JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS 2014 M. VEIKLŲ
KALENDORIUS

SAUSIS
Sausio 20–21 d. vidiniai organizacijos „Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio
rezervato direkcija“ mokymai. Marcinkonys.
Sausio 28 – vasario 1 d. Europos savanorių tarnybos vidurio įvertinimo seminaras. Vilnius
Sausio 29–31 d. Seminaras „ES programos „Erasmus+: Veiklus jaunimas“ konsultantams. Vilnius

VASARIS
Vasario 6–8 d. Dalyvavimas tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2014“. Vilnius
Vasario 7 d. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo informaciniame seminare „Erasmus+
programos galimybės“. Kaunas
Vasario 11 d. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo informaciniame seminare „Erasmus+
programos galimybės“. Vilnius
Vasario 11–15 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos Savanorių Tarnybos savanoriams.
Kaišiadorių r.
Vasario 13 d. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo informaciniame seminare „Erasmus+
programos galimybės“. Panevėžys
Vasario 13 d. Dalyvavimas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos informaciniame renginyje,
skirtame suteikti svarbiausią informaciją apie nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos aktualijas
2014 metais („Erasmus+” pristatymas). Kaunas
Vasario 13–15 d. Atvykimo seminaras Europos Savanorių Tarnybos savanoriams. Molėtų raj.
Vasario 14 d. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo informaciniame seminare „Erasmus+
programos galimybės“. Klaipėda
Vasario 18 d. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo informaciniame seminare „Erasmus+
programos galimybės“. Vilnius.
Vasario 20 d. Dalyvavimas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos informaciniame renginyje,
skirtame suteikti svarbiausią informaciją apie nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos aktualijas
2014 metais („Erasmus+“ pristatymas). Vilnius
Vasario 24–28 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Vilniaus
r.
Vasario 28 d. Dalyvavimas Eurodesk Lietuva nacionaliniame susitikime („Erasmus+“ pristatymas).
Vilnius.

KOVAS
Kovo 1–2 d. Dalyvavimas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Žiemos forume. Molėtų r.
Kovo 5 d. Dalyvavimas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos metiniame renginyje regioninės jaunimo politikos plėtrai užtikrinti. Trakai.
Kovo 6–7 d. Vidiniai organizacijos „K.Ramanausko lopšelis-darželis“ mokymai. Panevėžys.
Kovo 11–15 d. Vidurio įvertinimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Vilniaus r.
Kovo 19–22 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Vilniaus r.
Kovo 20 d. Jaunimo metodinės tarybos posėdis. Vilnius.

Kovo 25–26 d. vidiniai mokymai EST organizacijoje „Žemaitijos nacionalio parko direkcija“,
Plateliai, Plungės r.
Kovo 26 d. 15 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų seminaras
apie programos galimybes. Nemenčinė, Vilniaus r.
Kovo 28–29 d. Mokymo kursai planuojantiems teikti paraiškas ES programos ,,Erasmus+: Veiklus
jaunimas“ 1 veiksmui (jaunimo mainams), I etapas, Kaunas.

BALANDIS
Balandžio 1 d. dalyvavimas Vilniaus jaunimo informacijos centro atidaryme.
Balandžio 1–5 d. vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Daugirdiškės, Trakų r.
Balandžio 3 d. dalyvavimas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos konferencijoje „Jaunimo NVO
bendradarbiavimas su vietos savivalda“.
Balandžio 2 d. 15 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų
seminaras apie programos galimybes. Šilutė.
Balandžio 9 d. 15 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų
seminaras apie programos galimybes. Pagėgiai.
Balandžio 9–12 d. seminaras atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams. Trakų r.
Balandžio 11–12 d. Mokymo kursai planuojantiems teikti paraiškas ES programos ,,Erasmus+:
Veiklus jaunimas“ 1 veiksmui (jaunimo mainams), III etapas, Kaunas.
Balandžio 14 d. 15 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų
seminaras apie programos galimybes. Šilalė.
Balandžio 15–16 d. vidiniai mokymai EST organizacijoje - mokykloje „Atgaja“. Vilnius.
Balandžio 18 d. 11 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų
seminaras apie programos galimybes. Pasvalio r.
Balandžio 18 d. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas Latvijos, Estijos ir
Lietuvos jaunimo situacijos tyrėjų tinklo susitikime. Vilnius.
Balandžio 24 d. 15.00 val. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ regioninių konsultantų
seminaras apie programos galimybes. Kėdainiai.
Balandžio 24 d. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas II UDC tinklo kuratorių
susitikime. Kaunas.
Balandžio 28–30 d. Tyrėjų tinklo RAY susitikimas. Stambulas. Turkija.

GEGUŽĖ
Gegužės 15–16 d. vidiniai EST organizacijos mokymai, Zarasų viešoji biblioteka.
Gegužės 17–18 d. metinis EST savanorių susitikimas (ESTA „Saltes“). Trakų r.
Gegužės 20 d. dalyvavimas „The Duke of Edinburgh International Awards“ apdovanojimų
ceremonijoje. Vilnius.
Gegužės 21 d. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Ieškant dialogo tarp formaliojo ir
neformaliojo švietimo“. Vilnius.
Gegužės 23 d. dalyvavimas konferencijoje „Sąlygų savanoriškai veiklai nevyriausybinėse
organizacijose gerinimas“. Vilnius.
Gegužės 26–29 d. Už „Youthpass“ įrankį neformaliojo ugdymo pripažinimui atsakingų asmenų
susitikimas. Bona, Vokietija.
Gegužės 29 – birželio 1 d. JTBA ir Eurodesk Lietuva jaunųjų žurnalistų tinklo „Žinau viską“
mokymai. Vilnius.

BIRŽELIS
Birželio 4 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti
posėdis. Vilnius.
Birželio 10 d. Ilgalaikės mokymų programos, skirtos regioniniams konsultantams ir mokymų
vadovams, planavimo susitikimas. Ryga. Latvija.
Birželio 11–13 d. ES programos ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas Jaunimo vasaros
akademijoje. Rietavas.
Birželio 16–19 d. Už Transnational Cooperation Activities (TCA) atsakingų agentūros darbuotojų
susitikimas. Budapeštas. Vengrija.
Birželio 19 d. Dalyvavimas pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man ne dzin“ baigiamajame
renginyje. Vilnius.
Birželio 30 d. Savanoriškos veiklos, jaunimo mainų ir strateginių partnerysčių pristatymas Jaunimo
reikalų departamento prie SADM organizuojamame įvadiniame seminare jaunimo reikalų
koordinatoriams. Vilnius.

LIEPA
Liepos 1–4 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.
Liepos 2 d. Jaunimo metodinės tarybos posėdis. Vilnius.
Liepos 3 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti
posėdis. Vilnius.
Liepos 7–9 d. Pasiruošiamasis susitikimas su Lenkijos nacionaline agentūra dėl Europos savanorių
tarnybos mentorių mokymų. Vilnius
Liepos 22–25 d. Vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Molėtų r.
Liepos 29 – rugpjūčio 1 d. vidurio įvertinimo seminaras EST savanoriams. Trakų r.
Liepos 31 d. Informacinis sutarčių pasirašymo seminaras finansuotų projektų vykdytojams. Vilnius.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 27 d. ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ pristatymas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
,,Apskritas stalas“ Jaunimo inkubatoriui. Vilnius.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 3 d. online konsultacija planuojantiems teikti paraiškas. Renginys socialiniame tinkle
Facebook.
Rugsėjo 3 d. susitikimas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Jaunimo ir vaikų
konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e. erdvėje“. Vilnius.
Rugsėjo 8–9 d. Europos Komisijos organizuojami IT mokymai. Briuselis.
Rugsėjo 10 d. atvirų durų diena planuojantiems teikti paraiškas jaunimo mainams Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje. Vilnius.
Rugsėjo 12 d. dalyvavimas apibendrinimo konferencijoje ,,2007-2013 Europos Sąjungos
struktūrinė parama Panevėžio rajone“. Upytė. Panevėžio r.
Rugsėjo 15 d. informacinis ,,Erasmus+: Veiklus jaunimas“ renginys Vilniaus jaunimo informacijos
centre. Vilnius.
Rugsėjo 15 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.

Rugsėjo 16 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Valdybos posėdis. Vilnius.
Rugsėjo 16–19 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Kalniškių k.
Vilniaus r.
Rugsėjo 17 d. atvirų durų diena organizacijoms, norinčioms tapti Europos savanorių tarnybos
siunčiančiąja, koordinuojančia arba priimančiąja organizacija, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūroje. Vilnius.
Rugsėjo 22 d. Online Language Support mokymai. Briuselis.
Rugsėjo 22–24 d. Baltijos jūros regiono nacionalinių agentūrų, atsakingų už programos ,,Erasmus+“
įgyvendinimą, komunikacijos specialistų susitikimas. Palanga.
Rugsėjo 23 d. online konsultacija planuojantiems teikti paraiškas. Renginys socialiniame tinkle
Facebook.
Rugsėjo 29 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.
Rugsėjo 31 d. Pranešimas apie projektų viešinimą seminare „Tapk matomas“. Vilnius.

SPALIS
Spalio 1–4 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Kalniškių k. Vilniaus
r.
Spalio 7 d. Koordinacinis susitikimas Europos Sąjungos programos ,,Erasmus+“ įgyvendinimo
klausimais. Vilnius.
Spalio 9 d. ES programos ,,Erasmus+“ jaunimo srities pristatymas Jaunimo Europos komandos
nariams. Vilnius.
Spalio 13 d. Dalyvavimas konferencijoje-diskusijoje ,,Savanorystės vaidmuo jaunimo problemų
kontekste - iššūkiai ir perspektyvos“. Vilnius.
Spalio 15–18 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Molėtų r.
Spalio 17 d. Atvirų durų diena organizacijoms, norinčioms tapti Europos savanorių tarnybos
siunčiančiąja, koordinuojančia arba priimančiąja organizacija, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūroje. Vilnius.
Spalio 22–24 d. Už informacinę veiklą atsakingų darbuotojų susitikimas. Dubrovnikas.
Spalio 23–26 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Molėtų r.
Spalio 24 d. Pranešimas „Programa „Erasmus+“. Strateginės partnerystės – galimybė diegti
naujoves darbe su NEET jaunimu“ Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavime
„Koordinalizacija — 2014“. Kaunas.
Spalio 29 d. Strateginių partnerysčių forumas ,,Cross Over“. Vilnius.

LAPKRITIS
Lapkričio 3–7 d. Seminaras-konferencija „Tool Fair IX“. Cluj-Napoca, Rumunija.
Lapkričio 4 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.
Lapkričio 11–14 d. Atvykimo seminaras Europos savanorių tarnybos savanoriams. Molėtų r.
Lapkričio 16–20 d. Europos savanorių tarnybos akreditatorių seminaras. Bled, Slovėnija.
Lapkričio 21–22 d. Mokymai Jaunimo savanoriškos tarnybos projekto priimančių organizacijų
kuratoriams. Vilnius.
Lapkričio 21–23 d. Dalyvavimas respublikinėje parodoje ,,Mokykla“. Vilnius.

Lapkričio 25 d. Lietuvos – Estijos nacionalinių agentūrų planavimo vizitas tarptautiniams mokymo
kursams jaunimo mainų vykdytojams organizuoti.
Lapkričio 26 d. Mokslinė-praktinė konferencija „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir
iššūkiai“. Kaunas.
Lapkričio 27 d. 13 val. Projektų atrankos komiteto posėdis. Vilnius.
Lapkričio 28–29 d. Mokymai Jaunimo savanoriškos tarnybos projekto priimančių organizacijų
kuratoriams. Kaunas.
Lapkričio 28–29 d. Europos savanorių tarnybą užsienyje atlikusių savanorių įsivertinimo seminaras,
organizuojamas drauge su SALTES ir Lietuvos darbo birža.

GRUODIS
Gruodžio 2–5 d. Tarptautiniai mokymai „Cross Over“. Sigulda, Latvija.
Gruodžio 4–5 d. Metinis akredituotų EST organizacijų susitikimas ir įsivertinimas. Zarasų r.
Gruodžio 8-10 d. „Meeting on the exchange of good practice of volunteering in Germany and
Lithuania“. Vilnius.
Gruodžio 11 d. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais
plėtoti posėdis. Vilnius.
Gruodžio 12 d. Kupiškio jaunimo diena. Kupiškis.
Gruodžio 18 d. Eurodesk Lietuva atstovų regionuose nacionalinis susitikimas. Kaunas.

