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

Pagrindin÷s veiklos
Lapkričio m÷nesį LiJOT aktyviai dirbo šalies biudžeto formavimo procese d÷l jaunimo politikai
skiriamų l÷šų kiekio bei savanoryst÷s klausimais, Įvyko ir LiJOT rengtas informacinis seminaras
organizacijų narių tarptautinių reikalų koordinatoriams.
Europos jaunimo forumo Narių taryba taip pat vyko lapkričio m÷nesį. Jos metu pristatyta YFJ narių
išrinktos Europos Tarybos Patar÷jų tarybos metin÷ ataskaita. Primename, kad Patar÷jų tarybos veikloje
dalyvauja ir LiJOT. Šį kartą YFJ nariai koncentravosi ties šiomis temomis: jaunimo teis÷mis, jaunimo
dalyvavimu kuriant taiką pasaulyje, jaunimo požiūrį į e-visuomenę, profesinį mokymą, demokratiją,
klimato kaitą, jaunimo migraciją, Lisabonos strategiją, Europos Sąjungos metus, skirtus kovai su
skurdu (2010 metai), struktūrinį dialogą, Europos ir Lotynų Amerikos jaunimo bendradarbiavimą,
savanoryst÷s teisių pripažinimą, Bolonijos procesą, jaunimo darbą. Svarbu tai, kad buvo patvirtinti
politiniai dokumentai apie e-visuomenę, jaunimo dalyvavimą kuriant taiką pasaulyje bei jaunimo
darbo pl÷tros fondo kūrimą. Pristatyti kiti svarbūs dokumentai bei ataskaitos.
Lapkritį s÷kmingai tradiciją tęs÷ ir išpl÷stiniai Jaunimo reikalų tarybos (JRT) pos÷džiai. Šį kartą tokio
pos÷džio tema buvo „Jaunimo migracija“. Išpl÷stinio pos÷džio metu jo dalyviams buvo pristatyta šios
srities statistika bei pranešimai šia tema. Remiantis jais jaunimo reikalų taryba planuoja parengti
siūlymus valdžios institucijoms.
LiJOT, kartu su Rytų Europos studijų centru, lapkričio m÷nesį reng÷ kontaktų užmezgimo seminarą
Kaliningrade jaunimo organizacijų atstovams. Renginio metu jaunimo organizacijų atstovai iš
Lietuvos ir Kaliningrado keit÷si kontaktais ir ieškojo partnerių bendriems projektams. Rengiant šį
kontaktų seminarą prieš jo ir po jo buvo suorganizuotas susitikimas su Užsienio reikalų ministru
Vygaudu Ušacku. Tarptautin÷je LiJOT darbo erdv÷je lapkričio m÷nesį buvo dirbama ir su ES Baltijos
jūros strategija. Primename, kad plane yra ir LiJOT pateiktas Jaunimo resursų centro projektas. Taip
pat, su vasarą LiJOT rengiamu projektu „B-Young“.
Lapkričio m÷nesį ir toliau s÷kmingai tęs÷si projektas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose
2009-2010“, finansuojamas iš ES programos „Veiklus jaunimas“. Šį kartą projekto renginiai vyko
kartu su Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ ir Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apvalus stalas“. Taip pat, remiantis šiuo projektu, įvyko ir Lietuvos regioninių jaunimo
organizacijų tarybų atstovų susitikimas.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT valdybos ir biuro veiklomis lapkričio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Lapkričio m÷nesio LiJOT valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Lapkričio 4 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos, bendruomenių reikalų skyriaus ved÷ju A.Kučiku. Susitikimo metu aptartos
savanoryst÷s reglamentavimo Lietuvoje problemos, apsitarta d÷l ES skelbiamų 2011 m. kaip
savanoryst÷s metų veiklų ir galimo bendradarbiavimo.
Lapkričio 9 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo ES Baltijos jūros
strategijos pristatymo renginyje. Jame dalyvavo LR Vyriausyb÷s, su strategijos įgyvendinimu susijusių
ministerijų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo šios
strategijos Veiksmų plane esančių projektų įgyvendintojai. Primename, kad plane yra ir LiJOT
pateiktas Jaunimo resursų centro projektas.
Lapkričio 10 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
Tautos prisik÷limo partijos frakcijos pos÷dyje LR Seime. Jo metu, frakcijos nariams buvo pristatytas
siūlomas LR biudžeto projektas ir diskutuota d÷l jaunimo politikos įgyvendinimui numatytų l÷šų.
Lapkričio 9-12 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo ekspertų seminare „JNVO
vaidmens stiprinimas ir palaikymas“. Kaip ir buvo planuota seminaro pagrindinis rezultatas –
paruoštos rekomendacijos ET, kitoms sprendimus priimančioms institucijoms bei JNVO, d÷l JNVO
vaidmens stiprinimo skatinant aktyvų dalyvavimą. Seminaro metu aptarti esama NVO situacija,
peržvelgta NVO atsiradimo istoriją, vystymąsis bei ateities galimybes bei iššūkiai.
Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma
dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos surengtame seminare, kurio tema buvo „ES Baltijos jūros
regiono strategija: naujos galimyb÷s ir iššūkiai“. Seminaro metu iš įvairių požiūrio taškų buvo
pristatyta naujoji ES Baltijos jūros strategija ir kokios galimyb÷s ir iššūkiai atsiveria pri÷mus šią
strategiją. Vienas iš strategijoje numatytų punktų yra jaunimo resursų centro įkūrimas Lietuvoje, šios
id÷jos iniciator÷ yra LiJOT. Tikimasi, kad naujoji strategija leis pl÷totis bendrai regiono jaunimo
politikai.
Lapkričio 13-15d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Europos jaunimo
forumo Narių taryboje (Council of Members). Renginio metu buvo pristatyta YFJ narių išrinktos
Europos Tarybos (Council of Europe) Patar÷jų tarybos (AC) metin÷ ataskaita, kur svarbiausiu akcentu
tapo AC darbai, susiję su Europos jaunimo tiesių konvencijos kūrimu. Primename, kad šios struktūros
nariai yra ir LiJOT. Kalbant apie svarbiausias aptartas temas, svarbu pamin÷ti, kad šį kartą YFJ nariai
koncentravosi ties šiomis temomis: jaunimo teis÷mis, jaunimo dalyvavimu kuriant taiką pasaulyje,
jaunimo požiūrį į e-visuomenę, profesinį mokymą, demokratiją, klimato kaitą, jaunimo migraciją,
Lisabonos strategiją, Europos Sąjungos metus, skirtus kovai su skurdu (2010 metai), struktūrinį
dialogą, Europos ir Lotynų Amerikos jaunimo bendradarbiavimą, savanoryst÷s teisių pripažinimą,
Bolonijos procesą, jaunimo darbą. Svarbu tai, kad buvo patvirtinti politiniai dokumentai apie evisuomenę, jaunimo dalyvavimą kuriant taiką pasaulyje bei jaunimo darbo pl÷tros fondo kūrimą.
Įdomu tai, kad šių metų YFJ valdybos veiklos ataskaita buvo pristatyta naujoviškai – t.y. ne tik
pristatant dokumentą su svarbiausiais pasiektais rezultatais, bet ir paruošiant vaizdo reportažą, kuriame
YFJ valdybos ir biuro darbuotojai kalba apie svarbiausius YFJ pasiekimus 2009-aisiais metais.
Lapkričio 17 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo LiJOT darbo grup÷s d÷l JNVO ir
verslo bendradarbiavimo galimybių susitikime. Susitikimo metu parengta galimo bendradarbiavimo
vizija ir gair÷s tolimesniam darbui.
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Lapkričio 19 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime, kuriame
Kanados ambasadorius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministras Donatas Jankauskas pasiraš÷ susitarimą, pagal kurį bus įgyvendinamos programos,
skatinančios jaunimo mobilumą tarp šių šalių. Programos bus prad÷tos įgyvendinti 2010-aisiais metais.
Naudodamiesi šios programos galimyb÷mis jauni žmon÷s gal÷s išvažiuoti į Kanadą vienerių metų
laikotarpiui. Kanadoje jaunimas gal÷s dirbti, mokytis bei geriau susipažinti su šalies kultūra. Tikimasi,
kad ši sutartis paskatins glaudesnių tarpvalstybinių santykių pl÷trą.
Lapkričio 26 d. LiJOT Prezidentas Š.Frolenko, LiJOT Valdybos narys P.Mieželis, LiJOT tarptautinių
programų referentas I.Dirma ir LiJOT organizacijų narių atstovai dalyvavo susitikime su LR Užsienio
reikalų ministru Vygaudu Ušacku. Susitikimas vyko Rytų Europos studijų centre. Susitikimo metu
buvo kalb÷ta apie įvykusį kontaktų užmezgimo seminarą Kaliningrade. Ministras dom÷josi kaip sek÷si
dalyviams bendrauti su Kaliningrado jaunimo organizacijų atstovai bei kokios id÷jos projektams buvo
sukurtos. Dalyviai džiaug÷si, kad seminaras pra÷jo gerai ir pavyko užmegzti kontaktus tolimesniam
bendradarbiavimui. Tikimasi, kad jau artimiausiu metu visos id÷jos, kurios buvo sukurtos seminaro
metu bus įgyvendintos.
Lapkričio 26 d. vyko išpl÷stinis Jaunimo reikalų tarybos (JRT) pos÷dis, kurį reng÷ JRT kartu su
Jaunimo reikalų departamentu (JRD) prie SADM. Į šį pos÷dį buvo kviečiami visi susidom÷ję asmenys.
Pos÷džio tema: „Jaunimo migracija“. Išpl÷stiniame JRT pos÷dyje pranešimus skait÷ Dalia
Ambrozaitien÷, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio
direktoriaus pavaduotoja („Jaunimo migracija Lietuvoje“), dr. Rasa Melnikien÷, Lietuvos agrarin÷s
ekonomikos instituto direktor÷ („Lietuvos kaimiškų regionų patrauklumą gyventi įtakojantys
veiksniai“), dr. Audra Sipavičien÷, Tarptautin÷s migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadov÷
(„Ekonomin÷s kriz÷s poveikis migracijai ir migrantams: pad÷tis pasaulyje ir prognoz÷s Lietuvai“) ir
Ieva Vozbutait÷, ryšių su visuomen÷s agentūros „Euro RSCG PR“ direktor÷ („Jaunimo migracija jauno
žmogaus akimis“). Daugiau informacijos apie šį išpl÷stinį JRT pos÷dį ieškokite LiJOT tinklapyje
internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3154.
Lapkričio 27 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo
susitikime su Jaunimo reikalų departamentu (JRD) prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos,
kuriame buvo aptariami tipiniai Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatai.
Lapkričio m÷n. paskelbtas naujas konkursas tapti JOVKGS ekspertų tinklo nariais, kadangi dabartinio
tinklo kadencija eina į pabaigą.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Lapkričio 4 d. LiJOT Prezidentas Š.Frolenko, LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷,
LiJOT valdybos narys P.Mieželis, LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma ir visi dalyviai,
kurie buvo atrinkti į kontaktų užmezgimo seminarą dalyvavo susitikime su LR Užsienio reikalų
ministru Vygaudu Ušacku. Susitikimo metu atrinkti dalyviai su ministru kalb÷josi apie dabartinę
pad÷tį Kaliningrade ir tikslus, kurių bus siekiama šio seminaro metu. Ministras link÷jo s÷km÷s į
seminarą atrinktiems dalyviams ir išreišk÷ norą susitikti su seminaro dalyviais po renginio.
Lapkričio 6-8 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus reng÷ interesų
pažinimo seminarą Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungai „Apvalus stalas“. Seminare buvo pristatyta
rajono jaunimo situacija, regionin÷, nacionalin÷ ir Europos jaunimo politika, diskutuota „Apskritojo
stalo“ identiteto, atstovavimo interesams, bendradarbiavimo su valdžios struktūromis ir veiksmų
planavimo klausimais. Renginys organizuotas, remiantis LiJOT įgyvendinamu projektu „Struktrūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“.
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Lapkričio 6-8d. LiJOT valdybos narys P.Mieželis, LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma ir
LiJOT organizacijų narių atstovai dalyvavo kontaktų užmezgimo seminare Kaliningrade. Renginį
organizavo LiJOT, Rytų Europos studijų centras ir Kaliningrado jaunimo vyriausyb÷s atstovai.
Renginio metu jaunimo organizacijų atstovai iš Lietuvos ir Kaliningrado keit÷si kontaktais ir ieškojo
partnerių bendriems projektams. Taip pat renginio metu penkiose darbo grup÷se vyko diskusijos ir
buvo kuriamos konkrečios projektų id÷jos, kurios buvo pristatytos renginio pabaigoje. Tikimasi, kad
šis vizitas paskatins glaudesnę Lietuvos ir Kaliningrado jaunimo organizacijų veiklą.
Lapkričio 10 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinus, LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus,
LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷, Eurodesk referent÷ V.Ružait÷ ir LiJOT tarptautinių programų referentas
I.Dirma dalyvavo Panev÷žio miesto jaunimo dienų renginyje, kurį organizavo Panev÷žio jaunimo
centro „Apskritasis stalas“.
Lapkričio 10 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, LiJOT viceprezidentas V.Dobilas ir LiJOT programų
vadovas A.Marcinkus dalyvavo Nacionalinio atsakingo verslo įmonių asociacijos organizuotoje
tarptautin÷je konferencijoje „Savanoryst÷s vert÷ verslui ir visuomenei ekonomin÷s kriz÷s metu”.
Lapkričio 14-15 d. LiJOT prezidentas Š. Frolenko, regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir
referentas E.Rupkus reng÷ Lietuvos regioninių jaunimo organizacijų tarybų susitikimą Aukštadvaryje
(Trakų raj.). Susitikimo metu „Apskritųjų stalų“ atstovai dirbo dviejose grup÷se: vadovams buvo
pristatytos aktualijos (finansavimo situacija ir galimyb÷s, LiJOT įgyvendinama regionin÷ jaunimo
politika, bendradarbiavimo su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir dalyvavimo
LiJOT projekte „B-Young“ galimyb÷s), o biurų darbuotojams vyko mokymai žmoniškųjų išteklių
valdymo tema. Vadovų susitikimo dalyviai pareng÷ rekomendacijas LiJOT pozicijai d÷l regionin÷s
jaunimo politikos pl÷tros ir Tipiniams savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatams. Renginys
organizuotas, remiantis LiJOT įgyvendinamu projektu „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose
2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“.
Lapkričio 20 d. regioninių reikalų koordinator÷ A. Lumbyt÷ ir referentas E. Rupkus dalyvavo
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ interesų atstovavimo konferencijoje
„Jaunimo neformalus ugdymas – neformaliai“. A. Lumbyt÷ skait÷ pranešimą „Regionin÷ jaunimo
politika Lietuvoje“, abu atstovai moderavo darbo grupes, kurios dalyvavo Rokiškio rajono
savivaldyb÷s politikai ir darbuotojai. Konferencijos metu parengti siūlymai „Apvalaus stalo“ ir
savivaldyb÷s bendradarbiavimui bei savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos veiklai. Renginys
organizuotas, remiantis LiJOT įgyvendinamu projektu „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose
2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“.
Lapkričio 26 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime, kurio metu LR Krašto
apsaugos ministr÷ susitiko su įvairių organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo pristatyta
ministerijos veikla, aptartas bendradarbiavimas su asociacijomis, pasikeista nuomon÷mis d÷l
dabartin÷s krašto apsaugos politikos ir galimo visuomen÷s ind÷lio ją stiprinant.
Lapkričio 27 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamentu (JRD) prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame buvo aptariama atvirų
jaunimo centrų ir erdvių koncepcija rengiama pagal Jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se 20072009 m. programą.
Lapkričio 28 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir LiJOT tarptautinių programų
referentas I.Dirma dalyvavo LiJOT surengtame informaciniame seminare organizacijų narių
tarptautinių reikalų koordinatoriams. Seminaras trukm÷ buvo tik viena dieną, bet per vieną dieną
organizacijų atstovai išgirdo informaciją apie Lietuvoje veikiančias institucijas, kurios dirba su
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jaunimu ir jaunimo politika, o taip pat teikia paramą įvairiai jaunimo veiklai. Tikimasi, kad šis
seminaras jaunimo organizacijų atstovams buvo naudingas ir prapl÷t÷ jų akiratį.
Lapkričio 28-29 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo kompetencijų k÷limo renginyje
Kauno jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“. Renginio metu parengtos rekomendacijos
Kauno jaunimo organizacijų ir verslo bendradarbiavimui, naujų finansavimo šaltinių paieškai.
Renginys organizuotas, remiantis LiJOT įgyvendinamu projektu „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“.

Jaunimo įgalinimas
Lapkričio 5 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su LR Seimo nariu, LRS
Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukent÷jusių asmenų teisių ir reikalų
komisijos pirmininku A.Dumčiumi. Susitikimo metu buvo sutarta d÷l išpl÷stinio komisijos pos÷džio,
kurio metu bus pristatomas projektas „Misija Sibiras‘09“.
Lapkričio 10 d. Eurodesk Lietuva referent÷ V.Ružait÷ ved÷ europinio sąmoningumo mokymus „…
taigi manai, kad žinai viską?“ Panev÷žio jaunimo centro „Apskritasis stalas“ organizuotose „Jaunimo
INFO dienose“. Mokymų metu jų dalyviams trumpai pristatytas Eurodesk tinklas, o taip pat
galimyb÷s, kurias jaunimui suteikia Europos Sąjunga.
Lapkričio 18 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷ L.Tyrylyt÷ ir
LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo išpl÷stiniame LR Seimo Pasipriešinimo
okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukent÷jusių asmenų teisių ir reikalų komisijos
pos÷dyje. Pos÷džio metu, buvo pristatytas LiJOT organizuotas Projektas „Misija Sibiras’09“, atsakyta į
komisijos narių klausimus, diskutuojama d÷l projekto tęstinumo.
Lapkričio 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR Užsienio reikalų
ministru Vygaudu Ušacku ir darbo grupe, kuri ruošia dvišalę sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir
Rusijos Federacijos d÷l kapų, esančių jų teritorijose, priežiūros.
Lapkričio 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis pristat÷ Eurodesk tinklą, jaunimo
organizacijoms jo teikiamas paslaugas bei europines finansavimo galimybes informaciniame seminare
LiJOT narių tarptautinių reikalų koordinatoriams.
Lapkričio 30 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikę
su LR Kultūros viceministru D.Valančiausku. Susitikime aptarta ruošiama Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų priežiūros programa, pasikeista nuomon÷mis apie tolimesnį
ir sklandų programos rengimo užtikrinimą.
Lapkričio m÷n. Eurodesk Lietuva tinklapyje apsilank÷ 24.756 unikalūs lankytojai, iš kurių gautos 27
užklausos. Į visas jas tinklo atstovai atsak÷ per tris darbo dienas ir suteik÷ informacijos apie užklausų
autorius dominusias sritis arba nukreip÷ juos į atitinkamas organizacijas ir institucijas, kur jie gal÷tų
gauti atsakymus į savo klausimus. Lapkričio m÷nesį tinklapyje iš viso pasirod÷ 37 naujienos.

Socialin÷s atskirties mažinimas
---
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LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Lapkričio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

24756 unikalių lankytojų, 35,56 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
17052 unikalių lankytojų, 20,15 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
16122 unikalių lankytojų, 15,29 % 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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