Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. balandžio mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:

Balandžio mėnesį buvo intensyviai ruošiamasi artėjančiai 40ajai LiJOT Asamblėjai, kurios
metu išrinkti 2 LiJOT valdybos bei 5 kontrolės komisijos nariai, priimti 2 dokumentai:
Rezoliucija dėl valstybės alkoholio kontrolės politikos bei Siūlymai būsimosios XVIIosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, patvirtinta LiJOT Prezidento bei valdybos
veiklos ataskaita. Asamblėjos metu prie LiJOT organizacijų stebėtojų prisijungė ESN Lietuva
ir Tauragės jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas".
Taip pat šį mėnesį daug dėmesio skirta LiJOT atstovavimui tarptautiniu lygmeniu,
dalyvaujant ŠiaurėsBaltijos šalių nacionalinių jaunimo tarybų, Europos Jaunimo Forumo,
Eurodesk tinklo renginiuose.
Veiklos vykdytos ne vien tarptautiniu, bet ir regioniniu lygmenimis: įvyko Regioninių reikalų
susitikimas, dalyvauta įvairiuose LiJOT organizacijų renginiuose ir susitikimuose.
Balandis taip pat buvo skirtas LiJOT Asamblėjose priimtų pozicijų ir rezoliucijų atstovavimui
valstybiniu lygmeniu, kampanijos „Man ne dzin“ planavimui bei sėkmingam struktūrinio
dialogo veiklų įgyvendinimui.

Detaliau su LiJOT valdybos ir biuro veiklomis
balandžio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė bei
viceprezidentė E. Sinkevičiūtė dalyvavo ŠiaurėsBaltijos šalių
nacionalinių jaunimo tarybų susitikime Helsinkyje. Susitikimo
metu buvo pristatytos pagrindinės paskutinių metų veiklos
kryptys ir aptartos bendradarbiavimo plėtros galimybės.

BALANDŽIO 13 D.
LiJOT viceprezidentė E. Sinkevičiūtė dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje,
kuriame buvo pristatytas Jaunimo reikalų departamento metų
veiklos planas.

BALANDŽIO 6 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei savivaldybių ir valstybės valdymo
komitetų posėdžiuose, kurių metu išsakė poziciją dėl pataisų
lobistinės veiklos reguliavimo įstatymui. Pataisomis siekiama visas
Lietuvoje veikiančias nevyriausybines organizacijas paversti
lobistinėmis organizacijomis, todėl M. Zakarka pristatė poziciją,
kad visos Lietuvoje veikiančios ne pelno siekiančios organizacijos
negali būti kartu laikomos ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

BALANDŽIO 13 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Europos Jaunimo Forumo narių tarybos susirinkime Briuselyje.
Susirinkimo metu narėms organizacijoms buvo pristatytos
pagrindinės 2015 m. Europos Jaunimo Forumo veiklos ir pasiekti
rezultatai, finansinė ataskaita bei pristatyti numatomi pavasarį
išrinktos Europos Tarybos Jaunimo reikalų tarybos darbai. Taip
pat išrinktos dvi naujos organizacijos narės bei priimtos 4
rezoliucijos.

BALANDŽIO 1417 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėju jaunimo
klausimais J. Pankausku. Susitikimo metu buvo aptartas
nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimas,
pasidalinta idėjomis dėl bendro LiJOT atstovų ir Ministro Pirmininko
susitikimo.

BALANDŽIO 19 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų 20162020 m. stebėsenos komiteto posėdyje.
Posėdžio metu M. Zakarka pristatė Nacionalinės skėtinių
nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir LiJOT poziciją dėl
nevyriausybinėms organizacijoms skirtų ES struktūrinių fondų
panaudojimo.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
webinare, kuriame buvo pristatyta online struktūrinio dialogo
konsultacijų platforma.

BALANDŽIO 27 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė bei valdybos narys V. Gružauskas dalyvavo
Europos jaunimo konferencijoje Amsterdame. Renginio metu
buvo aptarta struktūrinio dialogo V ciklo tema, parengti klausimai
būsimoms konsultacijoms. LiJOT atstovai buvo deleguoti kaip
jaunimo delegatai nuo Nacionalinės darbo grupės struktūriniam
dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti.

BALANDŽIO 48 D.
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo
iniciatyvų projektų finansavimo 2016 m. konkursui pateiktų
projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdyje.

BALANDŽIO 11 D.
LiJOT valdybos narė U. Anelauskaitė Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijoje dalyvavo Socialinio verslo forume 2016,
kurio metu aptarta socialinio verslo koncepcija,
20152017 m. socialinio verslo skatinimo planas bei
perspektyvos Lietuvoje.

BALANDŽIO 1314 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka Lietuvos Respublikos
Prezidentės D. Grybauskaitės kvietimu dalyvavo
Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“
atidaryme Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

BALANDŽIO 18 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos inicijuotos darbo grupės dėl lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programos atnaujinimo posėdyje. Posėdžio metu
M. Zakarka pristatė LiJOT palaikomą poziciją dėl lytiškumo
ugdymo ir išsakė nuomonę dėl pilnaverčio bei lygiateisiškumo
principu grįsto nevyriausybinių organizacijų įtraukimo
įgyvendinant šią programą Lietuvos mokyklose.

Įvyko Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros
valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptarta 2015 m.
agentūros veiklos ataskaita, patvirtinti agentūros vidaus
darbo reglamento bei biudžeto ir 2016 m. veiklos plano
pakeitimai.

BALANDŽIO 25 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė
dalyvavo Europos Jaunimo Forumo Jaunimo teisių ekspertų
grupės susitikime, kuriame buvo pristatyta LiJOT kartu su
Europos Jaunimo Forumu parengta ataskaita apie jaunimo
teisių situaciją Lietuvoje. Susitikimo metu taip pat buvo
diskutuota dėl tolimesnių veiksmų, siekiant, kad rudenį
vykdant periodinę Lietuvos peržiūrą iškelti klausimai būtų
aptarti Jungtinių Tautų Organizacijos.

BALANDŽIO 30 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Įvyko Regioninių reikalų susitikimas. Susitikimo metu buvo
diskutuojama apie regioninės jaunimo politikos veiklos planą,
regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybę. Dalyviai
susitiko su Jaunimo reikalų departamento atstovais, buvo
pristatyta Erasmus+ programa.

BALANDŽIO 23 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ gimtadienyje.

BALANDŽIO 8 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių
sąjungos Asamblėjoje. Asamblėjos metu M. Zakarka sveikino
susirinkusius ir linkėjo priimti konstruktyvius, visiems Lietuvos
moksleiviams svarbius sprendimus.

BALANDŽIO 9 D.
Įvyko LiJOT biuro bei valdybos susitikimas, siekiant aptarti
regioninės jaunimo politikos situaciją.

BALANDŽIO 14 D.
Druskininkuose įvyko 40oji LiJOT Asamblėja. Renginio metu
LiJOT valdybos nariais išrinkti J. Juodišiūtė bei V. Polevičius, o
kontrolės komisijos nariais – A. Albrechtaitė, R. Bogužaitė, O.
Bartašiūtė, M. Simaškaitė bei L. K. Vaičiakas. Taip pat
Asamblėjoje priimti 2 dokumentai: Rezoliucija dėl valstybės
alkoholio kontrolės politikos bei Siūlymai būsimosios XVIIosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, patvirtinta LiJOT
Prezidento bei valdybos veiklos ataskaita. LiJOT organizacijų
stebėtojų gretas papildė ESN Lietuva ir Tauragės jaunimo
organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas".

BALANDŽIO 2324 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo organizacijos DARBAS renginyje „Politinė laboratorija“.
Jo metu dalyviai buvo supažindinti su regioninės jaunimo politikos
struktūra bei principais. Vyko savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklos simuliacija.

Įvyko LiJOT ryšių su visuomene tinklo susitikimas. Jo metu
buvo aptarti RSV tinklo poreikių analizės rezultatai,
bendradarbiavimo galimybės, diskutuota apie komunikavimo
tarpusavyje taisykles bei mokymus.

BALANDŽIO 12 D.
Įvyko LiJOT vadovų klubas, kurio metu buvo pristatyti 40ajai
LiJOT Asamblėjai teikiami dokumentai, būsima Asamblėjos
darbotvarkė, prisistatė kandidatai į LiJOT valdybos narių
pozicijas.

BALANDŽIO 14 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Kauno jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
organizuotame patirties pasidalinimo forume. Renginio
metu M. Zakarka skaitė pranešimą tema „Ko verta
savanorystė?“.

BALANDŽIO 29 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
dalyvavo Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ organizuotame patirties pasidalinimo forume. Forumo
metu R. Aleškevičiūtė kalbėjo apie jaunimo pilietiškumą bei
pristatė kampaniją „Man Ne Dzin“.

BALANDŽIO 30 D.

BALANDŽIO 29 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė
I. Jotkaitė dalyvavo EURES Lietuva renginyje „EURES. Darbo
paieška Europoje“. Šiame renginyje dalyviams buvo pristatytos
Eurodesk teikiamos paslaugos ir mobilumo programos
jauniems žmonėms, taip pat teikiamos gyvosios konsultacijos.

BALANDŽIO 6 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė
I. Jotkaitė dalyvavo Eurodesk tinko susitikime ir generalinėje
asamblėjoje Airijoje, kurios metu dalyvauta darbo grupėse, kur
pasidalinta gerąja patirtimi bei vystytos tolimesnės viso tinklo
veiklos. Taip pat susipažinta su kokybės katalogo vertinimo
metodika ir rezultatais, pasiektais 2015 m. Lietuva pateko tarp 5
Europos valstybių, kurios buvo įvertintos 100 proc.

BALANDŽIO 1114 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
organizavo Eurodesk Lietuva atstovų regionuose
nacionalinį susitikimą. Šiame susitikime ISM universiteto
lektorius U. Savickas renginio dalyvius supažindino su
kūrybinio mąstymo metodu „Design thinking“. Taikant šį
metodą buvo vystomos jaunimo informavimo paslaugos ir
produktai. Susitikime taip pat apžvelgti Eurodesk Lietuva
rezultatai 2015 m., pristatytos įvairios kampanijos ir
Europos savanorių tarnybos 20metis.

BALANDŽIO 2627 D.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
bei savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento atstovais. Susitikimo metu
aptartos Jaunimo politikos 20mečio savaitgalio
komunikacijos gairės ir veiklos.

BALANDŽIO 6 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, savanorė
B. Umbrasaitė ir atstovė Utenoje S. Telksnytė dalyvavo
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros
organizuotame seminare apie jaunimo informavimo iššūkius ir
galimybes skaitmeninėje eroje Helsinkyje, taip pat dalyvavo
ERYICA 30mečio minėjime.

BALANDŽIO 1720 D.

LiJOT vystymas
Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su komunikacijos
agentūros „Spin Communication“ atstovais. Susitikimo metu aptartos
kampanijos komunikacinės žinutės, vizualika bei galimi partneriai.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su komunikacijos agentūros „Spin
Communication“ atstovais dėl struktūrinio dialogo viešinimo
veiklų.

BALANDŽIO 14 D.

BALANDŽIO 20 D.

Balandžio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuota 49 031 peržiūra,
patalpinta 51 naujiena, 1 „Žinau viską“ žurnalistų straipsnis ir 3
EurodeskTV vaizdo klipai. Europos jaunimo portale patalpintos 32
naujienos ir 2 straipsniai. Raštu atsakyta į 49, žodžiu  į 16 užklausų.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 8 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje
21 pranešimas įvairiomis temomis. Tinklapis balandį buvo
peržiūrėtas 6 239 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
49 031 peržiūros.
www.lijot.lt 6 239 peržiūros.

