Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2015
m. sausio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Sausio mėnesį vyko pasiruošimas didžiausiai LiJOT informacinei, pilietiškumo skatinimo
kampanijai „Man Ne Dzin“. Jo metu buvo suplanuotos kampanijos veiklos, komunikacija,
bendradarbiavimas su kampanijos partneriais ir LiJOT organizacijomis. LiJOT Prezidentas
susitikimo su Vyriausiąja rinkimų komisija metu pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria
numatomas glaudus abiejų organizacijų bendradarbiavimas, įgyvendinant kampaniją „Man ne
dzin“.
Šį mėnesį įvyko ir 7 projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvaciniai renginiai, kurių metų
su savanoryste buvo supažindinta apie 100 jaunų žmonių. O prie projekto prisijungė 63 nauji
savanoriai.
Taip pat sausio mėnesį buvo ruošiama paraiška programai Erasmus+, skirta struktūrinio dialogo
vystymui regionuose.
Sausį LiJOT atstovai dalyvavo Islandijoje vykusioje konferencijoje „The importance of youth
organisations for society and democracy”. Besidalindami gerąja patirtimi, jie pristatė LiJOT
atliktą tyrimą apie jaunimo NVOkuriamą socialinę vertę. Konferencijoje taip pat dalyvavo
pranešėjai iš Danijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų bei Islandijos.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis sausio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Sausio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Sausio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos
inicijuotame susitikime dėl Kovo 11 d. skirtos akcijos „Lietuvai ir man”. M. Zakarka susitikimo
metu pristatė LiJOT galimybes prisidėti prie šios iniciatyvos skatinant kuo daugiau jaunų žmonių
joje dalyvauti.
Sausio 7 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT Prezidentas M. Zakarka
dalyvavimo susitikime su komunikacijos agentūra BVRG Burson-Marsteller dėl 2015 m.
komunikacijos strategijos kūrimo struktūriniam dialogui.
Sausio 12 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su A. Rapalaite
dėl struktūrinio dialogo metodinio leidinio rengimo.
Sausio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo
aptartas abiejų organizacijų galimas bendradarbiavimas 2015 m., pasidalinta informacija apie
pagrindinius abiejų organizacijų metinius prioritetus bei veiklas.
Sausio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) atstovais. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
tarp LiJOT ir VRK, kuria numatomas glaudus abiejų organizacijų bendradarbiavimas
įgyvendinant kampaniją „Man ne dzin“.
Sausio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo iškilmingame laisvės gynėjų dienos
minėjime Lietuvos Respublikos Seime.
Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo
agentūros organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje apie strateginių partnerysčių programos
projektų konkursą, galimus jo prioritetus, kurie būtų naudingi vystant Lietuvos jaunimo politiką.
Sausio 14 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su Europos
socialinio fondo agentūros atstovais dėl projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika
įgyvendinimo“.
Sausio 15-18 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis, LiJOT projektų
koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Islandijoje vykusioje
konferencijoje „The importance of youth organisations for society and democracy”.
Besidalindami gerąja patirtimi pristatėme LiJOT atliktą tyrimą apie jaunimo NVOkuriamą
socialinę vertę. Konferencijoje taip pat dalyvavo pranešėjai iš Danijos, Švedijos, Norvegijos,
Estijos, Suomijos, Farerų salų bei Islandijos.

Sausio 19 d . LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT tarptautinių reikalų
savanoris P. Dabrila dalyvavo susitikime JTBA su R. Verseckaite dėl „Idea Labs“.
Sausio 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su jaunųjų profesionalų programos „Kurk
Lietuvai“ atstovais, kurie atlieka savo darbą Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Susitikimo
metu buvo aptarta esama jaunimo nedarbo situacija Lietuvoje ir galimos priemonės šios
problemos sprendimui.
Sausio 22 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė, LiJOT Prezidentas M. Zakarka,
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis bei LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė
dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje.
Sausio 27 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su VšĮ „Psichikos sveikatos
perspektyvos“ direktore K. Levickaite. Susitikimo metu buvo aptartas galimas abiejų
organizacijų bendradarbiavimas informuojant jaunus žmones apie psichinę sveikatą, jos svarbą,
padėtį Lietuvoje.
Sausio 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su naujienų portalo DELFI
atstovais. Susitikimo metu buvo nutarta pratęsti bendradarbiavimą įgyvendinant kampaniją „Man
ne dzin“ ir kitus socialinius LiJOT projektus.
Sausio 28 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Baltijos jūros fondo
valdybos posėdyje. Posėdžio metu patvirtintas 2015-tųjų metų biudžetas, aptartos fondo veiklos.
Sausio 30 d. LiJOT tarptautinių reikalų savanoris P. Dabrila pristatė visus reikiamus dokumentus
„UNESCO youth meeting“ projektui.
Sausio 30 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su
Šiaurės-Baltijos nacionalinių tarybų atstovais. Susitikimo metu aptartas artėjantis ŠiaurėsBaltijos šalių susitikimas Vilniuje.
Sausio 31 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos 25-mečio šventėje. Renginio metu M. Zakarka sveikino jo dalyvius ir linkėjo visiems
stipriau bendradarbiauti jaunimo politikos srityje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Sausio 14 d. LiJOT Projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo susitikime
su M. Grajausku iš OVC Consultating.
Sausio 16 d. regioninių reikalų savanorė G. Vaičiūnaitė buvo susitikusi su Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”. Susitikimo metu narės organizacijos diskutavo apie
2015 m. veiklas.

Sausio 23 d. regioninių reikalų savanorė G. Vaičiūnaitė ir valdybos narė J. Juodišiūtė lankėsi
Ukmergės jaunimo forume. Buvo pristatyta LiJOT veikla bei diskutuojama apie Ukmergės
jaunimo problemas ir jų sprendimo būdus.
Sausio 27 d. LiJOT Projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su M.
Grajausku iš OVC Consultating. Susitikimo metu buvo aptariamas LiJOT žiemos forumo
turinys.
Sausio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Šiuolaikinių didaktikų centro atstovais.
Susitikimo metu buvo aptartas organizacijų bendradarbiavimas tradiciniame LiJOT renginyje
„Žiemos forumas“.
Sausio 29 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo LiJOT JNVO veiklos
stiprinimo sistemos pilotinio projekto dalyvių susitikime. Susitikimo metu buvo nuspręsta kokia
internetinė priemonė bus naudojama sistemos plėtojimui, pristatyti LiJOT siūlomi paslaugų
paketai.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Sausio 8 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojomis dėl Europos
jaunimo savaitės (EJS) veiklų viešinimo bei „Žinau viską“ žurnalistų tinklo 2015 m. Sutarta per
vasario mėnesį išbandyti naujas bendravimo platformas su žurnalistų tinklu, atlikti paskutinius
atnaujinimo darbus; apžvelgti EJS komunikacijos kanalai.
Sausio 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
Vilniaus jaunimo informacijos centro organizuotame renginyje „Tikrasis „Facebook“ veidas“.
Gilintasi į pagrindines privatumo saugumo socialiniuose tinkluose taisykles.
Sausio 14d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.
Sausio 15d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Šiaulių ir Joniškio jaunimo darbo centruose.
Sausio 16 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Sausio 20d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Kauno jaunimo darbo centre.

Sausio 20 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė dalyvavo susitikime su I. Paludnevičiūte dėl
struktūrinio dialogo leidinių redagavimo. Sutartos datos, kada bus atlikti redakciniai darbai.
Sausio 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos organizuotame renginyje „Komunikacijos
tendencijos ir prognozės Lietuvoje ir Europoje“. Gilintasi į esamą situaciją Europoje bei
nagrinėtas „Ergo“ komunikacijos pavyzdys Lietuvoje. Po renginio radėta plėtoti Eurodesk
Lietuva veiklos komunikacijos strategija.
Sausio 26 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė dalyvavo „Samsung“ organizuotame
finaliniame renginyje „Mokykla ateitčiai“. Eurodesk Lietuva įsteigė prizą Švenčionėlių
Mindaugo gimnazijai už geriausiai pristatytą planą, kaip galima integruoti naująsias
technologijas pamokų metu.
Sausio 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir LiJOT prezidentas M.
Zakarka dalyavo susitikme su Vilniaus miesto jaunimo reikalų koordinatoriumi J. Laniausku ir
Vilniaus jaunimo informacijos centro vadove I. Mažonavičiūte. Susitikimo metu buvo aptartos
Vilniaus jaunimo informacijos centro perspektyvos, veiklos 2015 m., taip pat LiJOT ir Vilniaus
miesto savivaldybės bendradarbiavimas plėtojant ir vystant Vilniaus jaunimo informacijos
centrą.
Sausio 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su „Kurk Lietuvai“
programos dalyviais, kuriems buvo pristatyta Eurodesk tinklo veikla, jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos kūrimas Lietuvoje. Pasidalinta patirtimi administruojant jaunimo
informacijos portalą www.žinauviską.lt, aptarti jaunimui dažniausiai kylantys klausimai ir
iššūkiai ieškant informacijos.
Sausio 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su P. Babrauskaite dėl mobilumo vasarą skatinimo kampanijos įgyvendinimo 2015 m.
P. Babrauskaitė pasirinkta kaip nauja savanorė, atsakinga už kampanijos įgyvendinimo procesus.
Sausio 27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Europos jaunimo kortelės atstove. Susitarta dėl bendradarbiavimo atnaujinimo.
Sausio 27 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.
Sausio 29 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ motyvacinių-informacinių renginių
moderatorės R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Sausio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir savanorė
P. Babrauskaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva atstovybės atidaryme Anykščiuose. Atidarymo metu

buvo pristatytas Eurodesk tinklas, teikiamos paslaugos. Atidarymo šventėje dalyvavo Anykščių
miesto mero patarėjas, jaunimo reikalų koordinatorė, partneriai ir jauni žmonės.
Sausio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 54 346 peržiūros, atsakyta į 30 užklausų,
patalpinta 53 naujienos, 4 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpinta 18 naujienų (iš jų 5 anglų kalba), 2 straipsniai ir 13 renginių
(iš jų 6 anglų kalba).
Sausio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 4 straipsniai, o Facebook puslapyje 20 pranešimų
įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas 6111 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

54 346 peržiūros;
6 111 peržiūros.

