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

Pagrindin÷s veiklos
Gruodžio m÷nesį Vilniaus Arkos dail÷s galerijoje vyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (LiJOT) Pad÷kos vakaras. Kaip ir kasmet jo metu buvo įteikti Jaunimo
apdovanojimai, šiemet, net aštuoniems nominantams. Statul÷l÷s buvo pelnytos šiose kategorijose:
Metų iniciatyva jaunimui, Metų jaunimo organizacijų lyderis, Metų jaunimo organizacijų partneris,
Jaunimo ambasadorius, Metų jaunimo įvykis, Metų jaunimo politikas bei LiJOT Pad÷kos ir Alumni
apdovanojimai.
Taip pat gruodį vyko aktyvus bendradarbiavimas su verslo institucijomis. Gruodžio 3-iąją startavo
pirmoji nepriklausoma savanoryst÷s populiarinimo svetain÷ internete, kurią inicijavo LiJOT kartu su
kitomis nevyriausybin÷mis organizacijomis ir AB „TEO“. Taip pat buvo kalbamasi su „Microsoft
Lietuva“ d÷l informacinių technologijų naudojimo kasdien÷je NVO veikloje. Darbą su verslu pristat÷
Didžiosios Britanijos atstovai.
Gruodį vyko du darbo grup÷s d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“ susitikimai ir darbo
grup÷s d÷l jaunimo organizacijų ir verslo bendradarbiavimo galimybių susitikimas. Po pastarojo
parengta rekomendacin÷ Žiemos forumo koncepcija.
Projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009 – 2010 m.“ r÷muose įvyko renginiai su
Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Zarasų rajono visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Buvo dirbama ir su kitomis regionin÷mis jaunimo
reikalų tarybomis.
Gruodžio pradžioje LiJOT valdybos nariai dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos (CBSS) jaunimo
grup÷s tarptautiniame jaunimo atstovų susitikime Kylije (Vokietija). Šio susitikimo tema buvo
„Baltijos jūros regione esančių nacionalinių jaunimo tarybų ateities bendradarbiavimo perspektyvų
aptarimas“. Renginio metu ne tik pristatyta LiJOT veikla, bet ir šią vasarą rengiamas projektas „BYoung“.
Taip pat LiJOT atstovai dalyvavo susitikime su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo
reikalų departamento atstovais d÷l kuriamos Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos. Susitikimo metu
buvo įvertintas esamas strategijos variantas ir susitarta d÷l būsimo darbų.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis gruodžio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Gruodžio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Gruodžio 1 d. LiJOT valdybos narys V.Dobilas kartu su LiJOT regioninių reikalų referentu
E.Rupkumi reng÷ jaunimo organizacijų ir verslo bendradarbiavimo galimybių darbo grup÷s susitikimą,
kuriame dalyvavo keturių LiJOT narių atstovai. Susitikimo metu parengta rekomendacin÷ Žiemos
forumo koncepcija.
Gruodžio 3 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir LiJOT programų vadovas
A.Marcinkus dalyvavo LR URM organizuotoje diskusijoje d÷l kitų metų Vystomojo bendradarbiavimo
ir paramos demokratijai konkurso prioritetų.
Gruodžio 4-6 d. LiJOT valdybos nariai Mantas Simanavičius ir Mantas Jurgutis dalyvavo Baltijos
jūros valstybių tarybos (CBSS) jaunimo grup÷s tarptautiniame jaunimo atstovų susitikime Kylije
(Vokietija). Susitikimo tema: „Baltijos jūros regione esančių nacionalinių jaunimo tarybų ateities
bendradarbiavimo perspektyvų aptarimas“, speciali potem÷: „Bendradarbiavimo aptarimas su CBSS
ekspertų grupe dirbančia su jaunimo reikalais“. Susitikime taip pat, pristat÷me LiJOT organizuojamą
projektą „B-Young“, pakviet÷me visus dalyvius jame dalyvauti.
Gruodžio 10 d. Vilniaus Arkos dail÷s galerijoje vyko kasmetinis LiJOT Pad÷kos vakaras. Pad÷kos
vakaro metu buvo įteiktos unikalios LiJOT apdovanojimų statul÷l÷s net 8 nominantams. Metų
iniciatyvos nominacija atiteko Vilniaus jaunimo arkivyskupijos centrui kartu su Taize bendruomene,
organizavusiems Taize jaunimo dienas. Metų jaunimo organizacijų lyderio titulas atiteko Klaip÷dos
jaunimo apskritojo stalo vadovui Michailui Denisenko, Metų jaunimo organizacijų partneriu tapo
Užsienio reikalų ministerija, Jaunimo ambasadoriaus apdovanojimą atsi÷m÷ europarlamentar÷ Radvil÷
Morkūnait÷. Metų jaunimo įvykiu tapo Baltijos kelio 20-mečio min÷jimo renginių ciklas, Metų
jaunimo politiko apdovanojimas buvo įteiktas buvusiam Švietimo ir mokslo ministrui Algirdui
Monkevičiui. LiJOT Pad÷kos apdovanojimas atiteko Saulei Dagilytei, o LiJOT Alumni šiemet savo
simpatijas skyr÷ lietuvių pilietiškumo ir Lietuvos švarinimo akcijos „Darom‘09“ iniciatoriams ir
organizatoriams. Vakaras pasibaig÷ furšetu bei džiazo trio muzikin÷mis variacijomis.
Gruodžio 11 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT valdybos narys M.Simanavičius
dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tarybos pos÷dyje, kuriame buvo diskutuotas LSS naryst÷s
klausimas LiJOT. Susitikimo metu buvo pristatytas LiJOT, organizacijos vykdomos veiklos, atsakyta į
LSS tarybos narių klausimus.
Gruodžio 12 d. LiJOT valdybos narys M.Simanavičius dalyvavo Jaunimo organizacijos „Darbas“
neeiliniame visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko K÷dainiuose, „Vikondos“ pramogų centre.
M.Simanavičius pasveikino susirinkusiuosius LiJOT vardu bei oficialiai pakviet÷ Jaunimo organizaciją
„Darbas“ prisijungti prie LiJOT.
Gruodžio 14 d. LiJOT regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo Microsoft Lietuva
inicijuotame susitikime d÷l bendradarbiavimo su nevyriausybin÷mis organizacijomis. Susitikimo metu
aptarta galimyb÷ rengti jaunimo organizacijų atstovams technologijų naudojimo kompetencijų k÷limo
renginius. Taip pat atkreiptas d÷mesys į jaunimo organizacijų paramos operacine ir programine įranga
problema, sutarta d÷l tolimesnio bendradarbiavimo gairių.
Gruodžio 15 d. LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
dalyvavo „Microsoft Lietuva“ organizuotoje konferencijose „Bendryst÷s su NVO diena“.
Konferencijoje pranešimą skaitęs LiJOT prezidentas, akcentavo esamą situaciją naudojant
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informacines technologijas kasdien÷je NVO veikloje ir kokių sisteminių dalių vis dar trūksta, kad
rezultatai būtų pasiekiami efektyviau.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Gruodžio 1 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grup÷s d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“.
Darbo grup÷s metu buvo nustatyti tikslai bei sud÷liotas veiksmų grafikas.
Gruodžio 3 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo L÷šų paieškos agentūros rengtos
diskusijos „L÷šų paieška Lietuvoje. Kas naujo?“ darbo grup÷je „Ištekliai ir inovacijos. Europos
naujov÷s: ką gal÷tume pritaikyti Lietuvoje“. Diskusijos metu pristatytos Didžiosios Britanijos l÷šų
paieškos inovacijos, užmegztas bendradarbiavimas su L÷šų paieškos agentūra bei „Resource Alliance“
atstove.
Gruodžio 10 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su
Baltarusijos opozicinių politinių partijų jaunimo atstovais. Susitikimą organizavo Tarptautinis
respublikonų institutas. Susitikimo metu dalyviams buvo pristatyta Europos Sąjungos ir Europos
Tarybos jaunimo politika. Dalyviams buvo itin įdomu išgirsti konkrečius LiJOT vykdomus projektus.
Baltarusijos jaunimas plačiau sužinojo apie tokius LiJOT projektus kaip „Misija Sibiras“ ir „Man ne
dzin“.
Gruodžio 11-12 d. vyko projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2009 – 2010 m.“
kompetencijų k÷limo renginys kartu su Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“. Kompetencijų k÷limo renginio tema – regionin÷ jaunimo politika ir dalyvavimo
struktūros. Renginyje dalyvavo regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir referentas E.Rupkus.
Gruodžio 15 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grup÷s d÷l „Jaunimo darbuotojų statuso pripažinimo“.
Darbo grup÷s susitikimo metu buvo stengiamasi apibr÷žti pagrindines sąvokas glaudžiai susijusias su
jaunimo darbuotojų tema.
Gruodžio 17 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ ir tarptautinių
programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos ir
Jaunimo reikalų departamento atstovais d÷l kuriamos Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos.
Susitikimo metu buvo įvertintas esamas strategijos variantas ir susitarta d÷l būsimo darbų.
Gruodžio 18-19 d. regioninių reikalų koordinator÷ dalyvavo Šilal÷s rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotame Taurag÷s apskrities jaunimo lyderių
susitikime ir teoriniame/praktiniame seminare, kurio tikslas – aktyvinti Taurag÷s apskrities jaunimo
nevyriausybinių organizacijų veiklą.
Gruodžio 19 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo Zarasų rajono visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kompetencijų k÷limo renginyje. Pagrindin÷s renginio temos:
regionin÷s jaunimo politikos teikiamos galimyb÷s ir AS identitetas bei jaunimo motyvavimas.
Renginys organizuotas pagal LiJOT įgyvendinamą projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009-2010“, kurį finansuoja ES programa „Veiklus jaunimas“.
Gruodžio 22-24 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus susitiko su Mažeikių rajono jaunimo ir su
jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ pirmininku ir narių
atstovais, Skuodo rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjungos valdybos nariais ir Joniškio
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rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ atstovais. Susitikimų metu E.Rupkus pristat÷ LiJOT,
LiJOT įgyvendinamą regioninę jaunimo politiką ir galimybę organizacijoms įsitraukti į kitų metų
LiJOT veiklas regionin÷ms jaunimo organizacijų taryboms.

Jaunimo įgalinimas
Gruodžio 1 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR Sveikatos apsaugos
ministerijos ryšių su visuomene vyriausiąja specialiste R.Akelyte. Susitikimo metu kalb÷ta apie
Visuomen÷s sveikatinimo programą, galimybę bendradarbiauti.
Gruodžio 2-5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas M.Ivanovskis dalyvavo Europos jaunimo
forumo organizuotame seminare „Praktin÷s žinios apie web2.0 įrankius jaunimo organizacijoms“.
Seminaro metu kalb÷ta apie Europos Tarybos Jaunimo teisių konvenciją ir web2.0 įrankius, kurie
gal÷tų būti panaudoti siekiant apie ją informuoti jaunus žmones.
Gruodžio 3 d. startavo pirmasis šalyje nepriklausomas savanoryst÷s portalas www.cv.lt/savanoryste.
Šioje interneto svetain÷je galima skelbti ir rasti su savanoryste susijusią informaciją. Id÷ja šiai
iniciatyvai kilo iš LiJOT ir AB „TEO“ bei kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo.
Gruodžio 8 d. startavo informacinio portalo jaunimui Eurodesk Lietuva info-kampanija.
Didžiausiuose šalies miestuose pasirod÷ lauko reklamos plakatai su klausimu: „Manai, kad viską
žinai?“. Info-kampanija bus tęsiama ir sausio m÷nesį. Tinklapis eurodesk.lt prieš keletą m÷nesių
atsinaujino, tapo patogesnis vartotojams bei pasipild÷ nauja naudinga informacija. Nuo šiol tinklapio
eurodesk.lt vartotojai gali patys siūlyti naujienas, bendrauti bei ieškoti lietuvių užsienyje ir t.t.
Kviečiame užsukti: www.eurodesk.lt
Gruodžio 11 d. LiJOT tradiciškai sukviet÷ visų ketverių metų projekto „Misija Sibiras“ dalyvius kartu
pamin÷ti Kal÷dinį laikotarpį. Dalyviams buvo suteikta proga susipažinti vieniems su kitais, taip pat
buvo aptartos vykstančių pristatymų aktualijos.
Gruodžio 14 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus ir Eurodesk Lietuva programos vadovas
M.Ivanovskis susitiko su CV.LT produkto vadovu Tadu Rimkumi. Susitikimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimyb÷s savanoryst÷s populiarinimo srityje bei numatyta apsikeisti informacija iš
CV.LT ir Eurodesk savanoryst÷s duomenų bazių.
Gruodžio 15 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo mokslin÷je praktin÷je
konferencijoje „Jaunimo vertyb÷s ir pareiga Lietuvai“. Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti jauno
žmogaus vertybes, šiandieninio jaunimo teisių ir pareigų balanso problematiką valstyb÷je, skatinti
jaunimo pilietinį aktyvumą bei suteikti jiems teisinių žinių.
Gruodžio 21 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT tarptautinių programų vadov÷
R.Ribačiauskait÷ ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR SADM
atstovais, d÷l jaunimo savanoryst÷s pl÷tros Lietuvoje ir Baltijos jūros regione.
Gruodžio m÷n. Eurodesk Lietuva portale apsilank÷ 20352 unikalūs lankytojai iš kurių tinklo atstovai
gavo 19 užklausų.

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

20952 unikalių lankytojų, 17,53 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
16631 unikalių lankytojų, 18,53 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
15452 unikalių lankytojų, 19,64 % 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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