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

Pagrindinės veiklos
Vasario pradžioje LiJOT biure lankėsi Moldovos jaunimo politikos specialistai Sergiu Gurau ir Victor
Pletosu. Victoras yra Ialoveni regiono jaunimo politikos darbuotojas, Sergiu – regioninės jaunimo
organizacijos atstovas. Per 7 dienas trukusį vizitą moldovai išsamiai susipažino su LiJOT veikla,
analizavo Lietuvos jaunimo politikos modelį, konsultavosi su ekspertais. Buvo surengti susitikimai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Jaunimo reikalų departamente, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūroje. Taip pat jaunimo politikos specialistai susitiko Vilniaus miesto jaunimo
reikalų koordinatoriumi Jonu Laniausku.
Vasarį toliau vyko Nacionalinės darbo grupės dėl Struktūrinio dialogo įgyvendinimo darbas. LiJOT
aktyviai dalyvauja šioje darbo grupėje ir intensyviai ruošiasi Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu
vyksiantiems renginiams.
Šį mėnesį baigtas rengti ir išleistas naujas LiJOT leidžiamo ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ numeris.
Šįkart jo tema – bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas. Leidinio elektroninę versiją galima
rasti čia: http://goo.gl/m3yGR.
Visą vasarį vyko intensyvus pasiruošimas LiJOT Žiemos forumui – programos, forumo vietos derinimo
darbai, dalyvių registracija, kiti paruošiamieji darbai. Forumo tema šiais metais – „Besimokanti
organizacija“.
Toliau tęsiamas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ vykdymas – vyksta mokymai regionuose ir
ruošiamasi debatams. Taip pat paskelbta kito LiJOT projekto „X-Y-Z“ dalyvių atranka.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis vasario mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Vasario mėnesio LiJOT Valdybos ir Biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Vasario 5 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Nacionalinio kaimo tinklo jaunimo komiteto
išplėstiniame posėdyje. Posėdžio metu buvo trumpai pristatyta LiJOT veikla. Kartu su Lietuvos
savivaldybių atstovais ir kitomis NVO diskutuota apie jauno žmogaus padėtį ir galimybes kaimiškose
vietovėse.
Vasario 5 – 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo
pasiruošimo susitikime Rytų partnerystės jaunimo forumui, kuris vyks š.m. spalio 22–25 dienomis.
Susitikime dalvyavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), Europos komisijos atstovai (EK), kitų
institucijų atstovai. Buvo nuspręsta, kad LiJOT aktyviai įsitrauks į renginio organizavimą.
Vasario 5 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su
„Microsoft Lietuva“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Vasario 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos pristatyme. Pristatymo metu buvo
programos tikslai, keliami uždaviniai bei laukiami rezultatai. Paskelbta informacija apie kitus planuojamus
su šia programa susijusius renginius.
Vasario 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Alytaus
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu buvo aptarti
artimiausios organizacijos planuojamos veiklos, pristatytos galimybės kaip galima stiprinti
bendradarbiavimą.
Vasario 7 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su
Lietuvos jaunimo ramuva. Aptartos organizacijos vykdomos veiklos, pristatytos galimybės
bendradarbiavimo stiprinimui.
Vasario 11 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime JRD del socialinės įtraukties. Aptarta sąvoka, pasidalinta
problemomis, susijusiomis su socialinėje atskirtyje esančiais jaunais žmonėmis.
Vasario 11 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl Struktūrinio dialogo įgyvendinimo
susitikime, kurio metu K. Žemaitis pristatė Airijos konsultacijos rezultatus.
Vasario 13 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su „Microsoft Lietuva“ atstovais dėl
NVO partnerystės dienos.
Vasario 14 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir Eurodesk
Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo susitikime JRD. Susitikimo dalyviams buvo pristatytas
LiJOT parengtas jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašas bei veiklos 2013 m. galimybes,
kalbėta apie Lietuvos nacionalinį prioritetą įgyvendinant strūktūrinį dialogą antrąjį šių metų pusmetį –
NEETs (nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas).
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Vasario 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka buvo susitikę su Lietuvos
tautinio jaunimo sąjunga. Aptarti artimiausi organizacijos planai, pristatytos įvairios galimybės
organizacijai plėtoti jos veiklą.
Vasario 21 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Nacionaninės jaunimo reikalų koordinatorių
asociacijos Prezidentu Vidu Visockiu.
Vasario 21 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
inicijuotoje darbo grupėje dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimų. Pirmojo darbo grupės
susitikimo metu buvo pristatyti norimi įstatymo pakeitimai. Darbo grupės nariai pasiskirstė skirtingomis
atsakomybėmis ir darbais iki sekančio susitikimo.
Vasario 27 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė susitiko su JTBA direktore Lilija Gerasimiene.
Vasario 28 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė dalyvavo NVO reikalų koordinavimo komisijos posėdyje
SADM, kuriame aptartas komisijos priemonių planas.
Vasario 28 – 29 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos iniciatyvinio
komiteto posėdyje Dubline, Airijoje. Jo metu aptartas Airijos pirmininkavimas ES Tarybai, nubrėžtos
Lietuvos pirmininkavimo gairės.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Vasario 2 – 3 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Kauno rajono jaunimo organizacijų
sąjungai „Apvalusis stalas“. Mokymuose dalyvavo 20 Kauno rajono jaunimo organizacijų atstovų.
Mokymus vedė mokymų vadovas Nerijus Miginis.
Vasario 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo neformaliame susitikime su JRD
atstovais dėl jaunimo tyrėjų veiklos Lietuvoje.
Vasario 9 – 10 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“. Mokymuose dalyvavo 20 Utenos regiono jaunimo organizacijų
atstovų. Mokymus vedė mokymų vadovas Marius Ulozas.
Vasario 11 d. LiJOT prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjoje. Asamblėjos metu buvo išrinktas naujas
organizacijos pirmininkas ir Valdybos nariai.
Vasario 16 – 17 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritasis stalas“. Mokymuose dalyvavo 20 Panevėžio regiono organizacijų atstovų. Mokymus
vedė mokymų vadovas Marius Ulozas.
Vasario 18 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Moldovos jaunimo
organizacijų tarybos (Consiliul National al Tineretului din Moldova) konferencijoje „Jaunimo
dalyvavimas sprendimų priėmime vietos lygmeniu“ („Youth participation in decision making process at
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local level”) Kišiniove, Moldovoje, kurioje pristatė Lietuvos jaunimo politiką, jos struktūrą ir LiJOT
iniciatyvas.
Vasario 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime dėl projekto „Savanorystė –
pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovais.
Vasario 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo apskrito stalo diskusijoje su
pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelių bandymo projekte dalyvavusiomis nevyriausybinėmis
organizacijomis Panevėžyje. Diskusijoje dalyvavo savivaldybių, dalyvavusių projekte, atstovai, projekte
dalyvavusių organizacijų atstovai, jaunimo politiką koordinuojančių organizacijų atstovai. Diskusijos
metu projekto koordinatoriai iš Ugdymo plėtotės centro pristatė projekto tikslus ir rezultatus, projekte
dalyvavusios organizacijos pristatė matytas projekto stipriąsias ir silpnąsias puses, o jaunimo politiką
koordinuojančios organizacijos pasidalino įžvalgomis apie tęstinumą.
Vasario 21 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir biuro vadovas M. Zakarka
dalyvavo susitikime su JRD ir JTBA atstovais dėl neformalaus ugdymo. Susitikimo metu pasidalinta
įžvalgomis apie jaunimo nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į neformaliojo ugdymo plėtrą ir
neformaliojo ugdymo integralumą su formaliuoju švietimu.
Vasario 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Vietos
veiklos grupių tinklo (VVGT) atstovais. Susitikime susipažinta tiek su LiJOT, tiek su VVGT veiklomis
bei jaunimo organizacijų galimybėmis vietos bendruomenėse ir ieškota bendradarbiavimo taškų.
Vasario 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė buvo susitikusi su Kauno rajono
jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ pirmininku Dariumi Joneikiu. Susitikime kalbėta apie
organizacijos laukiančias projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ veiklas.
Vasario 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė rengė seminarą besikuriančiai
Raseinių rajono jaunimo organizacijų tarybai. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos jaunimo politika,
LiJOT, Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ir organizacijų finansavimo galimybės.
Vasario 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir Eurodesk Lietuva programos
vadovas E. Rupkus moderavo LiJOT darbo grupės dėl jaunimo darbo didinimo susitikimą, kurio metu
organizacijų atstovai siūlė sprendimui jaunimo darbui ir užimtumui didinti. Parengtas pasiūlymų paketas
pateiktas Ūkio ministerijai.
Vasario mėn. vyko organizacijų konsultavimas el. paštu ir telefonu, derinami susitikimai su
organizacijomis bei tolimesnis projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įgyvendinimas – pasirengimas
likusiems kompetencijų mokymams ir balandį prasidedantiems debatams.
Vasario mėn. toliau vyko pasiruošimas LiJOT Žiemos forumui.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Vasario 4 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo projekto LiBiTOP bibliotekų
ateities scenarijų tyrime, skirtame įvertinti, kaip per artimiausius 10 metų pasikeis aplinka, kurioje
gyvuoja Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos; kas turės įtakos šių bibliotekų
paslaugų poreikiui tarp vartotojų, kitų šalies bibliotekų, steigėjų, valstybinių institucijų; kokias grėsmes ir
šių bibliotekų plėtros galimybes nulems visi minėti pokyčiai.
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Vasario 4 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A. Bružas dalyvavo Pilietinės galios indekso
tyrimo pristatyme. Tyrimo ataskaitą galima rasti čia: http://www.civitas.lt/lt/?pid=74&id=78.
Vasario 4 – 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo pirmame Eurodesk
asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje Eurodesk Briuselio biure. Posėdyje dalyvavo visi penki išrinkti
komiteto nariai. Aptartos tinklo perspektyvos po 2014 m., esama nacionalinių koordinatorių situacija ir
galimybės ją keisti, keičiantis tinklo finansavimo modeliui, pozicija dėl Europos jaunimo portalo darbų
vilkinimo Europos Komisijai, Eurodesk tinklo susitikimo ir neeilinės asamblėjos Krokuvoje balandžio
mėn. programa. Pasiskirstyta atsakomybėmis – E. Rupkus paskirtas atsakingu už tinklo plėtra ir
bendradarbiavimą su ES kaimyninėmis valstybėmis ir bendradarbiavimą su kitais Europos jaunimo
informacijos tinklais – ERYICA ir EYCA.
Vasario 6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus pristatė Eurodesk tinklą ir Eurodesk
Lietuva programos įgyvendinimą bei LiJOT veiklą jaunimo informavimo srityje pažintinio vizito
Moldovos jaunimo politikos ekspertams.
Vasario 7 – 9 d. Eurodesk Lietuva komanda ir kiti LiJOT biuro darbuotojai dalyvavo nacionalinėje
studijų mugėje „Studijos 2013“, kurioje pristatinėjo studijas užsienyje ir savanoriškos veiklos galimybes.
Renginio metu gyvai konsultuota 660 jaunų žmonių.
Vasario 11 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A. Bružas dalyvavo Nacionalinės darbo grupės
dėl Struktūrinio dialogo įgyvendinimo komunikacijos darbo grupėje, kurioje buvo aptarta artėjančių
renginių komunikacija, valdomi informacijos sklaidos kanalai ir galimybės.
Vasario 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su JRD projekto „Jaunimo ir
vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ vadove Aurelija Trimonyte
dėl partnerystės ir Eurodesk Lietuva dalyvavimo projekto įgyvendinime. Sutarta peržiūrėti priemones ir
parengti konkretų bendradarbiavimo planą ir užtikrinti maksimalų įsitraukimą.
Vasario 14 – 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus priėmė Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) direktorių D. Capecchi. Susitikimo metu buvo aptarta
LiJOT narystė ERYICA, dalyvavimas artimiausioje ERYICA asamblėjoje, jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimo Lietuvoje situacija bei partnerystė ERYICA projektuose. Nutarta stiprinti
bendradarbiavimą dalyvaujant jaunimo informavimo sistemų kūrimo nacionaliniu lygmeniu
kompendiumo rengime bei projekte „Judaus jaunimo mobilumo informavimo darbuotojai“.
Vasario 20 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorius A. Bružas ir tarptautinių reikalų koordinatorius
K. Žemaitis dalyvavo Nacionalinės darbo grupės dėl Struktūrinio dialogo įgyvendinimo komunikacijos
darbo grupės susitikime, kuriame tęstas vasario 11 d. pradėtas esamų galimybių ir planų aptarimas.
Susitikimo metu taip pat pasidalintos atsakomybės, susijusios su artimausiais darbais.
Vasario 21 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo Lietuvos banko inicijuotame
susitikime, skirtame Vaikų ir jaunimo finansinio raštingumo dienos veiklų programai aptarti. Sutarta
prisidėti prie šios dienos įgyvendinimo viešinant renginius.
Vasario 22 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė ir referentė A. Graikšaitė dalyvavo
Knygų mugėje, kur Europos Komisijos atstovybės stende pristatinėjo jauniems žmonėms egzistuojančias
galimybes ir Eurodesk Lietuva programą.
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Vasario 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Eurodesk atstovais Vilniuje
VšĮ „Socialinis veiksmas“ dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir dalyvavimo kuriant jaunimo informavimo
sistemą Vilniaus regione.
Vasario 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centro atstovu M. Žaltausku dėl bendradarbiavimo suteikiant jaunimo NVO
duomenų bazės informaciją kuriamai bendrai NVO duomenų bazei. Sutarta išsiaiškinti technines duomenų
bazių sujungimo galimybes.
Vasario 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo tarpžinybinės darbo grupės
užimtumo strategijai rengti posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Posėdyje pristatytas
Užimtumo strategijos 2014-2020 m. rengimo procesas ir planuojami rodikliai. Strategija bus rengiama ir
teikiama LR Vyriausybės svarstymui iki balandžio 1 d.
Vasario 28 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė lankėsi Plungės ir Rietavo jaunimo centruose, kur
vyko Eurodesk atstovybės atidarymo renginiai. Buvo pasveikinti susirinkę svečiai – jauni žmonės ir
savivaldybės atstovai, taip pat pristatytas Eurodesk tinklas ir jo teikiamos galimybės.
Vasario 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo projekto „Jaunimo ir vaikų
konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ partnerių susitikime, kur buvo
tikslinamos projekto priemonės.
Vasario mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą Eurodesk.lt/žinauviską.lt
aplankė 54 832 unikalūs lankytojai, atsakytos 54 užklausos, patalpinta 50 naujienų, 5 jaunųjų „Žinau
viską“ žurnalistų straipsniai ir 1 EurodeskTV vaizdo klipas.
Vasario mėn. parengtas ir išleistas pirmasis leidinys apie bendrinį jaunimo informavimą – „Po skėčiu“
numeris „Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas“.

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

54 832 lankytojai;
10 561 lankytojai.
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