Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2015
m. gegužės mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Gegužės mėnesį vyko daug susitikimų su skirtingomis ministerijomis. LiJOT atstovai dalyvavo
susitikimuose su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos,
Krašto apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos atstovais. Jų metu buvo diskutuojama dėl
įvairių šiuo metu vykstančių procesų bei LiJOT dalyvavimo ministerijų veiklose.
Gegužė buvo skirta ir susitikimams su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis bei
struktūrinio dialogo diskusijoms dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo Lietuvoje.
Taip pat gegužės mėnesį daug laiko ir dėmesio buvo skiriama LiJOT bendradarbiavimo su verslo
organizacijomis stiprinimui, projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“
administravimui ir veiklų įgyvendinimui.
Šį mėnesį įvykio 11 motyvacinių renginių 7 skirtinguose miestuose, kuriuose dalyvavo daugiau
nei 100 jaunų žmonių.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis gegužės mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Gegužės mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Gegužės 2 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunųjų konservatorių lygos forume. M.
Zakarka sveikino forumo dalyvius ir skaitė pranešimą apie jaunimo interesų atstovavimą
nacionaliniu lygmeniu.
Gegužės 3-6 d. LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo Struktūrinio dialogo vystymo
konferencijoje. Jos metu E. Sinkevičiūtė pristatė Lietuvos gerąją patirtį, įgyvendinant trečiojo
Struktūrinio dialogo ciklo nutarimus. Taip pat konferencijos metu buvo peržiūrimas Struktūrinio
dialogo procesas bei teikiami pasiūlymai, kad Struktūrinis dialogas taptų tvaresnis, įtraukiantis
daugiau jaunų žmonių poreikių įrankis įgyvendinti jaunimo politiką vietos, nacionaliniu ir
Europos lygmenimis.
Gegužės 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir
darbo ministrės patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptartos
artimiausiu metu ministerijos organizuojamos veiklos, įgyvendinami projektai, diskutuota apie
dažnesnių susitikimų tarp SADM vadovybės ir LiJOT atstovų organizavimą.
Gegužės 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos darbo
grupės posėdyje lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos projektui parengti.
Gegužės 5 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė Kauno r. vedė Struktūrinio dialogo
diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo ilgalaikio LiJOT partnerio Žinių radijo
15-os metų gimtadienio šventėje.
Gegužės 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir valdybos narė J. Juodišiūtė moderavo darbo
grupę Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros organizuotame renginyje „Idėja+“.
Darbo grupės metu buvo pristatomi pagrindiniai nacionalinės bei regioninės jaunimo politikos
formavimo ir įgyvendinimo principai.
Gegužės 9 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė Utenoje dalyvavo Utenos
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ savanorių mokymuose ir vedė
Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos
inicijuotame šaukimo procedūros į šauktinių kariuomenę stebėjimo procese. Stebėjimo metu M.
Zakarka pateikė KAM 38-osios LiJOT Asamblėjos metu organizacijų išsakytus pasiūlymus dėl
skaidrumo užtikrinimo organizuojant šauktinių ėmimo procedūrą.
Gegužės 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su UAB „Sveikatos
ekonomikos centras“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas,

įgyvendinant projektą dėl palankių jaunimui sveikatos priežiūros paslaugų modelio įdiegimo
Lietuvos savivaldybėse.
Gegužės 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo metiniuose projekto „Kam to reikia“
apdovanojimuose. Jų metu skaitė pranešimą apie šiuolaikinį jauną žmogų ir jo lūkesčius bei
poreikius globalizacijos sąlygomis.
Gegužės 14 d. Kaune vyko LiJOT Valdybos posėdis.
Gegužės 14 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo Teisingumo ministerijoje
vykusiame pristatyme dėl NVO ir valdžios sektorių bendradarbiavimo vartotojų teisių ir švietimo
srityje gairių. Renginio metu Lietuvos vartotojų institutas pristatė Europos socialinio fondo
finansuojamo projekto rezultatus.
Gegužės 15 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su savanore A. Sirvydyte
dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame jaunimo tyrėjų tinklo susitikime.
Susitikimo metu buvo aptariamos stipendijų studentams už darbus, susijusius su jaunimo
politika, teikimo tvarka, jaunimo tyrėjų koncepcijos rengimo gairės.
Gegužės 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos 19-os
metų gimtadienio šventėje. M. Zakarka sveikino susirinkusius ir linkėjo toliau išlikti stipria,
vieninga, moksleivių interesams atstovaujančia jėga Lietuvoje.
Gegužės 18 d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė Panevėžyje vedė Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo 2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos stebėsenos komiteto posėdyje.
Gegužės 19 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė su LiJOT Prezidentu M. Zakarka
dalyvavo 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.
Gegužės 19 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė Ukmergėje vedė
Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo diskusijoje
„Vietos veiklos grupių steigimas(is) mieste ir vietos plėtros strategijų rengimas“ LR Seime.
Gegužės 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo pirmajame naujos sudėties LiJOT
Kontrolės komisijos posėdyje. Šio posėdžio metu buvo išrinkta ir naujoji LiJOT Kontrolės
komisijos pirmininkė R. Bogužaitė.

Gegužės 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė Rokiškyje vedė
Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 21 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptartos rengiamos
Jaunimo reikalų tarybos rekomendacijos Lietuvos savivaldybėms pilietiškumo ugdymo tematika.
Gegužės 21-23 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo struktūrinio dialogo diskusijose su jaunais žmonėmis
Palangoje ir Klaipėdoje.
Gegužės 22 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su VšĮ „Geros valios
projektai“ atstovais aptarti LiJOT dalyvavimo 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo NVO
Programos Lietuvoje lėšomis remiamame projekte „NVO finansavimo šaltinių įvairinimas
sektoriaus tvarumui užtikrinti".
Gegužės 22 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė ir projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė Palangoje vedė Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 22 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė ir projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė Klaipėdoje vedė Struktūrinio dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje.
Gegužės 27 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje, kurioje buvo
diskutuojama apie naujai rengiamą valstybės socialinį modelį, galimas jo grėsmes bei suteikiamą
naudą gyventojams.
Gegužės 27 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Pasaulio ekonomikos forumo „Global
Shapers“ Lietuva skyriaus diskusijoje apie jauną žmogų, gyvenantį Lietuvos regionuose.
Gegužės 27 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė su LiJOT Prezidentu M. Zakarka
susitiko su Mykolo Romerio universiteto atstovais aptarti LiJOT rengiamos 2005-2014 m.
jaunimo politikos apžvalgos.
Gegužės 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Teisingumo ministerijos
viceministru J. Pagojum. Susitikimo metu buvo aptartos Teisingumo ministerijos rengiamos
įstatymų pataisos, padėsiančios įteisinti Lietuvoje elektroninį bei internetinį balsavimą.
Gegužės 31 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė Zarasuose vedė Struktūrinio
dialogo diskusiją dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvoje.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Gegužės 5 d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė moderavo diskusiją Rokiškyje. Diskusijoje
dalyvavo rajono tarybos nariai, meras, verslininkai bei jaunimo atstovai, kurie kalbėjo apie
jaunimo užimtumą, įdarbinimo galimybes bei laisvalaikio formas, kurios skatintų jaunimą grįžti į
Rokiškį.
Gegužės 8 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis dalyvavo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos inicijuotame susitikime, kurio
metu buvo aptariamos atsakingo verslo įmonių ir NVO bendradarbiavimo galimybės.
Gegužės 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė ir regioninių
reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
„Apskritas stalas” visuotiniame narių susirinkime. Susirinkimo metu vyko jaunimo reikalų
tarybos narių rinkimai.
Gegužės 18 d. vyko vidinis susitikimas dėl darbo regioninėje jaunimo politikoje.
Gegužės 22-23 d. LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė vedė mokymus Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybai „Apskritas stalas" .
Gegužės 23-24 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė vedė bendrus Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo
apskritasis stalas” ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” mokymus. Jų
metu buvo kalbėta apie regioninę bei nacionalinę jaunimo politiką ir interesų atstovavimą. Taip
pat vyko diskusija dėl ES jaunimo konferencijos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo
Lietuvoje.
Gegužės 25 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su OVC
Consulting konsultantu M. Grajausku.
Gegužės 25d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė vedė mokymus Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas".
Gegužės 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ visuotiniame narių susirinkime. M. Zakarka sveikinimo susirinkimo dalyvius
ir linkėjo priimti konstruktyvius sprendimus jo metu.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Gegužės 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva redaktorė I.
Jotkaitė dalyvavo Europos jaunimo savaitės nacionaliniame baigiamajame renginyje, kuris
skirtas visuomenę supažindinti su struktūriniu dialogu. Renginio metu buvo pristatytos jaunų
žmonių idėjos, skatinančios dalyvavimą visuomenėje ir darbo rinkoje.

Gegužės 8 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Gegužės 11-14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo RAY tinklo
konferencijoje Vienoje, kurioje buvo pristatyti Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“
rezultatai, taip pat aptarti būsimi tyrimai.
Gegužės 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė ir savanorė S. Osipovaitė
dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotoja V. Ružaite
dėl „Žinau viską“ žurnalistų tinklo. Susitikimo metu pradėta kurti nauja tinklo struktūra,
tolimesni planai 2015–2016 m.
Gegužės 14 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį
renginį Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.
Gegužės 18 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A.Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį renginį
Jonavos rajono visuomeninių organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas”.
Gegužės 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Jaunimo metodinės
tarybos posėdyje, kuriame buvo pristatytas ir aptartas pirminės intervencijos projektas, kurį
įgyvendins Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.
Gegužės 20 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A.Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinius
renginius Vilniaus teritorinėje darbo biržoje ir Utenos atviroje jaunimo erdvėje.
Gegužės 21 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A.Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinius
renginius Plungės darbo biržoje, Telšių jaunimo darbo centre ir Mažeikių verslo ir turizmo
informacijos centre.
Gegužės 21 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo „ESN Lietuva“
organizuotoje diskusijoje apie mobilumo programų viešinimą ir skatinimą Lietuvoje. Diskusijos
metu užmegzta partnerystė su Švietimo mainų ir paramos fondu, inicijuota įgyvendinti bendrą
„Time to Move“ kampaniją rudenį, orientuojantis į galimybes studentams.
Gegužės 25 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Gegužės 26 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį
renginį VšĮ „Miegantys drambliai“ salėje Kaune.

Gegužės 29 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos” motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Gegužės mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 63 366 peržiūros, atsakyta į 46 užklausas,
patalpinta 53 naujienos, 4 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpinta 20 naujienų (6 iš jų anglų kalba), 52 renginiai ir 1 straipsnis.
Gegužės mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 3 straipsniai, o Facebook puslapyje 23
pranešimas įvairiomis temomis. Tinklapis gegužę buvo peržiūrėtas 8 422 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
63 366 peržiūros;
www.lijot.lt
8 422 peržiūros.
LiJOT vystymas
Gegužės 12 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė su LiJOT Prezidentu M. Zakarka
susitiko su Barclays technologijų centro Lietuvoje atstovais ir aptarė galimas bendradarbiavimo
galimybes.

