Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2015
m. vasario mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Vasario mėnesio metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas LiJOT tinklo sistemos plėtojimui,
projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ veiklų įgyvendinimui, LiJOT ir Lietuvos
statistikos departamento kartu kuriamo leidinio turiniui ir LiJOT organizuojamos konferencijos
„Jaunimo NVO ir valdžios sektorių partnerystė“ pasirengimo darbams.
Taip pat šį mėnesį LiJOT tarptautinių reikalų atstovai dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijoje su Ukrainos jaunimo bei sporto reikalų viceministru, atsakingu už Europos
integraciją. Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų
bendradarbiavimo galimybės, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo forumo vizija, bei glaudus
bendradarbiavimas perimant gerąją jaunimo politikos patirtį iš Lietuvos.
Vasarį vyko ir pagrindinės informacinės pilietiškumo skatinimo kampanijos „Man Ne Dzin“
veiklos. Kampanija aktyviai veikė socialinėse medijose, didžiausiame naujienų portale DELFI,
radijo stotyje ZIP FM, RADIOCENTRAS, nacionalinėje ir regioninėje televizijose. Taip pat
bendradarbiavome su 18 LiJOT organizacijų, kurios prisidėjo prie veiklos viešinimo ir
organizavimo.
Šį mėnesį įvyko trys projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ informaciniai renginiai, kuriuose
pakonsultuota apie 670 jaunų žmonių, ir 17 motyvacinių renginių 14-oje Lietuvos miestų, kurių
metu apie savanorystę ir projektą daugiau sužinojo daugiau nei 300 jaunų žmonių.

Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis vasario mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Vasario mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Vasario 2 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Lietuvos statistikos
departamento atstovais dėl LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento (JRD) kartu rengiamo
leidinio „Jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga 2005-2014 m.“. Susitikimo metu buvo
aptariamos skirtingos leidinio dalys ir partnerių įsipareigojimai.
Vasario 3 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdyje.
Posėdžio metu buvo svarstomi Jaunimo reikalų tarybos rengiami pasiūlymai jaunimo
pilietiškumo ugdymo tema valstybinėms institucijoms. Aptartas tolesnis JRT darbas iki jaunimo
delegatų kadencijos pabaigos.
Vasario 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos
organizuotame struktūrinių fondų prioritetų švietimo srityje pristatyme. Pristatymo metu didelis
dėmesys buvo skiriamas neformalaus ugdymo klausimams ir neformalaus ugdymo plėtros
galimybėms naujuoju finansavimo periodu.
Vasario 4 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo Švietimo ir mokslo
ministerijos organizuotame renginyje „2014-2020 metų ES fondų investicijų Švietimo ir mokslo
ministerijos planuojamų priemonių pristatymas“.
Vasario 5 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT tarptautinių reikalų
savanoris P. Dabrila dalyvavo susitikime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su Ukrainos
jaunimo bei sporto reikalų viceministru, atsakingu už Europos integraciją. Susitikimo metu buvo
aptartas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų bendradarbiavimo galimybės, Lietuvos ir
Ukrainos jaunimo forumo vizija, bei glaudus bendradarbiavimas perimant gerąją jaunimo
politikos patirtį iš Lietuvos.
Vasario 6 d. LiJOT Projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė, LiJOT tarptautinių
reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su Mykolo Romerio universiteto (toliau –
MRU) dėstytoju M. Bileišiu dėl galimo bendro projekto teikimo.
Vasario 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos pilietinio,
tautinio ir lituanistinio ugdymo veiksmų plano 2015-2020 m. rengimo darbo grupės posėdyje.
Posėdžio metu buvo pristatyta LiJOT priimta pozicija dėl pilietiškumo ugdymo Lietuvoje.
Vasario 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo 2014-2020 m. Struktūrinių fondų
stebėsenos komiteto posėdyje.
Vasario 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo pirmajame Lietuvos Nevyriausybinių
organizacijų tarybos posėdyje. Posėdžio metu buvo išrinktas nevyriausybinių organizacijų
tarybos pirmininkas bei pavaduotojas.
Vasario 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje,
skirtame struktūrinio dialogo klausimams plėtoti. Posėdžio metu buvo pristatyta nacionalinės

darbo grupės 2014 m. veiklos ataskaita, planuojamos artimiausios 2015 m. veiklos, patvirtinta
nacionalinės darbo grupės sekretorė I. Paludnevičiūtė.
Vasario 11 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Europos
socialinio fondo agentūros atstovais dėl projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“
įgyvendinimo. Buvo aptarti administraciniai projekto įgyvendinimo klausimai.
Vasario 17 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su MRU
dėstytoju A. Stasiukynu. Susitikimo metu buvo derinimas MRU ir LiJOT bendro projekto
teikimas programai Erasmus +.
Vasario 17 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikimuose su
kandidatais į Europos Sąjungos jaunimo konferenciją, kuri vyks kovo 23-26 d. Rygoje, Latvijoje.
Susitikimai vyko su šiais kandidatais – R. Meškauskaite, G. Sargeliu bei J. Jonausku.
Vasario 17 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo susitikime
Švietimo ir mokslo ministerijoje dėl akcijos „Lietuvai ir man“.
Vasario 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje dėl Lietuvoje įgyvendinamų Erasmus+
programos strateginių partnerysčių projektų.
Vasario 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
prezidente D. Grybauskaite. Susitikimo metu buvo pristatyta 2015 m. įgyvendinama pilietiškumo
ir politinio aktyvumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“.
Vasario 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos skautijos suvažiavime.
Suvažiavimo metu buvo renkamas naujas organizacijos vadovas, organizacijos tarybos nariai.
Vasario 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos
surengtoje spaudos konferencijoje. Spaudos konferencijos metu M. Zakarka pristatė kampanijos
„Man ne dzin“ veiklas. Pristatė galimybę jaunimo organizacijų atstovams aktyviai dalyvauti
rinkimų stebėjime.
Vasario 24 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka skaitė paskaitą „Jaunimo politika Lietuvoje“
Vytauto didžiojo universiteto studentams.
Vasario 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
Premjero patarėju NVO bei jaunimo klausimais J. Pankausku. Susitikimo metu buvo aptarta
esama jaunimo organizacijų situaciją, joms skiriamos valstybės biudžeto lėšos, pasidalinta 2015
m. planais siekiant sustiprinti jaunimo politiką.
Vasario 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Mykolo Romerio universiteto
organizuotame renginyje-diskusijoje „Man ne dzin“. M. Zakarka sveikino renginio dalyvius ir
dėkojo už nuolatinį bendradarbiavimą su universitetu įgyvendinant šią kampaniją.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Vasario 7 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė ir Valdybos narė J. Juodišiūtė
dalyvavo Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ visuotiniame narių
susirinkime. Jo metu buvo renkami pirmininkas, valdybos, kontrolės komisijos bei jaunimo
reikalų tarybos nariai.
Vasario 7 d. LiJOT administratorė J. Filipovskytė ir ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė Lietuvos medicinos studentų asociacijai vedė mokymus dokumentų rengimo bei
komunikacijos temomis.
Vasario 9 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorė
G. Vaičiūnaitė dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
organizuotoje diskusijoje „Kokybės gerinimas darbo su jaunimo organizacijomis srityje“.
Diskusijos metu skirtingų institucijų atstovais diskutavo apie mažų jaunimo organizacijų padėtį,
problemas, galimus sprendimo būdus.
Vasario 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir
Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo LiJOT Vadovų klube Kaune.
Vasario 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir
Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo LiJOT Vadovų klube Vilniuje.
Vasario 21d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Lietuvos
skautijos visuotiniame narių susirinkime.
Vasario 21 d. LiJOT administratorė J. Filipovskytė dalyvavo Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybos "Apskritas stalas" žiemos forume ir vedė mokymus dokumentų rengimo
tema
Vasario 25 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su R.
Meškauskaite, atrinkta jaunimo delegacijos kandidate į ES jaunimo konferenciją.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo susitikime su Eurodesk
Lietuva atstovybės Utenoje savanorių koordinatore S. Telksnyte. Susitikimo metu pristatyta
atstovybės veikla, pasidalinta praktika bei patirtimi, pradėtas rengti veiklų planas 2015 m.
Vasario 5 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė parodos „Studijos 2015“ metu
skaitė pranešimą „Žinau viską apie tarptautinės savanorystės ir stažuočių galimybes“. Pranešime
dalyvavo apie 40 parodos dalyvių.
Vasario 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė dalyvavo susitikime su AB „Swedbank“ Lietuva asmeninių finansų instituto direktore
O. Bložiene. Susitikimo metu buvo aptartas galimas glaudesnis LiJOT bei Swedbank
bendradarbiavimas vystant finansinio raštingumo temą. Nutarta kovo mėnesį organizuoti
konferenciją finansinio raštingumo tema jauniems žmonėms.

Vasario 5–7 d. LiJOT biuras dalyvavo parodoje „Studijos 2015“. Parodos metu buvo pristatytos
tarptautinės savanorystės ir stažuočių bei praktikų galimybės, teiktos gyvosios konsultacijos,
kviečiama užsiprenumeruoti savaitinį naujienlaiškį. Parodos metu akis į akį pakonsultuota 750
parodos dalyvių, padovanoti 3 „Žinau viską“ puodeliai naujienlaiškio prenumeratoriams. Taip
pat parodos metu vyko projekto „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ informaciniai renginiai.
Vasario 6 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.
Vasario 9 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo „Microsoft“ ir
asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotame renginyje „Bendrystės su NVO diena 2015“.
Renginio metu gilintasi į naujo įrangos paketo „Office 365“ turinį bei funkcijas.
Vasario 9 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Jurbarko, Tauragės ir Šilalės jaunimo darbo centruose.
Vasario 10 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Varėnos ir Druskininkų jaunimo darbo centruose.
Vasario 11 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Utenos jaunimo darbo centre.
Vasario 12 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M.Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Panevėžio jaunimo darbo centre ir Pakruojo teritorinėje darbo biržoje.
Vasario 12 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė ir LiJOT ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Lietuvos visuomenės, mokytojų ir moksleivių Pilietinės
galios indekso 2014 m. tyrimo pristatyme. Renginio metu susipažinta su tyrimo rezultatais,
išvadomis, gilintasi į pilietinio aktyvumo problemas.
Vasario 13 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė
organizavo Eurodesk Lietuva veiklų bei bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo
struktūros pristatymą LiJOT biuro kolegoms Vilniaus jaunimo informacijos centre. Praktinių
užduočių pavidalu išnagrinėtos pristatymo temos, išsiaiškinta esama struktūra bei ateities
procesai.
Vasario 17 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Vasario 19 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė dalyvavo projekto „Jaunimo savanoriška
tarnyba“ partnerių susitikime Kaune.

Vasario 20 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Rokiškio ir Kupiškio teritorinėse darbo biržose.
Vasario 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Eurodesk Lietuva
atstovais Klaipėdoje. Susitikimo metu buvo aptartos įgyvendintos veiklos, atidarymo renginys,
ateities planai, taip pat atliktas įsivertinimas.
Vasarario 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Eurodesk Lietuva
savanoriu A. Mėžečiu dėl Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą skatinimo kampanijos, buvo
aptartas video kūrimas šiai kampanijai.
Vasario 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva
Gargžduose ir Šilutėje. Šio susitikimo metu buvo organizuotas užsiėmimas apie jaunimo
informacinių poreikių išsiaiškinimą ir informacinių produktų kūrimą.
Vasario 24 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.
Vasario 26 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Mažeikių ir Telšių jaunimo darbo centruose bei Plungės teritorinėje biržoje.
Vasario 27 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Vasario 28 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo susitikime su
Eurodesk Lietuva atstovybės Utenoje savanorėmis. Susitikimo metu gilintasi į jaunimo
konsultavimo procesą, 5 pagrindinius žingsnius, kaip teikti gyvasiąs konsultacijas, veiklų
pasidalijimą komandoje.
Vasario mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 51 603 peržiūros, atsakyta į 28 užklausas,
patalpinta 49 naujienos, 4 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 6 EurodeskTV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpinta 6 naujienos ir 2 straipsniai.
Vasario mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 9 straipsniai, o Facebook puslapyje 26
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas 6111 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
51 603 peržiūros;
www.lijot.lt
6 723 peržiūros.

