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

Pagrindinės veiklos
Po pasirengimo š. m. balandžio 13-14 d. įvyko LiJOT 34-oji Asamblėja, kurioje buvo priimti šie
dokumentai: pozicija dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos srityje, rezoliucija
dėl neformaliojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvos savivaldybėse, rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo
kokybės gerinimo Lietuvoje. Taip pat Asamblėjai buvo teikti ir tvirtinami LiJOT Valdybos ir
Kontrolės komisijos parengti Įstatų bei Asamblėjos reglamento pakeitimai. LiJOT Narių gretas
papildė dvi naujos Stebėtojos – Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas" ir
paramos fondas „Jaunimo linija“. Asamblėjos metu buvo atnaujinta LiJOT Valdybos, Kontrolės
komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos sudėtis.
Tarptautiniu lygmeniu LiJOT atstovai dalyvavo Švedijos jaunimo organizacijų tarybos
konferencijoje „Jaunimo politika Šiaurės Europoje“ ir Šiaurės-Baltijos tarybos susitikime
Stokholme. Taip pat LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo forumo COMMEM (Council of Members) suvažiavime. Nuolatos vyksta susitikimai su
atsakingomis institucijomis dėl pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.
Balandžio mėnesį taip pat vyko projektų „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ ir „X-Y-Z“
mokymai bei tolesnės jų veiklos. Toliau buvo vykdomi projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk.“
mokymai ir debatai įvairiuose Lietuvos regionuose. Įvyko 14 keturšalių susitikimų su LiJOT,
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių ir jose
veikiančių regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovais.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis balandžio mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas

Balandžio 2 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka buvo susitikęs su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros programos koordinatore Agne Kvikliene aptarti savanorių, skirtų
Europos jaunimo konferencijai ir Rytų partnerystės jaunimo forumo renginiams, pasiruošimo
etapui.
Balandžio 5 d. LiJOT projektų koordinatorė Laura Prievelytė kartu su administratore Justina
Filipvskyte organizavo pasirengimą LiJOT Vadovų klubui.
Balandžio 6 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos
savivaldoj“ mokymų atidaryme, tarė sveikinimo žodį.
Balandžio 6 d. Prezidentė Loreta Senkutė ir biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo Lietuvos
moksleivių sąjungos rinkiminėje asamblėjoje ir Lietuvos studentų sąjungos rinkiminėje
asamblėjoje. Asamblėjų metu buvo išrinkti nauji organizacijų vadovai, priimti kiti dokumentai.
Balandžio 7 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo AIESEC Lietuva organizuotoje
konferencijoje „Synergy 2013“. Konferencijos metu buvo skaitytas pranešimas apie Lietuvos
jaunimo politiką ir kiekvienos organizacijos galimybę tinkamai prisidėti prie jos formavimo.
Balandžio 10 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo švietimo
ir mokslo komiteto posėdyje, kurio metu buvo pristatyti pilotinio vaikų pasirenkamojo švietimo
projekto rezultatai.
Balandžio 10 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė ir biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo
Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto organizuotame klausyme dėl Suaugusiųjų
neformaliojo švietimo įstatymo.
Balandžio 10 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
jaunimo ir sporto komisijos posėdyje dėl neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo per sportą
problematikos.
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Balandžio 10 d. LiJOT projektų koordinatorė Laura Prievelytė susitiko su Aurelija Trimonyte iš
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aptarti jaunimo tyrimų
situaciją Lietuvoje.
Balandžio 11 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų
programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti“ posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyta ES
struktūrinės paramos administravimo schema, pristatyti neformalių diskusijų su Europos Komisija
rezultatai.
Balandžio 11 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo komisijos posėdyje.
Balandžio 12-14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė ir LiJOT
Tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo Švedijos jaunimo organizacijų
tarybos konferencijoje „Jaunimo politika Šiaurės Europoje“ ir Šiaurės-Baltijos tarybos susitikime
Stokholme. Konferencijoje delegatai iš kiekvienos Šiaurės-Baltijos tarybos narės diskutavo jaunimo
politikos, jaunimo įtraukimo ir atstovavimo temomis. Šiaurės-Baltijos tarybos susitikime pristatyta
LiJOT veikla nuo praėjusio susitikimo rudenį, „Misija Sibiras“, rinktos šalys kandidatės į Europos
Komisijos Patariamąją tarybą jaunimo klausimais.
Balandžio 13-14 d. vyko 34-oji LiJOT Asamblėja, kuriai pasiruošimą koordinavo LiJOT projektų
koordinatorė Laura Privelytė. Asamblėjoje buvo priimti šie dokumentai: pozicija dėl Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos srityje, rezoliucija dėl neformaliojo ugdymo
įgyvendinimo Lietuvos savivaldybėse, rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo
Lietuvoje. Taip pat Asamblėjai buvo teikti ir tvirtinami LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos
parengti Įstatų bei Asamblėjos reglamento pakeitimai. LiJOT Narių gretas papildė dvi naujos
Stebėtojos – Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas" ir paramos fondas
„Jaunimo linija“. Asamblėjos metu buvo atnaujinta LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos bei
Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Į Valdybą išrinkti: A. Batulevičienė (vienerių metų kadencijai)
(Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas"), E. Sinkevičiūtė
(Lietuvos skautija), J. Morkūnas (Jaunimo organizacija DARBAS), M. Gardauskaitė (Jaunųjų
konservatorių lyga), V. Kumpis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“). Taip
pat patvirtinti šie Kontrolės komisijos nariai: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), K.
Krasauskas (ELSA Lietuva), O. Beriozovas (Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų
skyrius), S. Šeškis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Sabalys (ELSA
Lietuva). Ir į LiJOT deleguojamų JRT narių pozicijas buvo išrinkti: A. Ramanauskas (Vilniaus
3

jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A. Trimonytė (Zarasų rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), J. Ignatavičius (Jaunųjų konservatorių lyga),
M. Jurgutis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos
moksleivių sąjunga).
Balandžio 16 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė ir biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo
susitikime su “Lietuva 2.0” komanda, kurio metu buvo metu buvo aptartos galimos
bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta gerosiomis patirtimis įgyvendinant įvairias pilietines
iniciatyvas.
Balandžio 18 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Europos jaunimo forumo veiklos
kokybės vertinimo apklausoje.
Balandžio 18 – 20 LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo forumo COMMEM (Council of Members) suvažiavime. Suvažiavimo metu į Europos
Tarybos Patariamosios tarybos pozicijas buvo išrinkta 20 organizacijų: 13 tarptautinių
nevyriausybinių organizacijų ir 7 nacionalinės tarybos. Išrinkti atstovai dalyvaus patariamosios
tarybos susitikimuose Europos Tarybai svarstant su jaunimu susijusius klausimus. Taip pat į
Europos Jaunimo Forumo gretas suvažiavimo metu buvo priimtos dvi naujos organizacijos narės:
Europos technologijų universitetų studentų organizacija (ang. The Board of European Students of
Technology – BEST) ir Europos kurčiųjų jaunimo sąjunga (ang. the European Union of Deaf Youth
– EUDY). Taip pat susitikime organizacijų narių atstovai priėmė poziciją dėl jaunimo užimtumo.
Patvirtinta pozicija – patobulinta 2008 m. pozicijos versija – identifikuoja pagrindines jaunimo
nedarbo priežastis ir atkreipia dėmesį į būtinybę likviduoti jaunimo diskriminaciją šioje srityje. Šia
pozicija Europos Jaunimo Forumas siūlo veiksmų planą, pagrįstą jaunimo teisių ir lygybės
principais, kuris turėtų tiesiogiai mažinti jaunimo nedarbą ir stabdyti tendencijas keliančias grėsmę
Europos stabilumui ir ateičiai.
Balandžio 19 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė ir biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo
vidiniame susitikime Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
dėl Pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo renginių, kuriame aptarti artimiausi darbai, pasidalinta
atsakomybėmis pačių renginių metu.
Balandžio 19 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė susitiko su dr. Andriumi Stasiukynu, kur
aptartos galimos iniciatyvos dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu bei
galimos jaunimo tyrimų temos.
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Balandžio 19 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurio metu buvo aptarti
pagrindiniai Lietuvos pasiruošimo pirmininkauti ES Tarybai jaunimo politikos srityje procesai.
Balandžio 23 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė, biuro vadovas Mantas Zakarka, administratorė
Justina Filipovskytė dalyvavo Microsoft Lietuva organizuotoje konferencijoje „Konkurencinga
Lietuvos ateitis”. Konferencijos metu buvo nagrinėjamas galimas didesnis bendradarbiavimas tarp
verslo ir NVO suteikiant jaunam žmogui svarbius gyvenime įgūdžius.
Balandžio 24 d.

LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė radijo stotyje “Laisvoji banga” dalyvavo

pokalbyje, skirtame tarptautinei jaunimo solidarumo dienai.
Balandžio 24 d. LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos organizuotame susitikime dėl liepos 17-osios dienos paskelbimo “Lietuvos vienybės
diena”. Susitikimo metu buvo apsikeista mintimis, kokių iniciatyvų laukiama šią tema, ką daro
skirtingos organizacijos, ministerijos ar bendruomenės.
Balandžio 24 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka bei Valdybos nariai Milda Gardauskaitė ir
Justas Morkūnas dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nario G. Steponavičiaus organizuotoje
diskusijoje apie jauno žmogaus NVO įgytos patirties pripažinimo stojant į aukštojo mokslo įstaigas.
Balandžio 24 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, kuriame buvo pristatyta informacija apie 2014 – 2020
m. finansinio laikotarpio prioritetus, uždavinius, veiklos kryptis, kurioms įgyvendinti planuojama
ES struktūrinių fondų parama jaunimo srityje.
Balandžio 24-25 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo Europos
iniciatyvinio komiteto posėdyje Briuselyje, kurio metu buvo aptartas Struktūrinio dialogo procesas,
įvykusi Jaunimo konferencija Dubline, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai.
Balandžio mėn. buvo patvirtintas Lietuvos Struktūrinio dialogo klausimynas Socialinės atskirties
klausimu. Konsultacija Europoje vyks iki š. m. rugpjūčio 1d.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Balandžio 2 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ (PAS), Panevėžio miesto savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento (JRD) ir
5

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT). Susitikimo metu PAS pristatė savo 2012 m. veiklos
pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat aptarti keturių šalių įsipareigojimai
stiprinant PAS veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas
buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 6-7 d. LiJOT projektų koordinatorė Laura Prievelytė organizavo projekto „Stiprios
jaunimo NVO vietos savivaldai“ bendrinius kompetencijų mokymus.
Balandžio 7 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius organizavo įvadinį projekto „X-Y-Z“
susitikimą. Jo metu organizacijos – partnerės aptarė, planavo tolesnes projekto veiklas.
Balandžio 12 -14 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis ir LiJOT regioninių
reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo Šiaurės – Baltijos šalių nacionalinių tarybų
susitikime. Jo metu aptartas tolesnis nac. tarybų bendradarbiavimas Europiniame kontekste.
Balandžio 15 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ (AVJOSAS), Alytaus rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo
metu AVJOSAS pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime
taip pat aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant AVJOSAS veiklą ir tikslingai panaudojant
JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 15 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
(MJOTAS), Marijampolės rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu MJOTAS pristatė
savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat aptarti keturių
šalių įsipareigojimai stiprinant MJOTAS veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir savivaldybės
skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 17 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“, Šiaulių miesto savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apskritasis
stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritojo stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant
JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 17 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“, Akmenės rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo
metu „Jaunimo apskritasis stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos
tikslus. Susitikime taip pat aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Jaunimo Apskritojo stalo“
veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai
pasirašytas balandžio pradžioje.
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Balandžio 18 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ (KLAS), Klaipėdos miesto savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu
KLAS pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant KLAS veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir
savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 18 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, Klaipėdos rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT.
Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos
tikslus. Susitikime taip pat aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritojo stalo“ veiklą ir
tikslingai panaudojant JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas
balandžio pradžioje.
Balandžio 20-21 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ mokymai Zarasų visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“. Mokymuose dalyvavo 20 Zarasų jaunimo
organizacijų atstovų. Mokymus vedė mokymų vadovas Marius Ulozas.
Balandžio 23 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento Jaunimo politikos informacijos sklaidos renginyje. Renginyje pristatyti
projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ rezultatai ir diskutuota jaunimo įtraukimo,
užimtumo didinimo temomis.
Balandžio 24 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“, Utenos rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu
„Apskritasis stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus.
Susitikime taip pat aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritojo stalo“ veiklą ir
tikslingai panaudojant JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas
balandžio pradžioje.
Balandžio 24 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Zarasų rajono visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritas stalas“, Zarasų rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apskritas
stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskrito stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant JRD
ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 24 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Visagino jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“, Visagino rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apskritasis
stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
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aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritojo stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant
JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 24 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Vilniaus jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritas stalas“ (VJOSAS), Vilniaus miesto savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu
VJOSAS pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant VJOSAS veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir
savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 25 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“, Pakruojo rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apskritasis
stalas“ pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat
aptarti keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritojo stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant
JRD ir savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 25 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apvalus stalas“, Rokiškio rajono savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apvalus stalas“
pristatė savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat aptarti
keturių šalių įsipareigojimai stiprinant „Apvaliojo stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir
savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 25 d. vyko keturšalis susitikimas tarp Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“, Kauno miesto savivaldybės, JRD ir LiJOT. Susitikimo metu „Apskritasis stalas“ pristatė
savo 2012 m. veiklos pasiekimus bei 2013 m. veiklos tikslus. Susitikime taip pat aptarti keturių
šalių įsipareigojimai stiprinant „Apskritasis stalo“ veiklą ir tikslingai panaudojant JRD ir
savivaldybės skiriamas lėšas. Susitarimas buvo galutinai pasirašytas balandžio pradžioje.
Balandžio 26 d. vyko projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ debatai Utenoje. Debatų metu jauni
žmonės visą dieną turėjo galimybę atlikti savivaldybės darbuotojų pareigas ir vėliau buvo surengtas
specialus posėdis, kuriame jaunimas kėlė savo problematiką.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas

Balandžio 4 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė V. Ružaitė dalyvavo tiesioginiame vaizdo
seminare „Studijos ES šalyse: kaip pasirinkti ir įstoti?“ Tiesioginio seminaro metu pristatyta
Eurodesk Lietuva sukurta studijų užsienyje duomenų bazė kaip įrankis, suteikiantis pagrindinę
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informaciją, reikalingą ruošiantis studijuoti užsienyje. Tiesioginį seminarą stebėjo apie 5000
žiūrovų.
Balandžio 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstove A. Trimonyte dėl Departamento
veiklų jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų srityje aptarimo. Sutarta glaudžiai
bendradarbiauti plėtojant paslaugų sistemą ir e. paslaugų projektą.
Balandžio 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Europos jaunimo
kortelės Lietuvoje koordinatore R. Labalaukyte dėl jos kandidatūros Europos jaunimo informavimo
ir konsultavimo agentūros Kokybės darbo grupėje EURYICA. Sutarta palaikyti Lietuvos atstovės
poziciją darbo grupės veikloje, padėti metodiškai.
Balandžio 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su A. Rapalaite, VšĮ
„Creativitas“ atstove, dėl bendradarbiavimo rengiant pirmuosius tarptautinius YIntro įvadinius
mokymo kursus jaunimo informavimo darbuotojams (pagal ERYICA metodiką) Lietuvoje. Sutarta
bendradarbiauti ieškant tarptautinių partnerių iš Balkanų regiono ir kitų ES šalių ir rengiant projekto
paraišką.
Balandžio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, referentė A. Graikšaitė ir
savanorė M. Strumskytė dalyvavo ES informacinių pagalbos tarnybų konferencijoje, rengtoje
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje. E. Rupkus Europos informacinių centrų, ES informacinių
pagalbos tarnybų, ES lentynų bibliotekose atstovams skaitė pranešimą ir pristatė Eurodesk tinklą ir
bendradarbiavimo galimybes.
Balandžio 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstove L. Bačinskiene dėl Nacionalinės
jaunimo savanoriškos veiklos programos įgyvendinimo ir LiJOT partnerystės galimybių. Aptartos
galimybės LiJOT teikti viešinimo ir jaunų žmonių pritraukimo bei motyvavimo paslaugas projekto
metu.
Balandžio 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo posėdyje dėl Jaunimo
politikos plėtros programos priemonių plano 2014-2016 m. laikotarpiui parengimo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje. Buvo išklausyta informacija dėl priemonių plano rengimo, pateikti
pirmi pastebėjimai, susipažinta su kitais dalyvaujančiais instituciniais partneriais, išklausyti jų
pasiūlymai ir nuogąstavimai. Sutarta per artimiausią savaitę pateikti pirmąjį ministerijos parengtą
juodraštį ir teikti tolimesnius siūlymus.
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Balandžio 17 d. Tarptautinės jaunimo informavimo dienos proga pradėta mobilumo vasarą
skatinimo kampanija. Šiemet kampanija sako, kad Vasara skirta bendrauti, ir siūlo skinti draugus.
Kampanijos metu komunikuojamos vasaros stovyklų, festivalių, tarptautinės savanorystės, kelionių
Europoje bei sezoninio darbo temos. Kampaniją pradėjo renginiai 7 miestuose, supažindinantys su
temomis ir kviečiantys prasmingai praleisti vasarą. Mobilumo vasarą kampanija truks iki 2013 m.
rugpjūčio 15 d.
Balandžio 18-22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) generalinėje Asamblėjoje Antalijoje (Turkija).
Tai pirmoji ERYICA asamblėja, kurioje dalyvavo naujieji nariai – LiJOT. Asamblėjos metu išrinkta
nauja agentūros valdyba ir prezidentė – kroatė Sanja Vukovič-Čovič. E. Rupkus pristatė LiJOT ir
Lietuvos jaunimo informavimo ir konsultavimo situaciją, padėkojo partneriams padovanodamas
pirmąjį leidinį apie bendrinį jaunimo informavimą „Po skėčiu“. Taip pat moderavo diskusijų grupę
dėl kompendiumo apie nacionalinių jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemų kūrimo.
Asamblėja patvirtino ilgalaikės Kokybės darbo grupės EURYICA sudėtį, kurioje yra ir lietuvė R.
Labalaukytė. Ši darbo grupė rengs jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų kokybės
katalogą. Renginio metu LiJOT atstovas užmezgė partnerystes su Bosnijos ir Hercegovinos,
Belgijos, Juodkalnijos ir Kroatijos atstovais dėl galimų mokymų projektų organizavimo, su kitais
partneriais dėl dalyvavimo projektuose.
Balandžio 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Ministro Pirmininko
tarpžinybinės darbo grupės Užimtumo strategijai 2014-2020 m. rengti posėdyje Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijoje. Buvo išklausyta informacija dėl strategijos rengimo proceso, LR Vyriausybės
patvirtintų gairių ir tolimesnio grupės darbo.
Balandžio 24-28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, redaktorė V. Ružaitė ir
referentė A. Graikšaitė dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime ir neeilinėje asamblėjoje Krokuvoje
(Lenkija). E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstyta Mobilumo informacijos chartija bei pasirengimas susitikimui. Renginio metu Europos
Komisijos jaunimo politikos skyriaus vadovas P. Lejeune pristatė ES jaunimo politikos naujienas,
pirmas idėjas dėl galimų pokyčių Eurodesk tinklo administravime naujuoju finansiniu laikotarpiu
nuo 2014 m. E. Rupkus moderavo plenarinę sesiją dėl Europos jaunimo portalo starto prieš Europos
jaunimo savaitę gegužės 17 d. ir darbo grupę dėl Eurodesk ateities vizijos. Visi trys Eurodesk
Lietuva atstovai pakvietė Eurodesk tinklo narius rudenį, spalio 17-20 d., atvykti į kitą tinklo
susitikimą Vilniuje.
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Balandžio 25 d. LiJOT administratorė Justina Filipovskytė parengė ir žiniasklaidos priemonėms
išplatino pranešimą spaudai „Nevyriausybinės organizacijos: pakeliui į teisinį apibrėžtumą“
(susipažinti galite čia).
Balandžio 30 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir programos redaktorė V.
Ružaitė susitiko su Emiliu Remeikiu dėl savanoriavimo galimybių. Sutarta skirti 1 mėnesio trukmės
bandomąjį laikotarpį.
Balandžio

mėn.

Eurodesk

Lietuva

jaunimo

informavimo

ir

konsultavimo

portalą

Eurodesk.lt/žinauviską.lt aplankė 67344 unikalūs lankytojai, atsakytos 57 užklausos, patalpintos 53
naujienos, 9 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas
Balandžio mėnuo:
www.eurodesk.lt

64 006 lankytojai;

www.lijot.lt

11 314 lankytojai.
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