Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2009 m. birželio m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Birželio m÷nesį LiJOT prezidentas bei LiJOT valdybos nariai aktyviai dalyvavo pristatin÷dami LiJOT
narių 24-ojoje Asambl÷joje priimtus dokumentus įvairioms institucijoms. Iš daugumos jų jau gauti
paaiškinimai bei atsakymai d÷l jaunimo organizacijų išd÷stytų siūlymų, išreikštas pritarimas.
Taip pat birželį LiJOT prezidentas ir LiJOT valdybos atstov÷ dalyvavo socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos ministro įsakymu sudarytoje darbo grup÷je d÷l ilgalaik÷s Lietuvos jaunimo politikos
strategijos. Susirinkimo metu buvo patvirtintos strategijos kryptys ir nutarta, kad iki rugpjūčio
pabaigos mažoji darbo grup÷ bendradarbiaudami su tarpžinybin÷mis institucijomis parengia analizę
numatytose strategijos kryptyse ir suformuluoja pasiūlymus tolimesniam strategijos kūrimui. Rugs÷jo
m÷nesį planuojamas antrasis ministro patvirtintos darbo grup÷s susitikimas, kurio metu bus svarstoma
mažosios darbo grup÷s padaryta analiz÷ ir pasiūlymai.
Birželį vyko įvairūs susitikimai bei renginiai projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose
2009 – 2010 m.“ r÷muose. Susitikimai vyko su Akmen÷s rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ bei Marijampol÷s jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ atstovais.
Taip pat įvykdyti keturi organizacijų veiklos kokyb÷s įvertinimai, organizacijose, dalyvaujančiose
Jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo sistemoje. Per šį m÷nesį taip pat įvyko du kvalifikacijų
k÷limo renginiai.
Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto r÷muose birželį įvyko bandomasis žygis
Dzūkijos nacionalinio parko miškuose. Tai antrasis projekto atrankos etapas, į kurį buvo kviesta 70
žmonių. Per dvi dienas buvo nueita per 40 km, sutvarkytos senosios Merkin÷s žydų kapin÷s. Po šio
žygio paaišk÷jo galutinis sąrašas žmonių, kviečiamų dalyvauti jaunimo ekspedicijose. Taip pat
keturiuose Lietuvos akademiniuose miestuose vyko kito LiJOT projekto, informacin÷s pilietiškumo
skatinimo kampanijos „Man ne dzin“, akcija „Neprikiaulink Lietuvai – ateik balsuoti“, kurios metu
studentų bendrabučiuose buvo dalinama projekto dalomoji medžiaga.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis birželio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Birželio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Birželio 2 – 5 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo „Jaunimo renginyje“ Čekijoje.
Renginys buvo skirtas įvertinti ir pateikti pastabas Europos Komisijos komunikatui d÷l naujos ES
Jaunimo politikos strategijos. Renginys taip pat buvo susietas su dabartiniu Čekijos prezidentavimu ES
tarybai. Komunikato peržiūr÷jimas vyko darbo grup÷se skirtingomis temomis. V÷liau pasiūlymai buvo
pristatyti ir aptarti kartu su valstybinių įstaigų atstovais, atsakingais už jaunimo politikos
įgyvendinimą šalyse nar÷se. G.Bingelyt÷ dalyvavo darbo grup÷je apie savanorystę ir ugdymą.
Savanoryst÷s ir ugdymo srityje daugiausia d÷mesio buvo skiriama neformaliam ugdymui bei jaunimo
organizacijų kaip pagrindinių neformalaus ugdymo teik÷jų pripažinimui. Savanoryst÷s temoj siūloma
skatinti savanoryst÷je įgytų įgūdžių pripažinimą bei siūloma labiau koncentruotis į savanoryst÷s
programų kokyb÷s k÷limą.
Birželio 10 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nariai M.Simonavičius,
M.Jurgutis ir J.Pagojus dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) valdybos
pos÷dyje. Pos÷džio metu buvo aptarta JTBA 2004-2006 veiklos metų audito ataskaita.
Birželio 10 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Europos Sąjungos
Baltijos jūros regiono strategijos pristatyme, kurį organizavo EK atstovyb÷ Lietuvoje. Susitikimo metu
buvo pristatytas strategijos dokumentas ir svarbiausios pagrindin÷s priemon÷s bei strategijos veiklų
planas. Renginyje dalyvavo atstovai iš LR URM, EK, įvairių sričių ekspertai bei mokslininkai.
Birželio 10 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nariai V.Dobilas ir
A.Vyšniauskas dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pos÷dyje. Susitikimo metu LiJOT
prezidentas pristat÷ LiJOT Pavasario asambl÷joje narių patvirtintas rezoliucijas. Komisija nusprend÷
atsižvelgti į LiJOT išsakytus pasiūlymus ir siekti jų įgyvendinimo.
Birželio m. 16 d. LiJOT valdybos nariai Aurelija Trimonyt÷ ir Vytautas Dobilas dalyvavo susirinkime
su Jaunimo reikalų departamento prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) atstovais d÷l
JRD ir Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pasirašytos sutarties. Susitikimo metu JRD dar kartą
pristatytą LiJOT pozicija d÷l saugumo, aptartas JRD ir VPK sutarties turinys. Sutarties esm÷ –
tarpžinybinis bendradarbiavimas. Nutarta palaikyti ryšį, daugiau bendradarbiauti dalinantis
informacija. Planuojamas susitikimas su VPK, d÷l tos pačios sutarties ir VPK lūkesčių bei
bendradarbiavimo su LiJOT išgryninimo.
Birželio m. 16 d. LiJOT valdybos nariai A.Trimonyt÷, J.Pagojus, P.Mieželis ir V.Dobilas dalyvavo
susirinkime d÷l LiJOT viešųjų pirkimų. Susitikimo metu peržiūr÷tos LiJOT viešųjų pirkimų taisykl÷s,
peržiūr÷tos sudarytos autorin÷s sutartys. Valdybos narių teikimu parašytas raštas kontrol÷s komisijai
išsiaiškinti atitinkamus valdybos nariams iškilusius klausimus.
Birželio 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo darbo grup÷s, d÷l moksleivių
savivaldų organizavimo, susitikime. Susitikimo metu buvo pristatyta leidinio moksleivių savivaldoms
ir su savivaldomis dirbantiems koncepcija.
Birželio 29 d. vyko LiJOT valdybos pos÷dis, kurio metu buvo apsvarstyti valdybos narių
įsipareigojimai bei aptarta Vasaros forumo koncepcija. Pos÷džio metu nutarta sudaryti LiJOT mokymų
vadovų duomenų bazę, įvedus metinį registracijos mokestį. V.Dobilas valdybai pateikia informaciją
apie Jungtinių tautų inicijuotą Globalųjį susitarimą, kuris apibr÷žia keturias pagrindines veiklos sritis:
žmogaus teises, darbuotojo teises, antikorupcinę veiklą ir gamtosaugos problemas bei siūlo LiJOT
prisijungti prie šios iniciatyvos. Nuspręsta šį klausimą svarstyti v÷liau, išsiaiškinus visas detales. Taip
pat nuspręsta LiJOT biuro savanorę A.Lumbytę įdarbinti regioninių reikalų koordinatore. Gavus laišką
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iš Goro provincijoje esančios nevyriausybin÷s jaunimo organizacijos, nutarta bendradarbiauti su ja.
Šios organizacijos tikslas – užtikrinti vietos gyventojų paramą Lietuvos vadovaujamai PAG veiklai.
Taip pat nutarta susitikti su Darbo birža ir pakalb÷ti apie EQUAL sukauptą patirtį ir įpareigoti J.Pagojų
ir A.Trimonytę dalyvauti šiame procese. Pos÷džio metu svarstytas Valstybin÷s duomenų inspekcijos
raštas.
Birželio m. 30 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ dalyvavo
socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu sudarytoje didžiojoje darbo grup÷je d÷l
ilgalaik÷s Lietuvos jaunimo politikos strategijos. Susirinkimo metu buvo patvirtintos strategijos
kryptys ir nutarta, kad iki rugpjūčio pabaigos mažoji darbo grup÷ bendradarbiaudami su
tarpžinybin÷mis institucijomis parengia analizę numatytose strategijos kryptyse ir suformuluoja
pasiūlymus tolimesniam strategijos kūrimui. Rugs÷jo m÷nesį planuojamas antrasis ministro
patvirtintos darbo grup÷s susitikimas, kurio metu bus svarstoma mažosios darbo grup÷s padaryta
analiz÷ ir pasiūlymai.
Birželio 30 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento, LR URM, Baltijos jūros Jaunimo reikalų sekretoriato ir Danijos Švietimo
ministerijos atstovų susitikime, kurio metu LiJOT pristat÷ bendrai su LR URM vykdomą projektą „BYoung“, kuris kitų metų geguž÷s m÷nesį į Lietuvą sukvies jaunimą iš viso Baltijos jūros regiono.
Susitikimo metu buvo kalbama apie projekto koncepciją, teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos.
Birželio m÷n. buvo paruošta ir internetiniu būdu LiJOT organizacijoms nar÷ms išsiųsta anketa, tirianti
narių poreikius. Anketos tikslas – įsivertinti šiuo metu LiJOT teikiamų paslaugų kiekį ir kokybę bei
sulaukti siūlymų iš narių, kokių paslaugų iš LiJOT pus÷s yra pasigendama.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Birželio 1 – 2 d. vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009 – 2010 m.“
kompetencijų k÷limo renginys kartu su Akmen÷s rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga
„Jaunimo apskritasis stalas“. Kompetencijų k÷limo renginio tema – strateginis valdymas.
Birželio 4 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nariai V.Dobilas ir A.Trimonyt÷
dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. Susitikimo metu
ministrui pristatyta LiJOT Pavasario asambl÷joje priimta rezoliucija „D÷l Lietuvos respublikos
valstyb÷s rengiamų konkursų organizavimo principų“. Ministras palankiai pri÷m÷ LiJOT nuostatas ir
sutiko sudaryti darbo grupę, kuri peržiūr÷s šiuo metu rengiamo Ilgalaik÷s pilietinio ir tautinio ugdymo
programos konkursų nuostatus. Į šią darbo grupę tur÷s galimybę įsitraukti ir LiJOT narių atstovai.
Birželio 5 d. A. Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ valdyba. Susitikime buvo aptartas projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009 – 2010 m.“ įgyvendinimas bei planuojamas interesų pažinimo seminaras.
Birželio 10 – 12 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT savanor÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavime „Koordinalizacija – 2009“. Pagrindin÷ reginio tema –
„Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumas regionuose. Jaunimo teis÷s ir dalyvavimas. Naujov÷s,
pokyčiai, tendencijos“.
Birželio 15 – 17 d. . vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose“ interesų pažinimo
seminaras su Ukmerg÷s rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ Ukmerg÷s rajone,
kuriame dalyvavo LiJOT savanor÷ A.Lumbyt÷.
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Birželio 17 d. LiJOT savanor÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Marijampol÷s jaunimo organizacijų
tarybos „Apskritas stalas“ valdyba. Susitikime buvo aptartas projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009 – 2010 m.“ įgyvendinimas bei planuojamas interesų pažinimo seminaras.
Birželio 22 d. LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ ir LiJOT savanor÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje
„Jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se tyrimų pristatymai, naujos galimyb÷s ir iššūkiai jaunimo
politikoje“. Konferencijos metu buvo pristatytas Jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se tyrimas bei
Europos Komisijos komunikatas jaunimo klausimais.
Birželio 30 d. LiJOT savanor÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo darbo grup÷se d÷l savanoryst÷s. Darbo grupių
temos – „Savanoryst÷s samprata, reglamentavimas, teisiniai klausimai“, „Savanorystei populiarinti
skirto portalo/duomenų baz÷s galimybių studija“, „Savanoryst÷s temos viešinimas“, „Verslo
įtraukimas skatinant savanorystę“ ir „Nevyriausybinių ir savanorius priimančių organizacijų
įgalinimas“.
Birželio m÷n. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos narys P.Mieželis aktyviai
įsitrauk÷ į darbo grup÷s rengiančios neformalaus ugdymo koncepciją darbą. Per birželio m÷nesį įvyko
net penki darbo grup÷s susitikimai. Parengus koncepcijos projektą jis bus pristatytas LiJOT nariams.
Birželio m÷n. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko aktyviai įsitrauk÷ į Ministro pirmininko sudarytos
darbo grup÷s NVO pl÷tros koncepcijai parengti darbą. Birželio m÷nesį įvyko 3 susitikimai,
koncepcijos projektas yra pateiktas Ministrui pirmininkui.
Birželio m÷n. įvykdyti keturi organizacijų veiklos kokyb÷s įvertinimai, organizacijose,
dalyvaujančiose Jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo sistemoje. Per šį m÷nesį taip pat
įvyko du kvalifikacijų k÷limo renginiai.

Jaunimo įgalinimas
Birželio 3 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su projekto, kurio metu bus
išleista didžiausia knyga Lietuvoje, vadovu A.Balvočiumi. Susitikime sutarta tęsti bendradarbiavimą
tarp projektų „Misija Sibiras‘09“ ir LT-1000.
Birželio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Panev÷žio jaunimo centro
„Apskritasis stalas“ organizuotose „Jaunimo INFO dienose“. Renginio dalyviams buvo pristatytas
Eurodesk Lietuva tinklas ir jo teikiamos paslaugos bei atsakyta į dalyvių klausimus.
Birželio 4 d. keturiuose Lietuvos akademiniuose miestuose vyko informacin÷s pilietiškumo skatinimo
kampanijos „Man ne dzin“ akcija „Neprikiaulink Lietuvai – ateik balsuoti“, kurios metu studentų
bendrabučiuose buvo dalinama projekto dalomoji medžiaga.
Birželio 6-7 d. Dzūkijos nacionalinio parko miškuose vyko jau tradicinis projekto „Misija Sibiras“
atrankos etapas bandomasis žygis. Į jį buvo kviesta 70 žmonių, tačiau dalyvavo tik 62. Per dvi dienas
buvo nueita per 40 km, sutvarkytos senosios Merkin÷s žydų kapin÷s.
Birželio 10 d. paskelbti galutiniai projekto „Misija Sibiras‘09“ dalyviai. Į kiekvieną iš dviejų
ekspedicijų važiuos po 10 žmonių. Su dalyviais galima susipažinti projekto tinklapyje
www.misijasibiras.lt
Birželio 15 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
Gedulo ir vilties dienos min÷jimo renginiuose Naujojoje Vilnioje. LiJOT prezidentas savo kalboje
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renginio dalyviams akcentavo jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo reikšmę. „Misija
Sibiras‘08“ dalyv÷ D.Vitkauskait÷ skait÷ savo Sibire rašytą dienoraštį.
Birželio 16 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su Litvakų Fondo direktoriumi
S.Babiulimi. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimyb÷s, aptartos galimos bendros veiklos.
Birželio 16 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikę
su LR Kultūros viceministru D.Valančiausku. Susitikimo metu buvo aptarta projekto „Misija
Sibiras‘09“ finansin÷ situacija, galimi sunkumai, nesurinkus planuoto biudžeto. Viceministras
pažad÷jo pasidom÷ti galimyb÷mis dalinį finansavimą skirti iš LR Kultūros ministerijos l÷šų.
Birželio 18 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR ambasados Kazachstano
Respublikoje ambasadoriaus patar÷ju A.Petrausku. Susitikimo metu buvo aptartos ekspedicijos
Kazachstano Respublikoje užduotys.
Birželio 22 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, LiJOT valdybos nar÷ R.Maselskyt÷, programų vadovas
A.Marcinkus ir LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷ L.Tyrylyt÷, kartu su projekto „Misija Sibiras“
dalyviais, dalyvavo susitikime su LR Seimo pirmininku A.Valinsku. Susitikime Seimo pirmininkui
buvo pristatytas projektas.
Birželio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Krašto apsaugos ministr÷s
patar÷ja D.Bičkauskiene. Susitikime sutarta kaip LR KAM gali prisid÷ti prie projekto „Misija
Sibiras‘09“ finansavimo.
Birželio 29 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo paskutiniame LR Ministro pirmininko
sudarytos darbo grup÷s d÷l lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapų ir kapaviečių bei paminklų
priežiūros užsienyje parengti darbo grup÷s susitikime. Susitikimo metu sutartas galutinis pasiūlymų
LR Vyriausybei paketas.
Birželio m÷n. Eurodesk Lietuva atstovai atsak÷ į 22 jaunimo ir dirbančių su jaunimu užklausas,
nacionaliniame Eurodesk tinklapyje pasirod÷ 25 naujienos apie jaunimui aktualius įvykius ir jam
skirtus konkursus bei akcijas.

Socialin÷s atskirties mažinimas
---- --- ---

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Birželio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

38019 unikalių lankytojų, 20,13 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
23511 unikalių lankytojų, 15,83 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
10742 unikalių lankytojų, 30,12 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą.

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt
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