Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2015 m. lapkričio mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:

Lapkričio mėnesį įvyko Struktūrinio dialogo konferencija „Įsitrauk“, kurios metu buvo aptarti IV
ciklo įgyvendinimo rezultatai Lietuvoje. Renginyje dalyvavo beveik 100 jaunimo atstovų, su
jaunimu dirbančių žmonių, savivaldybių jaunimo koordinatorių ir t.t.
Taip pat šį mėnesį, dalyvaujant susitikimuose su įvairiomis valstybės institucijomis, buvo
plėtojama LiJOT pozicija savanoriškos veiklos, pilietinio ir tautinio ugdymo klausimais,
pristatyti 39–ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti dokumentai, daug dėmesio skiriama
svarstomam 2016 m. valstybės biudžeto projektui.
Lapkritis taip pat buvo skirtas dalyvavimui darbo grupėse dėl Darbo su jaunimu koncepcijos
parengimo bei Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos atnaujinimo.
Mėnesio pabaigoje įvyko LiJOT regioninių reikalų susitikimas.
Taip pat lapkričio mėnesį buvo derinami LiJOT tinklo rengimo darbai.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės
apsaugos ir darbo ministre A. Pabendinskiene. Susitikimo metu
buvo aptartas tolesnis LiJOT ir SADM bendradarbiavimas,
sutarta kas mėnesį rengti darbinius susitikimus einamiesiems
klausimams aptarti. Buvo pristatyti 39–ojoje LiJOT Asamblėjoje
priimti dokumentai, M. Zakarka atkreipė dėmesį į tai, kad
planuojamame Jaunimo savanoriškos programos įgyvendinime
turėtų dalyvauti visi Lietuvoje gyvenantys jauni žmonės.

LAPKRIČIO 2 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo
Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame susitikime dėl
komunikacijos balsų pirkimo prevencijos srityje. Susitikimo tikslas
buvo aptarti pagrindines komunikacijos priemones, kurias galima
vykdyti 2016 m. artėjant rinkimams į LR Seimą tam, kad užkirsti
kelią balsų pirkimui.

LAPKRIČIO 4 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
Europos jaunimo forumo renginyje bei mokymuose „Info Day &
Training on Funding for Youth Organisations“. Jų metu buvo
pristatytos finansavimo iš tarptautinių fondų galimybės.

LAPKRIČIO 46 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos organizuotame
informaciniame vizite darbo su jaunimu tema. Vizito metu
buvo lankomasi jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
biuruose, pristatyta Vokietijos jaunimo politika, daug dėmesio
skirta jaunimo mainams ir bendradarbiavimui, struktūrinio
dialogo įgyvendinimui bei pilietiniam jaunimo ugdymui ir
informavimui.

LAPKRIČIO 814 D.
Regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo darbo grupės posėdyje dėl Darbo su
jaunimu koncepcijos parengimo. Jo metu buvo
pristatyta darbo su jaunimu analizė bei sutarta dėl
darbo grupės veiklos eigos.

LAPKRIČIO 12 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir LiJOT valdybos
narės E. Sinkevičiūtė bei J. Juodišiūtė dalyvavo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
Valdybos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartas
2016 m. agentūros veiklos planas ir biudžeto
pakeitimai 2015 metams.

LAPKRIČIO 17 .
įvyko LiJOT valdybos ir Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkės L. Graužinienės susitikimas. Susitikimo
metu Valdyba Seimo pirmininkei pristatė šiais metais
parengtą dešimties metų jaunimo ir jaunimo politikos
Lietuvoje apžvalgą.

LAPKRIČIO 18 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupėje dėl pilietinio ir tautinio ugdymo
programos veiksmų plano rengimo. Posėdžio metu buvo
aptarta situacijos analizė, kuriai LiJOT atstovai pateikė
savo pasiūlymus.

LAPKRIČIO 24 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo
Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo aptarta 2015 m. NVO Tarybos
veikla, rengiami nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymo pakeitimai.

LAPKRIČIO 3 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto bei Jaunimo ir sporto
komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas 2016 m.
valstybės biudžeto projektas. Posėdžių metu M. Zakarka
pristatė LiJOT pasiūlymą 100 tūkst. eurų didinti finansavimą
regioninėms jaunimo organizacijų taryboms tam, kad būtų
užtikrinta jaunimo organizacijų plėtra bei tikslų, numatytų
Vyriausybės programoje, įgyvendinimas. Abu komitetai priėmė
pasiūlymą didinti finansavimą ir perdavė jį toliau svarstyti
Biudžeto ir finansų komitetui.

LAPKRIČIO 4 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir projektų koordinatorė L. Prievelytė
dalyvavo susitikime su Vidaus reikalu ministro patarėju A. Pikžirniu.
Susitikimo metu buvo aptartos Vidaus reikalų ministerijos
planuojamos ES investicijos 2016–2020 m. laikotarpiui. LiJOT
atstovai pristatė 39–ojoje Asamblėjoje priimtą rezoliuciją ir siūlė
ministerijai pratęsti priemonių, skirtų nevyriausybinių organizacijų
visoje Lietuvoje stiprinimui, įgyvendinimą.

LAPKRIČIO 5 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su A. Rapalaite bei N. Miginiu. Susitikimo metu
buvo aptarta artėjanti struktūrinio dialogo konferencija.

LAPKRIČIO 10 D.
LiJOT Valdybos narys V. Gružauskas dalyvavo
Tautinės lietuvių studentų korporacijos „Neo –
Lithuania“ gimtadienio šventėje.

LAPKRIČIO 14 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupėje dėl pilietinio ir tautinio ugdymo
programos veiksmų plano rengimo. Posėdžio metu LiJOT
atstovai toliau gynė poziciją, kad bendroje programoje turi būti
atskiros priemonės, skirtos nevyriausybinėms jaunimo
organizacijoms ir jų įgyvendinamoms pilietiškumo veikloms
organizuoti.

LAPKRIČIO 17 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka dalyvavo tarpinstitucinėje
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės inicijuotoje darbo
grupėje Lietuvos laisvės gynimo 25–mečiui paminėti. Pirmojo
posėdžio metu M. Zakarka susipažino su pateikta informacija
ir paragino visus darbo grupės dalyvius galvoti apie renginius
bei iniciatyvas, prie kurių norėtų prisidėti ir jauni žmonės.

LAPKRIČIO 17 D.
Regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos atnaujinimo
darbo grupės posėdyje.

LAPKRIČIO 18 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
susitikime su Švedijos ambasados atstovais, kur buvo pristatyta
„Nordjob“ programa. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tai,
kaip ši šiaurės šalyse populiari programa galėtų įtraukti ir Lietuvos
jaunimą.

LAPKRIČIO 24 D.
Regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos atnaujinimo darbo
grupės posėdyje. Jo metu buvo koreguojamas jaunimo darbo
kompetencijų sąrašas.

LAPKRIČIO 25 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Carito
organizuotoje konferencijoje apie skurdo situaciją
Lietuvoje. M. Zakarka konferencijos metu skaitė pranešimą
tema „Jauno žmogaus iššūkiai šiandieniniame pasaulyje
jaunimo organizacijų akimis“.

LAPKRIČIO 27 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
Skype pokalbyje su A. Rapalaite. Pokalbio metu buvo
aptarta artėjanti struktūrinio dialogo konferencija, jos
turinio įgyvendinimas.

Regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
darbo grupės posėdyje dėl Darbo su jaunimu koncepcijos
parengimo. Posėdžio metu buvo pristatytas pirminis
koncepcijos variantas bei teikiami siūlymai koregavimui.

LAPKRIČIO 24 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė ir
viceprezidentė E. Sinkevičiūtė dalyvavo Europos jaunimo
forumo (YFJ) narių tarybos (COMEM) suvažiavime
Madride. Susitikimo metu dalyvauta diskusijose, interesų
grupėse, rezoliucijų priėmime. Taip pat LiJOT kartu su
kitomis organizacijomis organizavo darbo grupę dėl
jaunimo įsitraukimo į demokratinio gyvenimo procesus ir
pilietino švietimo.

LAPKRIČIO 2629 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su Mykolo Romerio universiteto dėstytoju M.
Bileišiu. Susitikimo metu buvo aptarta galimybė kartu su
MRU bei kitų Baltijos šalių partneriais inicijuoti bendrą
projektą.

LAPKRIČIO 27 D.

LAPKRIČIO 27 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo
susitikime su LiJOT organizacijomis dėl LiJOT tinklo
plėtros.

LAPKRIČIO 6 D.
LiJOT valdybos narys V. Gružauskas dalyvavo Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro organizuotame patirties dalinimosi renginyje 
diskusijoje „Nuomonių vakarienė" lygybės tema.

LAPKRIČIO 19 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su naujausių LiJOT
organizacijų stebėtojų – Jaunųjų gydytojų asociacijos bei VDU
„Modusas“ – atstovais. Susitikimo metu buvo išsamiai pristatyta LiJOT
veikla, darbas su organizacijomis narėmis, pagrindiniai LiJOT
renginiai ir kitos veiklos, aktualios naujoms LiJOT organizacijoms
narėms.

LAPKRIČIO 20 D.
Vyko regioninių reikalų susitikimas tarp nacionalinių
ir regioninių jaunimo organizacijų. Jo metu buvo
aptariamas regioninės jaunimo politikos veiklos
planas, diskutuojama apie jaunimo politikos
savivaldybėse vertinimą, RJOT finansavimo
2016–2017 m. konkursą.

LiJOT valdybos narys V. Gružauskas dalyvavo Korp!Neo
Lithuania gimtadienio šventėje, kurios metu sveikino
organizaciją.

LAPKRIČIO 14 D.
LiJOT valdybos narė U. Anelauskaitė ir regioninių reikalų
koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Panevėžio jaunimo
rudens forume. Vyko darbo grupės temomis: „Emocinis
intelektas“ ir „Tobulas savanoris – koks jis?“.

LAPKRIČIO 20 D.
Regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Kauno technologijų universiteto studentų atstovybės
organizuotame renginyje „KTU SA kokybės diena“. Jo
metu buvo pristatoma LiJOT strategija, jos kūrimas,
įgyvendinimas bei vertinimo procesai.

LAPKRIČIO 21 D.

LAPKRIČIO 2829 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir
redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos
Vilniaus skyriaus posėdyje, kuriame buvo pristatyta
Eurodesk Lietuva programa, teikiamos paslaugos ir
galimybė bendradarbiauti skleidžiant informaciją
moksleiviams.

LAPKRIČIO 10 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „The Baltic Sea
Region Forum on Financial Education: Challenges
and Future Possibilities“. Renginio metu susipažinta
su finansinio raštingumo vystymu skirtingose
valstybėse, aptartos jaunų žmonių finansinio
raštingumo gebėjimų ugdymo galimybės Lietuvoje.

LAPKRIČIO 12 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė buvo išvykusi
į pažintinį vizitą Bonoje, kurio metu susitiko su IJAB –
International Youth Service of the Federal Republic of Germany
atstovais. Susipažinta su Eurodesk Vokietija veikla, IJAB medijų
ir informacinio raštingumo projektu „Watch your web“ bei e
projektu „Euth: Tools and Tips for Mobile and Digital Youth
Participation in and across Europe“.

LAPKRIČIO 16 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė susitiko su Vilniaus miesto bibliotekos
atstovais.

LAPKRIČIO 23 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su I. Simanska Švedijos ambasadoje. Susitikimo
metu pristatyta „Nordjob“ programa, jos galimybės Baltijos
regione. Susitarta dėl programos viešinimo Eurodesk
kanalais.

LAPKRIČIO 25 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė,
redaktorė I. Jotkaitė ir savanorė B. Umbrasaitė dalyvavo
Struktūrinio dialogo konferencijoje. Renginio metu A.
Graikšaitė skaitė pranešimą bendrinio jaunimo
informavimo ir konsultavimo tematika.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
moderavo Lietuvos banko organizuotą „Pinigų bitės“
savaitės diskusiją „ Kaip realizuoti savo verslo svajonę ir
tvarkyti savo asmeninius finansus?“.

LAPKRIČIO 18 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo
Eurodesk Lietuva atstovybės Klaipėdoje atidaryme ir
diskusijoje „Jaunimo politika Klaipėdoje: situacija ir
perspektyva“. Šios diskusijos metu buvo aptartos galimybės
Klaipėdos mieste atidaryti jaunimo informacijos centrą.

LAPKRIČIO 24 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir savanorė
B. Umbrasaitė organizavo mokymus apie nuotolinį jaunimo
informavimą ir konsultavimą pagal ERYICA metodiką „Digital
YIntro“, kurių metu jaunimo informavimo darbuotojai
susipažino su pagrindiniais principais ir priemonėmis teikiant
informaciją nuotoliniu būdu.

LAPKRIČIO 2729 D.

LAPKRIČIO 30 D.

žinauviską.lt portale suskaičiuotos 41 623 peržiūros, atsakyta
į 18 užklausų, patalpintos 43 naujienos, 6 „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 2 Eurodesk TV vaizdo klipas.
Europos jaunimo portale patalpintos 7 naujienos (1 iš jų anglų
kalba), 1 straipsnis.
Lapkričio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 4 straipsniai, o
Facebook puslapyje 20 pranešimų įvairiomis temomis.
Tinklapis lapkritį buvo peržiūrėtas 8922 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 41 623 peržiūros.
www.lijot.lt 8922 peržiūros.

