Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2010 m. vasario m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Vasario pradžioje LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministru Donatu Jankausku. Susitikimo metu buvo aptartas bei pristatytas Jaunimo reikalų tarybos
(JRT), kurią iš dalies formuoja ir LiJOT, siūlymų paketas jaunimo nedarbo mažinimui. Šis paketas
suformuotas po išpl÷stinio JRT pos÷džio jaunimo nedarbo tema.
Taip pat vasarį vyko susitikimai su ir kitomis institucijomis. LiJOT atstovai dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos darbo grup÷s d÷l „Jaunimo
darbuotojų statuso pripažinimo“ sustikime. Kartu su Kūno kultūros ir sporto departamento atstovais
buvo aptartas galimas bendradarbiavimas jaunimo ir sporto srityse.
Ypač pablog÷jus jaunimo įsidarbinimo statistikai ekonominio sunkmečio metu, LiJOT atstovai vasarį
buvo susitikę ir su Lietuvos darbo biržos l.e.p. generaliniu direktoriumi A.Šlekiu. Kartu su juo aptartos
jaunimo nedarbo problemos ir LiJOT siūlymai kaip jas spręsti. Dar karta primintos LiJOT projekto
EQUAL sukurtos inovacijos bei poreikis jas perkelti į valstyb÷s praktiką.
Vasario m÷nesį buvo aktyviai dirbama su Kovo 11-ajai rengiama jaunimo akcija „Su gimtadieniu,
Lietuva!“. Šios akcijos tikslas – paskatinti jaunus žmones min÷ti valstybines šventes ir parodyti jiems,
kad jos gali būti švenčiamos jaunatviškai ir nuotaikingai. Kartu su partneriais LiJOT planuoja išplatinti
rekomendacijas jaunimui su veiklomis, kurias galima pasirinkti Kovo 11-ąją. Visas veiklas jauni
žmon÷s bus kviečiami filmuoti bei fotografuoti, o ši medžiaga talpinama jaunimo informavimo
tinklapyje www.eurodesk.lt.
Taip pat įvyko keturi susitikimai d÷l Ilgalaik÷s jaunimo politikos strategijos kūrimo, kuriuose dalyvavo
LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, LiJOT valdybos nar÷ A.Trimonyt÷ ir LiJOT tarptautinių
programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ bei LR SADM ir JRD atstovai. Susitikimų metu vyko diskusijos
d÷l jau pusę metų vykstančio dokumento kūrimo turinio. Vasario m÷nesį daugiausia d÷mesio buvo
skiriama strategijos uždavinių ir įvertinimo kriterijų formulavimui. Svarbiomis galima laikyti darbo
grup÷s atstovų konsultacijas su sociologijos ekspertais, kurie pad÷jo tinkamai suformuluoti rezultatų
pasiekimo kriterijus. Be to, tuo pat metu vyko darbas vidin÷se LiJOT darbo grup÷se, kuriose dalyvavo
LiJOT valdybos, Jaunimo reikalų tarybos nariai ir tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷. Šių
susitikimų metu buvo koncentruojamasi ties strategijos priemonių planu ir kuriami pasiūlymai, kaip
konkrečiais veiksmais galima pasiekti strategijoje išsikeltų tikslų.
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Šį pavasarį LiJOT planuoja rengti ir vieną didžiausių tarptautinių jaunimo renginių, skirtų Lietuvos
Respublikos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai. Vasario m÷n. apie šį renginį buvo
paskelbta visuomenei bei prad÷ta informacin÷ kampanija. Baltijos jūros regiono r÷muose įvyko ir dar
vienas susitikimas Rygoje su Baltijos jūros regiono programą įgyvendinančiu techniniu sekretoriatu,
kurio metu buvo aptariami Baltijos jūros regiono programos 2007-2013 metams prioritetai.
Primename, kad vasario m÷n. buvo paskelbta apie planuojamą tradicinį LiJOT renginį – Žiemos
forumą 2009. Jis vyks šių metų, kovo 19-21d., o registruotis į jį galima iki kovo 8 dienos.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis vasario m÷nesį,
pateiktomis žemiau.

Vasario m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Vasario 3 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko susitiko su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministru
Donatu Jankausku. Susitikimo metu buvo aptartas bei pristatytas Jaunimo reikalų tarybos (JRT), kurią
iš dalies formuoja ir LiJOT, siūlymų paketas jaunimo nedarbo mažinimui. Šis paketas suformuotas po
išpl÷stinio JRT pos÷džio jaunimo nedarbo tema. Sutarta artimiausiu metu surengti susitikimą su
Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Darbo biržos, Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovais ir šioms institucijoms pristatyti JRT siūlymus. Su JRT parengtais siūlymais galite susipažinti
internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3301.
Vasario 9 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“
sustikime. Jame buvo toliau pl÷tojami klausimai d÷l jaunimo darbuotojų, išsakyta LiJOT organizacijų
narių pozicija.
Vasario 11 d. buvo paskelbta apie planuojamą tradicinį LiJOT renginį – Žiemos forumas’09. Jis vyks
šių metų, kovo 19-21d. Siekiant stiprinti narių potencialą ir sudaryti sąlygas narių atstovams gilinti
žinias specializuotose srityse, planuojamo Žiemos forumo koncepcija – mokymai. Registruotis į
Žiemos forumą galima iki kovo 8 dienos. Daugiau informacijos apie tai galite rasti tinklapyje
internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3320.
Vasario 20-21 d. vyko LiJOT Valdybos strateginis pos÷dis, kurio metu buvo aptariami LiJOT 2010
metų politiniai prioritetai, subalansuotos veiklos rodikliai ir jų vertinimas, ilgalaik÷ jaunimo politikos
strategija bei kiti klausimai.
Vasario 25 d. visuomenei ir žiniasklaidai išplatinta LiJOT pozicija d÷l planų jauniems darbuotojams
taikyti sumažintą minimalų darbo užmokestį. Pranešime LiJOT teigia, kad tokius siūlymus vertina
pozityviai bei siūlo panašius problemos sprendimo būdus, tačiau pabr÷žia, kad toks darbo užmokestis
gali būti taikomas tik pirmą kartą įsidarbinantiems asmenims. Tokie siūlymai buvo suformuluoti ir
2009 m. spalį rengtame atvirame Jaunimo reikalų tarybos (JRT) pos÷dyje „Jaunimo nedarbas ir
užimtumas“, kurie v÷liau buvo pristatyti ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai. Daugiau
informacijos: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=3339.
Vasario 25 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo LR Finansų ministerijos kuruojamame
ES struktūrinių ir sanglaudos fondų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, steb÷senos komiteto pos÷dyje.
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Vasario 25 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su
sociologijos mokslų daktare, Vilniaus universiteto docente Rūta Žiliukaite. Susitikimo metu buvo
aptarta šiuo metu rengiama Ilgalaik÷ jaunimo politikos strategija. Daugiausia d÷mesio skirta strategijos
tikslų įgyvendinimo išmatavimui, t.y. įvertinimo kriterijams aptarti. Be to, buvo konsultuojamasi ir
kitais jaunimo politikai šiuo metu svarbiais klausimais: galimybe kitais metais ištirti jaunimo pilietin÷s
galios indeksą, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką, jaunimo tyr÷jų trūkumu Lietuvoje, kalb÷ta,
kokie galimi sociologų ir LiJOT bendradarbiavimo veiksmai.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
Vasario 2 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo
susitikime su Kūno kultūros ir sporto departamento atstovais. Susitikimo metu aptartas galimas
bendradarbiavimas jaunimo ir sporto srityse.
Vasario 5 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime su Baltijos jūros regiono programą
įgyvendinančiu techniniu sekretoriatu Rygoje. Susitikimo metu buvo aptariama Baltijos jūros regiono
programos 2007-2013 metams prioritetai.
Vasario 8 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su VšĮ „S÷km÷s
mokykla“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptariama jaunimo organizacijų finansavimo iš Europos
Sąjungos programų ir fondų galimyb÷s.
Vasario 11 d. žiniasklaidai ir visuomenei paskelbta apie šią vasarą Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos organizuojamą tarptautinį renginį „B-Young“. Šis renginys skirtas Lietuvos Respublikos
pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai, kuris prasid÷jo 2009 m. liepą. Tradiciškai, kiekviena
Tarybai pirmininkaujanti valstyb÷ rengia specialiai jaunimui skirtą renginį. Šiemet toks vyks ir
Lietuvoje. Planuojama, kad geguž÷s 13-16 dienomis, į jaunimo renginį „B-Young“ Lietuvos sostin÷je
susirinks apie 150 jaunų žmonių iš viso Baltijos jūros regiono.
Vasario 12 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷
dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos
bei Nacionalin÷s jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptariamas
Nacionalin÷s jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos įgyvendinamas projektas ,,Jaunimo reikalų
koordinatorių tinklo stiprinimas d÷l jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se“.
Vasario 17 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento atstovais. Susitikimas vyko d÷l galimo bendradarbiavimo LiJOT įgyvendinamo
projekto „B-Young“ r÷muose. Susitikimo metu nuspręsta, kad JRD prisid÷s prie renginio vykdydamas
komunikaciją apie renginį savo partneriams kitose šalyse. Taip pat buvo nuspęsta, kad JRD renginyje
pristatys 2009-aisias metais vykdyto tyrimo apie faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką Baltijos
jūros regione.
Vasario 24 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su Baltijos
jūros valstybių tarybos (BJVT) Sekretoriato atstove. Susitikimo metu buvo pristatytas LiJOT projektas
„B-Young“, visos renginio veiklos, dalyvių atrankos procedūra, darbo grupių temos. Susitarta, kad
BJVT Sekretoriatas prisid÷s prie informacijos apie renginį platinimo dalyvių kvietimo dalyvauti. Be to,
susitarta, kad „B-Young“ renginyje dalyvaus Sekretoriato atstovai kaip ekspertai kai kuriose darbo
grup÷se. BJVT Sekretoriato atstovei ypatingai patiko renginio koncepcija ir siekiami tikslai, atkreiptas
d÷mesys, kad šios struktūros r÷muose dar n÷ra vykęs tokio masto ir svarbos jaunimo renginys.
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Vasario 25 d. regioninių reikalų koordinator÷ A. Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su Taurag÷s rajono
jaunimo organizacijomis. Susitikime A. Lumbyt÷ pristat÷ LiJOT regionin÷s jaunimo politikos tikslus ir
veiklas.

Jaunimo įgalinimas
Vasario 9 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su Lietuvos
Nepriklausomyb÷s atkūrimo 20-ečio švent÷s organizacinio komiteto vadove A.Rupšyte bei LiJOT
partneriais rengiant akciją, skirtą pamin÷ti Kovo 11-ąją – „LT20“, partnerių VšĮ „Drąsinkime ateitį“
atstove A.Zalanskaite. Susitikime susipažinta su LR Seimo organizuojamais šiai sukakčiai pažym÷ti
skirtais renginiais, LiJOT ir VšĮ „Drąsinkime ateitį“ pristat÷ savo iniciatyvą jaunimui „Su gimtadieniu,
Lietuva!“.
Vasario 10 d. ir 24 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus
dalyvavo vidin÷s LiJOT narių darbo grup÷s susitikimuose, kuriuose svarstyti savanoryst÷s teisinio
reglamentavimo klausimai. Susitikimuose iškeltos problemos, numatyti darbo grup÷s tikslai, prad÷tos
nagrin÷ti kylančios problemos ir ruošiami pasiūlymai kaip tur÷tų būti reglamentuojama savanoryst÷
Lietuvoje.
Vasario 11 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su LR Užsienio reikalų
ministerijos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams V.Gudaičiu, Rusijos skyriaus vadovu
T.Valioniu, ataš÷ Š.Kubiliūte. Susitikimo metu svarstyta LR Kultūros ministerijos pateikta Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų priežiūros programa. LiJOT ruošiamai
programai pateik÷ savo siūlymus.
Vasario 12 d. regioninių reikalų referentas E.Rupkus dalyvavo susitikime su ONE nuotykių parko
direktoriumi M.Krasnicku d÷l bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Susitikimo metu sutarta tęsti
bendradarbiavimą tarp ONE nuotykių parko ir LiJOT.
Vasario m÷n. projekto „Misija Sibiras‘09“ tinklapyje internete apsilank÷ 14 878 unikalūs vartotojai.
Taip pat, sausį įvyko 20 projekto pristatymų visoje Lietuvoje, kurių metu jauniems žmon÷ms buvo
pasakojama apie patį projektą, jo tikslus, pasiektus rezultatus bei vieną skaudžiausių Lietuvos istorijos
laikotarpių.
Vasario m÷n. Eurodesk Lietuva interneto svetain÷je apsilank÷ 16 513 unikalūs lankytojai, iš kurių
gautos 24 užklausos.

Socialin÷s atskirties mažinimas
Vasario 8 d. LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
susitikime su Lietuvos darbo biržos l.e.p. generaliniu direktoriumi A.Šlekiu. Susitikimo metu, buvo
aptartos jaunimo nedarbo problemos ir LiJOT pasiūlymai jas spręsti, LiJOT projekto EQUAL sukurtos
inovacijos ir jų perk÷limas į valstyb÷s praktiką.
Vasario 25 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo susitikime su
Baltarusijos jaunimo organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo aptarta esama Baltarusijos jaunimo
politikos situacija, didžiausios jaunimo organizacijų problemos ir dvišalio bendradarbiavimo
galimyb÷s, naudojant ES struktūrinę paramą.
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LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Vasario m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

16513 unikalių lankytojų, 27,50 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
15363 unikalių lankytojų, 21,23 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
14878 unikalių lankytojų, 32,11 % 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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