Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. rugpjūčio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:
Rugpjūčio mėnesį startavo informacinė pilietiškumą skatinanti kampanija „Man ne dzin“.
Būtent todėl daug dėmesio skirta susitikimams, kurių metu aptartos bendradarbiavimo
galimybės su įvairiais partneriais, baigti kampanijos komunikacijos planavimo darbai,
planuotos ir pradėtos įgyvendinti kampanijos veiklos įvairiuose Lietuvos regionuose.
Taip pat šį mėnesį buvo derinamos rekomendacijos dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
darbo.
Didelė reikšmė buvo skirta ir bendrinio jaunimo informavimo sistemos plėtrai: naujų
partnerių vizitavimui bei senojo tinklo peržiūrėjimui – nutrauktos 5 bendradarbiavimo
sutartys dėl partnerių pasyvumo ir veiklų nevykdymo. Taip pat pradėtas vystyti Eurodesk
savanorių tinklas regioniniu lygmeniu – paskelbtas kvietimas tapti Eurodesk savanoriu savo
mieste.
Rugpjūtis taip pat buvo skirtas struktūrinio dialogo konsultacijoms su jaunais žmonėmis,
bendros ataskaitos rengimui ir išsiuntimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka davė interviu LRT radijui apie
jaunimo pasirinkimą nestudijuoti iškart baigus mokyklą. Interviu
metu M. Zakarka teigė, kad LiJOT visada palaiko savanoriškos
veiklos idėją, jeigu žmogus dar nėra apsisprendęs, kokią studijų
kryptį rinktis. Taip pat išreiškė poziciją, kad savanoriška veikla
jaunam žmogui suteikia daug profesinės bei praktinės patirties,
kuri vėliau gali būti naudinga darbo rinkoje.

RUGPJŪČIO 8 D.

LiJOT ryšių su visuomene savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo
iniciatyvos „Žinau, ką renku“ savanorių mokymuose, kur pristatė
kampaniją „Man ne dzin“. Pristatymo metu buvo aptartos
ankstesniais metais vykusios bei šiemet planuojamos veiklos,
savanoriai buvo raginami prisijungti ir tapti „Man ne dzin“
ambasadoriais savo miestuose.

RUGPJŪČIO 10 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
komisijos, vertinančios jaunimo socialinės atsakomybės
ugdymo projekto „Augindami aukime“ 2016 m. finansavimo
konkurso paraiškas, posėdyje. Posėdžio metu buvo aptarti
konkurso kriterijai bei konkurso vertinimo procesas.

RUGPJŪČIO 18 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo tarptautinės
bendradarbiavimo agentūros atrankos komisijos posėdyje, kurio
metu buvo susitikta su dviem kandidatais Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros direktoriaus pareigoms užimti.

RUGPJŪČIO 25 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) partnerių atrankos komiteto
posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyti pareiškėjai, norintys
tapti JGI partneriais, susipažinta su vertinimo kriterijais ir
nuostatais.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje
„Atviras pokalbis“. Laidos metu buvo aptariama privalomosios
karinės tarnybos situacija ir valstybės skiriamos lengvatos
kariams šauktiniams. Laidoje M. Zakarka teigė, kad dėl
privalomosios karinės tarnybos LiJOT organizacijos narės šiuo
metu neturi vieningos pozicijos, tačiau valstybė privalo
jauniems žmonėms užtikrinti tinkamas motyvuojančias sąlygas
tarnauti kariuomenėje. Taip pat sakė, kad jeigu kasmet būtų
surenkamas reikiamas savanorių skaičius, būtų galima svarstyti
bendrą šaukimo tvarkos pakeitimą, kad tai nebūtų „loterija“,
kurioje privalo dalyvauti jauni žmonės.

RUGPJŪČIO 10 D.

Vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo
aptartas Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo
projektas, pristatyta informacija apie būsimus Lietuvos
jaunimo politikos 20-mečio renginius, aptartos Jaunimo reikalų
tarybos teikiamos rekomendacijos Lietuvos savivaldybėms dėl
jaunų žmonių pilietiškumo ugdymo situacijos jose. Posėdžio
metu patvirtinta, kad Jaunimo reikalų taryba toliau nagrinės
jaunimo sveikatos temą pagal patvirtintas Jaunimo reikalų
tarybos 2015-2017 m. veiklos gaires.

RUGPJŪČIO 25 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė
dalyvavo komisijos, vertinančios jaunimo socialinės
atsakomybės ugdymo projekto „Augindami aukime“ 2016
m. finansavimo konkurso paraiškas, posėdyje. Posėdžio
metu buvo aptarti paraiškų rezultatai ir susitarta dėl
tolesnės konkurso vykdymo tvarkos.

RUGPJŪČIO 30 D.

RUGPJŪČIO 30 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT ryšių su visuomene savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo Šiaulių
jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ vasaros
forume, kurio metu diskutavo apie Šiaulių jaunimo problemas
bei pristatė artėjančią kampaniją „Man ne dzin“.

RUGPJŪČIO 20 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomo projekto
„Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“
planavimo susitikime. Jo metu dalyvaujančios organizacijos pasirašė
dalyvavimo projekte sutartis, sutarė dėl projekto vykdymo detalių,
išsiaiškino vieni kitų lūkesčius. Projektas yra įgyvendinamas
bendradarbiaujant su LiJOT

RUGPJŪČIO 25 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir regioninių
reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo struktūrinio
dialogo susitikime su jaunais žmonėmis Klaipėdoje.

RUGPJŪČIO 1 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir regioninių
reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo struktūrinio
dialogo susitikime su jaunais žmonėmis Šilalėje.

RUGPJŪČIO 2 D.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė bei
savanorė A. Eidukaitytė susitiko su JRD direktoriaus
pavaduotoju J. Meldžiuku. Susitikimo metu ruoštasi
Jaunimo politikos 20-mečio viešinimui renkant informaciją
apie svarbiausius 20-mečio įvykius, pasiekimus, prie jų
prisidėjusius asmenis bei iki šiol išlikusias jaunimo politikos
problemas.

RUGPJŪČIO 2 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir savanorė U.
Zakšauskaitė dalyvavo „Žinau viską“ žurnalistų susitikime Kaune.
Susitikimo metu naujajai tinklo narei pristatytos tinklo ir
Eurodesk siūlomos galimybės, pasiūlyta prisijungti prie Eurodesk
partnerių Kaune veiklos.

RUGPJŪČIO 11 D.

LiJOT projektų koordinatorė I.Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su M. Bileišiu, A. Balkute bei A. Šilinskyte.
Susitikimo metu buvo aptartas struktūrinio dialogo leidinio
turinys.

RUGPJŪČIO 18 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
Jonavos viešąją biblioteką, kaip potencialius naujus
partnerius. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo
galimybės.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
Eurodesk partnerius Biržuose ir Zarasuose. Susitikimų metu
aptartas tolimesnis bendradarbiavimas ir kampanijos „Time
to Move“ renginiai.

RUGPJŪČIO 2 D.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė bei
savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(JRD) informacijos ir analizės tarptautinių ryšių skyriaus
vyriausiuoju specialistu A. Skaržinsku. Susitikimo metu buvo
aptartos artėjančio Jaunimo politikos 20-mečio savaitgalio
komunikacijos plano detalės.

RUGPJŪČIO 16 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
Varėnos viešąją biblioteką, kaip potencialius naujus partnerius.
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.

RUGPJŪČIO 26 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
Pakruojo Atvirą jaunimo centrą, kaip potencialius naujus
partnerius. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo
galimybės.

RUGPJŪČIO 30 D.

RUGPJŪČIO 29 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė susitiko su
būsimais jaunimo informavimo ambasadoriais Lietuvoje – O.
Tumėnu ir E. Morkevičiūte. Susitikimo metu aptarti
pasirengimo darbai tarptautiniams mokymo kursams
Slovėnijoje bei tolimesnės veiklos Lietuvoje.

RUGPJŪČIO 30 D.

LiJOT vystymas

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė bei
savanorė A. Eidukaitytė susitiko su lauko reklamos įmonės
„JCDecaux“ atstove I. Jablonske. Susitikimo metu aptartos
galimybės viešinti šių metų kampaniją „Man ne dzin“
įmonės valdomuose kanaluose.

RUGPJŪČIO 1 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo susitikime su pilietinės
iniciatyvos „Žinau ką renku“ atstovais. Susitikimo metu
buvo aptartas bendradarbiavimas tarp LiJOT ir iniciatyvos
„Žinau ką renku“ įgyvendinant šių metų kampaniją „Man
ne dzin“.

RUGPJŪČIO 3 D.

LiJOT ryšių su visuomene savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo
susitikime su iniciatyvos „Balsuok atsakingai“ atstovais, kurie
visoms jaunimo organizacijoms, kampanijoms bei
iniciatyvoms, šiemet dirbančioms su rinkimų tema pristatė
savo iniciatyvos idėją. Susitikimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės, debatų organizavimo darbai,
iniciatyvos pristatymas visuomenei.

RUGPJŪČIO 10 D.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė bei
savanorė A. Eidukaitytė susitiko su reklamos kanalo
viešajame transporte „Media Traffic“ atstove I. Jablonske.
Susitikimo metu aptartos galimybės viešinti šių metų
kampaniją „Man ne dzin“ įmonės valdomuose kanaluose.

RUGPJŪČIO 1 D.

„Man ne dzin“ komanda susitiko su komunikacijos
agentūros „Spin Communication“ atstove J. Buzyte
aptarti artėjančias kampanijos veiklas bei komunikaciją.

RUGPJŪČIO 5 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene savanorė
A. Eidukaitytė dalyvavo susitikime su DELFI.lt programuotoju
M. Gudausku bei „zazu.tv“ komandos dizaineriais aptarti
kampanijos „Man ne dzin“ žaidimo dizaino bei programinius
sprendimus.

RUGPJŪČIO 12 D.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
bei savanorė A. Eidukaitytė susitiko su iniciatyvos
„Žinau, ką renku“ atstove A. Diržinskaite aptarti
bendradarbiavimo galimybes organizuojant pirmuosius
šių metų politikų debatus jaunimui bei baigiamąjį
kampanijos „Man ne dzin“ renginį.

RUGPJŪČIO 17 D.

Rugpjūčio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuota 40 000 peržiūrų,
patalpintos 67 naujienos ir 7 „Žinau viską“ žurnalistų
straipsniai. Raštu atsakytos 53 užklausos, žodžiu – 13. Europos
jaunimo portale patalpinta 17 naujienų ir 7 straipsniai.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 4 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 22 pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis liepą buvo
peržiūrėtas 2 679 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
40 000 peržiūrų.
www.lijot.lt 2 679 peržiūros.

