Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
kovo mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Kovo mėnesio pradžioje vyko LiJOT žiemos forumas, kur susirinkę beveik 80 forumo dalyvių
gilinosi į besimokančios organizacijos temą. Buvo skaityti pranešimai temomis skaitė „Besimokanti
organizacija“, „Inovuok arba mirk. Inovacijų diegimas organizacijoje“, „Koučingas organizacijoje“,
„Įtraukianti lyderystė“. Buvo skirtas dėmesys organizacijų mokymosi strategijos kūrimui,
dalinimuisi gerosiomis patirtimis, organizacijų veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių identifikavimui.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis kartu su LiJOT Valdybos nariu Tomu
Nikulinu bei organizacijų atstove Ieva Jakubauskaite dalyvavo Europos Sąjungos Jaunimo
konferencijoje Dubline. Taip pat vyko darbo grupės, buvo rengti pasiūlymai Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos klausimo klausimams, klausimynas, kuris balandį
bus patvirtintas Europos Iniciatyviniame komitete.
Toliau tęsiamas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ vykdymas – vyksta mokymai regionuose ir
ruošiamasi debatams. Vyko pasiruošimas projektų „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ ir „X–
Y–Z“ mokymams.
LiJOT Žiemos forume buvo pristatytas pirmasis šių metų LiJOT leidžiamo ekspertinio leidinio „Po
skėčiu“ numeris. Šio numerio tema – „Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas“ (el.
versiją galima rasti čia). Taip pat buvo rengiama LiJOT 2012 metų veiklos ataskaita. Metinės
ataskaitos spausdinta versija bus pristatyta balandžio mėnesį vyksiančioje eilinėje LiJOT
Asamblėjoje (el. versiją galima rasti čia).
Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis kovo mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Kovo 2-3 d. buvo rengiamas LiJOT žiemos forumas tema „Besimokanti organizacija“, kuriame taip
pat dalyvavo LiJOT Prezidentė, projektų, viešųjų ryšių, regioninių bei tarptautinių reikalų
koordinatoriai, biuro vadovas, administratorė. Žiemos forume taip pat dalyvavo tokie Valdybos
nariai kaip M. Pilkis ir M. Šaraitė.
Kovo 5 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos posėdyje NVO kaip
paslaugų teikėjai mokykloje tema. Tą pačią dieną Prezidentė dalyvavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros Valdybos posėdyje.
Kovo 6 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Pauliumi
Mieželiu, Ugdymo plėtotės centro Neformalaus ugdymo specialistu, dėl neformaliojo ugdymo
įgyvendinimo ir plėtros. Susitikimo metu pasidalinta įžvalgomis apie neformaliųjų ugdymą
Lietuvoje ir galimus veiksmus skatinti neformaliojo ugdymo plėtrą.
Kovo 8 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo
Nacionalinėje darbo grupėje, kurioje buvo aptartas Lietuvos klausimynas ir kiti pasiruošimo
pirmininkavimo ES Tarybai darbai.
Kovo 11-13 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis kartu su LiJOT Valdybos
nariu Tomu Nikulinu bei organizacijų atstove Ieva Jakubauskaite dalyvavo Europos Sąjungos
Jaunimo konferencijoje Dubline. Konferencijos metu priimtos rekomendacijos bus analizuojamos
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.
Kovo 12 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime
su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija dėl projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos
karjeros link“
Kovo 13 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos
ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje dėl narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo
prevencijos tarp vaikų ir jaunimo, šviečiant ir ugdant vaikų, jaunimo ir visuomenės sąmoningumą.
Posėdyje buvo pristatytos šiuo metu įgyvendinamos prevencijos programos, aptarti galimi
efektyvesni šių programų įgyvendinimo būdai.
Kovo 15 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jonavos jaunimo organizacijų sąjungos
“Apskritasis stalas” organizuotame susitikime su Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų
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tarybos, Jaunimo reikalų departamento atstovais. Susitikimo metu aptartas galimas visų 4 šalių
bendradarbiavimas siekiant efektyvaus jaunimo politikos įgyvendinimo Jonavos rajone.
Kovo 15 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jonavos
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ padėkos vakare. Padėkos vakaro metu
apdovanoti ir pagerbti labiausiai Jonavos rajono jaunimo politikai nusipelnę asmenys.
Kovo 16 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
Skautijos suvažiavime, kuriame buvo renkamas ir naujas Lietuvos Skautijos vadovas vyr.
skautininkas.
Kovo 16 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus
Rotušėje vykusiame Jaunųjų konservatorių lygos 20-metų Jubiliejuje.
Kovo 18 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT biuro vadovas M. Zakarka
dalyvavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto administruojamos NVO programos informaciniuose
mokymuose galimiems didelių projektų pareiškėjams.
Kovo 18 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo G. Petkevičaitės Bitės premijos įteikimo
ceremonijoje, skirtoje pagerbti ypatingai Lietuvai tarnaujančius žmones įvairiose visuomeninio
gyvenimo srityse.
Kovo 19 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro darbo grupėje dėl
pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo krepšelių.
Kovo 20 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl paraiškos ES Tarybos pirmininkavimo renginiui,
jaunimo konferencijai.
Kovo 21 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Labdaros paramos fondo „Jauniems“
organizuotoje fokus grupėje apie galimas labdaros paramos fondo „Jauniems“ galimybes ir
tolesnius veiksmus įgyvendinant projektą „Fondas 2.0“
Kovo 21-25 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo tarptautiniame seminare
„Evidence based youth policy development“.
Kovo 22 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos ir Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame išplėstiniame
moksleivių savivaldų darbo grupės posėdyje. Posėdyje buvo pristatytas 2012 m. atliktas moksleivių
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pilietinės galios indeksas, aptarta moksleivių savivaldų situacija Lietuvoje, nustatyti tolesni darbo
grupės darbai.
Kovo 27 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo
komisijos posėdyje dėl Vyriausybės programos nuostatų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo.
Posėdyje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ministerijos atstovai ir Jaunimo reikalų
departamento prie SADM atstovai.
Kovo 28 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo labdaros ir paramos fondo
„Pilietinės atsakomybės fondas“ organizuojamoje diskusijoje apie nevyriausybinio sektoriaus
tyrimus.
Kovo 28 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo darbo grupės posėdyje dėl pirmininkavimo
ES Tarybai jaunimo politikos srityje. Posėdžio metu buvo aptarti pasiruošimo pirmininkavimo ES
Tarybai darbai. Pasidalinta tolesnių užduočių atsakomybėmis.
Kovo 29 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
darbo grupės posėdyje dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo. Posėdžio metu buvo
trumpai pristatytos atliktos įstatymo dalių analizės. Diskutuota apie galimus įstatymo pakeitimus.
Kovo mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis rengė pasiūlymus Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos klausimo klausimams. Balandžio mėnesį Lietuvos
klausimynas bus patvirtintas Europos Iniciatyviniame komitete.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Kovo 1 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įsivertinimo susitikimas Zarasų rajono jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. Susitikime dalyvavo 13 jaunimo organizacijų atstovų.
Kovo 9-10 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybai „Apskritas stalas“. Mokymuose dalyvavo 20 Marijampolės jaunimo
organizacijų atstovų. Mokymus vedė mokymų vadovas Marius Ulozas.
Kovo 13 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
Kovo 15 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė rengė susitikimą su Alytaus
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovais apie projektinį jaunimo
organizacijų finansavimą ir paraiškų programai „Veiklus jaunimas“ rengimą.
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Kovo 16-17 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Jurbarko jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritas stalas. Mokymuose dalyvavo 20 Jurbarko jaunimo organizacijų atstovų.
Mokymus vedė mokymų vadovas Nerijus Miginis.
Kovo 28 d. LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje užimtumo didinimo klausimams spręsti. Susitikime
darbo grupėje dalyvaujančių institucijų atstovai pristatė savo komentarus ir pasiūlymus Užimtumo
didinimo 2014 – 2020 metais strategijos prioritetams, jų įgyvendinimo kryptims ir veiksmams.
Kovo mėn. taip pat vyko regioninių jaunimo organizacijų konsultavimas telefonu ir el. paštu. Taip
pat buvo rengiamos LiJOT anketos kandidatuoti į Europos jaunimo forumo darbo grupę dėl
švietimo ir Europos Tarybos Patariamąją tarybą jaunimo klausimais.
Kovo mėn. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė organizavo projekto „Stiprios jaunimo NVO
vietos savivaldai“ bendrinius kompetencijų kėlimo mokymus.
Kovo mėn. buvo vykdomas pasirengimas LiJOT 34-ajai Asamblėjai.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Kovo 1 – 7 d. mokymų vadovai A. Rapalaitė ir Ž. Mažeikis dalyvavo Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) ir Estijos jaunimo informavimo agentūros
rengtuose tarptautiniuose mokymo kursuose „YIntro“, skirto parengti mokymo vadovus, galinčius
rengti jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursus. A. Rapalaitė ir Ž. Mažeikis yra pirmieji
mokymo vadovai Lietuvoje, turintys ERYICA akreditaciją ir galintys rengti pirmuosius jaunimo
informavimo darbuotojus Lietuvoje ir išduoti jiems ERYICA pripažintus pažymėjimus.
Kovo 3 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė dalyvavo „Sėkmės mokyklos“ seminare
Klaipėdoje, kur pristatė savanoriškos veiklos galimybes moksleiviams. Dalyvavo 14 moksleivių.
Kovo 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko
su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovais dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos
programos įgyvendinimo ir partnerystės įsipareigojimų. Nutarta peržiūrėti programą ir toliau derinti
galimas atsakomybes.
Kovo 7 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė ir referentė A. Graikšaitė susitiko su
Lietuvos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) atstove L. Tyrylyte aptarti galimo
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bendradarbiavimo Eurodesk Lietuva organizuojamos mobilumo vasarą skatinimo kampanijos metu.
Nutarta bendradarbiauti išnaudojant EMP komunikacijos kanalus – elektroninį naujienlaiškį
Lietuvos moksleiviams ir informacinį leidinį, kuris bus platinamas Lietuvos mokyklose.
Kovo 8 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė ir referentė A. Graikšaitė susitiko su
Lietuvos radijo žurnalistu Edvardu Kubiliumi aptarti viešojo kalbėjimo užsiėmimo Eurodesk
Lietuva atstovų regione mokymuose.
Kovo 12 – 13 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo Europos Sąjungos
institucijų koordinaciniame susitikime, skirtame Europos piliečių metams, piliečių teisėms.
Susitikimo metu išklausyti pranešimai, aktyviai dalyvauta kuriant idėjas Europos piliečių metų
komunikacijai.
Kovo 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo tarpžinybinės darbo grupės
užimtumo klausimams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitikime. Jo metu išklausyti
akademikų ir analitikų vertinimai darbo grupės rengiamai Užimtumo strategijai 2014-2020 m.
Kovo 15 – 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, Eurodesk Lietuva programos
redaktorė V. Ružaitė, Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė M.
Strumskytė organizavo Eurodesk Lietuva regioninių atstovų nacionalinį susitikimą. Susitikimo
metu regioniniams atstovams buvo pristatoma vasaros mobilumo skatinimo kampanijai aktuali
informacija – įsidarbinimo galimybės, trumpalaikė savanoriška veikla, festivaliai, kelionės.
Aptartos bendros veiklos vasaros mobilumo skatinimo kampanijos metu. Dalyvavo 24 asmenys iš
Vilniaus, Mažeikių, Rietavo, Plungės, Panevėžio, Utenos, Molėtų ir Šiaulių.
Kovo 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo konferenciniame pokalbyje
su ERYICA direktoriumi D. Capecchi dėl bendradarbiavimo. Aptarti artimiausi projektai, kuriuose
bendradarbiaujama su LiJOT bei artėjanti ERYICA asamblėja Antalijoje.
Kovo 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk Lietuva atstovybės
Biržų neformaliame jaunimo centre, įsikūrusiame Biržų kultūros centre, atidaryme. E. Rupkus
pristatė Eurodesk tinklą ir jo teikiamas galimybes jauniems žmonėms ir su jaunimu dirbantiems,
bendravo su žiniasklaida ir pristatė savanoriškos veiklos galimybes. Renginyje dalyvavo Biržų r.
savivaldybės, mokyklų, jaunimo ir žiniasklaidos atstovai.
Kovo 20 d. Alytaus miesto bendruomenės centro atvirose jaunimo erdvėse ir Šiaulių jaunimo centre
vyko Eurodesk Lietuva atstovybių atidarymai. Renginiuose dalyvavo miestų moksleiviai ir
studentai, miestų jaunimo reikalų koordinatoriai ir savivaldybių atstovai.
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Kovo 21 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė ir programos vadovas E. Rupkus
susitiko su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstove A. Kvikliene dėl jaunųjų
„Žinau viską“ žurnalistų tinklo veiklos ir galimybės įsitraukti į Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai renginius. Nuspręsta rengti informacinį video seminarą, suplanuoti artimiausi
veiksmai su jaunųjų žurnalistų tinklu.
Kovo 21 – 22 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė M.
Strumskytė dalyvavo Eurodesk mokymuose naujokams Briuselyje.

Seminare buvo pristatyta

Eurodesk istorija, veiklos principai, užklausų atsakinėjimo taisyklės, atnaujintas Europos jaunimo
portalas, Eurodesk duomenų bazės.
Kovo 25 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė ir referentė A. Graikšaitė susitiko su
Eurodesk Lietuva atstovais Vilniuje VšĮ „Socialinis veiksmas“ aptarti mobilumo vasarą kampanijos
pradžios veiklų.
Kovo

mėn.

Eurodesk

Lietuva

jaunimo

informavimo

ir

konsultavimo

portalą

Eurodesk.lt/žinauviską.lt aplankė 63037 unikalūs lankytojai, atsakytos 52 užklausos, patalpinta 51
naujiena, 5 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 9 EurodeskTV vaizdo klipai.
Kovo mėn. vykusiame LiJOT Žiemos forume buvo pristatytas pirmasis šių metų LiJOT leidžiamo
ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ numeris. Šio numerio tema – „Bendrinis jaunimo informavimas ir
konsultavimas“ (el. versiją galima rasti čia).
Kovo mėn. buvo rengiama LiJOT 2012 metų veiklos ataskaita. Metinės ataskaitos spausdinta
versija bus pristatyta balandžio mėnesį vyksiančioje eilinėje LiJOT Asamblėjoje (el. versiją galima
rasti čia).

LiJOT vystymas
Kovo mėn. buvo peržiūrėti LiJOT biuro darbuotojų darbo krūviai, perskirstytos veiklos.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas
Kovo mėnuo:
www.eurodesk.lt

63 037lankytojai;

www.lijot.lt

11 208 lankytojai.
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