Mieli jaunimo organizacijų nariai,

LiJOT Valdybos
ir biuro
gruodžio
mėnesio veiklos
ataskaita

pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos
ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2016 m.
gruodžio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Gruodžio mėnesį LiJOT didelis dėmesys buvo skiriamas
narių stiprinimui: kartu su Jaunimo reikalų departamentu
ir kai kuriomis LiJOT organizacijomis narėmis buvo
testuojama jaunimo organizacijų veiklos kokybės
vertinimo metodika, vyko susitikimai su apskritaisiais
stalais, dalyvauta įvairiuose organizacijų renginiuose.
Lygiai taip pat, daug reikšmės skirta LiJOT atstovavimui
nacionaliniu lygmeniu. LiJOT atstovai dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos, Valstybės
valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžiuose, Švietimo ir
mokslo ministerijos organizuotuose renginiuose,
susitikimuose su Užsienio reikalų ministerijos atstovais.
Taip pat gruodžio mėnesis buvo skirtas LiJOT padėkos
vakaro bei bendros akcijos su Specialiųjų tyrimų tarnyba
„Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkėjimams“,
vykusių mėnesio pradžioje, pasiruošimo darbams.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas

Gruodžio 2 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka kartu su Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“
(VJOSAS) pirmininku A. Ramanausku ir verslininku Ilja Laurs dalyvavo Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ tema
„Sutvarkykime švietimą ir jaunimo nedarbo problema išsispręs. Ar tikrai?“. Laidos metu M. Zakarka pristatė LiJOT
pozicijas jaunimo nedarbo bei švietimo klausimais ypatingai pabrėždamas neformalaus ugdymo svarbą jauno
žmogaus gyvenime.
Gruodžio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka kartu su nacionalinės skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicijos
nariais dalyvavo susitikime su naujosios kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) nariais. Susitikimo metu buvo
aptarta nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje situacija, pristatyti skėtinių nevyriausybinių organizacijų parengti
pasiūlymai dėl NVO aplinkos veiklai gerinimo naujosios kadencijos Seimui bei Vyriausybei.
Gruodžio 5 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo Komisijos, vertinusios Lietuvos-Ukrainos
jaunimo mainų tarybai 2016 m. kvietimu pateiktas paraiškas, sprendžiamajame posėdyje, kurio metu buvo
aptartos gautos paraiškos bei nuspręsta dėl projektų finansavimo.
Gruodžio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo susitikime su
Užsienio reikalų ministerijos (URM) Rytų kaimynystės politikos departamento atstovais. Susitikimo metu buvo
diskutuota apie Lietuvos-Ukrainos jaunimo tarybos fondo prioritetus ir galimą įgyvendinimą 2017 m.
Gruodžio 8 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo susitikime su neseniai susikūrusia, bet
itin aktyvia Baltarusijos jaunimo organizacija „For Freedom“. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos jaunimo
politikos sistema, LiJOT veiklos, dalintasi patirtimi jaunimo dalyvavimo srityje.
Gruodžio 9 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė A. Eidukaitytė ir tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė
dalyvavo URM organizuotoje diskusijoje „Žodžio laisvės svarba užtikrinant žmogaus teises“. Diskusijoje paliestos
medijų raštingumo bei žiniasklaidos laisvės vaidmens mažinant neapykantos kurstymą temos.
Gruodžio 9 d. LiJOT atstovai kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) organizavo akciją, skirtą Tarptautinei
antikorupcijos dienai, „Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkėjimams“, kurios metu ragino atsisakyti kyšių,
sakė, kad jauni žmonės yra nusiteikę prieš korupciją.
Gruodžio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo LRS Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje,
kuriame buvo svarstomi Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimai. Posėdžio metu M. Zakarka dar kartą išsakė poziciją,
kad nevyriausybinių organizacijų veikla siekiant atstovauti viešajam interesui negali būti prilyginta lobistinei veiklai
ir negalime maišyti bei pagal tuos pačius kriterijus matuoti ne pelno siekiančias ir ne pelno siekiančias
nevyriausybines organizacijas. Komiteto metu buvo priimtas palankus nevyriausybinėms organizacijoms
sprendimas ir įstatymo projektas papildytas nuostata, kad nevyriausybinių organizacijų veikla nėra laikoma
lobistine.
Gruodžio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo LRS Laisvės premijų
komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas 2017 m. sausio 13 d. įteikti premiją Lietuvos
Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui.
Gruodžio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir viceprezidentė E. Sinkevičiūtė dalyvavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) Valdybos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartas preliminarus 2017 m. JTBA
biudžetas ir svarbiausi keliami tikslai.
Gruodžio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) organizuotoje
konferencijoje „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi stiprinimas savivaldybėse“, kurios metu
skaitė pranešimą tema „Jaunimas regionuose: lūkesčiai vietos savivaldai, bendradarbiavimui, darbo rinkai“.
Pranešimo metu M. Zakarka pabrėžė, kad suaugusiųjų neformalus švietimas apima ir jaunus žmones nuo 18 iki 29
m., tad, tam savivaldybėse taip pat turi būti skiriamas tinkamas dėmesys, kadangi šiuo metu dauguma priemonių
skiriama 40+ amžiaus kategorijai.
Gruodžio 20 d. LiJOT Valdybos narys T. Vadvilavičius dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento renginyje „Apvaliojo stalo diskusija. Vietos savivaldos modelis dirbant su socialinės rizikos šeimomis
ir priklausomais asmenis, identifikuojant gerosios praktikos modelius Šiaurės šalyse“.
Gruodžio 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo LRS Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje, kurio metu
pristatė LiJOT veiklas, įgyvendinamus projektus, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pasiūlymus
aktualiausiais valstybei klausimais ir didžiausius jaunimo politikos iššūkius, su kuriais susiduria jaunimo bei su
jaunimu dirbančios organizacijos.
Gruodžio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko S. Skvernelio bei
ŠMM ministrės J. Petrauskienės inicijuotame susitikime su įvairių įmonių, aukštojo mokslo įstaigų ir nevyriausybinių
organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Lietuvos švietimo bei aukštojo mokslo padėtį ir
perspektyvas. Susitikimo metu M. Zakarka pristatė LiJOT poziciją, kad šalia formaliojo ugdymo yra ir neformalusis
ugdymas, kuriam jau kurį laiką nėra skiriamas pakankamas dėmesys, taip pat nepripažįstamos neformaliuoju būdu
įgytos kompetencijos, nėra suvienodinti terminai teisinėje bazėje.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Gruodžio 1 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, kartu su Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (SADM) atstove D. Nakutyte bei Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) testavo
bandomąją/atnaujintą jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo metodiką. Testavimo metu buvo siekiama
padėti LMS įvertinti savo vykdomas veiklas, darbą su organizacijos nariais, vidinę komunikaciją, išteklių valdymą ir
kitas organizacijai aktualias sritis.
Gruodžio 2-4 d. LiJOT prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Labdaros ir
paramos fondo „Jauniems“ vykdomo projekto „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“
kompetencijų kėlimo renginyje regioninėms jaunimo organizacijų taryboms (RJOT). Renginio metu dalyviai
sužinojo apie regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką, diskutavo apie RJOT tikslus ir funkcijas, savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų darbą.
Gruodžio 3-4 d. vyko regioninių reikalų susitikimas. Susitikimo metu JRD vedė sesiją dėl jaunimo interesų
atstovavimo savivaldybėse gerinimo bei RJOT finansavimo. Taip pat vyko darbo grupės dėl regioninių jaunimo
organizacijų veiklos kokybės standarto bei socialinės veiklos bendrojo lavinimo įstaigose. Buvo diskutuojama dėl
bendrų veiklų 2017 m.
Gruodžio 6 d. vyko išskirtinai LiJOT organizacijoms skirtas susitikimas su „Microsoft Lietuva“ atstovais. Susitikimo
metu buvo pristatytos galimybės efektyvinti organizacijų darbą pasinaudojant „Microsoft“ siūlomais nemokamais
įrankiais, programomis ir programine įranga.
Gruodžio 8 d. „Vilnius Tech Park“ įvyko tradicinis LiJOT padėkos vakaras, kurio metu LiJOT Prezidentas M. Zakarka
įteikė nominacijas labiausiai jaunimui nusipelniusiems asmenims bei iniciatyvoms.
Gruodžio 9 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOSAS) organizuotuose Utenos jaunimo apdovanojimuose.
Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, kartu su JRD atstove D. Nakutyte bei Ateitininkų federacija testavo
bandomąją/atnaujintą jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo metodiką. Testavimo metu buvo siekiama
padėti Lietuvos Ateitininkų federacijai įvertinti savo vykdomas veiklas, darbą su organizacijos nariais, vidinę
komunikaciją, išteklių valdymą ir kitas organizacijai aktualias sritis.
Gruodžio 14 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė kartu su JRD atstove D. Nakutyte ir Lietuvos
liberalaus jaunimo (LLJ) atstovais testavo atnaujintą jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo metodiką.
Susitikimo metu buvo moderuojamas organizacijos įsivertinimas vykdomų veiklų, darbo su organizacijos nariais,
vidinės komunikacijos, išteklių valdymo ir kitose organizacijai aktualiose srityse.
Gruodžio 18 d. LiJOT Valdybos nariai J. Juodišiūtė, V. Polevičius bei T. Vadvilavičius lankėsi Akmenės rajono jaunimo
„Apskritojo stalo“ žiemos forume. Forumo metu su organizacijų atstovais buvo diskutuota apie regioninę jaunimo
politiką, vyko dokumentų rengimo, svarstymo bei priėmimo simuliacija. Po renginio su dalyviais buvo pasidalinta ir
teorine medžiaga, kuri leistų savarankiškai pagilinti žinias.
Gruodžio 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“
(RJOSAS) atstovais, kuriems plačiau pristatė LiJOT veiklą, įgyvendinamus projektus ir bendrai jaunimo politikos
situaciją Lietuvoje.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas

Gruodžio 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo
Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusiame Jaunimo informavimo taško atidaryme. Varėna tapo dar vienu miestu
prisijungusiu prie Eurodesk jaunimo informavimo tinklo – Viešojoje bibliotekoje atidaryta Eurodesk Lietuva
atstovybė, kurioje taško darbuotoja I. Kondratavičiūtė teiks konsultacijas įvairiais klausimais vietos jaunimui.
Atidaryme dalyvavo Eurodesk Lietuva savanorių tinklo savanorė Varėnoje G. Krupavičiūtė, bibliotekos darbuotojai,
direktorius ir 15 jaunų varėniškių.
Gruodžio 3–6 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė kartu su LRT Radijo žurnalistais ir Jungtinių Tautų
Pabėgėlių Agentūros darbuotojais vyko į Švedijos pabėgėlių stovyklas, kur turėjo galimybę susipažinti su jaunų
žmonių, turinčių prieglobsčio prašytojų/pabėgėlių statusą kasdienybe ir poreikiais: kokios informacijos jie siekia, ko
jiems trūksta, kokie stereotipai vyrauja visuomenėje apie tokius asmenis, kaip šiuos stereotipus sugriauti ir paneigti.
Gruodžio 5–9 d. Eurodesk Lietuva savanorė E. Morkevičiūtė dalyvavo jaunimo informavimo darbuotojų mokymo
kursuose Estijoje, kuriuos organizavo jaunimo informavimo agentūra ERYICA. Taline su kolegomis iš įvairių Europos
šalių: Didžiosios Britanijos, Estijos, Kroatijos, Airijos ir kt. buvo gilinamos žinios, kaip jaunimui pateikti aktualią
informaciją apie mobilumo galimybes, kaip spręsti kylančias problemas ir įveikti iššūkius.
Gruodžio 7–9 d. vyko „YIntro Advanced“ mokymo kursai pažengusiems jaunimo informavimo ir konsultavimo
darbuotojams. Juose dalyvavo Eurodesk Lietuva atstovybių regionuose darbuotojai, Eurodesk Lietuva programos
redaktorė U. Zakšauskaitė, dvi Eurodesk Lietuva suburto savanorių tinklo savanorės, jaunimo informavimo taškų ir
jaunimo darbuotojai. Mokymų metu išbandyti įvairūs jaunimo informavimo produktų kūrimo metodai, spręsti
iššūkiai, kylantys jaunimo informavimo darbuotojų darbe, gilintos metodinės žinios.
Gruodžio 13–14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo seminare „New perspectives on Youth
Work and Youth Entrepreneurship (YWYE)“ Briuselyje, Belgijoje. Seminaro metu pristatytas tyrimas apie jaunų
žmonių verslumą. Jaunų žmonių verslumas nėra verslo kūrimas, jaunimo nedarbo mažinimo tematika ar tik
ekonominis terminas. Tai kur kas platesnis gebėjimų ir savybių spektras. Seminaro metu keltas klausimas, ar tai
suvokia patys jauni žmonės ir dirbantys su jaunimu asmenys. Dažniausiai teigiamai atsako formaliojo švietimo
šalininkai, mažiausiai verslumo savo veiklose mato jaunimo organizacijos. Seminaro tikslas – kontaktų užmezgimas
ir tolimesnis su jaunimu dirbančiųjų bendradarbiavimas verslumo tematikoje.
Gruodžio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 40 002 peržiūros, patalpintos 44
naujienos, 4 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5 EurodeskTV vaizdo klipai. Europos
jaunimo portale patalpintos 6 naujienos (iš jų 5 anglų k.), 6 straipsniai, 1 renginys. Išsiųsti 4
naujienlaiškiai.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 9 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 27 pranešimai
įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas 1 163 kartus.

