Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m. sausio
mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindinės veiklos
Prasidėjus naujiems metams, tęsiami projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ darbai – vyksta susitikimai su
dalyviais ir rengiamasi kitoms veikloms. Taip pat pradėti projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link“ darbai.
Sausio mėnesį vyko tolesnis bendradarbiavimas su Europos jaunimo forumu dėl LiJOT projekto ,,Man ne
dzin“ ir Jaunųjų balsuotojų lygos (League of Young Voters) bendos veiklos perspektyvų.
Sausį toliau vyko pasiruošiamieji darbai dėl Lietuvos pirmninkavimo ES Tarybai metu vyksiančių
tarptautinių renginių. Visą sausio mėnesį vyko ir nacionalinė jaunimo konsultacija pagal šiuo metu ES
Tarybai pirmininkaujančios Airijos temą „Socialinė įtrauktis“. Visuose procesuose aktyviai dalyvauja ir
LiJOT atstovai.
Šį mėnesį pradėti ir parengiamieji darbai LiJOT Žiemos forumui, kuris vyks kovo pradžioje. Šiemet
jaunimo organizacijų atstovai kviečiami susipažinti su besimokančios organizacijos koncepcija.
Pasipildė Eurodesk Lietuva programos komanda. Įvertinus kandidačių motyvaciją ir turimus gebėjimus,
prie komandos prisijungė savanorės Inga Kazakevičiūtė ir Miglė Strumskytė.
Visą sausį Eurodesk Lietuva komanda rengė susitikimus su potencialiais regioniniais partneriais įvairiuose
miestuose aptariant vietos organizacijų galimybes tapti Eurodesk Lietuva atstovais. Susitikimų metu
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

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

Sausio mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Sausio 7 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir biuro vadovas M.Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir
darbo ministre Algimanta Pabedinskiene.
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Sausio 7 d. buvo pradėta jaunimo konsultacija socialinės įtraukties ir darbo su jaunimu tema, vykdant
Airijos organizuojamą struktūrinio dialogo procesą. Sausio 31 d. į elektroninio klausimyno klausimus jau
buvo atsakę per 1000 respondentų.
Sausio 9 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės
vyriausiąja patarėja užsienio politikos klausimais Jovita Neliupšiene ir Lietuvos Respublikos Prezidentės
D.Grybauskaitės patarėja nevyriausybinių organizacijų klausimais Gaja Bartusevičiūte. Susitikimo metu
aptarti jaunimo renginiai Lietuvos pirmininkavimo Europos Sajungos Tarybai metu.
Sausio 11 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė dalyvavo susitikime Lietuvos Respublikos prezidentūroje dėl
jaunimo nedarbo priemonių. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei
nevyriausybiniu organizaciju atstovai. Susitikime buvo aptarta esama jaunimo nedarbo situacija bei
apžvelgtas priemonių igyvendinimo planas. Daugiau informacijos apie susitikimą: http://goo.gl/R9XNB.
Sausio 14 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo
susitikime dėl programos Jaunimo reintegravimo į švietimo sistemą ir/ar darbo rinką rengimo su SADM,
Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM (JRD) atstovais. Susitikimo metu
sutarta labiau įsigilinti į LiJOT įgyvendinto EQUAL projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo
vystymo bendrija“ metodiką, taikant jos rezultatus rengiamai jaunimo nedarbo mažinimui skirtai
programai. Pristatymą sausio 18 d. parengė buvę projekto darbuotojai G.Kačergytė ir G.Plečkaitis.
Sausio 17 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir projektų koordinatorė L.Prievelytė susitiko su partneriais,
įgyvendinant projektą „Savanorytė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“. Aptartas projekto
administravimo principas, paraiškos detalės.
Sausio 19 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir biuro vadovas M.Zakarka dalyvavo Lietuvos liberalaus
jaunimo metinėje sueigoje Alytuje. Sueigos metu išrinkta nauja organizacijos vadovė – Marija
Markauskaitė.
Sausio 21 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo skyriaus vadovu. Susitikimo metu buvo aptarti organizacijų
bendradarbiavimo bei dalyvavimo LiJOT veikloje klausimai.
Sausio 24 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė susitiko su Krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė
Janulaityte. Susitikimo metu aptartos jaunimo problemos pilietiškumo ugdymo srityje. Sutarta susitikti su
daugiau jaunimo organizacijų dėl priemonių jaunimo pilietiškumui skatinti.
Sausio 24 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir biuro vadovas M.Zakarka susitiko su „Microsoft Lietuva“
atstovais del galimo bendradarbiavimo. Sutarta apsvarstyti galimybes organizuojant bendras veiklas ir
renginius kompiuterinio raštingumo temomis.
Sausio 28 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, biuro vadovas M.Zakarka, Eurodesk Lietuva programos
vadovas E.Rupkus ir Valdybos narys A.Palionis dalyvavo susitikime su JRD bei Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) atstovais dėl tolimesnių bendradarbiavimo planų. Aptartas metų
planas ir nuspręsta susitikti dėl atskirų tematinių sričių.
Sausio 29 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordiantorius K. Žemaitis su biuro vadovu M.Zakarka dalyvavo
susitikime SADM, kuriame buvo aptarta ES Jaunimo konferencija vyksianti Vilniuje. Buvo išsigrynintos
veikos kryptys, aptartas LiJOT įsitraukimas į Jaunimo konferencijos organizavimą.
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Sausio 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos atstovai
A.Trimonytė ir J.Ignatavičius dalyvavo susitikime su LR Ūkio ministerijos viceministru Mariu Skarupsku.
Susitikime dalyvavo organizacijų dirbančių su jaunimo verslumo skatinimu atstovai, kurie kartu su
viceministru dalijosi įžvalgomis apie Lietuvos jaunimo verslumo situaciją bei generavo idėjas galimiems
skatinimo sprendimams.
Sausio mėn. pradėta vykdyti atranka į LiJOT tarptautinių reikalų savanorio vietą.
Sausio mėn. įvyko jaunimo delegatų atranka, vyksiančių į ES Jaunimo konferenciją Dubline. Į
konferenciją vyks LiJOT tarptautinių reikalų koordiantorius K.Žemaitis, Valdybos narys T.Nikulinas,
organizacijų atstovė I.Jokubauskaitė.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Sausio 5 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A.Bružas dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos
Žiemos forume „Ką turi žinoti moksleivių atstovas?“, kuriame vedė darbo grupę organizacijų ir renginių
komunikacijos tema.
Sausio 7 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.Alaburdaitė dalyvavo susitikime, skirtame aptarti
NVO ir verslo iniciatyvas ir pristatyti Jungtinių Tautų vystymo programos įgyvendintų projektų rezultatus
bei galimas tokių projektų perspektyvas ateityje.
Sausio 7 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė, biuro vadovas M.Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos
vadovas E.Rupkus susitiko su Socialdemokratinio jaunimo sajungos (LSDJS) atstovais. Susitikimo metu
buvo kalbėta apie LSDJS dalyvavimą LiJOT veikloje, LiJOT bei LSDJS pranešimus spaudai.
Sausio 8 d. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros ir
Lietuvos Respublikos Vidaus reiklų ministerijos organizuotame renginyje dėl paraiškų ESFA teikimui dėl
projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“. Projektas skirtas įgyvendinti 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.
Sausio 9 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė buvo susitikusi su mokymų vadovu Mindaugu Grajausku.
Susitikimo metu kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes, konsultuotasi LiJOT žiemos forumo temos
klausimais.
Sausio 17 d. LiJOT prezidentė L.Senkutė ir regioninių reikalų koodinatorė G.Alaburdaitė dalyvavo
susitikime su Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu kalbėta
apie esamą organizacijos situaciją, poreikius, aptartas projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“.
Sausio 29 d. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė ir finansininkė D.Žižliauskienė dalyvavo Centrinės
projektų valdymo agentūros mokymuose skirtuose paprojekčius įgyvendinančioms perkančiosisoms
organizacijoms. LiJOT įgyvendinamas projektas – „Jaunimo NVO stiprinimas plėtojant institucinius
gebėjimus per bendradarbiavimą su vietos savivalda“.
Sausio mėn. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė kartu su projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link“ partneriais Lietuvos verslo darbdavių konfederacija teikė paraišką Europos
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socialinio fondo agentūrai. Projektas skirtas įgyvendinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Sausio mėn. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė organizavo tradicinio LiJOT žiemos forumo
programos turinį ir techninius klausimus.
Sausio mėn. LiJOT projektų koordinatorė L.Prievelytė organizavo susitikimus su projekto „Žiniomis ir
faktais grįsta jaunimo politika“ partneriais.
Sausio mėn. vyko organizacijų konsultavimas el. paštu ir telefonu bei tolimesnis projekto „Įsitrauk.
Mokykis. Keisk“ įgyvendinimas – pasirengimas likusiems įsivertinimo susitikimams ir kompetencijų
mokymams. Taip pat buvo rengiama Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo
tikslinės programos finansavimo 2013-2014 metais konkurso paraiška.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Sausio 13 d. Eurodesk Lietuva referentė A.Graikšaitė lankėsi radijo stoties Zipfm laidoje „IQzona“,
kurioje buvo kalbama apie studijas užsienyje, pristatomas Eurodesk kaip informacijos šaltinis, ieškant
informacijos apie studijas užsienyje.
Sausio 22 ir 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir programos redaktorė V.Ružaitė
susitiko su kandidatėmis į Eurodesk Lietuva nacionalines savanores. Įvertinus kandidačių motyvaciją ir
turimus gebėjimus, Eurodesk Lietuva komandą papildė dvi savanorės – Inga Kazakevičiūtė ir Miglė
Strumskytė.
Sausio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė susitiko su
Eurodesk Lietuva atstovais regione kandidatais – Šiaulių jaunimo centru. Buvo aptariamos
bendradarbiavimo sąlygos ir galimybės. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Sausio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė susitiko su Plungės
atviro jaunimo centro ir Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos atstovais dėl galimybės tapti
Eurodesk atstovais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Plungės atviru jaunimo centru.
Sausio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė lankėsi Alytaus
miesto bendruomenės centre, su kuriuo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Nutarta atvirame jaunimo
centre įkurti Eurodesk Lietuva atstovybę. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Sausio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė dalyvavo Eurodesk
atstovų Lazdijuose atidarymo renginyje Lazdijų r. savivaldybės viešosios bibliotekos atviro jaunimo
centro patalpose. E.Rupkus pasveikino renginio dalyvius – jaunus žmones ir savivaldybės atstovus – ir
pristatė Eurodesk teikiamas galimybes. A.Graikšaitė kartu su Europos savanorių tarnybos savanorėmis iš
Austrijos ir Ispanijos vedė savanorišką veiklą pristatančią sesiją „Padėk kitiems – padėsi sau.
Savanoriauk!“.
Sausio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus susitiko su Švietimo mainų paramos fondo
Euroguidance programos atstovais dėl bendradarbiavimo dalyvaujant mugėje „Studijos”. Sutarta, kad
Eurodesk Lietuva pristatys savo paslaugas mugės dalyviams ŠMPF stende.
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Sausio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus dalyvavo susitikime dėl Jaunimo
savanoriškos veiklos programos įgyvendinimo su JTBA, JRD ir savanoriškų organizacijų,
koordinuojančių Europos savanorių tarnybos projektus, atstovais. Aptartos programos įgyvendinimo
galimybės, galinčios kilti problemos ir partnerystė.
Sausio 30 – vasario 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E.Rupkus ir referentė A.Graikšaitė
organizavo įvadinius mokymus naujiems Eurodesk Lietuva atstovams. Mokymų metu buvo supažindinta
su Eurodesk vykdoma veikla, pristatyti pagrindiniai jaunimo informavimo terminai ir dokumentai,
supažindinta su unikalių savanorystės sesijų metodika „Padėk kitiems – padėsi sau. Savanoriauk!“ (angl.
Help Yourself by Helping Others), suplanuoti artimiausi atstovų regionuose veiklos žingsniai.
Mokymuose dalyvavo atstovai iš Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus, Biržų, Rietavo, Plungės,
Mažeikių, Šiaulių.
Sausio 31 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A.Bružas dalyvavo susitikime su Lietuvos
statistikos departamento ir JRD atstovais dėl bendro leidinio apie jaunimo statistiką išleidimo. Susitikime
aptartas leidinio tematinis planas, išleidimo terminai ir kiti leidinio ruošimo aspektai.
Sausio mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 54 786 unikalūs lankytojai, atsakytos 45 užklausos, patalpintos 53 naujienos, 6 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 5 EurodeskTV vaizdo klipai.

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

54 786 unikalūs lankytojai;
10 390 unikalūs lankytojai.
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