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

Gegužės mėnesį LiJOT interesai itin aktyviai atstovauti nacionaliniu lygmeniu. LiJOT atstovai
dalyvavo darbo grupėse dėl lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos, vykdė tolimesnį
darbą su 40ojoje Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl alkoholio vartojimo mažinimo, atstovavo
LiJOT diskusijose dėl lobistinės veiklos įstatymo. Siekiant dar efektyvesnio interesų
atstovavimo, buvo susitikta su Lietuvos Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi bei Sveikatos
apsaugos ministru J. Požėla.
Taip pat šį mėnesį daug dėmesio skirta LiJOT atstovavimui tarptautiniu lygmeniu, dalyvaujant
Europos jaunimo forumo organizuotame renginyje „Invest in youth: Youth voices in EU
Budget“ bei Europos jaunimo renginyje Strasbūre.
Veiklos vykdytos ne vien tarptautiniu, bet ir regioniniu lygmenimis: vyko nacionalinių
organizacijų susitikimas dėl regioninių reikalų, dalyvauta įvairiose LiJOT organizacijų
renginiuose ir susitikimuose.
Gegužė taip pat buvo skirta kampanijos „Man ne dzin“ planavimui bei sėkmingam struktūrinio
dialogo veiklų įgyvendinimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Nevyriausybinių
organizacijų tarybos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatoma
Nevyriausybinių organizacijų fondo Lietuvoje idėja, tariamasi
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 511
netaikymo nevyriausybinėms organizacijoms finansuojant
įvairių programų konkursus.

GEGUŽĖS 3 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo Jaunųjų
krikščionių demokratų organizacijos ir Europos humanitarinio
universiteto (EHU) studentų organizuotoje mokslinėje konferencijoje
susitikime su Baltarusijos studentais. Susitikimo metu buvo pristatytos
pagrindinės LiJOT veiklos kryptys ir principai, vykdomi projektai ir
struktūra. Taip pat su studentais buvo diskutuojama apie jaunimo
politikos situaciją Lietuvoje, tarpsektorinį bendradarbiavimą jaunimo
srityje ir jaunimo pilietiškumo klausimus.

GEGUŽĖS 9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje, kuriame buvo pristatomas
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai.
Posėdžio metu M. Zakarka išsakė LiJOT nepasitenkinimą įgyvendinama
iniciatyva, neefektyviomis priemonėmis, per mažu nevyriausybinių
organizacijų įtraukimu į iniciatyvos priemonių planavimą bei
įgyvendinimą. Taip pat Jaunimo ir sporto komisija buvo paskatinta
atidžiau kontroliuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuri
atsakinga už šios iniciatyvos įgyvendinimą.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Europos jaunimo forumo organizuotame renginyje „Invest in
youth: Youth voices in EU Budget“. Renginio metu vyko
susitikimas su Europos parlamento nariais, atsakingais už darbą
su daugiamečiu finansavimo planu. Diskusijų metu pasiūlyta
didinti finansavimą Erasmus+ II ir III veiksmui, kaip prioritetą
laikyti ir pilietinio įsitraukimo skatinimą bei supaprastinti
aplikavimą į jaunimui skirtus konkursus.

GEGUŽĖS 3 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Vyriausiosios
rinkimų komisijos vadovu Z. Vaigausku. Susitikimo metu buvo
aptartas LiJOT ir VRK bendradarbiavimas 2016 m.,
įgyvendinant pilietiškumo skatinimo informacinę kampaniją
„Man ne dzin“.

GEGUŽĖS 10 D.
LiJOT Prezidentas, valdyba ir Jaunimo reikalų tarybos
atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos Ministru Pirmininku
A. Butkevičiumi. Susitikimo metu aptarta jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų situacija Lietuvoje. LiJOT
atstovai pateikė pasiūlymus dėl glaudesnio nevyriausybinio
ir valstybinio sektorių bendradarbiavimo rengiant
Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos priemonių
planą ateinantiems trims metams bei ruošiant Jaunimo
politikos pagrindų įstatymo naują redakciją, kuri turi būti
svarstoma dar šiais metais Lietuvos Respublikos Seime.

GEGUŽĖS 11 D.

GEGUŽĖS 11 D.

LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupėje dėl lytiškumo ugdymo ir rengimo
šeimai programos.

Vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis pilietiškumo ir jaunų
žmonių saugumo tema. Posėdyje dalyvavo Valstybės saugumo
departamento atstovai, kurie pristatė pagrindines grėsmes,
iškylančias Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms. Posėdžio metu priimtas sprendimas toliau
nagrinėti jaunimo pilietiškumo bei įsitraukimo temas bei surengti
kitą išvažiuojamąjį posėdį Visagine.

GEGUŽĖS 11 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Marijos radijo laidoje,
kurios metu kalbėjo apie Lietuvoje veikiančias jaunimo
organizacijas, jų įgyvendinamas veiklas ir galimybes jauniems
žmonėms įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą.

GEGUŽĖS 16 D.
Įvyko konferencija „Jaunimo ir valdžios sektorių partnerystė –
iššūkiai ir galimybės Europinėje perspektyvoje“. Konferencijos
metu skaityti pranešimai apie jaunimo potencialą bei sėkmingą
bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, ypač daug dėmesio
skiriant būdams, kuriais jaunas žmogus gali įsitraukti į sprendimų
priėmimo procesus ir aktyviai prisidėti formuojant jaunimo politiką
Europiniu lygmeniu. Konferencijos rezultatai, nuomonės ir idėjos
pateiktos Europos Komisijai, kuri renginių visoje Europoje pagalba
siekia sukurti naują naratyvą Europai.statyta

GEGUŽĖS 18 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstomos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo
pataisos. Posėdžio metu M. Zakarka išsakė poziciją, kad
nevyriausybinių organizacijų veikla pagal Nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymą ir kitus teisės aktus negali būti
prilyginama lobistinei veiklai, todėl įstatymą vertėtų atnaujinti, į
jį įtraukiant atskirą „advokacijos“ sąvoką. Tokiu būdu būtų
pasiektas aiškumas ir tinkamas teisinis reguliavimas
skirtingiems sektoriams.

GEGUŽĖS 25 D.

GEGUŽĖS 12 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupėje dėl lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai
programos pakeitimo. Darbo grupės metu M. Zakarka laikėsi LiJOT
priimtos pozicijos dėl lytiškumo ugdymo bei siūlė darbo grupei prieš
priimant sprendimus įsiklausyti į tikruosius Lietuvos moksleivių
poreikius ir interesus, remtis faktais grįstomis žiniomis svarstant
atskirus programos punktus.

GEGUŽĖS 18 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė organizavo
struktūrinio dialogo konsultaciją su jaunais žmonėmis
Vilniuje, Vilniaus jaunimo informacijos centre.

GEGUŽĖS 23 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento organizuotame įvadiniame seminare naujai
paskirtiems Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse.
Seminaro metu M. Zakarka pristatė nacionalinių jaunimo
organizacijų ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų
lūkesčius.

GEGUŽĖS 25 D.

LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Švietimo ir
mokslo ministerijos darbo grupėje dėl lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programos

GEGUŽĖS 25 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje „Atviras
pokalbis“. Laidos metu M. Zakarka išsakė poziciją dėl Lietuvos
Respublikos Seime svarstomų lobistinės veiklos įstatymo
pakeitimų, kurie priverstų nevyriausybinių organizacijų atstovus
tapti registruotais lobistais, ir pabrėžė, kad nevyriausybinių
organizacijų veikla negali būti laikoma lobistine.

GEGUŽĖS 26 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir regioninių reikalų
koordinatorė G. Vaičiūnaitė organizavo struktūrinio dialogo
konsultaciją su jaunais žmonėmis Kaune.

GEGUŽĖS 30 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė susitiko su
Jaunimo reikalų departamento Jaunimo politikos plėtros ir
programų įgyvendinimo skyriaus atstovais. Susitikimo metu
buvo aptarta būsimo regioninių reikalų susitikimo programa.

LiJOT organizacijų atstovai dalyvavo susitikime su Sveikatos
apsaugos ministru J. Požėla. Susitikimo metu ministrui buvo
pristatytos LiJOT priimtos rezoliucijos dėl alkoholio vartojimo
mažinimo bei dėl lytiškumo ugdymo kokybės Lietuvoje. Taip
pat buvo aptarta, kaip nevyriausybinės jaunimo organizacijos
galėtų daugiau bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos
ministerija ir kokie galėtų būti pirmieji efektyvūs
bendradarbiavimo žingsniai.

GEGUŽĖS 25 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo tiesioginėje naujienų
portalo „DELFI“ konferencijoje apie jaunų žmonių patiriamą
stresą ir jo valdymą artėjant egzaminams mokyklose bei
universitetuose.

GEGUŽĖS 30 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir
regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
organizavo struktūrinio dialogo konsultaciją su jaunais
žmonėmis Elektrėnuose.

GEGUŽĖS 31 D.

GEGUŽĖS 31 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams
įgyvendinti
Įvyko pirmasis naujai išrinktos LiJOT kontrolės komisijos
posėdis. Posėdžio metu buvo aptartos pagrindinės LiJOT
kontrolės komisijos atsakomybės, uždaviniai 2016 metams,
išrinktas LiJOT kontrolės komisijos pirmininkas.

GEGUŽĖS 9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių
sąjungos 20mečio šventiniame renginyje, kur linkėjo toliau
išlikti viena iš stipriausių jaunimo organizacijų Lietuvoje.

GEGUŽĖS 14 D.
LiJOT biure vyko nacionalinių organizacijų atstovų
susitikimas dėl ruošiamos lytiškumo ugdymo ir rengimo
šeimai programos. Susitikimo metu buvo diskutuojama,
kaip skirtingoms organizacijoms suderinti bendras pozicijas
ir koks turėtų būti LiJOT vaidmuo bendroje Švietimo ir
mokslo ministerijos darbo grupėje.

GEGUŽĖS 24 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjoje. M. Zakarka
sveikino susirinkusius ir linkėjo Vilniaus jaunimo organizacijoms
išlikti pavyzdžiu visiems kitiems Lietuvos miestams.

GEGUŽĖS 26 D.

LiJOT valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Jaunųjų gydytojų
asociacijos organizuotoje tarptautinėje jungtinėje konferencijoje
aktualiais sveikatos priežiūros sistemos klausimais. Buvo
pristatyti ir aptarti trys šiuo metu aktualiausi jauniesiems
gydytojams klausimai: rezidentodarbuotojo ir studento dvigubas
statusas, korupcija medicinoje bei tvarūs žmogiškieji ištekliai
sveikatos sistemoje.

GEGUŽĖS 13 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Tauragės
regioninės jaunimo organizacijų tarybos (TAS) atstovais.
Susitikimo metu TAS atstovams buvo detaliau pristatyta LiJOT
veikla, įgyvendinami projektai bei galimybės į juos įsitraukti.

GEGUŽĖS 23 D.
LiJOT biure vyko nacionalinių organizacijų susitikimas dėl
regioninių reikalų. Susitikimo metu organizacijos dalinosi
idėjomis, kaip efektyviau dirbti ties regionine jaunimo politika ir
kaip į bendras veiklas, problemų sprendimą konkrečiose
savivaldybėse įtraukti savo organizacijų padalinius regionuose.
Susitikimo metu taip pat sutarta organizuoti reguliarus susitikimus
šia tema ir stiprinti nacionalinių organizacijų skyrių tarpusavio
bendradarbiavimą LiJOT platformoje.

GEGUŽĖS 25 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė susitiko
su žurnalistu K. Vyšniausku. Susitikimo metu aptartas
pranešimas interviu tema ir praktinis užsiėmimas, skirtas
2016 m. gegužės 10 d. organizuojamam „Žinau viską“
žurnalistų susitikimui.

GEGUŽĖS 2 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė
I. Jotkaitė organizavo Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą
skatinimo kampanijos „Dalinkis vasara“ renginį Jurbarke, kurio
metu buvo pristatyta Eurodesk programa, „Dalinkis vasara“
kampanija ir mobilumo programos. Renginyje dalyvavo apie 60
žmonių.

GEGUŽĖS 3 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo susitikime su Eurodesk tinklo atstovais Kaune.
Susitikimo metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo
galimybės.

GEGUŽĖS 3 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir
redaktorė I. Jotkaitė organizavo Eurodesk Lietuva mobilumo
vasarą skatinimo kampanijos „Dalinkis vasara“ renginį
Klaipėdoje, kurio metu buvo pristatyta Eurodesk programa,
„Dalinkis vasara“ kampanija ir mobilumo programos.
Renginyje dalyvavo apie 30 žmonių.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė kartu su
tarptautiniu jaunimo pažymėjimu „Europos jaunimo kortelė“
ir kelionių agentūra „Jaunimo kelionės“ organizavo renginį
„Kaip įgyti vertingos patirties užsienyje?“ Vilniuje. I. Jotkaitė
skaitė pranešimą apie praktikos, stažuočių, savanorystės
programas bei kur ieškoti tinkamos informacijos norint
patobulinti įgūdžius užsienyje. Renginyje dalyvavo apie 30
žmonių. Suteiktos 8 gyvosios konsultacijos.

GEGUŽĖS 5 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė
dalyvavo susitikime su komunikacijos agentūros
„Spin Communication“ atstovais dėl struktūrinio
dialogo komunikacijos veiklų planavimo.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I.
Jotkaitė organizavo „Žinau viską“ žurnalistų tinklo susitikimą.
Susitikime dalyvavo 10 žurnalisčių, atrinktų vykti į Europos
jaunimo renginį, Strasbūre. Susitikimą sudarė praktinių įgūdžių
lavinimas – žurnalisto K. Vyšniausko pranešimas interviu
tematika ir praktinė užduotis, informacija apie Europos
Parlamentą ir vyksiantį renginį, pasiruošimas darbui renginio
metu, techninė informacija apie išvyką.

GEGUŽĖS 12 D.

GEGUŽĖS 10 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė
I. Jotkaitė bei LiJOT administratorė G. Šaulytė organizavo
„Žinau viską“ žurnalistų išvyką į Europos jaunimo renginį,
vykusį Strasbūre. Renginio metu žurnalistai dalyvavo
įvairiuose susitikimuose, vizituose ir renginiuose, kurių metu
buvo renkama medžiaga žurnalistiniams darbams. Šios
išvykos metu „Žinau viską“ žurnalistai parengė 7 dienoraščio
įrašus, 2 video, 2 fotoreportažus ir 10 straipsnių.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Eurodesk tinklo atstovais Utenoje. Susitikimo
metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.

GEGUŽĖS 9 D.

GEGUŽĖS 1723 D.

GEGUŽĖS 14 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo susitikime su Europos jaunimo renginio
organizatoriais. Susitikimo metu aptarti techniniai renginio
aspektai ir pristatyti reikiami dalyvių dokumentai.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo susitikime su Eurodesk tinklo atstovais
Utenoje. Susitikimo metu aptarti kampanijos
„Dalinkis vasara“ darbai „Žinau viską“ portale.

GEGUŽĖS 21 D.

GEGUŽĖS 27 D.

LiJOT vystymas
„Man ne dzin“ komanda susitiko su „Rajon“ atstovais aptarti
bendradarbiavimo galimybes, ruošiant 2016 m. kampaniją.

GEGUŽĖS 16 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo mokymuose „Train the trainer“ Vilniuje.
Mokymuose buvo gilinamasi į įvairias technikas, kaip
efektyviai vesti mokymus.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su „Spinter Tyrimai“ atstovu I.
Zoku. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo
galimybės.

GEGUŽĖS 25 D.

GEGUŽĖS 2829 D.

Gegužės mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 49 939 peržiūros,
patalpinta 49 naujienos, 3 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 2
EurodeskTV vaizdo klipai. Europos jaunimo portale patalpintos 23
naujienos, 2 straipsniai, 3 renginiai. Raštu atsakytos 45 užklausos,
žodžiu  9.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 8 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje
20 pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis balandį buvo peržiūrėtas
4 441 kartą.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
49 939 peržiūros.
www.lijot.lt 4 441 peržiūra.

