Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašytos
svarbiausios 2016 m. lapkričio mėnesio veiklos pagal LiJOT 2011-2018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:
Lapkričio mėnesį LiJOT didelis dėmesys buvo skiriamas narių stiprinimui dalyvaujant
Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomo projekto „Regioninės jaunimo politikos
stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ kompetencijų kėlimo renginiuose įtraukiant LiJOT
organizacijas. Taip pat dalyvauta įvairiuose organizacijų vidiniuose mokymuose,
susirinkimuose.
Lygiai taip pat daug reikšmės skirta susitikimams su naujos Vyriausybės atstovais. Susitikimų
metu stengtasi pristatyti LiJOT organizacijų išreiškiamas pozicijas įvairiais klausimais,
diskutuota apie svarbiausius procesus jaunimo politikos srityje per ateinančius 4 metus.
Taip pat lapkričio mėnesį vyko intensyvus Eurodesk Lietuva programos atstovų planavimas
ir pasiruošimas kelionei į Švediją – dalyvauta susitikimuose su LRT radijo žurnalistais, vadove
ir Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros Lietuvoje darbuotojais.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) darbo grupės, skirtos atnaujinti Jaunimo organizacijų
veiklos kokybės gerinimo metodiką, posėdyje. Posėdžio metu M.
Zakarka išsakė jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
lūkesčius dėl tokios metodikos efektyvumo ir pateikė
rekomendacijas apie tai, kokie specifiniai klausimai galėtų padėti
įvertinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos
kokybę.

LAPKRIČIO 2 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) pirmininku Z. Vaigausku ir kitais atstovais.
Susitikimo metu buvo pristatyti bei aptarti 2016 m. LiJOT
įgyvendintos kampanijos „Man ne dzin“ rezultatai ir pasidalinta
rekomendacijomis, ką VRK galėtų tobulinti savo veikloje
organizuojant kitus savivaldos ar nacionalinius rinkimus.

LAPKRIČIO 7 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
JPP „Kurk Lietuvai“ posėdyje darbo grupės metodikai parengti.
Susitikimas buvo skirtas „Jaunimui draugiškos savivaldybės“ bei
„Jaunimo draugiško verslo“ nominacijų metodikos patvirtinimui.

LAPKRIČIO 7 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Finansų ministerijos
organizuotame susitikime su nevyriausybinėmis
organizacijomis. Susitikimo metu buvo pristatoma ES investicijų
fondų finansuojama būsima priemonė „Komunikacija apie ES
investicijas“. Susitikimo metu M. Zakarka domėjosi, kaip prie
šios priemonės efektyvaus įgyvendinimo galėtų prisidėti
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

LAPKRIČIO 9 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė A. Eidukaitytė ir Eurodesk
Lietuva programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo JRD
organizuotoje konferencijoje „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas
virtualioje erdvėje“, kurios metu klausėsi pranešimų apie jaunų
žmonių įpročius socialiniuose tinkluose bei saugumo internete
aspektus.

LAPKRIČIO 10 D.

Vyko LiJOT Valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintos 2017 m.
tradicinių renginių datos, aptartas ateinančių metų veiklų
planavimo procesas, pristatyti pasikeitimai LiJOT biuro komandoje
bei kiti aktualūs klausimai. Su Valdybos posėdžio protokolu galima
susipažinti čia: http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/lijot-veiklosdokumentai/valdyba/finish/9-valdyba/1122-lijot-valdybos-posedisnr-389-2016-10-11.

LAPKRIČIO 15 D.
LiJOT viceprezidentė E. Sinkevičiūtė ir tarptautinių reikalų
koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo Europos Jaunimo Forumo
Generalinėje Asamblėjoje, kurios metu buvo renkami valdybos
bei kitų organų nariai, priimti strategiškai itin svarbūs
dokumentai, lemsiantys Forumo veiklos kryptis ateinančiais
metais. Generalinė Asamblėja vyko Varnoje, Bulgarijoje, kadangi
miestas nuo 2017 m. taps Europos jaunimo sostine. Asamblėjos
išvakarėse iškilmingos ceremonijos metu buvo paskelbtas 2019
m. Europos jaunimo sostinės titulo laimėtojas – Novi Sad
Serbijoje.

LAPKRIČIO 16-19 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo garantijų iniciatyvos partnerių atrankos komisijos
posėdyje. Posėdžio metu buvo patvirtintos rekomendacijos
JRD direktoriui dėl paraiškų teikėjų pasirinkimo tapti vykdomo
projekto partneriais.

LAPKRIČIO 2 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakakra ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė dalyvavo susitikime su JRD jaunimo politikos plėtros ir
programų įgyvendinimo skyriaus darbuotojais dėl regioninių
jaunimo organizacijų stiprinimo.

LAPKRIČIO 7 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė kartu su
kitų Baltijos jūros šalių nacionalinių jaunimo organizacijų
tarybų atstovais dalyvavo 7-ajame ES Baltijos jūros regiono
strategijos forume Švedijoje, Stokholme. Šių metų forume,
kurio tema „Vienas regionas. Viena ateitis“, pirmą kartą
diskusijose dalyvavo ir jaunimo organizacijų atstovai.
Dalyvaudami panelinėse diskusijose jaunimo organizacijų
atstovai pabrėžė, kad sprendimai turi būti priimami kartu su
jaunais žmonėmis.

LAPKRIČIO 7-9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovais. Susitikimo
metu buvo aptartas galimas LiJOT ir STT
bendradarbiavimas minint Tarptautinę antikorupcijos
dieną gruodžio 9 d. Buvo nuspręsta rengti bendrą
komunikacinę akciją siekiant parodyti jauniems
žmonėms kyšio davimo pasekmes ir neigiamus aspektus.

LAPKRIČIO 9 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Skype susitikime su Baltijos jaunimo fondo atstovais.
Susitikimo metu buvo pristatytos fondo veiklos, patvirtinti
2017 m. veiklų prioritetai ir biudžetas.

LAPKRIČIO 14 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė skaitė
pranešimą apie regioninę jaunimo politiką Lietuvoje
Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame vizite su
Moldovos studentais.

LAPKRIČIO 16 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
skaitė pranešimą apie regioninę ir nacionalinę jaunimo
politiką VšĮ Žemaičių bendruomenės fondo
organizuojamo projekto „Local Youth Councils in South
Baltic Region – an Effective Way to Promote Youth
Participation“ dalyviams.

LAPKRIČIO 17 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų
koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo susitikime su
Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovais. Susitikimo
metu buvo aptartos galimybės padidinti LiJOT įsitraukimą
į Baltijos jūros regiono įgyvendinimo strategiją bei
organizuoti panelinę diskusiją Baltijos jūros regiono
susitikime 2017 m. birželį.

LAPKRIČIO 22 D.

Vyko nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis. Posėdžio
metu buvo pristatomos Valstybės kontrolės atlikto audito apie
jaunimo politiką išvados, galimi jaunimo politikos pagrindų
įstatymo pakeitimai bei pradėta nagrinėti jaunimo sveikatos tema.
Kitas JRT posėdis planuojamas po Naujųjų metų, kadangi po Seimo
rinkimų turėtų keistis Jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

LAPKRIČIO 23 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su JRD,
SADM bei Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
(JTBA) atstovais. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie
programos Eurodesk Lietuva pasiekiamus rezultatus ir
galimybes kitiems metams.

LAPKRIČIO 29 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė
G. Vaičiūnaitė dalyvavo JTBA inicijuotame susitikime dėl
projekto „Europe goes local“ atstovais.

LAPKRIČIO 30 D.
LiJOT Valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo LRS Laisvės
premijų komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstytos darbo
reglamento ir premijos teikimo už 2016 m. procedūros.

LAPKRIČIO 30 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos
Respublikos Seimo (LRS) Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininko pavaduotoju V. Alekna ir Seimo nare A. Armonaite.
Susitikimo metu M. Zakarka pristatė jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų situaciją, pagrindines problemas bei
iššūkius, pateikė pasiūlymus, kokius klausimus 2016-2020 m.
LRS kadencijoje komisija galėtų išspręsti.

LAPKRIČIO 28 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo LRS Valstybės valdymo
ir savivaldybių komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas
klausimas dėl Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto. Posėdžio metu M. Zakarka pristatė nevyriausybinių
organizacijų poziciją, kad įstatymo nuostatos, kurios NVO
sektoriaus atstovus paverstų lobistais būtų ydingos, kadangi
visame pasaulyje viešojo intereso atstovavimo NVO veikla
suprantama kaip advokacija, o ne tiesioginis lobizmas kaip
siekiama apibrėžti įstatyme.

LAPKRIČIO 30 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
SADM konsultacijoje dėl Europos Komisijos paskelbtos
Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos. Konsultacijos
metu buvo pristatyta ministerijos pozicija, o dalyvaujančios
pilietinės visuomenės organizacijos turėjo galimybę išreikšti
savo nuomonę bei teikti pasiūlymus pataisymams. 2017 m.
bus parengta ir pristatyta Baltoji knyga, kurioje bus sudėtos
visos gautos rekomendacijos.

LAPKRIČIO 30 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė A. Eidukaitytė dalyvavo
Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) mokymuose, kur skaitė pranešimą
apie renginio komunikaciją.

LAPKRIČIO 18 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Kauno jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) visuotiniame narių
susirinkime. M. Zakarka sveikino susirinkimo dalyvius ir linkėjo
toliau išlikti stipriausia jėga Kaune, kuri vienija jaunus žmones.
Susirinkimo metu taip pat buvo išrinktas naujasis KJOSAS
pirmininkas bei valdybos nariai.

LAPKRIČIO 23 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė
G. Vaičiūnaitė dalyvavo Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
vykdomo projekto „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas
pilietiniam įsitraukimui“ kompetencijų kėlimo renginyje Lietuvos
Skautijos padaliniams. Renginio metu dalyviai sužinojo apie
regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką, savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų darbą, planavo, kaip organizacijos padaliniai gali
prisidėti prie regioninės jaunimo politikos stiprinimo.

LAPKRIČIO 25-27 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė LLJ
pirmininkų suvažiavime skaitė pranešimą apie regioninę
jaunimo politiką ir organizacijos padalinių galimybę
labiau įsitraukti į ją.

LAPKRIČIO 27 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomo projekto
„Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam
įsitraukimui“ kompetencijų kėlimo renginyje Lietuvos
moksleivių sąjungai (LMS). Renginio metu dalyviai sužinojo
apie regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką, savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų darbą, planavo, kaip organizacijos
padaliniai gali prisidėti prie regioninės jaunimo politikos
stiprinimo.

LAPKRIČIO 18-20 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
susitiko su LLJ pirmininku M. Šemeta dėl regioninės
jaunimo politikos stiprinimo.

LAPKRIČIO 25 D.

LiJOT Valdybos narė U. Anelauskaitė Lietuvos
psichologijos studentų asociacijai (LiPSA) vedė strateginį
planavimą, kur vyko organizacijos veiklos analizė.

LAPKRIČIO 27 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
LMS forume, Šiauliuose, kur vedė darbo grupes.

LAPKRIČIO 5 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U.
Zakšauskaitė dalyvavo nuotoliniame seminare, kurio metu vyko
Jaunimo informavimo ir konsultavimo mokymų pažengusiesiems
planavimas. Seminare dalyvavo mokymų vadovai.

LAPKRIČIO 14 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U.
Zakšauskaitė dalyvavo nuotoliniame seminare, skirtame
Eurodesk Lietuva regioniniams partneriams, savanoriams ir
kitiems suinteresuotiems asmenims. Seminaro metu buvo
apžvelgtos praėjusių – 2016 m. – veiklos, pristatytos
aktualiausios naujienos, pasirodysiančios šių metų pabaigoje,
apžvelgtas 2017 m. Eurodesk Lietuva veiklos planas,
regioninių partnerių poreikiai ir patirtys, imta planuoti
ateinančių metų veiklas ir formuoti tikslus bei procesus jiems
pasiekti.

LAPKRIČIO 17 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U.
Zakšauskaitė dalyvavo nuotoliniame seminare, kurio metu vyko
Jaunimo informavimo ir konsultavimo mokymų pažengusiesiems
planavimas. Seminare dalyvavo mokymų vadovai.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) vykusioje DofE
apdovanojimų ceremonijoje, kurios metu jauniems žmonėms
buvo įteikti apdovanojimai už pelnytus pasiekimus.

LAPKRIČIO 10 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U.
Zakšauskaitė dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos rengtoje tapybos parodoje „Antras gimimas“.
Renginyje dalyvavo parodoje eksponuojamų darbų autorius
Majd Kara – jaunas menininkas iš Sirijos, šiuo metu gyvenantis
Lietuvoje ir turintis pabėgėlio statusą. Lankymasis šiame
renginyje ir susitikimas su menininku buvo pasirengimo
tikslinei kelionei su Jungtinėmis Tautomis dalis.

LAPKRIČIO15 D.
Eurodesk programos vadovė I. Jotkaitė, redaktorė U.
Zakšauskaitė ir savanorė E. Morkevičiūtė dalyvavo „Lyderių
inkubatoriaus“ konferencijoje, vykusioje Kaune, skirtoje
vyresniųjų klasių moksleiviams bei studentams.
Konferencijos metu buvo teikiamos gyvos individualios
konsultacijos mainų, savanorystės, darbo, studijų ir
stažuočių Lietuvoje bei užsienyje temomis.

LAPKRIČIO 19 D.

LAPKRIČIO 28 D.

Lapkričio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 44 996 peržiūros,
patalpintos 67 naujienos. 3 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai
ir 8 EurodeskTV vaizdo klipai. Raštu atsakytos 49 užklausos, žodžiu
– 93. Europos jaunimo portale patalpinta 12 naujienų (7 iš jų anglų
kalba), 5 straipsniai ir 2 renginiai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai.
Gautos 3 narių, ketinančių prisijungti prie „Žinau viską“ jaunųjų
žurnalistų tinklo, paraiškos.

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 5 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 15 pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis lapkritį buvo
peržiūrėtas 4 214 kartų.

