Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2015 m. gruodžio mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:

Gruodžio mėnesį įvyko LIJOT Padėkos vakaras, kurio metu buvo apdovanoti labiausiai
jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipelnę asmenys.
Mėnesio pradžioje du savaitgaliai iš eilės buvo skirti išvažiuojamiesiems LiJOT valdybos bei
biuro 2016–ųjų metų planavimams, kurių metu aptartos 2015–ųjų metų veiklos ir sukurtas
2016–ųjų metų LiJOT veiklos planas.
Taip pat šis mėnesis buvo skirtas sėkmingam struktūrinio dialogo projekto IV ciklo veiklų
užbaigimui.
Taip pat groudžio mėnesį, dalyvaujant susitikimuose su įvairiomis valstybės institucijomis,
buvo plėtojama LiJOT pozicija pilietinio ir tautinio ugdymo klausimais, daug dėmesio skiriama
dalyvavimui darbo grupėse dėl Darbo su jaunimu koncepcijos parengimo bei Jaunimo
darbuotojų sertifikavimo sistemos atnaujinimo.
Gruodžio mėnesį startavo nauja LiJOT internetinio puslapio versija, buvo sukurtas LiJOT
profilis socialiniame tinkle „Instagram“, buvo derinami LiJOT tinklo kūrimo darbai.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo nacionalinės
Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje. Posėdžio metu
buvo diskutuojama apie Nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymo pataisas, kurias reikėtų priimti siekiant geriau
reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje.

GRUODŽIO 1 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos inicijuotos darbo grupės dėl pilietinio bei tautinio
ugdymo veiksmų plano 2016–2020 m. parengimo posėdyje.
Posėdžio metu M. Zakarka iškėlė klausimą dėl numatomo
finansavimo šio plano įgyvendinimui, kadangi pagal pirminį
pateiktą finansavimo projektą pilietiškumo skatinimo veikloms,
kurias galėtų įgyvendinti jaunimo organizacijos, praktiškai nėra
numatyta lėšų.

GRUODŽIO 3 D.
LiJOT valdybos nariai V. Gružauskas ir U. Anelauskaitė
dalyvavo Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje, skirtame
Tarptautinei žmogaus teisių dienai ir komiteto veiklos 25–mečiui
paminėti. Posėdyje buvo diskutuojama apie šalies pažangą
žmogaus teisių srityje bei ateities lūkesčius.

GRUODŽIO 9 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo darbo grupės dėl darbo su jaunimu
koncepcijos atnaujinimo posėdyje. Jo metu buvo
koreguojamos atskiros koncepcijos dalys.

GRUODŽIO 1 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė buvo
Ženevoje, kur dalyvavo Europos Jaunimo Forumo rengtame
studijos apie tarptautines jaunimo teises „International Law on
Youth Rights" pristatyme bei mokymuose apie nevyriausybinių
organizacijų įsitraukimą į Jungtinių Tautų visuotinės peržiūros
procesą.

GRUODŽIO 7 D.
Įvyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kurio metu buvo
nagrinėjama jaunimo verslumo tema. Pristatymus su
įžvalgomis pateikė Ūkio ministerija, Vidaus reikalų
ministerija bei Jaunimo reikalų tarybos nariai. Posėdžio
metu nuspręsta suorganizuoti atskirą darbo grupę jaunimo
verslumo klausimams nagrinėti ir sausio arba vasario
Jaunimo reikalų tarybos posėdyje priimti konkrečias
rekomendacijas bei pasiūlymus, skirtus valstybinėms
institucijoms.

GRUODŽIO 9 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Įvyko LiJOT Valdybos posėdis.

GRUODŽIO 4 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
apskritojo stalo diskusijoje apie atvirojo darbo su jaunimu įtaką
įgyvendinant „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Renginio metu buvo
aptariamas atvirojo darbo su jaunimu vaidmuo, ugdant jaunų
žmonių įgūdžius, reikalingus darbo rinkoje ir (re)integracijai į
švietimo sistemą, bei inovatyvūs atvirojo darbo su jaunimu
metodai, kurie gali padėti sėkmingai įgyvendinti „Jaunimo
garantijas“.

GRUODŽIO 89 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su AIESEC viceprezidentu verslo vystymui J.
Gecevičiumu. Susitikimo metu buvo aptartos galimybės
bendradarbiauti „Youth speak“ iniciatyvos veiklose.

GRUODŽIO 14 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
visuotiniame narių susirinkime. Susirinkimo metu M.
Zakarka sveikino susirinkusius ir linkėjo tinkamai
pasinaudoti LiJOT įdėtų pastangų dėka pasiektu
padidintu finansavimu regioninėms jaunimo
organizacijų taryboms 2016 m.

GRUODŽIO 16 D.

LiJOT valdybos nariai A. Mikalauskas, U. Anelauskaitė ir V.
Gružauskas dalyvavo jaunimo organizacijos DARBAS
suvažiavime, kurio metu organizaciją sveikino 12–ojo
gimtadienio proga.

GRUODŽIO 6 D.
Įvyko tradicinis LiJOT padėkos vakaras. Renginyje dalyvavo
daugiau kaip 130 kviestinių svečių.

GRUODŽIO 10 D.
Įvyko LiJOT Valdybos išvažiuojamasis posėdis. Šio posėdžio
metu su LiJOT dokumentais bei veikla buvo supažindinti
naujieji valdybos nariai, diskutuota apie LiJOT strategiją, jos
įgyvendinimą, tradicinius renginius ir pagrindines 2015 m.
vykusias veiklas. Taip pat pradėtos planuoti 2016 m.
pagrindinės veiklos.

GRUODŽIO 1112 D.
LiJOT valdybos nariai J. Juodišiūtė ir V. Gružauskas
dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
„Apskritas stalas“ padėkos vakare.

GRUODŽIO 18 D.
Į LiJOT biurą Lietuvos skautija, kaip ir prieš
kiekvienas Kalėdas, atnešė Betliejaus ugnį 
žmonijos draugystės ir brolybės simbolį, vienijantį
visą pasaulį.

GRUODŽIO 22 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva
programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
darbo ministerijos atstovais M. Misevičiūte ir A. Skaržinsku.
Susitikimo metu buvo aptarti jaunimo informavimo ir
konsultavimo sistemos vystymo lūkesčiai ir planai 2016
metams.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime
su Eurodesk Lietuva atstovais regionuose.
Susitikimo metu M. Zakarka trumpai pristatė LiJOT
veiklą ir kartu su Eurodesk atstovais diskutavo apie
tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

GRUODŽIO 8 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Atvirojo darbo su
jaunimu įtaka įgyvendinant jaunimo garantijas“. Renginio
metu susipažinta su Estijos, Liuksemburgo ir Švedijos
tyrėjų pateiktomis įžvalgomis informacinio darbo su
jaunimu klausimais.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė,
redaktorė I. Jotkaitė ir savanorė B. Umbrasaitė
organizavo Eurodesk Lietuva nacionalinį tinklo susitikimą,
kurio metu Eurodesk Lietuva atstovams buvo pristatyti
2016 metų tinklo planai, mokymosi galimybės, JTBA
atstovai pristatė „Erasmus+“ programos prioritetus 2016
metams ir Europos savanorių tarnybos 20–mečio planus,
vyko darbas grupėse.

GRUODŽIO 8 D.

GRUODŽIO 810 D.

GRUODŽIO 7 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė
A. Graikšaitė dalyvavo „Child and Youth Finance
International“ organizuotame nuotoliniame
seminare apie pasaulinę pinigų savaitę (Global
Money Week). Seminaro metu buvo pristatyti
turimi resursai ir medžiaga.

GRUODŽIO 15 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė
susitiko su „Žinių radijo“ redaktore L. Abromaityte.
Susitikime buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės
kuriant radijo laidą „Man 20–keli“. Nutarta pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį, kuri nuo 2016 m. Eurodesk
Lietuva programai leis aktyviai įsitraukti kuriant laidą
jauniems žmonėms.

GRUODŽIO 16 D.

žinauviską.lt portale suskaičiuota 36 680 peržiūrų, atsakyta į
70 užklausų, patalpinta 60 naujienų, 13 „Žinau viską“ žurnalistų
straipsnių ir 4 Eurodesk TV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpintos 72 naujienos (2 iš jų anglų
kalba).
Gruodžio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 5 straipsniai, o
Facebook puslapyje 24 pranešimai įvairiomis temomis.
Tinklapis lapkritį buvo peržiūrėtas 7645 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 36 680 peržiūros.
www.lijot.lt 7645 peržiūros.

