Optimising Transition Management” bei Baltijos jūros regiono strategijos ekspertų darbo
grupės posėdyje Hamburge.
Gegužės mėn. LiJOT atstovas dalyvavo 8-ąjame susitikime dėl jaunų savanorių mobilumo Europoje darbo
grupės susitikime Berlyne (Vokietija).
Gegužės pabaigoje Dzūkijos miškuose vyko antrasis LiJOT rengiamo projekto „Misija Sibiras‘12“
dalyvių atrankos etapas – bandomasis žygis. Šiemet jame dalyvauti buvo pakviesti 74 asmenys, geriausiai
užpildę projekto dalyvio anketas.
Gegužės mėn. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus
dalyvavo „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto rengtoje konferencijoje „Jaunimo finansai: ateitį
kuriame šiandien“.
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Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis gegužės mėnesį, pateiktomis
žemiau.

Gegužės mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gegužės 2-3 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo „Microsoft“ organizuojamoje konferencijoje
apie jaunų žmonių užimtumą per technologijas. Konferencija vyko Briuselyje.
Gegužės 11 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) darbo grupėje.
Gegužės 15 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT finansininkė D.Žižliauskienė dalyvavo
susitikime ŠMPF dėl projekto „TAPK“ („Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk“) ataskaitų pateikimo.
Gegužės 17 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo radijo laidoje „Laisvoji banga” apie jaunimo
finansinį raštingumą.
Gegužės 22 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos radijo programoje apie jaunimo
finansinį raštingumą.
Gegužės 22 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo Europos Sąjungos Baltijos
jūros regiono strategijos ekspertų darbo grupės posėdyje ir pristatė Jaunimo išteklių centro koncepciją bei
esamą situaciją.
Gegužės 23 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė buvo susitikusi su Švietimo ir mokslo viceministru dėl
higienos normų aprašų neformalaus švietimo vykdytojams.
Gegužės 23 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime LR Prezidentūroje dėl NVO teisinio
reglamentavimo.
Gegužės 24 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT administratorė J.Žilėnaitė susitiko su Palangos
miesto vicemeru ir mero patarėja dėl projekto „PROGRESS“ veiklų vykdymo.
Gegužės 25 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė
dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento (JRD)
atstovais. Susitikime buvo aptarta Jaunimo išteklių centro vizija, pasiskirstyta darbais dėl tolimesnio
centro vystymo.
Gegužės 28 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su JTBA vadove L.Gerasimiene dėl
2013 m. veiklų pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu.
Gegužės 29 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo JRT posėdyje.
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Gegužės 29 d. – birželio 1 d. LiJOT tarptautinių programų vadovė G.Motuzaitė dalyvavo Baltijos jūros
tarybos konferencijoje tema „From Education to Employment: Optimising Transition Management” bei
Baltijos jūros regiono strategijos ekspertų darbo grupės posėdyje Hamburge. Susitikimo metu buvo
pristatyta Jaunimo išteklių centro koncepcija bei esama situacija. Konferecija buvo skirta pristatyti esamą
jaunimo nedarbo bei aukštojo mokslo, jaunimo perėjimo į darbo rinką situacijas.
Gegužės 30 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo susitikime su sociologais dėl Europos Sąjungos
Tarybai pirmininkaujančios šalies klausimyno parengimo.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gegužės 8 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo 8-ąjame susitikime dėl jaunų savanorių
mobilumo Europoje darbo grupės susitikime Berlyne (Vokietija). Susitikimo metu buvo keistasi Europos
Sąjungos šalių patirtimi skatinant savanorių mobilumą, tartasi kaip spręsti kylančias problemas ir skatinti
jaunimo dalyvavimą savanoriškoje viekloje ne tik savo šalyje, tačiau ir visoje Europos Sąjungoje.
Gegužės 9 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorius M.Zakarka
dalyvavo susitikime su Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovais. Šio susitikimo metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės, pristatytas bendradarbiavimo sutarties projektas, jos sąlygos.
Gegužės 9 d. LiJOT programų vadovė G.Bingelytė ir savanoris K.Žemaitis dalyvavo susitikime Jaunimo
reikalų departamente (JRD) dėl mokymų su tarptautiniais ekspertais dėl jaunimo tyrėjų. Susitikimo metu
detaliau aptarta LiJOT siūloma programa, pateiktos JRD pastabos, derinta mokymų data ir kitos detalės.
Gegužės 16 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijos komisijos posėdyje. Jo metu su jaunimo politika susijusios institucijos (SADM, JRD, SAM ir
kt.) pristatė savo vykdomas priemones, skirtas jaunimo užimtumui didinti ir narkomanijos ir alkoholizmo
prevencijai užtikrinti.
Gegužės 23 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Seimo Audito komiteto posėdyje,
kurio vienas iš svartomų klausimų buvo neliečiamo kapitalo fondo įstatymas. Komiteto nariai nusprendė
padaryti pertrauką iki birželio 6 d. ir išsamiau susipažinti su LR Teisingumo ministerijos pateiktais
siūlymais dokumentui.
Gegužės 25 ir 28 d. LiJOT programų vadovai G.Bingelytė ir A.Marcinkus LiJOT biure dalyvavo
susitikimuose su kandidatais į programų vadovo vietą.
Gegužės 26-27 d. Dzūkijos miškuose vyko antrasis LiJOT rengiamo projekto „Misija Sibiras‘12“ dalyvių
atrankos etapas – bandomasis žygis. Šiemet jame dalyvauti buvo pakviesti 74 asmenys, geriausiai užpildę
projekto dalyvio anketas. Daugiau informacijos apie antrąjį projekto atrankos etapą:
http://www.misijasibiras.lt/2012/naujienos/naujiena/87/Misija_Sibiras12_bandomojo_zygio_metu__pazin
tis_su_laisves_kovu_liudininkais
Gegužės 31 d. LiJOT paskelbė galutinę projekto „Misija Sibiras‘12“ dalyvių komandą, šiemet vasarą
vyksiančių
į
Chakasijos
Respubliką.
Daugiau
informacijos:
http://www.misijasibiras.lt/2012/naujienos/naujiena/89/Skelbiama_projekto_Misija_Sibiras12_ekspedicijo
s_i_Chakasijos_Respublika_komanda
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Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gegužės 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus Vilniuje susitiko su Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) direktoriumi Davide Capecchi, kuriam buvo pristatyta
LiJOT Asamblėjos priimta pozicija dėl bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo
bei narių išsakytas pritarimas LiJOT narystei ERYICA-oje. Sutarta artimiausiu metu pateikti narystės
paraišką. Taip pat aptarti galimi bendradarbiavimo aspektai, jaunimo informavimo situacija Lietuvoje bei
pokyčiai ES erdvėje.
Gegužės 7 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko
su „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto atstovėmis dėl jaunimo finansinio raštingumo konferencijos ir
LiJOT dalyvavimo joje. Aptarta renginio eiga, planuojami pranešimai.
Gegužės 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Creditinfo Lietuva atstovu
Mariumi Zaikausku dėl jaunimo atsakingo skolinimosi problemos ir galimo bendradarbiavimo sprendžiant
šią problemą. Sutarta apsvarstyti galimus bendradarbiavimo aspektus.
Gegužės 9 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko
su Švietimo ir mokslo ministerijos atstove J.Sabaite ir konsultantu Ž.Martinaičiu dėl Švietimo ir mokslo
ministerijos koordinuojamos Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Visuomenės ugdymas, mokslas
ir kultūra“ ir jaunimui aktualių aspektų. Susitikimo metu pristatyti LiJOT siūlymai dėl savanoriškos
veiklos, neformalaus ugdymo ir kt., kurie buvo įtraukti į galutinį prioriteto aprašymą.
Gegužės 10 d. LiJOT prezidentė Loreta Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus
dalyvavo „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto rengtoje konferencijoje „Jaunimo finansai: ateitį
kuriame šiandien“. L. Senkutė skaitė pranešimą „Ką daryti? Jaunimo finansinio raštingumo iššūkiai ir
galimi sprendimai“. Gerosios patirties mainų diskusiją su PLJS pirmininku K.Pikūnu, A.Palaimaite ir
R.Širvinsku moderavo E.Rupkus.
Gegužės 10-11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, redaktorė V.Ružaitė ir savanorė
A.Graikšaitė rengė Eurodesk Lietuva atstovų regione informacinį seminarą „Finansavimo programos“.
Seminare dalyvavo atstovai iš 5 miestų (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos, Molėtų). Seminaro dalyviai
susipažino su projektų rengimu ir savivaldybių teikiamomis finansavimo galimybėmis, Švietimo mainų
paramos fondo administruojamomis programomis, Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“,
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vykdoma veikla, programomis „Europa piliečiams“ ir „Kultūra
2007“. Seminaro metu vyko nuotolinis Eurodesk europinių e-išteklių ir finansavimo programų duomenų
bazės pristatymas, kurį nuotoliniu būdu rengė Eurodek Brussels Link biuro darbuotoja Grazia Cannarsa.
Renginyje dalyvavo 19 dalyvių.
Gegužės 11 d. vyko Eurodesk Estija atstovės T.Vermae pažintinis vizitas Lietuvoje. Vizito metu
Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir redaktorė V.Ružaitė pristatė Eurodesk Lietuva
vykdomą veiklą, pasidalinta sėkmės istorijomis, susitarta dėl pažintinio vizito Estijoje.
Gegužės 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė susitiko su Goethe‘s instituto kalbos
skyriaus vadove N.Buinovskaja. Susitikimo metu aptarti tolimesni veiksmai dėl daugiakalbystės temos
komunikavimo pasitelkiant „Žinau viską“ jaunuosius žurnalistus, susitarta dėl pažintinio vizito į Vokietiją
„Žinau viską“ jaunajam žurnalistui, nutarta dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos rengiamoje
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konferencijoje „Kalbos, kultūra ir globalizacija“ ir pristatyti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
priimtą poziciją dėl daugiakalbystės skatinimo Lietuvos bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose.
Gegužės 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitko su Jaunimo reikalų departamento
prie SADM atstovėmis L.Bačinskiene ir S.Jančauskaite-Argroug dėl jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimo darbo grupės susitikimo aptarimo.
Gegužės 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Creditinfo Lietuva atstovais
dėl galimo bendradarbiavimo. Aptartos bendradarbiavimo ir problemos aktualizavimo viešinimo
priemonėmis galimybės. Sutarta parengti bendradarbiavimo pasiūlymą ir tęsti derinimą.
Gegužės 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, programos redaktorė V.Ružaitė ir
savanorė A.Graikšaitė Palangos Senojoje gimnazijoje pristatė mobilumo vasarą skatinimo kampaniją
„Išsitaškyk“: vasaros stovyklų, tarptautinės savanorystės, darbo vasarą, festivalių ir kelionių Europoje
temas. Atskirose darbo grupėse buvo gilinamasi į savanoriškos veiklos galimybes pagal sesijos „Padėk
kitiems – padėsi sau. Savanoriauk” metodiką drauge su Žemaitijos nacionalinio parko Europos savanorių
tarnybos savanoriu A.Schaar, studijų Europoje galimybes kartu su Studijų užsienyje informacijos centro
atstove R.Žukovska bei į sezoninio darbo subtilybes kartu su Europos užimtumo tarnybos EURES atstove
Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje M.Mankute. Renginyje dalyvavo 60 Palangos moksleivių. Renginys
surengtas Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos moksleivių savivaldų informacinio centro iniciatyva.
Gegužės 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus, programos redaktorė V.Ružaitė ir
savanorė A.Graikšaitė dalyvavo Eurodesk atstovų Kaune – Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro –
informaciniame susitikime su savanoriais. Pristatyta Eurodesk tinklo struktūra, pagrindinė veikla, veikimo
principai.
Gegužės 31 – birželio 1 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V.Ružaitė, savanorė A.Graikšaitė ir
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ryšių su visuomene koordinatorė R.Kazlaitė dalyvavo Progreso
konferencijoje „LOGIN“.
Gegužės mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portale www.žinauviską.lt
parengta Dažniausiai užduodamų klausimų apie darbą skiltis, atnaujintos darbo vasarai užsienyje ir
stažuočių bei praktikų nuorodų duomenų bazės.
Gegužės mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 49 180 unikalūs lankytojai, atsakyta 41 užklausa, patalpintos 64 naujienos, 10 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsnių ir 6 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

49 180 unikalūs lankytojai;
22 836 unikalūs lankytojai;
46 562 unikalūs lankytojai.
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