Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2015 m. spalio mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:
Spalį LiJOT kartu su Lietuvos statistikos departamentu pristatė jaunimo ir jaunimo politikos
apžvalgą. Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys, išleistas Lietuvoje, kuriame pateikti svarbiausi
paskutinio dešimtmečio faktai, susiję su jaunimu. Toks leidinys turėtų padėti vykdyti kryptingą
ir žiniomis grįstą politiką, susijusią su jaunimo klausimais.
Taip pat šį mėnesį, dalyvaujant susitikimuose su įvairiomis valstybės institucijomis, buvo
plėtojama LiJOT pozicija savanoriškos veiklos, pilietinio ir tautinio ugdymo klausimais.
Spalio mėnesį įvyko 39–oji LiJOT rudens Asamblėja, kurioje sudalyvavo daugiau nei 100
LiJOT narių ir stebėtojų atstovų, svečių iš įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
bei valstybės institucijų.
Taip pat spalį buvo sėkmingai įgyvendintos struktūrinio dialogo IV ciklo veiklos: kuriama bei
įgyvendinama komunikacijos strategija, vykdomi artėjančios struktūrinio dialogo
konferencijos organizavimo bei pasiruošimo darbai.
Spalio mėnesis taip pat buvo skirtas LiJOT tinklo rengimo darbams atlikti, buvo derinama
sutartis su tiekėjais, rengiama techninė specifikacija.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyriaus vedėja J.
Sakalauskiene. Susitikimo metu buvo aptartas planuojamas
2016 m. biudžetas, skiriamas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
regioninėms organizacijų taryboms, bei rengiama Jaunimo
politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekto redakcija.

SPALIO 1 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo
diskusijoje dėl pilietinio ugdymo situacijos aptarimo, kuris vyko
Ugdymo plėtotės centre. Susitikimo metu tiek mokytojai, tiek kiti
atstovai, susiję su pilietiškumo ugdymu aptarinėjo, kaip reiktų
keisti pilietiškumo pamokų sistemą.

SPALIO 7 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento vyr. specialiste M. Misevičiūte.
Susitikimo metu buvo aptartos galimybės prisidėti prie struktūrinio
dialogo koofinansavimo.

SPALIO 8 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Prezidentūros organizuotame susitikime dėl savanoriškos veiklos
plėtojimo Lietuvoje. Diskusijos metu buvo išsakyta pozicija, jog
savanoriška veikla ir projektai, siekiantys ją puoselėti jaunimo
srityje, neturėtų būti skirti vien tik niekur nedirbantiems bei
nesimokantiems jauniems žmonėms, savanorystė turi likti atvira
galimybe visiems.

SPALIO 12 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė susitiko su iniciatyvos
„Baltosios pirštinės“ atstovu J. Lizūnu. Susitikimo
metu buvo aptartas veiksmų koordinavimas ir
komunikacijos tarpusavyje planavimas artėjant 2016
m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

SPALIO 13 D.
LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo
konferencijoje „Veiklos rezultatų stebėsenos
sistemos tobulinimas: rezultatai ir tolesni žingsniai“,
išklausė pranešimą apie NEET jaunimui skirtas
priemones.

SPALIO 13 D.
įvyko pirmasis naujos kadencijos Jaunimo reikalų
tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintos
2015–2017 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos
gairės, išrinktas Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkas, aptarti pagrindiniai prioritetai ir temos
kitam Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui.

SPALIO 15 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė,
kaip jaunimo delegatė, dalyvavo Europos Tarybos
Vietos ir regioninių valdžių kongreso 29–ojoje
sesijoje. Sesijos metu kongresas priiminėjo
dokumentus dėl bendradarbiavimo tarp jaunų
žmonių ir vietos politikų, balsavimo nuo 16 metų,
radikalizacijos prevencijos bei emedijų. Kartu su
Lietuvos delegacija G. Vaičiūnaitė dalyvavo vizite
Lietuvos atstovybėje prie Europos Tarybos.

SPALIO 1823 D.

LiJOT projektų koordinatorės L. Prievelytė ir I.
Paludnevičiūtė dalyvavo Finansų ministerijos
organizuotoje kontaktų mugėje, skirtoje ES
investicijų projektų vykdytojams.

SPALIO 2 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo „Transparency
International“ Lietuvos skyriaus organizuotoje darbo grupėje,
kurioje buvo kalbama apie Lietuvos nevyriausybinių
organizacijų duomenų bazės kūrimą.

SPALIO 8 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
dalyvavo Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indekso
posėdyje.

SPALIO 9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupės dėl pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo
veiksmų plano 2016–2018 m. posėdyje. Posėdžio metu buvo
pristatytos LiJOT turimos pozicijos jaunimo pilietiškumo klausimu
ir pasiūlytos papildomos priemonės veiksmų planui, kurių
pagrindiniais įgyvendintojais galėtų būti jaunimo nevyriausybinės
organizacijos.

SPALIO 13 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo kasmetiniame
Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių susitikime, kurio metu
skaitė pranešimą apie regioninių jaunimo organizacijų tarybų
lūkesčius. M. Zakarka taip pat kvietė jaunimo reikalų
koordinatorius vystyti dialogą su organizacijomis ir spręsti
iškylančias konfliktines situacijas.

SPALIO 13 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų
komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomas
klausimas paskelbti 2018 m. Lietuvos skautų
judėjimo metais. M. Zakarka posėdžio metu palaikė
organizacijos „Lietuvos skautija“ prašymą ir ragino
Seimo narius balsuoti už tokių metų paskelbimą.

SPALIO 14 D.
Vyko LiJOT vadovų klubas, kurio metu buvo aptarta
39 – osios LiJOT Asamblėjos darbotvarkė,
Asamblėjai teikiami dokumentai. Vyko kandidatų į
LiJOT Valdybą ir LiJOT Prezidento poziciją
prisistatymai.

SPALIO 15 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė
dalyvavo Europos švietimo, mokymų ir jaunimo forume
2015. Forumo metu buvo diskutuojama apie švietimo
problemas, tarpkultūrinį dialogą ir pilietiškumą, taip pat
europinių projektų tęstinumą ir tarptautinės patirties
perkėlimą į nacionalinį ir vietos lygmenis.

SPALIO 1920 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupės dėl pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo
veiksmų plano 2016 – 2018 m. posėdyje. Posėdžio metu buvo
tęsiamos mintys apie LiJOT priimtą poziciją dėl jaunų žmonių
pilietiškumo ugdymo Lietuvoje.

SPALIO 20 D.
Buvo pristatyta Jaunimo ir jaunimo politikos
apžvalga. Daugiau informacijos rasite čia

SPALIO 22 D.
LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo OVC
Consulting 20 metų gimtadienyje ir Aon Best Employers
2015 apdovanojimų ceremonijoje.

SPALIO 27 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos
organizuotoje diskusijoje dėl Jaunimo psichikos sveikatos
Lietuvoje. Diskusijos metu M. Zakarka trumpai išsakė
LiJOT poziciją dėl jaunimo psichikos sveikatos, kuri buvo
priimta 39–osios LiJOT Asamblėjos metu.

SPALIO 28 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo
laidoje apie Seimo narių iniciatyvą riboti galingų
automobilių įsigijimą dvejų metų stažo neturintiems
vairuotojams. Laidos metu M. Zakarka sakė, kad
svarbu, jog toks ribojimas nebūtų diskriminacinis ir
nukreiptas tik į jaunus žmones.

SPALIO 29 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo danų
nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos organizuotoje konferencijoje
apie didelio ir mažo masto demokratiją bei atitinkamai joms kylančius
iššūkius. Renginio metu vyko darbo grupės, kuriose buvo
diskutuojama balsavimo nuo 16 metų, marginalizuotų jaunimo grupių
įtraukimo, jaunimo dalyvavimo politinių partijų veikloje ir kitais
susijusiais klausimais.

SPALIO 2122 D.
Įvyko 39–oji LiJOT rudens Asamblėja. Jos metu buvo priimti
sprendimai, su kuriais plačiau galite susipažinti čia. Po
pirmosios dvejų metų kadencijos Prezidentu perrinktas M.
Zakarka, išrinkti 3 nauji LiJOT Valdybos nariai – U.
Anelauskaitė, A. Mikalauskas ir V. Gružauskas.

SPALIO 2425 D.
LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo
2014 – 2020 m. ES fondų investicijų stebėsenos
komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo tvirtinimai
nauji projektų priemonių planai.

SPALIO 28 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
Skype pokalbyje su A. Rapalaite. Pokalbio metu buvo
aptarta artėjanti struktūrinio dialogo konferencija, jos
turinio įgyvendinimas.

SPALIO 28 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka ir projektų
koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime
su Spin Communication. Susitikimo metu buvo
pristatyta galutinė struktūrinio dialogo
komunikacijos strategija.

SPALIO 30 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT valdybos narys A. Vaiginis dalyvavo Kelmės raj.
jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Jo metu buvo
pristatyta LiJOT veikla bei diskutuojama apie efektyvesnį
jaunimo reikalų tarybos darbą.

SPALIO 1 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos medicinos
studentų asociacijos Vilniaus skyriaus susirinkime. Jo metu
pristatė LiJOT 2011–2018 m. strategiją, veiklos prioritetus ir
pagrindines šiuo metu vykdomas veiklas.

SPALIO 8 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos
rudens forume Utenoje. Forumo metu M. Zakarka skaitė pranešimą
apie regioninę jaunimo politiką Lietuvoje ir kvietė organizacijos
atstovus būti aktyviais jaunimo organizacijos nariais savo regionuose.
Taip pat dalyvavo susitikime su Lietuvos moksleivių sąjungos
Valdybos nariais. Susitikimo metu aptarė pagrindinius LiJOT
prioritetus, veiklas, atsakė į LMS Valdybos narių klausimus.

SPALIO 16 D.

LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė dalyvavo Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas” rudens forume. Dalyviai
susipažino su regionine bei nacionaline jaunimo politika, dalyvavo
darbo grupėse komandinio darbo ir aktyvaus dalyvavimo
organizacijoje klausimais.

SPALIO 3 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos
jaunųjų krikščionių sąjungos atstovais. Susitikimo metu M.
Zakarka pristatė naujausias LiJOT įgyvendinamas veiklas,
artėjančių metų prioritetus.

SPALIO 14 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forume,
kur ryšių su visuomene darbo grupei vedė mokymus
Facebook ir pranešimų spaudai temomis.

SPALIO 17 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
liberalus jaunimas sueigoje, kurios metu buvo
renkami nauji Lietuvos liberalaus jaunimo tarybos
nariai, organizacijos pirmininkas. M. Zakarka
sveikino sueigos dalyvius ir linkėjo priimti
konstruktyvius sprendimus.

SPALIO 17 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Kauno
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ atstovais.
Susitikimo metu buvo aptartos pagrindinės LiJOT veiklos
vystant regioninę jaunimo politiką..

SPALIO 19 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo LMS rudens forume. Renginio metu
pristatyta Eurodesk programa, teikiamos
paslaugos ir galimos bendradarbiavimo kryptys.

SPALIO 18 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė moderavo Utenos
visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ 2015 m.
veiklos įsivertinimą.

SPALIO 30 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
susitiko su Kastu International atstovais. Šio
susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo
galimybės.

SPALIO 1 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
ir Eurodesk Lietuva programos savanorė B.
Umbrasaitė organizavo įvadinius jaunimo
informavimo ir konsultavimo darbuotojų mokymus
pagal ERYICA metodiką naujiems jaunimo
informavimo taškų darbuotojams.

SPALIO 59 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė dalyvavo Eurodesk susitikime ir
Asamblėjoje, kurioje buvo aptariami Eurodesk
tinklui aktualūs klausimai: darbas su Eurodesk
partneriais, „Time to Move“ kampanija, Europos
jaunimo portalas, duomenų bazių atnaujinimas.

SPALIO 2023 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir
redaktorė I. Jotkaitė organizavo kampanijos „Time
to Move“ įsivertinimą su partneriais: ESN Lietuva,
Švietimo mainų paramos fondu ir Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Susitikimo
metu aptarti pasiekti rezultatai ir galimas tolimesnis
bendradarbiavimas.

SPALIO 26 D.
žinauviską.lt portale suskaičiuotos 45 214 peržiūros, atsakyta į
34 užklausas, patalpintos 52 naujienos, 3 „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 1 Eurodesk TV vaizdo klipas.
Europos jaunimo portale patalpintos 7 naujienos (2 iš jų anglų
kalba), 1 straipsnis.
Spalio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 10 straipsnių, o
Facebook puslapyje 22 pranešimai įvairiomis temomis.
Tinklapis spalį buvo peržiūrėtas 12 523 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 45 214 peržiūros.
www.lijot.lt 12 523 peržiūros.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I.
Jotkaitė dalyvavo partnerių vizitavime ir
įsivertinime Biržuose. Susitikimo metu
aptartos kampanijos „Time to Move“
veiklos.

SPALIO 4 D.
Eurodesk Lietuva atstovės S. Telksnytė ir I.
Gyrienė dalyvavo Europos Eurodesk atstovų
susitikime, kuriame buvo nagrinėjama kampanijų
organizavimo ypatumai, nuotolinio dalyvavimo
pritaikymas darbe su jaunais žmonėmis, vystomas
bendradarbiavimas su Eurodesk partneriais
Europoje.

SPALIO 1922 D.
Eurodesk Lietuva programos
redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
partnerių vizitavime ir
įsivertinime Visagine.
Susitikimo metu aptartos
tolimesnės tinklo veiklos.

SPALIO 23 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė ir savanorė B. Umbrasaitė
dalyvavo nacionalinių agentūrų
informacijos darbuotojų susitikime,
kuriame buvo kalbama apie nacionalinių
agentūrų ir Eurodesk bendradarbiavimą.

SPALIO 28 D.

LiJOT vystymas
LiJOT biuro administratorė G. Šaulytė
dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų
teisinis reguliavimas ir praktiniai aspektai“.
Seminaro metu buvo pristatomi
pasikeitimai viešųjų pirkimų įstatyme.

SPALIO 16 D.

