Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
rugsėjo mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Rugsėjo 9-12 d. vyko ilgo pasirengimo reikalavęs ir vienas svarbiausių pirmininkavimo ES Tarybai
jaunimo srityje renginių – Europos Sąjungos jaunimo konferencija. Šioje konferencijoje, kuri
struktūriniame dialoge atlieka pagrindinį vaidmenį, svarbiausias dėmesys skirtas pagrindiniam
Lietuvos pirmininkavimo prioritetui jaunimo sityje: socialinei jaunimo įtraukčiai, ypatingai
pabrėžiant nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEETs) įtrauktį.
Daugiau apie konferencijos rezultatus galima sužinoti čia.
Rugsėjo mėnesį LiJOT atstovai dalyvavo įvairiuose susitikimuose su valdžios institucijomis
jaunimo būsto, Nevyriausybinių organizacijų įstatymo, struktūrinio finansavimo ir kitais
klausimais. Biuro vadovas M. Zakarka žiniasklaidoje pristatinėjo LiJOT ir projektą „Savanorystė –
pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link”. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė Lietuvos
banko organizuotame susitikime diskutavo finansinio raštingumo ir paskolų jaunimui klausimais.
LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė organizavo Jaunimo reikalų tarybos ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
nacionaliniame susitikimą Aukštadvaryje. Susitikimo metu buvo pristatyta Jaunimo reikalų tarybos
veikla, planuojami veiklos prioritetai. Pasidalinta gerosiomis patirtimis, diskutuota apie galimą
glaudesnį Jaunimo reikalų tarybos ir Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų bendradarbiavimą
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, teikiant rekomendacijas bei pasiūlymus įvairioms
institucijoms.
Taip pat rugsėjį vyko pasirengimas Rytų partnerystės jaunimo forumui, 35-ajai LiJOT Asamblėjai
bei projektų „X-Y-Z“ ir „Įsitrauk. Mokykis. Keisk.“ baigiamiesiems renginiams. Programos
Eurodesk Lietuva komanda organizavo pasirengimą Eurodesk tinklo susitikimui ir neeilinei
asamblėjai Vilniuje.
Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis rugsėjo mėnesį, pateiktomis
žemiau.
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Rugsėjo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugsėjo 2 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dėl Europos jaunimo konferencijos.
Rugsėjo 3 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos jaunimo skyriaus specialistais. Susitikimo metu buvo aptarti organizaciniai Europos
jaunimo konferencijos darbai ir pasiruošimo konferencijai eiga.
Rugsėjo 3 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka, administratorė J. Filipovskytė, savanorė I.
Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su Europos jaunimo konferencijos savanoriais. Susitikimo metu
buvo pristatyta Europos jaunimo konferencijos programa, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
prioritetai, savanorių veikla ir atsakomybės renginio metu.
Rugsėjo 3-5 d. pirmininkavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė, tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Rytų Partnerystės Jaunimo forumo pasiruošiamajame
susitikime, kurio metu renginio organizatoriai, moderatoriai ir partneriai plačiau susipažino su
renginio kontekstu ir koncepcija bei sudėjo pagrindus renginio programai.
Rugsėjo 5 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo diskusijų laidoje „Pokytis“.
Laidos metu buvo trumpai pristatytas projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros
link“, aptartas LiJOT įdirbis propaguojant Lietuvoje savanorišką veiklą.
Rugsėjo 6 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dėl Europos jaunimo konferencijos. Susitikimo metu
aptartos renginio programos ir techninės detalės bei paskutinieji pasiruošimo darbai.
Rugsėjo 7-8 d. pirmininkavimo projektų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo
pasiruošiamajame Europos Sąjungos Jaunimo konferencijos susitikime, kurio metu konferencijos
organizatoriai pasidalijo galutinėmis atsakomybės ir buvo sukurta galutinė darbo grupių metodika.
Rugsėjo 9-12 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo konferecijoje, atstovaudamas Europos iniciatyvinį komitetą bei Redakcinę konferencijos
komisiją. Vilniuje vykusi ES Jaunimo konferencija vainikuota 21-os jungtinės išvados priėmimu.
Daugiau kaip 250 jaunimo atstovų iš visos ES bei ES generalinių direktorių, atsakingų už jaunimo
reikalus, išsakė savo konkrečius pasiūlymus, kaip didinti jaunimo, o ypač nedirbančio,
nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEETs), socialinę įtrauktį į darbo rinką,
švietimo sistemą bei visuomeninį gyvenimą. M. Zakarka buvo atsakingas už techninį konferencijos
įgyvendinimą, savanorių koordinavimą renginio metu. Renginyje savanoriavo LiJOT administratorė
J. Filipovskytė ir savanorė I. Paludnevičiūtė.
Rugsėjo 16 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis pristatė Lietuvos jaunimo
politiką bei LiJOT japonų jaunimo delegacijai.
Rugsėjo 16 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė susitiko su jaunimo grupe iš Baltarusijos.
Rugsėjo 17 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė ir Valdybos nariai A. Batulevičienė, A. Palionis, T.
Nikulinas dalyvavo JTBA valdybos posėdyje.
Rugsėjo 18 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto NVO įstatymo svarstyme.
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Rugsėjo 19 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos jaunimo
parlamento nacionalinės sesijos atidaryme.
Rugsėjo 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos banko
finansinio raštingumo iniciatyvų komiteto susitikime bei kampanijos „Skolinkis atsakingai“
susitikime. Susitikimuose kalbėta apie ketinamas rengti finansinio raštingumo ir kampanijos
iniciatyvas. Kampaniją numatyta rengti 2013 m. lapkričio mėnesį ir pratęsti 2014 m. vasarį, o
finansinio raštingumo savaitę rengti 2014 m. kovo mėnesį.
Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir
sporto komisijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje dėl jaunimo būsto klausimų. Diskusijos
metu buvo išsakytos dabar esančios problemos, sutarta ieškoti galimybių spręsti būsto prieinamumo
jauniems žmonėms klausimą.
Rugsėjo 26 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis
sėkmingos karjeros link“ valdymo grupės susitikime. Susitikimo metu buvo aptarti tarpiniai
projekto rezultatai, pristatytos sekančios projekto veiklos, siekiami rezultatai.
Rugsėjo 27 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo 2014-2020 struktūrinės paramos
komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas ir trumpai aptartas ateinančio struktūrinio
finansavimo periodo administravimas ir atsakomybių pasiskirstymas valstybinių institucijų
lygmenyje.
Rugsėjo 23-25 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo Europos
iniciatyvinio komiteto posėdyje, kurio metu buvo aptarta įvykusi Europos jaunimo konferencija,
diskutuota apie Graikijos klausimyną artėjant Graikijos pirmininkavimui ES Tarybai.
Rugsėjo mėn. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis dalyvavo keliuose
susitikimuose skirtuose Europos jaunimo konferencijos pasiruošimui. Jų metu buvo aptartos
techninės ir turinio detalės susijusios su artėjančiu renginiu.
Rugsėjo mėn. taip pat skirtas rengti pirmininkavimo naujienlaiškį ir pasirengti artėjančiam Rytų
Partnerystės Jaunimo forumui bei kitiems pirmininkavimo renginiams jaunimo srityje.
Rugsėjo mėn. vyko pasirengimas 35-ajai LiJOT Asamblėjai, t. y. techninis pasirengimas, kvietimų
į ją ir informacijos platinimas.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugsėjo 5 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Kelmės
rajono jaunimo reikalų koordinatore ir vietos jaunimu. Susitikimo metu kalbėta apie jaunimo
politiką ir Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai bei ieškota galimybių Kelmės jaunimui veikti
aktyviau.
Rugsėjo 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo susitikime su Mykolo
Riomerio universiteto atstovais dėl galimybių bendradarbiauti atliekant tyrimus.
Rugsėjo 9 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
“Apskritasis stalas” rengtoje organizacijų mugėje.
Rugsėjo 11 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo susitikime su Lietuvos verslo
darbdavių konfederacija ir Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Savanorystė – pirmas
žingsnis sėkmingos karjeros link“ efektyvaus įgyvendinimo.
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Rugsėjo 16 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos Parlamento
rinkimų informacinės kampanijos pristatyme.
Rugsėjo 16 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo susitikime su Lietuvos
jaunųjų ugniagesių sąjunga dėl bendradarbiavimo galimybių.
Rugsėjo 21-22 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, biuro vadovas M. Zakarka, regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos ir savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų nacionaliniame susitikime Aukštadvaryje. Susitikimo metu buvo pristatyta Jaunimo reikalų
tarybos veikla, planuojami veiklos prioritetai. Pasidalinta gerosiomis patirtimis, diskutuota apie
galimą glaudesnį Jaunimo reikalų tarybos ir Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų bendradarbiavimą
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, teikiant rekomendacijas bei pasiūlymus įvairioms
institucijoms.
Rugsėjo 23 d. LiJOT projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo susitikime
su Lietuvos žmonių su negalia sąjunga dėl bendradarbiavimo galimybių.
Rugsėjo 24 d. LiJOT Prezidentė L. Senkutė, projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su
Politikos analizės ir tyrimų instituto direktoriumi M. Ulozu dėl projekto „Savanorystė – pirmas
žingsnis sėkmingos karjeros link”. Susitikimo metu aptartas tolesnis projekto įgyvendinimo planas.
Rugsėjo 25-29 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė kaip Europos jaunimo
forumo darbo grupės ugdymo klausimais narė dalyvavo Europos jaunimo forumo mokymuose apie
kokybės užtikrinimą neformaliajame ugdyme. Mokymų metu pristatyta Europos jaunimo forumo
sukurta metodika, pagal kurią yra užtikrinama kokybės neformaliojo ugdymo veiklose. Tikimasi
tokius mokymus surengti Lietuvoje 2014 m. pirmąjį pusmetį.
Rugsėjo 27-28 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo Jaunimo reikalų
departamento organizuotame renginyje „Praktiniai žingsniai ES jaunimo konferencijos išvadų link“.
Rugsėjo 28 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ forume. Forumo metu skaitė pranešimą tema „Regioninė ir nacionalinė jaunimo
politika – jų tarpusavio ryšiai“.
Rugsėjo 30 d. LJOT projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo Europos
socialinio fondo agentūros organizuojamuose mokymuose finansavimo sutartis pasirašiusiems
projektų vykdytojams.
Rugsėjo mėn. taip pat vyko pasirengimas projektų „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ir „X-Y-Z“
baigiamajam renginiui.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugsėjo 4-5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos
vykdančiojo komiteto posėdyje Eurodesk Briuselio biure, kurio pagrindinis tikslas – pasirengimas
Eurodesk tinklo susitikimui ir neeilinei asamblėjai. Buvo svarstomas Eurodesk regioninio partnerio
kokybės standarto paketas, Vilniuje vyksiančio susitikimo programa ir pranešėjai, svarstomas
bendradarbiavimas su kitais tinklais. E. Rupkus pristatė pasirengimą Vilniuje pirmąkart
vyksiančiam tinklo susitikimui.
Rugsėjo 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Europos jaunimo kortelės
asociacijos direktoriumi B. Forsyth ir prekės ženklo vadybininke K. Liing dėl bendradarbiavimo su
Eurodesk tinklu. Sutarta užmegzti glaudesnius darbinius santykius tarp Eurodesk Briuselio biuro ir
EYCA biuro, kuris taip pat įsikūrė Briuselyje. Taip pat bus analizuojamos galimybės EYCA teikti
turinį Europos jaunimo portalui.
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Rugsėjo 5-6 d. Eurodesk Lietuva programos referentė A. Graikšaitė ir redaktorė R. Stasiulytė rengė
Eurodesk nacionalinį susitikimą. Užsiėmimo metu „Naujų narių pritraukimas ir integracija“
regioniniai atstovai gilinosi į darbo su savanoriais ypatumus, jų motyvavimo svarbą. Aptarė bendrai
įgyvendinamą projektą „Europa tavo lėkštėje“, susitarė dėl baigiamojo renginio. E. Rupkus pristatė
naujas galimybes regioniniams partneriams 2013 m. pasikeitimus tinkle po 2014 m. Susitikime
dalyvavo atstovai iš Alytaus, Lazdijų, Panevėžio, Biržų, Molėtų, Utenos, Kauno, Viliaus ir Rietavo.
Rugsėjo 9 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė ir Eurodesk Lietuva programos
savanoris E. Remeikis dalyvavo Jaunimo organizacijų mugėje Vilniuje. Mugės metu buvo
pristatytas Eurodesk tinklas, jo vykdoma veikla, kalbinama užsisakyti naujienlaiškį, taip pat buvo
konsultuoti jauni žmonės mobilumo ir kitomis temomis. Renginio metu pakonsultuoti 149 žmonės.
Rugsėjo 16-17 d. Eurodesk Lietuva programos savanoris E. Remeikis ir Eurodesk Lietuva
regioninė atstovė Šiauliuose L. Lukytė dalyvavo Europos Eurodesk regioninių partnerių seminare.
Rugsėjo 24 d. Eurodesk programos referentė A. Graikšaitė dalyvavo Klaipėdos Socialinių mokslų
kolegijos organizuojamoje atviroje paskaitoje, skirtoje paminėti Europos kalbų dieną. A. Graikšaitė
pristatė mobilumo galimybes ir Eurodesk tinką. Paskaitoje dalyvavo 50 studentų.
Rugsėjo mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 47 733 peržiūros, atsakyta į 14
užklausų, patalpintos 52 naujienos, 4 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV
vaizdo klipai.
Rugsėjo mėn. lijot.lt tinklapyje paskelbtos 28 naujienos, 5 pranešimai Facebook paskyroje bei
lijot.lt tinklapis aplankytas 4 825 lankytojų.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas
Rugsėjo mėnuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

47 733 lankytojai;
4 825 lankytojai.

