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

Birželio mėnesį LiJOT interesai aktyviai atstovauti nacionaliniu lygmeniu. LiJOT atstovai
dalyvavo darbo grupėse dėl lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos, vykdė tolimesnį
darbą su 41ojoje Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl alkoholio vartojimo mažinimo, atstovavo
LiJOT diskusijose dėl lobistinės veiklos įstatymo.
Taip pat šį mėnesį daud dirbta LiJOT vystymo klausimu. Vyko susitikimai, kurių metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės su įvairiais partneriais, ypač daug dėmesio skiriant artėjančiai
2016 m. kampanijai „Man ne dzin“.
Daug svarbos šį mėnesį buvo skirta ir struktūrinio dialogo viešinimo veiklų planavimui ir
įgyvendinimui.
Birželis taip pat buvo skirtas intensyviam pasiruošimui LiJOT vasaros forumui, LiJOT
Vasarai’16 ir regioninių reikalų susitikimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė susitiko su
Jaunimo reikalų departamento Jaunimo politikos plėtros ir
programų įgyvendinimo skyriaus atstovais. Buvo diskutuojama
apie departamento atstovų dalyvavimo regioninių reikalų
susitikime galimybes bei aptarta regioninės jaunimo politikos
situaciją.

BIRŽELIO 1 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) partnerių atrankos komisijos
susitikime. Atrankos komitetas vertino ir teikė pasiūlymus
Jaunimo reikalų departamento direktoriui dėl paraiškas
pateikusių organizacijų tapimo JGI partneriais.

BIRŽELIO 3 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė ir
tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė susitiko su ESBO
atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti artėjantys parlamento
rinkimai bei jaunimo galimybės aktyviai dalyvauti
demokratiniuose procesuose Lietuvoje.

BIRŽELIO 14 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos UNESCO
nacionalinės komisijos posėdyje. Posėdžio metu M. Zakarka
išsakė poziciją, kad į UNESCO nacionalinės komisijos veiklą ir
toliau turi būti įtraukiamos kuo įvairesnės nevyriausybinės
organizacijos taip užtikrinant pilietinės visuomenės dalyvavimą
UNESCO komisijos veikloje Lietuvoje.

BIRŽELIO 22 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupės dėl lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai
programos parengimo posėdyje. Posėdžio metu buvo nutarta
dabartinį programos variantą – juodraštį – paviešinti visuomenei ir
šaukti darbo grupę rugpjūčio mėnesio pradžioje, visuomenei
pateikus pasiūlymus.

BIRŽELIO 29 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje,
kuriame buvo svarstomas Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo
projektas. Posėdžio metu M. Zakarka išsakė poziciją, kad visų
nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos negalima laikyti
lobistine veikla, bei siūlė išskirti nevyriausybines organizacijas
įstatymo projekte, kaip tas, kurių tiesioginė veikla dalyvaujant
sprendimų priėmimo procese negali būti laikoma lobistine. Taip
pat buvo pabrėžta nevyriausybinių organizacijų ir visų ne pelno
siekiančių organizacijų atskyrimo svarba.

BIRŽELIO 2 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka kartu su Jaunimo reikalų tarybos
nariais dalyvavo išvažiuojamame JRT posėdyje Visagine.
Posėdžio metu vyko susitikimai su Visagino miesto savivaldybės,
jaunimo centro, atviros jaunimo erdvės, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovais. Susitikimų metu buvo
diskutuojama apie pilietiškumo situaciją Visagine ir egzistuojantį
jaunimo politikos potencialą Visagino miesto savivaldybėje.

BIRŽELIO 10 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo alkoholio ir narkomanijos prevencijos komisijos
posėdyje. Posėdžio metu M. Zakarka pristatė LiJOT
pavasario Asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl valstybės
alkoholio prevencijos politikos ir pateikė LiJOT organizacijų
suformuluotus pasiūlymus alkoholio vartojimui Lietuvoje
mažinti.

BIRŽELIO 22 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Europos Jaunimo Forumo akademijoje. Jos metu vyko darbo
grupės, kuriose dalyviai kėlė savo kompetencijas komunikacijos,
interesų atstovavimo, jaunimo politinio dalyvavimo ir kitose srityse.
Taip pat dalyviai pristatinėjo savo organizacijose vykdomas
kampanijas, nedidelėse grupelėse diskutavo labiausiai rūpimais
klausimais bei kaip jaunimo organizacijos vykdydamos tarptautinį
bendradarbiavimą gali prisidėti prie jaunų žmonių problemų
sprendimo.

BIRŽELIO 28LIEPOS 1 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams
įgyvendinti
LiJOT biure vyko LiJOT organizacijų narių susitikimas dėl
lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos. Susitikimo
metu organizacijos, turinčios pozicijas šiuo klausimu aptarė
esamą situaciją, Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės,
skirtos šiai programai atnaujinti, darbą bei susitarė dėl
tolimesnių žingsnių dirbant su šia tema.

BIRŽELIO 22 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su M. Bileišiu. Susitikimo metu buvo aptartas
struktūrinio dialogo leidinio turinys, jo struktūra.

BIRŽELIO 2 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su komunikacijos agentūros „Spin Communication“
atstove J. Buzyte. Susitikimo metu buvo aptarti struktūrinio
dialogo viešinimo darbai.

BIRŽELIO 13 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I.
Jotkaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva atstovų organizuojamuose
mokymo kursuose jauniems žmonėms Utenoje. Pristatyta
Eurodesk programa ir komunikacijos pagrindai. Dalyvavo apie 30
žmonių.

BIRŽELIO 14 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė susitiko su
Eurodesk savanore G. Statulevičiūte. Susitikimo metu aptartos
savanorystės galimybės LiJOT biure.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir
redaktorė I. Jotkaitė susitiko su Eurodesk savanore U.
Zakšauskaite. Susitikimo metu aptartos savanorystės
galimybės LiJOT biure.

BIRŽELIO 17 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Europos jaunimo kortelės ir „ISIC“ atstovais.
Susitarta dėl bendradarbiavimo ir bendrų renginių organizavimo
„Time to Move“ kampanijos metu spalio mėnesį.

BIRŽELIO 20 D.

BIRŽELIO 21 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė ir savanorė
U. Zakšauskaitė susitiko su Eurodesk Lietuva atstove Utenoje
S. Telksnyte ir LiJOT valdybos nariu V. Polevičiumi dėl
Eurodesk programos įgyvendinimo ir Jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos Lietuvoje. Susitikimo metu pristatytos
artimiausios veiklos ir galimybės įsitraukti į tolimesnius
veiksmus.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su komunikacijos agentūros „Spin Communication“
atstove J. Buzyte. Susitikimo metu buvo aptarti struktūrinio
dialogo viešinimo darbai.

BIRŽELIO 30 D.

LiJOT vystymas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene koordinatorė
R. Aleškevičiūtė dalyvavo susitikime su Vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininku Z. Vaigausku ir kitais komisijos nariais.
Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
LiJOT ir VRK siekiant efektyviai įgyvendinti 2016 m. kampaniją
„Man ne dzin“ ir užtikrinti kuo didesnį jaunų žmonių dalyvavimą
artėjančiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

BIRŽELIO 1 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su Seesam Lietuva atstovu E.
Mažiuliu. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės
bendradarbiavimo galimybės.

BIRŽELIO 22 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su menininke J. Vaitkute. Susitikimo metu buvo
aptartas būsimas J. Vaitkutės pranešimas LiJOT vasaros
forumo metu.

„Man ne dzin“ komanda susitiko su kampanijos
dizaineriu K. Pugačiuku aptarti 2016 m. vizualinių
sprendimų.

BIRŽELIO 16 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su naujienų
portalo DELFI Lietuva atstovais. Susitikimo metu buvo
aptartas LiJOT ir DELFI bendradarbiavimas
įgyvendinant 2016 m. kampaniją „Man ne dzin“.

BIRŽELIO 22 D.
„Man ne dzin“ komanda susitiko su LRT laidos „Pinigų
karta“ atstovais M. Aušra bei J. Čeponyte aptarti
artėjančios iniciatyvos „Balsuok atsakingai“ bei
kampanijos „Man ne dzin“ veiklas bei bendradarbiavimo
galimybes.

BIRŽELIO 22 D.

BIRŽELIO 22 D.

Birželio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 46 539 peržiūros,
patalpintos 49 naujienos, 5 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai
ir 1 EurodeskTV vaizdo klipas. Europos jaunimo portale
patalpintos 2 naujienos. Raštu atsakytos 39 užklausos, žodžiu  6.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 5 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 17 pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis birželį buvo
peržiūrėtas 2 289 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
46 539 peržiūros.
www.lijot.lt 2 289 peržiūros.

