Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. vasario mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:

Vasario mėnesį, siekiant plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, buvo pristatyta ir
startavo vidinė LiJOT organizacijų narių bendravimo ir bendradarbiavimo sistema – LiJOT
tinklas, prie kurio nariai pradėjo aktyviai jungtis nuo vasario 15d.
Siekiant efektyvinti LiJOT komunikaciją, pradėjo veikti ne vien LiJOT tinklas, bet ir imta
intensyviai bendradarbiauti su komunikacijos agentūra „Spin communication“, kuri padeda
stiprinti komunikaciją socialiniuose tinkluose bei viešojoje erdvėje.
Taip pat vasario mėnesis buvo skirtas intensyviam LiJOT žiemos forumo pasiruošimui.
Vasaris taip pat buvo skirtas LiJOT Asamblėjose priimtų pozicijų ir rezoliucijų atstovavimui
valstybiniu lygmeniu, susitikimams su apskritaisiais stalais, sėkmingam Struktūrinio dialogo
paraiškos rengimui 2016 m. bei galutiniam veiklos plano suderinimui kartu su LiJOT valdybos
nariais bei biuro darbuotojais.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2016
m. konkursui pateiktų projektų vertinimo ir atrankos komisijos
posėdyje.

VASARIO 1 D.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje vyko nacionalinės Jaunimo
reikalų tarybos (JRT) posėdis. Posėdžio metu JRT nariai patvirtino
pasiūlymus dėl jaunimo verslumo situacijos Lietuvoje. JRT
nariams buvo pristatytas Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. veiklos planas.
Nustatyti terminai pasiūlymams veiklos planui pateikti. Nuspręsta
pateikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamam
alkoholio vartojimo mažinimo prevencijos veiksmų planui.

VASARIO 11 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijoje (SADM) vykusiame Nevyriausybinių
organizacijų tarybos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptarti
pasiūlymai naujai rengiamam Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymo projektui, diskutuota apie SADM veiksmus įgyvendinant
patvirtintą socialinio verslo koncepcijos veiksmų planą.

VASARIO 17 D.
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
jaunimo srityje projektų finansavimo 2016 m. konkursui pateiktų
projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdyje.

VASARIO 19 D.
LiJOT valdybos narė U. Anelauskaitė dalyvavo EBPO ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame
seminare, skirtame pristatymui „Investavimas į jaunimą
Lietuvoje“.

VASARIO 24 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo didžiausių Lietuvos
skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicijos susitikime.
Susitikimo metu buvo aptarta būsimo Nevyriausybinių
organizacijų tarybos posėdžio darbotvarkė, aptartas galimas
pasiūlymų teikimas atnaujinamam Nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatymui.

VASARIO 10 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje
apie Vasario 16osios minėjimą ir šios dienos reikšmę
jauniems žmonėms Lietuvoje. M. Zakarka pristatė jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų vykdomas pilietiškumo
skatinimo iniciatyvas, pasidžiaugė, kad Lietuvoje jauni žmonės
tikrai yra pilietiški ir iniciatyvūs.

VASARIO 15 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Klaipėdos miesto
Jaunimo reikalų tarybos mokymuose, kurių metu skaitė
pranešimą apie Nacionalinės jaunimo reikalų tarybos
veikimo principus, darbo temas ir dalinosi gerąja patirtimi,
kaip efektyviai būtų galima organizuoti Klaipėdos miesto
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.

VASARIO 19 D.
Tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė Vienoje dalyvavo
Europos Jaunimo Forumo (YFJ) ir Austrijos nacionalinės jaunimo
tarybos rengtame vidinio YFJ tinklo, dirbančio su migracijos ir
žmogaus teisių klausimais, susitikime. Susitikimo metu buvo
aptarti per paskutinį tinklo veikimo pusmetį nuveikti darbai bei
planuojamos ateities veiklos.

VASARIO 1921 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos
Žaliųjų partijos atstovais. Susitikimo metu buvo pristatytos
pagrindinės LiJOT veiklos, vienijamos organizacijos,
aktualiausi jaunimo politikos klausimai.

VASARIO 29 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT Prezidentas M. Zakarka, valdybos narys V. Gružauskas ir
regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Jonavos
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ (JonAS) inicijuotame keturšaliame susitikime. Susitikimo
metu buvo pristatyta JonAS veikla, 2015 m. vykusios bei ateityje
planuojamos veiklos, sutarta dėl tolimesnių bendradarbiavimo
galimybių. Tą pačią dieną vyko Jonavos rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos organizuotas metinis jaunimo
organizacijų susitikimas „Jaunimas išvien“, kurio metu M. Zakarka
dalyvavo diskusijoje ,,Jaunimo veiklos formos – kas buvo svarbu
vakar ir ko reikia šiandien?“.

VASARIO 3 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ inicijuotame
keturšaliame susitikime. Jo metu buvo pristatyti per praėjusius metus
pasiekti rezultatai bei ateityje planuojamos veiklos, buvo sutarta dėl
keturšalio bendradarbiavimo nuostatų.

VASARIO 12 D.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vyko LiJOT vadovų
klubas, kurio metu LiJOT Prezidentas M. Zakarka organizacijų
vadovams pristatė 2016 m. planuojamas veiklas, tradicinius
LiJOT renginius bei projektus. Taip pat buvo pristatyta vidinė
LiJOT organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo sistema –
LiJOT tinklas.

VASARIO 11 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo keturšaliame
susitikime su Klaipėdos miesto jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (KLAS), Klaipėdos
miesto savivaldybės ir Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Susitikimo
metu buvo aptartos KLAS veiklos, planuojamos įgyvendinti
2016 m., aptarti ir patvirtinti kiekvienos susitikimo šalies
įsipareigojimai 2016 m.

VASARIO 19 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ Asamblėjoje, kurios metu buvo išrinkta
nauja „Apskritojo stalo“ pirmininkė bei valdyba. Asamblėjos
metu G. Vaičiūnaitė skaitė pranešimą apie regioninę ir
nacionalinę jaunimo politiką, jaunų žmonių galimybes įsitraukti
į ją. Taip pat vyko organizacijos 8tojo gimtadienio
paminėjimas.

Įvyko LiJOT valdybos ir biuro susitikimas, kurio metu
detaliai aptartas LiJOT veiklos planas 2016 m.

VASARIO 23 D.

VASARIO 19 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė inicijavo
susitikimą su „Jaunimo kelionėmis“. Susitikimo metu
susipažinta su abiejų pusių vykdomomis veiklomis, aptartas
galimas bendradarbiavimas. Nuspręsta portalą žinauviską.lt
papildyti mobilumo programų galimybėmis.

VASARIO 2 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė iniciavo susitikimą
su AIESEC. Susitikimo metu susipažinta su abiejų pusių vykdomomis
veiklomis, aptartas galimas bendradarbiavimas. Nuspręsta portalą
žinauviską.lt papildyti informacija apie stažuočių galimybes.

VASARIO 4 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir savanorė
B.Umbrasaitė susitiko su „Vinted“ bendraįkūrėja M. Mitkute, kuri
davė interviu Eurodesk Lietuva nacionaliniam portalui apie
savanoriškos veiklos naudą ir galimybes.

VASARIO 5 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir savanorė B.
Umbrasaitė susitiko su Jaunimo reikalų departamento atstovu A.
Skaržinsku. Susitikimo metu kalbėta apie informacijos ir
statistikos rinkimą iš jaunimo informavimo taškų, nutarta sukurti
standartizuotą formą visiems jaunimo informavimo taškams.

VASARIO 11 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko
su Europos jaunimo kortelės koordinatore L. Juozaityte.
Susitikimo metu buvo aptartos EJK ir Eurodesk veiklos
2016 m., nuspręsta kartu organizuoti informacinį renginį
jauniems žmonėms apie mobilumo galimybes.

VASARIO 17 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su VšĮ „Savanorių centras“ atstovais. Susitikimo metu
susipažinta su abiejų pusių vykdomomis veiklomis, aptartas galimas
bendradarbiavimas. Nuspręsta į Eurodesk Lietuva siunčiamą
naujienlaiškį įtraukti savanoriškos veiklos pasiūlymus Vilniuje.

VASARIO 24 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dirbo
Knygų mugės spaudos centre. Renginių metu rinkta
informacija Europos jaunimo portalo turinio formavimui.
Dalyvauta L. Donskio knygos „Didžioji Europa“, „Misija
Sibiras“ knygos pristatymuose, diskusijoje „Ar kultūrai reikia
auditorijos?“ bei M. Houellebecqo romano „Pasidavimas“
pokalbyje „Literatūra, pranašaujanti Europos saulėlydį“.

VASARIO 2627 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su
„Realister Media“ reklamos projektų koordinatore V. Masiulionyte.
Šio susitikimo metu buvo aptariamos bendradarbiavimo
galimybės įtraukiant Eurodesk ir LiJOT informaciją į „Realister
Media“ leidžiamus sąsiuvinius moksleiviams ir studentams.

VASARIO 3 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, I. Jotkaitė ir
savanorė B. Umbrasaitė dalyvavo Studijų mugėje, kurios metu
vyko informacinių reportažų filmavimas. Interviu Eurodesk Lietuva
nacionaliniam portalui davė V. Baumila, J. Jankevičius ir T.
Vidmantas.

VASARIO 5 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva
programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos kanclere D. Juozapavičiene,
kuriai buvo pristatyti Eurodesk Lietuva programos rezultatai
2015 m.

VASARIO 10 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo nuotoliniame susitikime su Eurodesk tinklu.
Susitikimo metu pristatytos Eurodesk duomenų bazės
funkcijos ir galimybės.

VASARIO 12 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
Knygų mugės spaudos konferencijoje, kurios metu susipažinta
su pagrindinėmis mugės temomis ir renginiais.

VASARIO 18 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
ES tinklų ir programų susitikime, vykusiame Kaune.
Susipažinta su EK atstovybės Lietuvoje koordinuojamo
informacijos tinklo atstovais bei ES informacijos ir pagalbos
tarnybų vykdomomis veiklomis. 90 dalyvių pristatytas
Eurodesk tinklas. Antrąją renginio dieną dalyvauta darbo
grupėse ir generuotos idėjos dėl galimo bendradarbiavimo
ateinančiais metais.

VASARIO 2526 D.

LiJOT vystymas
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
dalyvavo susitikime su komunikacijos agentūra „Spin
communication“. Susitikimo metu buvo aptariamos
bendradarbiavimo veiklos.

VASARIO 11 D.
LiJOT ryšių su visuomene komanda susitiko su
komunikacijos agentūra „Spin communication“ aptarti LiJOT
Facebook paskyros naudojimo strategiją.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė susitiko su
programuotoju A. Viburiu. Susitikimo metu aptarti galimi
programavimo darbai: naujos duomenų bazės įdiegimas
portale žinauviską.lt ir „Žinau viską“ žurnalistų motyvavimo
sistemos sukūrimas.

VASARIO 17 D.

VASARIO 22 D.

Vasario mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 51 408 peržiūros,
patalpintos 36 naujienos, 4 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 2
Eurodesk TV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpintos 29 naujienos (iš jų 7 anglų
kalba), 2 straipsniai, 4 renginiai.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 12 straipsnių, o Facebook
puslapyje 19 pranešimų įvairiomis temomis.
Tinklapis sausį buvo peržiūrėtas 5475 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 51 408 peržiūros.
www.lijot.lt 5475 peržiūros.

