Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
liepos mėnesio veikla pagal LiJOT 2011 – 2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Liepos mėnesį jau besibaigiant Struktūrinio dialogo nacionalinei Lietuvos konsultacijai LiJOT
Valdybos narė E. Sinkevičiūtė ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis apibendrino jos
rezultatus. Daugelyje Lietuvos regionų buvo apklausta virš 3 500 jaunų žmonių ir ekspertų niekur
nedirbančių, nesimokančių ir ilgalaikiuose perkvalifikavimo mokymuose nedalyvaujančių jaunų
žmonių (NEETs) tema, kas gerokai viršija anksčiau pirmininkavusių valstybių mastus. Taip pat
LiJOT atstovai toliau dalyvavo susitikimuose pirmininkavimo renginiams organizuoti.
Daug dėmesio liepą skirta ir Narių stiprinimui – Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ organizuojamoje tarptautinėje jaunimo politikos konferencijoje diskutuota tarptautinio ir
regioninio bendradarbiavimo temomis; jubiliejinėje Lietuvos skautijos stovykloje „Gėrio pėdomis“
atliktos struktūrinio dialogo konsultacijos, susitikta su skautiškų organizacijų vadovais ir atstovais,
dalyvauta svečių dienos programoje; Lietuvos moksleivių sąjungos vasaros forume LiJOT
Prezidentė ir biuro vadovas aptarė organizacijos realijas, planuojamas veiklas ir projektus, pristatė
LiJOT veiklą bei darbo su nariais principus. Taip pat ir toliau buvo vykdomos projektų „X-Y-Z“ bei
„Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ veiklos – organizuoti debatai, susitikimai su organizacijomis, pradėtas
rengti „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ekspertinis leidinys. Vyko projekto „Savanorystė – pirmas
žingsnis sėkmingos karjeros link“ administravimo derinimas bei projekto „Stiprios jaunimo NVO
vietos savivaldai“ veiklų aptarimas.
Šių metų liepos 13-14 d. vyko LiJOT vasaros forumas. Renginio metu dalyviai plačiau sužinojo
apie Europos jaunimo forumo veiklą. Buvo pristatyti pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai aspektai ir NVO vaidmuo jo metu, Rytų partnerystės plėtojimas jaunimo srityje. Taip pat
jiems buvo pristatytas projektas „Vilnius – Europos jaunimo sostinė 2016“, tarptautinio
bendradarbiavimo ateitis bei LiJOT tarptautiniai reikalai. Daug dėmesio buvo skirta NEETs
tikslinei grupei ir tam, kad būtų išsiaiškinta jaunimo nuomonė šiuo klausimu, todėl buvo vykdytos
Struktūrinio dialogo diskusijos fokus grupėse. Be to dalyviai turėjo progą susipažinti darbo su
NEETs specifika iš arčiau – vyko darbo grupės, kurias vedė Vilniaus arkivyskupijos Caritas
„Amatų mokymo centro“, Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro darbuotojai. Taip pat
organizacijų atstovai dalinosi savo gerosiomis patirtimis, dirbant su niekur nesimokančiais bei
nedirbančiais jaunais žmonėmis.
Liepą Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos vykdomojo
komiteto posėdžiuose Eurodesk Briuselio biure, rengė interviu su bendrinio jaunimo informavimo ir
konsultavimo pradininkais Belgijoje ir Prancūzijoje. Eurodesk Lietuva atstovai dalyvavo
susitikimuose ir rengė dokumentus dėl projekto „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo
paslaugų teikimo viešojoje e-erdvėje" įgyvendinimo.
Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis liepos mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Kovo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Liepos 1 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo susitikime su viešosios politikos ir vadybos
instituto bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo departamento atstovais
dėl 2014-2020 m. struktūrinio finansavimo ir jaunimo garantijų. Susitikimo metu buvo pasiūlytos
naujos priemonės jaunimo garantijoms įgyvendinti, panaudojant 2014-2020 m. naujo finansinio
periodo lėšas.
Liepos 1. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ organizuojamoje tarptautinėje jaunimo politikos
konferencijoje ir moderavo trečią darbo grupę – ,,Tarpžinybinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
jaunimo politikoje”.
Liepos 2 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo „Laisvosios bangos“ radijo laidoje, kurioje
komentavo jaunimo nedarbo situaciją.
Liepos 2 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo darbo grupėje prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo naujojo projekto rengimo. Susitikimo
metu buvo aptarti institucijų pateikti pasiūlymai, nagrinėtos jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo sritys.
Liepos 2 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos narė Milda
Gardauskaitė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje dėl neformaliojo vaikų
švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų plano parengimo. Darbo grupės susitikimo metu
peržiūrėtas finansavimo modelis ir pradėtos dėlioti pagrindinės gaires naujo finansavimo modeliui.
Liepos 3 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjos
pavaduotoja G. Bartusevičiūte. Susitikimo metu buvo aptarta artėjančios Europos jaunimo
konferencijos organizavimo eiga.
Liepos 5 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su informacinio naujienų portalo
www.delfi.lt atstovais. Buvo aptartos galimos LiJOT ir DELFI bendradarbiavimo galimybės.
Liepos 12 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamo finansavimo konkurso „Nugalėti blogį gerumu“
projektų atrankos komisijos posėdyje.
Liepos 12 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto doktorantu M.
Kalanta ir davė interviu apie jaunimo politikos situaciją.
Liepos 16 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamo finansavimo konkurso Užsienio lietuvių
jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2013 metais projektų atrankos komisijos posėdyje.
Liepos 16 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir LiJOT Valdybos narė M.
Gardauskaitė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje dėl neformaliojo vaikų
švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų plano parengimo. Darbo grupės susitikimo metu
peržiūrėti darbo grupės narių pasiūlymai naujam finansavimo modeliui. Kitas darbo grupės
susitikimas numatytas rugpjūčio mėnesį.
Liepos 17 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos Jaunimo visuomeninės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo
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komisijos posėdyje. Posėdyje tvirtintas finansavimas veikloms, kurios pateikė paraiškas Jaunimo
visuomeninės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo programai.
Liepos 19 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentūros
inicijuotame susitikime-diskusijoje dėl rengiamos Nacionalinės karjeros savaitės. Susitikimo metu
buvo pristatyta šio renginio koncepcija, pasidalinta lūkesčiais, pristatytos galimos veiklos, aptartas
galimų socialinių partnerių ilgalaikis bendradarbiavimas.
Liepos 23 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje, skirtame aptarti techniniams artėjančių pirmininkavimo renginių
klausimams.
Liepos 23 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Finansinio švietimo
iniciatyvų koordinavimo komiteto susitikime, kuriame diskutuotos pagrindinės komiteto veikimo
gairės. Kitas komiteto susitikimas numatytas rugsėjo mėnesį.
Liepos 26 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis Lyčių lygybės centre pristatė
Struktūrinį dialogą ir Lietuvos pirmininkavimą ES Tarptautinei lesbiečių, gėjų, biseksualaus ir
transeksualaus jaunimo bei studentų organizacijai (IGLYO).
Liepos 26 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis pirmininkavo Nacionalinės
darbo grupės posėdžiui, kurio metu buvo pristatyti įvykusios Struktūrinio dialogo konsultacijos
Lietuvoje rezultatai.
Liepos 28 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos LiJOT atstovų planavimo susitikimas. Jo metu
nusibrėžtos veikimo gairės, aptartas darbo metodas ir principai.
Liepos 29 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, Valdybos narė E. Sinkevičiūtė, tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo nacionalinės
darbo grupės posėdyje. jo metu pristatyti ir aptarti struktūrinio dialogo rezultatai.
Liepos 29 d. vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai nacionalinės darbo grupės
posėdis, kuriame pristatyta Lietuvos nacionalinė konsultacija, Pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė.
Liepos mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis kartu su Valdybos nare E.
Sinkevičiūte apibendrino Struktūrinio dialogo nacionalinės Lietuvos konsultacijos rezultatus ir
pateikė Nacionalinei darbo grupei Lietuvos ataskaitos projektą.
Liepos mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikimuose dėl
„Vilnius – Europos jaunimo sostinė 2016“ projekto. Susitikimų metu diskutuota, kaip būtų galima
kuo geriau pasiruošti varžantis dėl jaunimo sostinės titulo.
Liepos mėn. buvo rengiamas kompendiumas pirmųjų dviejų pirmininkavimo ciklų rekomendacijų,
kurį Nacionalinė darbo grupė naudos rengiant Lietuvos rekomendacijas. Taip pat buvo pradėtas
rengti Lietuvos pirmininkavimo naujienlaiškis bei per pagalbinis dokumentas apžvelgti jau
įvykusius jaunimo politikos pokyčius nuo pirmųjų pirmininkavimo ciklų.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Liepos 1 d. LiJOT Valdybos narė M. Gardauskaitė ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė dalyvavo projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ susitikime su sprendimų priėmėjais
Zarasų rajono savivaldybėje. Susitikimo metu projekto partneriai Zarasų rajono visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ diskutavo su savivaldybės atstovais apie jaunimo
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situaciją rajone ir jaunimo organizacijų finansavimą. Šiuo metu „Apskritasis stalas“ rengia
rekomendacijas savivaldybės tarybai.
Liepos 2 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ tarptautiniame forume, kuriame kartu su forumo
dalyviais diskutavo apie regioninę jaunimo politiką.
Liepos 4 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo projekto ,,X-Y-Z“ debatuose Marijampolėje, skirtuose
socialinės įtraukties, nedirbančių, nesimokančių ir mokymų veikloje nedalyvaujančių jaunų žmonių
klausimams spręsti. Debatuose dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritas
stalas“ (MJOTAS) atstovai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai, Marijampolės
savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, Marijampolės jaunimo darbo centro
atstovai. Debatų dalyviai diskutavo apie jaunų žmonių situaciją Marijampolėje, priemones jaunų
žmonių socialinei įtraukčiai gerinti.
Liepos 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Carito amatų centro
atstovais ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.
Liepos 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Lietuvos verslo
darbdavių konfederacijos atstovais dėl projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros
link“ administravimo.
Liepos 8-10 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė, projektų koordinatorė L. Prievelyė ir administratorė J. Filipovskytė
dalyvavo jubiliejinėje skautų stovykloje „Gėrio pėdomis“. Stovyklos metu buvo atliktos struktūrinio
dialogo konsultacijos, susitikta su skautiškų organizacijų vadovais ir atstovais, dalyvauta svečių
dienos programoje.
Liepos 13-14 d. vyko LiJOT vasaros forumas, kurį organizavo projektų koordinatorė L. Prievelytė
ir biuro darbuotojai. Jame dalyvavo beveik šimtas jaunimo organizacijų atstovų, kurie galėjo
diskutuoti įvairiomis tarptautinėmis temomis, aktualiomis visos Lietuvos ir Europos Sąjungos
jaunimui (daugiau informacijos apie tai rasite čia).
Liepos 17 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su projekto „Stiprios jaunimo
NVO vietos savivaldai“ mokymų vadovu Ž. Mažeikiu aptarti atstovavimo strategijų kūrimo
seminarų organizavimo.
Liepos 18 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su Lietuvos skautijos atstove
aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 19 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su jaunimo organizacijos
„Darbas“ atstovais aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 19-21 d. vyko projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ atstovavimo strategijų
kūrimo seminaras skirtas Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo
apskritasis stalas“.
Liepos 22 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su Lietuvos medicinos studentų
sąjungos atstovais aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 23 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
moksleivių sąjungos vasaros forume. Forumo metu buvo aptartos organizacijos realijos,
planuojamos veiklos ir projektai, galimi bendradarbiavimo variantai. Taip pat pristatyta LiJOT
veiklos bei darbo su nariais principai.
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Liepos 23 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su Jaunųjų konservatorių lygos
atstovais aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 23 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su Lietuvos šaulių sąjungos
atstovais aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 25 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo eiliniame susitikime su Lietuvos
verslo darbdavių konfederacijos atstovais dėl projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos
karjeros link“ administravimo.
Liepos 23 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susutiko su „AIESEC Lietuva“ atstovais
aptarti projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ veiklų.
Liepos 24 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo projekto „Įsitrauk.
Mokykis. Keisk“ įsivertinimo susitikime su Jurbarko jaunimo apskrituoju stalu, kuriame įvertintos
projekto veiklos, rezultatai bei iškelti lūkesčiai būsimiems projektams.
Liepos 25 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir Prezidentė L. Senkutė dalyvavo
eiliniame susitikime su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovais dėl projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ administravimo.
Liepos 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė susitikimo su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatore A. Kvikliene dėl projekto „Įsitrauk.
Mokykis. Keisk“ vykdymo. Susitikimo metu peržiūrėtos įvykusios ir įvyksiančios projekto veiklos.
Liepos mėnesį taip pat vyko bendravimas su projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ partnerėmis
organizacijomis dėl jų rengiamų rekomendacijų savivaldybės taryboms bei ekspertinio projekto
leidinio rengimas.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Liepos 1-2 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos
vykdomojo komiteto posėdyje Eurodesk Briuselio biure. Posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl
Vilniuje vyksiančio tinklo susitikimo programos, Eurodesk Briuselio biuro direktoriaus kandidatų
atrankos, E. Rupkus pristatė bendradarbiavimo su kitais Europos jaunimo tinklais padėtį ir siūlymus
dėl tinklo plėtros Rytų ir Pietryčių ES kaimyninėse šalyse galimybių. Taip pat buvo aptarta
Eurodesk tinklo ateitis bei finansavimas nuo 2014 m., buvo gautas patvirtinimas, kad 2014 m.
biudžetas ir sąlygos nesikeis, palyginus su 2013 m.
Liepos 2-5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus rengė interviu su bendrinio jaunimo
informavimo ir konsultavimo pradininkais Belgijoje ir Prancūzijoje. E. Rupkaus rengiamam
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros kompendiumui apie jaunimo
informavimo ir konsultavimo struktūras nacionaliniu lygiu buvo pakalbinti W. Fache, J. Bertels, C.
Conlon ir B. Charbonnel.
Liepos 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir referentė A. Graikšaitė susitiko su
Ramune Rupšyte dėl dalyvavimo Europos Komisijos atstovybės projekte „Ir atostogaudamas būk
aktyvus europietis: ar tikrai žinai savo teises?“. Buvo sutarta dalyvauti renginiuose Palangoje ir
Druskininkuose bei pristatyti Eurodesk tinklą, mobilumo galimybes.
Liepos 18 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė ir LiJOT biuro administratorė J. Filipovskytė
susitiko su interneto platformos „Lingjob“ atstove I. Kukevičiene. Buvo pristatyta „Lingjob“
sistema, suteikianti galimybę atlikti vertimus. Pasitelkiant šią sistemą bus atliekami Europos
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jaunimo portalui skirtų tekstų vertimas į anglų kalbą. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka susitikime
aptarė galimas LiJOT ir portalo „Lingjob“ galimybes.
Liepos 23-24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos
vykdomojo komiteto posėdyje Eurodesk Briuselio biure. Posėdžio metu vyko susitikimai su
septyniais kandidatais į Eurodesk Briuselio biuro direktoriaus poziciją.
Liepos 26 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė dalyvavo susitikime Jaunimo reikalų
departamente dėl projekto „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimo
viešojoje e-erdvėje" įgyvendinimo. Buvo aptariamas jaunimo informavimo ir konsultavimo e.paslaugos kūrimas.
Liepos mėn. LiJOT pateikė dokumentus ir pasiūlymą dalyvauti Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešajame pirkime dėl Jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos darbuotojų vadovo (leidinio) parengimo paslaugų.
Liepos mėn. Eurodesk Lietuva jaunimo informavimo ir konsultavimo portale
Eurodesk.lt/žinauviską.lt atsakyta 20 užklausų, patalpintos 52 naujienos, 6 jaunųjų „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai.
Liepos mėn. lijot.lt tinklapyje patalpinta 16 straipsnių ir naujienų bei 12 skelbimų LiJOT Facebook
paskyroje.
LiJOT vystymas
Liepos 1-5 d. LiJOT biuro vadovas Mantas Zakarka organizavo atranką LiJOT projektų
koordinatoriaus pozicijai užimti. Įvyko 8 susitikimai su galimais kandidatais.
Liepos mėn. buvo patvirtinta pirmininkavimo projektų koordinatorė, G. Alaburdaitė.

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

50 951 lankytojai;
5 484 lankytojai.
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