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

Pagrindin÷s veiklos
Rugs÷jo 19 d. LiJOT švent÷ 17-uosius savo veiklos metus. Šia proga penkiuose Lietuvos miestuose
vyko jaunimo švent÷ Kodas: JAU.09.19. Jos metu viešose miestų vietose jaunimo organizacijos
pristat÷ savo veiklas, kviet÷ miesto gyventojus ir svečius jas išbandyti. Tokiu būdų visuomenę siekta
supažindinti su jaunimo organizacijomis ir jose veikiančiais jaunais žmon÷mis.
Rugs÷jis žymi ir LiJOT pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras‘09“ antrojo
etapo pradžią. Antrajame etape planuojami susitikimai su jaunais bei visais besidominčiais žmon÷mis
visoje Lietuvoje pasakojant jiems apie patį projektą ir vieną skaudžiausių šalies istorinių laikotarpių.
Rugs÷jį įvyko du pristatymai Kaune ir Garliavoje. Į Kaune vykusį pristatymą jaunus žmones kviet÷
SADM ministras Donatas Jankauskas.
Aktyviai buvo dirbama ir savanoryst÷s tematika. Rugs÷jo pradžioje vyko LiJOT inicijuotų
savanoryst÷s grupių susitikimas, kurio metu jos pristat÷ savo veiklos rezultatus. Taip pat, LiJOT
prisijungus prie Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT), jo nariams buvo pristatytas
vienos iš savanoryst÷s temos darbo grupių „Savanoryst÷ verslui“ pranešimą „Korporatyvin÷s
savanoryst÷s galimyb÷s verslui“.
Rugs÷jo 21-26 dienomis LiJOT reng÷ pažintinį vizitą „Vietin÷s ir regionin÷s jaunimo veiklos
struktūros Schleswig-Holstein“ Vokietijoje. Jame tur÷jo galimybę dalyvauti keturių regioninių jaunimo
organizacijų tarybų atstovai iš Lietuvos: Rūta Labalaukyt÷ (Marijampol÷s AS), Greta Motuzait÷
(Klaip÷dos AS), Mantas Zakarka (Rokiškio AS) ir Kęstutis Kulikauskas (Panev÷žio AS). Vizito metu
surinkta patirtis bus aprašyta specialiame leidinyje ir išplatinta regionin÷ms jaunimo organizacijų
taryboms Lietuvoje.
Rugs÷jo 24 d. įvyko pirmasis Jaunimo reikalų tarybos (JRT) pos÷dis. Pos÷džio metu JRT pirmininku
buvo išrinktas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Šarūnas Frolenko. Jo metu
JRT taip pat apsibr÷ž÷ pagrindinius veiklos bei darbo organizavimo principus, aptar÷ esamas jaunimo
politikos aktualijas.
Rugs÷jį vyko ir parengiamieji darbai eilinei LiJOT 26-ajai Asambl÷jai. Daugiau informacijos apie
Asambl÷ją bei dalyvavimo joje tvarką skaitykite LiJOT tinklapyje internete: www.lijot.lt.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis rugs÷jo m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Rugs÷jo m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Rugs÷jo 2-5 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo Jaunimo renginyje, skirtame
pamin÷ti Europos Tarybos 60-ąjį jubiliejų Slov÷nijoje. Pagrindin÷ renginio tema – jaunimo teis÷s.
Jaunimo renginyje buvo priimta jaunimo teisių deklaracija raginanti atsižvelgti į pagrindines jaunimo
teises: teisę į autonomiją, teisę į išsilavinimą, teisę į pilietinį bei politinį dalyvavimą, teisę į adekvatų
darbą, teisę į taikią aplinką, teisę į laisvę nuo diskriminacijos, teisę į adekvatų ir prieinamą būstą,
seksualin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos teisę, jaunimo teisin÷s atsakomyb÷s teisę.
Rugs÷jo 12-14 d. LiJOT valdybos narys Julius Pagojus, LiJOT narių atstovas Arminas Varanauskas ir
LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma dalyvavo tradiciniame Europos Sąjungos jaunimo
renginyje, kuris yra rengiamas ES pirmininkaujančios valstyb÷s. Šį kartą šis renginys vyko Švedijoje.
Šio renginio dalyviai tur÷jo paskutinę progą teikti pasiūlymus naujai ES jaunimo politikos strategijai,
kuri bus priimta jau šį lapkritį. Renginio metu diskusijos vyko dešimtyje darbo grupių, kuriose ir buvo
priimti pagrindiniai pasiūlymai naujai jaunimo politikos strategijai. Taip pat verta pamin÷ti, kad be
min÷tų trijų jaunimo atstovų Lietuvai taip pat atstovavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Juras Pož÷la, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
Šeimos, vaikų ir jaunimo departamento direktor÷s pavaduotojas Steponas Kulbauskas ir du mokymų
vadovai Marius Ulozas ir Nerijus Miginis.
Rugs÷jo 17d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo paruošiamajame seminaro susitikime
Strasbūre, kuriame atstovavo Patar÷jų tarybą (Advisory Council). Susitikimas buvo skirtas aptarti
seminarą, kuris vyks lapkričio 10-12d. Strasbūre. Susitikimo metu buvo dar kartą peržiūr÷ti ir įvertinti
renginio tikslai, uždaviniai; išskirtos nagrin÷jamos temos, paruošta preliminari darbotvark÷, nustatyti
terminai, reikalavimai seminaro dalyviams bei pasidalinta tolimesn÷mis užduotimis. G.Bingelyt÷ yra
komandos, organizuojančios šį seminarą, nar÷. Šio seminaro pagrindinis laukiamas rezultatas –
paruoštos rekomendacijos ET, kitoms sprendimus priimančioms institucijoms bei JNVO, d÷l JNVO
vaidmens stiprinimo skatinant aktyvų dalyvavimą Europoje. Seminaro metu ketinama aptarti esamas
NVO rūšis ir specializacijas, peržvelgti NVO atsiradimo istoriją, vystimąsi bei dabartines galimybes
bei iššūkius.
Rugs÷jo 19 d. penkiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Klaip÷doje, Jonavoje, Naujojoje Akmen÷je ir
Rokiškyje) vyko jaunimo švent÷ Kodas: JAU.09.19. Ši švent÷ buvo inicijuota LiJOT 17-oliktojo
gimtadienio proga. Jos metu viešose miestų vietose jaunimo organizacijos pristat÷ savo veiklas, kviet÷
miesto gyventojus ir svečius jas išbandyti. Tokiu būdų visuomenę siekta supažindinti su jaunimo
organizacijomis ir jose veikiančiais jaunais žmon÷mis.
Rugs÷jo 25 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko dalyvavos susitikime su Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) atstovais. Susitikimo metu ministerijos atstovai
pristat÷ galimybes
nevyriausybinių organizacijų konkursų rengimui iš Europos Sąjungos struktūrinių l÷šų.
Rugs÷jo 24 d. įvyko pirmasis Jaunimo reikalų tarybos (JRT) pos÷dis. Pos÷džio metu JRT pirmininku
buvo išrinktas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Šarūnas Frolenko. Jo metu
JRT taip pat apsibr÷ž÷ pagrindinius veiklos bei darbo organizavimo principus, aptar÷ esamas jaunimo
politikos aktualijas. Šiuo metu visa JRT sud÷tis jau yra žinoma, trūksta tik tam tikrų formalių veiksmų.
Kitas tarybos pos÷dis planuojamas spalio 6 d.
Rugs÷jo 26 d. vyko LiJOT valdybos pos÷dis, kurio metu buvo svarstyti su 26-ąja LiJOT Asambl÷ja
susiję klausimai: darbotvark÷, teikiamos rezoliucijos, darbo bei interesų grup÷s, nominacijos ir kita.
Taip pat nutarta, kad valdybos nariai nusistatys prioritetines sritis ir siekiamus rezultatus. Pos÷džio
2

metu apžvelgti anketos apie LiJOT narių poreikius atsakymų apžvalga bei išklausyta informacija apie
ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos rengimo procesus, JOVKGS ir kitų metų finansavimą.
Pasaulinio susitarimo, kurio nariais tapo ir LiJOT, koordinatoriumi paskirtas V.Dobilas. Taip pat
nutarta surengti susitikimą su JTBA direktore L.Gerasimiene ir pakalb÷ti apie naujas id÷jas JTBA
veiklai.
Rugs÷jo 26 d. LiJOT valdybos narys M.Simanavičius dalyvavo Jaunimo organizacijos „Darbas“
tarybos pos÷dyje, kuris vyko K÷dainiuose. Tarybos metu LiJOT atstovas pasveikino susirinkusiuosius
LiJOT vardu, taip pat pristat÷ LiJOT ir jos veiklą bei pakviet÷ aktyviai įsitraukti į LiJOT organizacijų
narių ratą.
Rugs÷jo 29 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo „Žinių ekonomikos forumo“ (kurio
nariais yra ir LiJOT) ataskaitiniame narių susirinkime. Susirinkimo metu patvirtinta 2008 m. veiklos
ataskaita bei dvejų metų kadencijai išrinkta naujoji ŽEF taryba. Plačiau apie šį ataskaitinį narių
susirinkimą skaitykite: www.zef.lt/zef/index.php?id=41&nid=187.
Rugs÷jo 29 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ ir savanoris I.Dirma dalyvavo korporacijos
RePublica organizuotoje „Savanoryst÷s mug÷je“. Šiame renginyje dalyvavo bei savo veiklas pristat÷ ir
prie jų prisijungti kviet÷ apie 20 įvairaus pobūdžio organizacijų, kurių veiklos remiasi savanoryst÷s
principu. Renginio dalyviai taip pat tur÷jo galimybę išgirsti ilgai savanoriaujančių žmonių patirtį,
gyvai pabendrauti su kiekvienos organizacijos atstovais. Daugiau informacijos apie šią savanoryst÷s
mugę ieškokite: http://savanoriai.daugiau.info/.
Rugs÷jo 30 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ dalyvavo
susitikime su SADM ir JRD atstovais d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos rengimo. Susitikimo metu buvo
diskutuojama d÷l strategijos tikslų ir uždavinių, toliau rengiamas strategijos projektas.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Rugs÷jo 6 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Klaip÷dos jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdyba. Susitikimo metu buvo aptariama rengiamos
Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ strategijos projektas.
Rugs÷jo 7 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo Nacionalin÷s jaunimo reikalų
koordinatorių asociacijos rengtoje konferencijoje „Regionin÷ jaunimo politika: iššūkiai ir galimyb÷s“
bei skait÷ pranešimą „Regionin÷s jaunimo politikos iššūkiai ir perspektyva“
Rugs÷jo 15 d. regioninių reikalų referentas Evaldas Rupkus dalyvavo Jonavos rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ rengtoje konferencijoje „Stiprus JonAS“,
kurioje skait÷ pranešimą „JonAS po sk÷čiu“ apie Lietuvoje įgyvendinamą regioninę jaunimo politiką ir
rekomendacijas jai gerinti.
Rugs÷jo 17 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ Jaunimo reikalų departamento prie SADM
organizuotame darbo grup÷s susitikime d÷l „Jaunimo darbuotojo pripažinimo sistemos kūrimo“.
Susitikimo metu buvo aptariama institucijų informacija apie jaunimo darbuotojus, siekiama vieningo
požiūrio į jaunimo darbuotojo sąvoką ir tariamasi d÷l tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje.
Rugs÷jo 18-20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus reng÷
interesų pažinimo seminarą Šilal÷s rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ atstovams. Seminare buvo pristatyta rajono jaunimo situacija, regionin÷, nacionalin÷ ir Europos
jaunimo politika, diskutuota „Apskritojo stalo“ identiteto, atstovavimo interesams, bendradarbiavimo
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su valdžios struktūromis ir veiksmų planavimo klausimais. Seminaro metu parengtas artimiausio
pusmečio veiklos planas, susidar÷ aktyvių organizacijos narių grup÷.
Rugs÷jo 21 d. įvyko organizacijų, dalyvaujančių Jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo
sistemoje (JOVKGS) atstovų susitikimas LiJOT biure. Susitikime dalyvavo penkių organizacijų bei
LiJOT atstovai. Susitikimo metu aptartos pagrindin÷s problemos su kuriomis susidūr÷ organizacijos,
pristatyta atnaujinta sistema, sulaukta pastabų d÷l sistemos tobulinimo. Organizacijos pasidalijo
teigiamais įspūdžiais apie sistemą, pristat÷ id÷jas d÷l jos populiarinimo ir viešinimo.
Rugs÷jo 21-26 d. vyko pažintinis vizitas „Vietin÷s ir regionin÷s jaunimo veiklos struktūros
Schleswig-Holstein“ Vokietijoje, kuriame dalyvavo keturių regioninių jaunimo organizacijų tarybų
atstovai: Rūta Labalaukyt÷ (Marijampol÷s AS), Greta Motuzait÷ (Klaip÷dos AS), Mantas Zakarka
(Rokiškio AS) ir Kęstutis Kulikauskas (Panev÷žio AS) bei LiJOT regioninių reikalų koordinator÷
A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus. Vizito tikslas – susipažinti su regionine Vokietijos jaunimo politika
ir tęsti LiJOT bendradarbiavimą su Schleswig-Holstein žem÷s jaunimo taryba. Vykusių susitikimų
įvairiuose jaunimo centruose, regionin÷se jaunimo tarybose, jaunimo politikos departamente ir kt.
metu surinkta patirtis bus aprašyta specialiame leidinyje ir išplatinta regionin÷ms jaunimo organizacijų
taryboms Lietuvoje.
Rugs÷jo 23 d. Šiauliuose vyko Švietimo ir mokslo ministro sudarytos darbo grup÷s parengtos
Neformalaus ugdymo koncepcijos pristatymas, kuriame dalyvavo LiJOT prezidentas Šarūnas
Frolenko. Iš viso įvyko 5 konsultaciniai koncepcijos projekto pristatymai, darbo grup÷ įvertinusi
susitikimų metu pateiktus siūlymus parengs galutinį projektą ir teiks jį ŠMM ministrui tvirtinti.
Rugs÷jo 24 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ ir LiJOT viceprezidentas V.Dobilas dalyvavo NAVĮT
susitikime, kuriame LiJOT prisistat÷ kaip nauji Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo nariai bei
pristat÷ vienos iš savanoryst÷s temos darbo grupių „Savanoryst÷ verslui“ pranešimą „Korporatyvin÷s
savanoryst÷s galimyb÷s verslui“.
Rugs÷jo 28 d. Telšiuose vyko Švietimo ir mokslo ministro sudarytos darbo grup÷s parengtos
Neformalaus ugdymo koncepcijos pristatymas, kuriame dalyvavo ir LiJOT prezidentas Šarūnas
Frolenko. Toks pat pristatymas Šiauliuose vyko rugs÷jo 23 dieną.
Rugs÷jo 29 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su
Marijampol÷s jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ bei Marijampol÷s savivaldyb÷s
jaunimo reikalų taryba. Susitikimo metu buvo aptariamas jaunimo politikos įgyvendinimas
Marijampol÷s savivaldyb÷je bei planuojama jaunimo politikos konferencija.
Rugs÷jo 30 d. LiJOT organizavo darbo grupę su LiJOT narių atstovais d÷l jaunimo mobilumo.
Susitikimas surengtas tam, kad būtų sukurti LiJOT pasiūlymai Europos Komisijos paruoštai Žaliajai
knygai „Besimokančio jaunimo judumo skatinimas“. Darbo grup÷s metu buvo identifikuotos esmin÷s
jaunimo judumo problemos ir trukdžiai, ieškota sprendimų būdų ES lygiu, kalb÷ta apie savanorių
judumą. Paruošti pasiūlymai bus pateikti Europos Komisijai.

Jaunimo įgalinimas
Rugs÷jo 4 d. LiJOT viešųjų ryšių koordinator÷ L.Tyrylyt÷ ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko kvietimu lank÷si Kaune, kur vyko LiJOT
projekto „Misija Sibiras‘09“ pristatymas kauniečiams.

4

Rugs÷jo 8 d. vyko savanoryst÷s darbo grupių („Savanoryst÷s samprata, reglamentavimas, teisiniai
klausimai“, „Nevyriausybinių ir savanorius priimančių organizacijų įgalinimas“, „Savanoryst÷s temos
viešinimas“, „Savanorystei populiarinti skirto portalo/ duomenų baz÷s galimybių studija“ bei „Verslo
įtraukimas skatinant savanorystę“) susitikimas, kurio metu darbo grup÷s pristat÷ savo veiklos
rezultatus. Susitikime dalyvavo LiJOT viceprezidentas V.Dobilas, regioninių reikalų koordinator÷
A.Lumbyt÷ ir savanor÷ V.Kubilait÷.
Rugs÷jo 17 d. LiJOT viešųjų ryšių koordinator÷ L.Tyrylyt÷ ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
dalyvavo susitikime su Birmingemo lietuvių bendruomen÷s atstove Agne Selemonaite. Susikimo metu
buvo sutarta ieškoti būdų, kaip LiJOT projektą „Misija Siiras‘09“ pristatyti užsienyje gyvenantiems
lietuviams.
Rugs÷jo 18 d. LiJOT viešųjų ryšių koordinator÷ L.Tyrylyt÷ ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
dalyvavo susitikime su projekto „Misija Sibiras‘09“ komunikacijos partneriais „VIP
Communications“. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis „Misija Sibiras‘09“ komunikacijos
planas, numatyti ateities darbai.
Rugs÷jo 27 d. vyko vienas pirmųjų jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymo projekto „Misija
Sibiras‘09“ pristatymų. Šis pristatymas buvo surengtas Garliavos gyventojams (Kauno raj.).
Pristatymo metu parapijos klebonui K.Vosyliui buvo įteikta pad÷ka už aktyvią paramą bei pagalbą
„Misija Sibiras‘09“ projekto realizacijai. Projekto pristatymo klaus÷ daugiau nei 100 žmonių: jaunimo,
politikių kalinių ir tremtinių, vietos bendruomen÷s atstovų. Pasak projekto dalyvių, renginys pavyko
puikiai.
Rugs÷jo 28 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su advokatų kontoros
„Zabiela, Zabielait÷ ir partneriai“ advokate J.Zabielaite. Susitikime aptarta konferencija „Baltic
Dynamics: Inovacijų erdv÷s dinamika: inovacijos arčiau visuomen÷s“. Sutarta, kad LiJOT prisid÷s prie
tiesiogin÷s jos transliacijos internete viešinimo jaunimui.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Rugs÷jo 8-10 d. LiJOT valdybos narys J.Pagojus dalyvavo Briuselyje vykusiame Europos jaunimo
forumo (YFJ) narių susitikime d÷l tarptautinio projekto jaunimo įdarbinimui skatinti.
Rugs÷jo 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su buvusiu LiJOT projekto
EQUAL programos r÷muose „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ vadovu
G.Plečkaičiu ir LiJOT valdybos nariu J.Pagojumi. Susitikime aptartos galimyb÷s šio projekto
inovacijas perkelti į valstyb÷s praktiką, sudaryti planai, kaip pasiekti norimą rezultatą.

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

30512 unikalių lankytojų, 20,32 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
19059 unikalių lankytojų, 19,96 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
23561 unikalių lankytojų, 16,14 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;

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