Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. rugsėjo mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Rugsėjo mėnesį vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis tema „Jaunimo užimtumas“. Posėdžio
metu buvo priimtas sprendimas dėl Jaunimo reikalų tarybos kreipimosi į visas Lietuvos
ministerijas siekiant įtraukti jaunimą kaip prioritetinę grupę įvairiuose finansavimo konkursuose,
dar kartą vertintas jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. LiJOT organizacijų pozicija dėl
šios iniciatyvos įgyvendinimo buvo pristatyta ir Lietuvos švietimo tarybos posėdyje jaunimo
užimtumo tema.
Taip pat rugsėjo mėnesį vyko keletas renginių, susijusių su tarptautiniais reikalais. LiJOT
tarptautinių reikalų koordinatorius dalyvavo Šiaurės–Baltijos šalių nacionalinių jaunimo
organizacijų tarybų atstovų sutikime Kopenhagoje, Portugalijos nacionalinės tarybos
organizuotame renginyje „Nuo dialogo iki struktūrinių sprendimų", Briuselyje vykusioje
Europos jaunimo forumo narių konsultacijoje dėl 2015-2016 metų veiklos plano tikslinimo.
Šį mėnesį buvo surengtas išplėstinis Regioninių reikalų komiteto posėdis, kurio metu aptartos
komiteto veikimo principai ir jo aktualumas. Posėdžio metu nuspręsta, jog komitetas lieka veikti
narių iniciatyva.
Per rugsėjį buvo suorganizuota 19 projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvaciniųinformacinių renginių visoje Lietuvoje. Taip pat vyko Eurodesk Lietuva tinklo susitikimas. Buvo
apžvelgtas Eurodesk veiklos 2014 metais, pristatomi būsimi projektai ir planai, Vilniaus jaunimo
informavimo centras. Susitikime buvo pristatytas struktūrinis dialogas ir Eurodesk Lietuva
atstovų įsitraukimo į jį galimybės. Renginyje dalyvavo Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai iš
Radviliškio, Ukmergės, Zarasų, Vilniaus, Rokiškio, Mažeikių ir Šiaulių.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis rugsėjo mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Rugsėjo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugsėjo 3 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su LiJOT deleguotais nariais į
Jaunimo reikalų tarybą (JRT). Susitikimo metu buvo aptarti ateinančio JRT veiklos pusmečio
prioritetai, galimos veiklos ir galimi pasiūlymai dar efektyvesniam JRT darbui.
Rugsėjo 6-7 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Šiaurės–Baltijos
šalių nacionalinių jaunimo organizacijų tarybų atstovų sutikime Kopenhagoje. Renginyje aptartas
tolesnis tarybų bendradarbiavimas ir veiklos vystymas, pristatytos vykdytos veiklos, ieškota
bendrų veiklos galimybių. Aptarti artėjantys Europos jaunimo forumo rinkimai.
Rugsėjo 6-7 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos jaunimo
forumo darbo grupės ugdymo klausimais susitikime, kurio metu buvo aptarti šiuo metu Europos
Sąjungoje vykstantys procesai ugdymo klausimais bei artėjanti Ugdymo savaitė.
Rugsėjo 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko patarėju jaunimo ir NVO klausimais J. Pankausku. Susitikimo metu buvo
aptarta esama Lietuvos jaunimo politikos situacija, organizacijoms skiriamos valstybės biudžeto
lėšos, kitos platesnės jaunimo nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo
galimybės.
Rugsėjo 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos pramonininkų konfederacijos
atstovais aptarti jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą ir artimiausius planus. Susitikimo
metu buvo sutarta bendradarbiauti, kad prie šios iniciatyvos įgyvendinimo vienodai galėtų
prisidėti skirtingi sektoriai.
Rugsėjo 12-13 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Briuselyje
vykusioje Europos jaunimo forumo narių konsultacijoje dėl 2015-2016 metų veiklos plano
tikslinimo.
Rugsėjo 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Nacionalinės darbo grupės struktūrinio
dialogo klausimams posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas artimiausių mėnesių veiklos
planas, pasidalinta naujienomis iš Italijos pirmininkavimo ES Tarybai.
Rugsėjo 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su VšĮ „Europos namai“ atstove J.
Akromiene. Susitikimo metu buvo aptartas galimas abiejų organizacijų bendradarbiavimas
įgyvendinant pilietiškumo ir rinkiminio aktyvumo skatinimo iniciatyvas „Man ne dzin“ ir
„Žinau, ką renku“ artėjančiuose savivaldos rinkimuose.
Rugsėjo 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo susitikime su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto atstovais. Susitikimo metu
buvo įvertintas kelerius metus trunkantis LiJOT ir ISM bendradarbiavimas. Nutarta parengti ir
pasirašyti naują neterminuotą bendradarbiavimo sutartį su abipusiais įsipareigojimais.
Rugsėjo 16-20 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo WARP Summit 2014,
Pietų Korėjoje.

Rugsėjo 17 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su LiJOT Prezidentu M. Zakarka
dalyvavo projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ tarpiniame įvertinime kartu su
projekto partnerių iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
Rugsėjo 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos šeimos ir bendruomenių departamento jaunimo skyriaus vadove J. Sakalauskiene.
Susitikimo metu buvo aptarti pagrindiniai likę 2014 m. planai, numatomos ateities perspektyvos.
Pristatyta LiJOT pozicija jaunimo garantijų iniciatyvos ir jaunimo organizacijų finansavimo
klausimais.
Rugsėjo 17 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavimo diskusijoje
„Neformaliojo ugdymo krepšelis: ką galime padaryti jau dabar“. Diskusiją organizavimo
Lietuvos Respublikos Seimo Liberalų frakcija.
Rugsėjo 17-21 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Portugalijos
nacionalinės tarybos organizuotame renginyje „Nuo dialogo iki struktūrinių sprendimų".
Seminare pristatytas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai, dalintasi gerąja praktika apie
jaunimo konsultacijas, apžvelgtas 4-tas struktūrinio dialogo ciklas.
Rugsėjo 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos švietimo tarybos posėdyje
jaunimo užimtumo tema. Susitikimo metu M. Zakarka pristatė LiJOT pavasario Asamblėjoje
priimtą poziciją dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje. Atkreiptas dėmesys į
tai, kad vis dar į šios iniciatyvos įgyvendinimo procesą per mažai įtraukiamos jaunimo ir su
jaunimu dirbančios organizacijos.
Rugsėjo 23 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo Vytauto Didžiojo
universiteto socialinės politikos programos vertinime.
Rugsėjo 23 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo Europos Sąjungos
fondų projektų kontaktų mugėje 2014, kurią organizavo Lietuvos Respublikos Finansų
ministerija. Renginio metu buvo pristatomi ES investavimo, struktūrinių fondų pokyčiai 2014–
2020 m. finansavimo laikotarpiui.
Rugsėjo 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka pirmininkavo Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui
tema „Jaunimo užimtumas“. Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas dėl Jaunimo reikalų
tarybos kreipimosi į visas Lietuvos ministerijas siekiant įtraukti jaunimą kaip prioritetinę grupę
įvairiuose finansavimo konkursuose, dar kartą vertintas jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimas. Aptarti jaunimo apsirūpinimo būstu klausimai.
Rugsėjo 23-29 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos jaunimo
forumo susitikime dėl neformaliojo ugdymo kompetencijų užskaitymo. Susitikimo metu buvo
analizuotos kuriamos neformaliojo ugdymo kompetencijų užskaitymo gairės bei kurti esminiai
žingsniai, kaip turėtų vykti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų užskaitymas.
Rugsėjo 24 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu
P. Baltoku. Susitikimo metu buvo aptartas abiejų organizacijų bendradarbiavimas jaunimo
garantijų iniciatyvos klausimais ir NVO tarybos formavimo klausimais.

Rugsėjo 24 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir
sporto komisijos posėdyje, kuriame buvo pristatyti kitų metų Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos planai bei prioritetai. Posėdžio metu M. Zakarka išsakė LiJOT poziciją dėl per mažo
skiriamo finansavimo jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Siūlė seimo nariams į
tai atsižvelgti svarstant 2015 m. valstybės biudžeto projektą.
Rugsėjo 25 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento prie SADM organizuotame susitikime dėl per anksti iš švietimo įstaigų
pasitraukusių vaikų ir jaunimo. Susitikimo metu aptarta esama situacija ir įvairūs galimi
problemos sprendimo būdai.
Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės
premijų komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartas ir patvirtintas šių metų kreipimasis į
įvairias Lietuvoje veikiančias institucijas bei nevyriausybines organizacijas dėl kvietimo siūlyti
nominantus Lietuvos laisvės premijai gauti.
Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentas ir LiJOT Viceprezidentas J. Morkūnas moderavo vidinę LiJOT
darbo grupę dėl nacionalinių jaunimo organizacijų stiprinimo konkurso finansavimo nuostatų.
Darbo grupės metu buvo išsakyti siūlymai nuostatų tobulinimui.
Rugsėjo 30 d. LiJOT Prezidentas dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų susitikime su
Lietuvos Respublikos prezidente D. Grybauskaite ir forume „Jaunimo iniciatyvos Lietuvos
informaciniam saugumui ir pilietiškumui“.
Rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. LiJOT administratorė J. Filipovskytė ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Europos Parlamento informacijos biuro Lietuvoje
organizuotuose susitikimuose Europos Parlamente. Susitikimai vyko su gegužę išrinktais
Lietuvos europarlamentarais, ambasadoriumi R. Karobliu, Europos Parlamento pirmininko
patarėju A. Pranckevičiumi.
Rugsėjo mėn. įvyko du Nacionalinės darbo grupės susitikimai, kuriuos moderavo LiJOT
tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis. Susitikimų metu aptartos 4-to struktūrinio
dialogo ciklo veiklos ir struktūrinio dialogo įgyvendinimas Lietuvoje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugsėjo 10 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė Vilniaus miesto savivaldybėje
pristatė LiJOT ir jaunimo veiklų galimybes projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviams.
Rugsėjo 12 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė Eurodesk Lietuva nacionaliniame
susitikime pasakojo apie struktūrinio dialogo procesą.
Rugsėjo 19 d. Regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir savanorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo išplėstiniame Regioninių reikalų komiteto posėdyje, kurio metu aptartos komiteto
veikimo principai ir jo aktualumas. Posėdžio metu nuspręsta, jog komitetas lieka veikti narių
iniciatyva.
Rugsėjo 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su LiJOT prezidentu M. Zakarka
dalyvavo jaunimo NVO veiklos stiprinimo sistemos įvadiniame susitikime.

Rugsėjo 30 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ savanoriškos veiklos organizavimo
paslaugos teikėjais VšĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas“. Susitikimo metu buvo aptarti
pasiekti projekto rezultatai.
Rugsėjo mėnuo skirtas pasirengimui išplėstiniam Regioninių reikalų komiteto posėdžiui,
projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ataskaitos pildymui ir paraiškos programai „Erasmus+“
teikimui bei regioninių reikalų savanorės G. Vaičiūnaitės įvedimui į LiJOT biuro veiklą.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugsėjo 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su mokymų vadovais
A. Rapalaite ir E. Rupkumi dėl įvadinių jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų
mokymų YIntro. Buvo aptarta mokymų kursų programa ir eiga.
Rugsėjo 2 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Europos Parlamento
informacinio biuro atstovėmis N. Bružiene ir D. Jakaite. Susitikimo metu buvo nuspręsta 2015
m. bendradarbiauti skleidžiant informaciją jauniems žmonėms apie Europos Parlamento veiklą,
nutarta vykdyti bendras veiklas regionuose ir įtraukti jaunųjų žurnalistų „Žinau viską“ tinklą į
informacijos sklaidą apie Europos Parlamento veiklą.
Rugsėjo 2 d. Eurodesk Lietuva savanoris A. Ūdra Vilniaus jaunimo informacijos centre pristatė
Eurodesk portalą, veiklas ir svetainę Žinauviską.lt Lietuvos darbo biržos programos „Pasitikėk
savimi dalyviams“. Dalyviai domėjosi savanorystės, kelionių ir mokymų galimybėmis Europoje.
Rugsėjo 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo susitikime dėl
jaunimo informavimo ir konsultavimo el. erdvėje kūrimo sistemos. Susitikimo metu buvo
pristatytas sistemos aprašas, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 4d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Panevėžio ir Ukmergės teritorinėse darbo biržose.
Rugsėjo 5d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Rugsėjo 9 d. Eurodesk Lietuva savanorė I. Jotkaitė susitiko su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros darbuotoja dėl tolimesnių „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklo
planų bei veiklų.
Rugsėjo 10d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinius renginius Jaunimo informavimo centre Vilniuje.
Rugsėjo 10d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Utenos jaunimo darbo centre.

Rugsėjo 11d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Visagino jaunimo darbo centre ir Zarasų teritorinėje darbo biržoje.
Rugsėjo 11 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės pavaduotoja L. Eimontaite aptarti Eurodesk
Lietuva 2014 metų veiklų, biudžeto ir ataskaitos pateikimo tvarkos.
Rugsėjo 12d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Rugsėjo 12-13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, Eurodesk Lietuva
savanoriai I. Jotkaitė ir A. Ūdra organizavo Eurodesk Lietuva tinklo susitikimą. Buvo apžvelgtas
Eurodesk veiklos 2014 metais, pristatomi būsimi projektai ir planai, taip pat regioniniams
partneriams jaunimo informavimo darbuotoja I. Mažonavičiūtė pristatė Vilniaus jaunimo
informavimo centrą. Susitikime buvo pristatytas struktūrinis dialogas ir Eurodesk Lietuva
atstovų įsitraukimo į jį galimybės. Lietuvos banko atstovė Irmina Judickaitė pristatė euro
įvedimą. Eurodesk Lietuva savanorė Ingrida Jotkaitė pristatė „Right to move“ sesiją, taip pat
„Namoshiti“ vadovas ir kūrybinis strategas P. Rymeikis kalbėjo apie viešinimą ir efektingą
reklamos panaudojimą, buvo pristatyta JRD kampanija „Rezervuota jaunimui“ ir Eurodesk
kampanija „Time to move“. Susitikime dalyvavo Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai iš
Radviliškio, Ukmergės, Zarasų, Vilniaus, Rokiškio, Mažeikių ir Šiaulių.
Rugsėjo 18d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Elektrėnų kultūros centre.
Rugsėjo 19d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Trakų darbo biržoje.
Rugsėjo 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė aplankė kandidatus tapti
jaunimo informavimo taškais – Klaipėdos Socialinių mokslų kolegiją, Klaipėdos miesto
savivaldybės viešąją biblioteką, Klaipėdos apskrities viešąją Simonaitytės biblioteką, Kretingos
turizmo informacijos centrą. Susitikimų metu buvo pristatyta jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistema, Eurodesk Lietuva regioninių atstovų tinklas bei aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 22d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Kupiškio ir Rokiškio teritorinėse darbo biržose.
Rugsėjo 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė
I. Jotkaitė vizitavo kandidatus tapti jaunimo informavimo tašku – Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteką ir informacinį centrą Užpalių krivūlę.

Susitikimų metu buvo pristatyta jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema ir Eurodesk
Lietuva tinklas, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 24d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Švenčionių darbo biržoje.
Rugsėjo 25d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ informacinį renginį Kauno
Žalgirio arenoje vykusiame renginyje „Verslas veža“.
Rugsėjo 26d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Jurbarko, Tauragės ir Šilalės jaunimo darbo centruose.
Rugsėjo 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanoris
A.Ūdra lankė kandidatus tapti jaunimo informavimo tašku Jurbarke ir Tauragėje. Susitikta su
Jurbarko švietimo centro atviros jaunimo erdvės direktore, Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos atstovais. Jiems buvo pristatyta jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistema ir Eurodesk Lietuva tinklas, aptartos bendradarbiavimo galimybės
Rugsėjo 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė
I. Jotkaitė vizitavo kandidatus tapti jaunimo informavimo taškais – Neringos vidurinė mokyklą,
Šilutės raj. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteką ir Tauragės teritorinės darbo
biržos jaunimo darbo centrą. Susitikimų metu buvo pristatyta jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistema, Eurodesk Lietuva tinkas bei aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 29d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius renginius Šilutės
ir Pagėgių darbo biržose.
Rugsėjo mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 45 008 peržiūros, atsakyta į 15
užklausų, patalpinta 51 naujiena, 2 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV
vaizdo klipai.
Rugsėjo mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 6 straipsniai, o Facebook puslapyje 22
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis rugsėjį buvo peržiūrėtas 5345 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

45 008 peržiūros;
5 345 peržiūros.

