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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta 
didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. Tai yra 
skėtinė organizacija, šiuo metu vienijanti 66 nacionalines jaunimo 
organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų tarybas, o tai yra 
tūkstančiai jaunų žmonių.

LiJOT 20II–20I8 METŲ STRATEGIJA

Svarbiausias visuomenės, valdžios, verslo 
ir mokslo partneris, įgalinant jauną žmogų 
kurti savo ir valstybės darnią gerovę.

• Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veik-
los pagrindas yra interesų pažinimas bei le-
gitimus atstovavimas, paremtas brandžios 
demokratijos principais. Konsoliduota narių 
nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos 
veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT Prezi-
dentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija, 
vykdydami veiklą, vadovaujasi bendrai sutar-
tais narių interesais.

• Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomy-
bę mes siekiame prasmingo ir ilgalaikio ben-
dradarbiavimo.

Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos 
jaunimo organizacijų interesų atstovavimui 
bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių 
pokyčių.

• Kūrybiškai veikdami kartu ir atskleisdami 
naujų idėjų potencialą mes nuolat mokomės 
vieni iš kitų.

• Kurdami įvairovei atvirą aplinką mes 
ieškome bendrų sprendimų.

• Savanorystę laikydami jaunimo veiklos 
pagrindu puoselėjame profesionalų ir 
atsakingą savanoriškos veiklos organizavimą.

• Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą 
aiškiai ir laiku pateikiame visą aktualią in-
formaciją apie savo strategiją, sprendimus ir 
procedūras.

I. Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas.

II. Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir 
valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti.
 

III. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir 
jaunimo informavimas.

IV. LiJOT vystymas.

LiJOT STRATEGINĖS KRYPTYS (20II–20I8 M.)

VIZIJA MISIJA

VERTYBĖS
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ĮVADAS
Mieli LiJOT organizacijų nariai,

2016 m. buvo pilni pokyčių, kurie mums 
visiems atnešė ir nemažai iššūkių. Džiaugiuo-
si, kad nei vienas iššūkis mums – jaunimo bei 
su jaunimu dirbančioms organizacijoms – 
nepasirodė pernelyg sudėtingas ir visi kartu, 
po vienu skėčiu, dar kartą įrodėme, kokie 
stiprūs esame.

Praėjusiais metais dalyvavome Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimuose ir metų 
pabaigoje visi turėjome kurti naują santykį 
su pasikeitusiais Ministrais, naujojo Seimo 
nariais, komisijų bei komitetų atstovais. 
Šiandien gera matyti, kad su šiuo iššūkiu 
puikiai susitvarkėme ir, panašu, kad galėsime 
atstovauti LiJOT organizacijų interesus taip 
pat tvirtai, kaip ir anksčiau.

Seimo rinkimai atnešė ne vien iššūkių, bet ir laimėjimų – 2016 m., įgyvendinę informacinę 
jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin“, sulaukėme rekordinio jaunų 
žmonių aktyvumo rinkimuose. Prie balsadėžių nuėjo net 37,8% jaunų žmonių, kuriems buvo 
svarbu, kas valdys mūsų šalį.

Praėjusiais metais buvo gera matyti ir stiprėjančią regioninę jaunimo politiką – smarkiai į 
priekį pažengė bendradarbiavimas tarp apskritųjų stalų, matomas akivaizdus organizacijų 
kompetencijų augimas, visai netrukus bus pristatytas Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
(RJOT) kokybės standartas, ruoštas visus praėjusius metus.

Lygiai taip pat stiprūs pernai buvome ir tarptautinėje jaunimo politikoje. Bene didžiausias 
pasiekimas – šešėlinės ataskaitos apie jaunimo situaciją Lietuvoje Jungtinių Tautų (JT) 
Žmogaus teisių tarybai pateikimas. Akivaizdu, kad tai buvo mūsų visų ilgo ir kryptingo darbo 
vaisiai.

Linkiu ir toliau taip drąsiai pasitikti iššūkius ir pokyčius, kurie dažniausiai būna naujų ir sėk-
mingų procesų pradžia! Visi kartu stiprinkime mūsų skėtį, kuris šiemet, 2017 m., švenčia ne-
paprastai svarbią – 25-erių metų sukaktį. Tai 25-eri pokyčių, didelių laimėjimų ir reikšmingų 
procesų metai, kurių dalimi esame kiekvienas!

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
Prezidentas Mantas Zakarka
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2016 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LiJOT) veiklas toliau vykdė pagal 2011–2018 
m. strategiją ir plėtojo jas trimis lygmenimis: 
regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu. Ke-
turios LiJOT strategijoje įvardintos kryptys 
organizacijai leido įgyvendinti savo tęsiamas 
ir naujas veiklas, stiprinti savo organizacijas, 
kelti jose veikiančio jaunimo kompetencijas. 
Taip pat toliau buvo aktyviai bendradarbiau-
jama su kitų šalies sektorių atstovais, part-
neriais, žiniasklaida, drauge įgyvendinamos 
naujos bei tradicinės veiklos.

LiJOT strategijoje įvardinta I-oji veiklos kryp-
tis – žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas – skirta užtikrin-
ti jaunimo organizacijų atstovavimą bendra-
darbiaujant su Lietuvos valdžios instituci-
jomis bei kitais visuomeninio sektoriaus 
veikėjais, vykdyti jaunimo politikos situaci-
jos stebėseną, dalyvauti su ja susijusiuose ir 
jai įtaką darančiuose procesuose, formuoti 
jaunimo organizacijų poziciją bei ja remian-
tis atstovauti po LiJOT skėčiu esančias nares.

Įgyvendinant šią veiklos kryptį ir skatinant 
LiJOT organizacijų įsitraukimą į bendrų po-
zicijų formavimą, tradiciškai vyko 2 LiJOT 
Asamblėjos. Pavasario Asamblėjos metu 

buvo išrinkti du Valdybos nariai bei penki 
Kontrolės komisijos nariai, o Rudens Asam-
blėjos metu išrinktas vienas Valdybos narys 
bei išrinkti labiausiai jaunimui ir jaunimo 
organizacijoms nusipelnę asmenys, kurie 
buvo apdovanoti LiJOT padėkos vakare. Tiek 
rudens, tiek ir pavasario Asamblėjose priimti 
aktualūs dokumentai, kurių pagrindu LiJOT 
vykdė savo veiklą 2016 m. bei siekė bendrai 
priimtų tikslų įgyvendinimo.

2016 m. tarptautinių reikalų srityje buvo 
kaip niekad gausūs veiklomis. Tradiciškai 
dalyvauta visuose statutiniuose Europos 
Jaunimo Forumo renginiuose, kurių vienas 
šiais metais buvo ypatingai svarbus – Euro-
pos Jaunimo Forumo Generalinė Asamblė-
ja. LiJOT aktyviai pasisakė įvairiais jaunimo 
politikos klausimais Europos Sąjungos ir 
globaliu mastais. 2016 m. buvo tęsiamas ir 
stiprinamas bendradarbiavimas su Šiau-
rės-Baltijos šalių nacionalinėmis jaunimo or-
ganizacijų tarybomis. Taip pat šie metai buvo 
išskirtiniai JTO veiklų kontekste, nes LiJOT 
pateikė šešėlinę ataskaitą JTO Žmogaus 
teisių tarybai, kurioje apžvelgė jaunimo 
diskriminaciją dėl amžiaus darbo rinkoje ir 
jaunimo psichikos sveikatos situaciją.
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Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir 
valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti 
kryptis siekia užtikrinti LiJOT narių 
institucinę plėtrą, plėtoti bei skatinti jaunimo 
įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti tam 
palankią aplinką, telkti narius bendroms ini-
ciatyvoms kurti, įgyvendinti ir pan.

2016 m. buvo skirti stiprinti regioninių jauni-
mo organizacijų tarybų veiklą bei efektyvinti 
nacionalinių jaunimo organizacijų darbą re-
gioninės jaunimo politikos srityje.

Taip pat 2016 m. pradžioje, siekiant LiJOT 
organizacijas nares dar labiau palaikyti kuo 
įvairesnėmis priemonėmis bei skatinti tar-
pusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, 
startavo LiJOT tinklas, kuris šiuo metu yra 
atviras visoms LiJOT organizacijoms.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas 
ir jaunimo informavimas – LiJOT veiklos 
kryptis, skirta didinti jaunimo organizacijų 
veiklos žinomumą, visuomenėje formuo-
ti iniciatyvaus ir atsakingo jauno žmogaus 
įvaizdį, plėsti jaunimo informavimo įrankius 
šalyje ir pan.

2016 m. Eurodesk Lietuva toliau stiprino ir 
plėtojo atstovų regionuose tinklą, taip už-
tikrindama kokybišką jaunimo informavimo 
ir konsultavimo sistemą. Buvo pradėta dirbti 
su pabėgelių tema, įkurtas Eurodesk sava-
norių tinklas regioniniu lygmeniu.

2016 m. buvo išleistas 1 LiJOT „Po skėčiu“ 
numeris, kuris LiJOT organizacijas supažin-
dino su trimis raktais į sėkmę. Taip pat šiais 
metais vykdyta įvairiapusė komunikacija 
LiJOT valdomais komunikacijos kanalais. 
Išlaikyta tvirta partnerystė su žiniasklai-
dos priemonėmis, viešinant LiJOT veiklą, 
jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
aktualijas bei pozicijas svarbiais klausimais. 
Socialiniuose tinkluose įgyvendintos skirtin-
gos akcijos bei turinio projektai.

Jau tradiciškai, kaip ir prieš kiekvienus 
rinkimus, 2016 m. buvo įgyvendinta infor-
macinė pilietiškumo ugdymo kampani-
ja „Man ne dzin“, kuri šiemet buvo ryškiai 
matoma viešojoje erdvėje ir stengėsi pasiekti 
kuo platesnę jaunų žmonių auditoriją.

LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT strategijos 
veiklos kryptis, kurios tikslai – skatinti neat-
stovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą 
į LiJOT, užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą 
ir nepriklausomumą, reguliariai efektyvinti 
LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus, 
reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizaci-
jos vidinių struktūrų darbo reglamentavimą, 
plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai 
vystyti.

2016 m. prie LiJOT prisijungė 2 naujos or-
ganizacijos, 1 organizacija iš organizacijos 
Stebėtojos tapo Nare. 2016 m. pratęstas ben-
dradarbiavimas su ilgalaikiais LiJOT part-
neriais privačiame sektoriuje bei sukurtas 
naujas santykis su valdžios institucijų 
atstovais, pasikeitusiais po 2016 m. Seimo 
rinkimų tam, kad LiJOT organizacijų interesai 
būtų atstovaujami taip pat efektyviai, kaip 
anksčiau.
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I. STRATEGINĖ 
VEIKLOS KRYPTIS

ŽINIOMIS GRĮSTAS JAUNIMO IR 
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 

ATSTOVAVIMAS
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LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo or-
ganizacijų tarybos narių susirinkimas, turin-
tis visas visuotinio narių susirinkimo teises. 
Tradiciškai per metus įvyksta dvi – pavasario 
ir rudens – Asamblėjos. Jų metu organizaci-
jos narės priima, keičia arba pildo LiJOT 
veiklą apibrėžiančius dokumentus, renka 
Prezidentą, Valdybos narius ir Kontrolės 
komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus į 
Jaunimo reikalų tarybos narius, priima nau-
jus LiJOT narius ir kt.

Asamblėjoje prie LiJOT organizacijų prisi-
jungė dvi naujos Stebėtojos – ESN Lietuva 
ir Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų 
sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“. „Frater-
nitas Lituanica“ bendru nutarimu nepriimta 
į Stebėtojas.

Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT 
Prezidento ir Valdybos metinės LiJOT 
veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinta 
LiJOT Kontrolės komisijos išvada dėl 
Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos 
ataskaitos. Dviejų metų kadencijai išrinkti 
LiJOT valdybos nariai Jurgita Juodišiūtė ir 
Vladas Polevičius. Į LiJOT Kontrolės komisiją 
vienerių metų kadencijai išrinkti 5 asmenys: 
Agnė Albrechtaitė, Lukas Kornelijus 
Vaičiakas, Odeta Bartašiūtė, Raimonda 
Bogužaitė, Monika Simaškaitė.

LiJOT ASAMBLĖJOS

40-OJI LiJOT 
PAVASARIO 

ASAMBLĖJA
2016 m. balandžio 23–24 d. Druskininkuose 
vyko 40-oji LiJOT pavasario Asamblėja. Jos 
metu priimti organizacijai svarbūs dokumen-
tai, išrinkti ir deleguoti nauji LiJOT jaunimo 
politikos formavimo ir valdymo organų (Li-
JOT Valdybos, Kontrolės komisijos) nariai.
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40-OJOJE LIJOT ASAMBLĖJOJE PRIIMTI 
DOKUMENTAI

REZOLIUCIJA DĖL VALSTYBĖS ALKOHOLIO 
KONTROLĖS POLITIKOS

Rezoliucijoje LiJOT ragina atsakingas 
institucijas nuosekliai diegti veiksmingas ir 
mokslu grįstas alkoholio vartojimo mažini-
mo priemones ir siūlo:

1. Nuosekliai ir sistemingai didinti akcizo 
mokestį visoms alkoholinių gėrimų grupėms;

2. Visiškai uždrausti visų formų alkoholinių 
gėrimų reklamą;

3. Riboti alkoholinių gėrimų prieinamumą:

3.1. Leisti prekiauti alkoholiniais gėrimais tik 
specializuotose parduotuvėse, atskirai nuo 
kitų prekių;

3.2. Sutrumpinti prekybos alkoholiniais gėri-
mais laiką, uždraudžiant prekybą nuo 20 val. 
vakaro iki 10 val. ryto;

4. Iki 0,00 promilių sumažinti leistiną alko-
holio koncentracijos kiekį kraujyje visiems 
vairuotojams;

5. Sureguliuoti alkoholinių gėrimų licenci-
javimo tvarką: didinti rinkliavą už licencijų 
išdavimą, licencijas padaryti terminuotas, 
griežtinti licencijos išdavimo sąlygas ir reika-

lavimus alkoholio vartojimui pardavimo 
vietoje bei atsakomybę už prekybos alkoho-
liniais gėrimais reikalavimų pažeidimus, nu-
matant licencijos panaikinimą po vieno ūkio 
subjekto nusižengimo;

6. Lietuvos teisinėje bazėje apibrėžti 
administracinių teisės pažeidimų imitavimo 
sąvoką, kad atsakingų institucijų adminis-
tracinių teisės pažeidimų (alkoholinių 
gėrimų įsigijimo nepilnamečiams) imitavimo 
įgyvendinimas taptų teisėtai ir nuosekliai 
taikoma praktika, kaip tai daroma kitose 
šalyse (pvz., Jungtinė Karalystė, Švedija, 
Vokietija, JAV);

7. Įvesti alkoholinių gėrimų žymėjimą įspė-
jamaisiais užrašais ir paveikslais apie žalą 
sveikatai bei pateikti informaciją apie gėrimų 
sudėtį, maistinę vertę, kaloringumą ir gryno-
jo alkoholio kiekį pakuotėje;

8. Sistemingai diegti ir teikti minimalios 
intervencijos paslaugas, apmokamas iš 
Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšų, pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje ir užtikrinti, kad šios 
paslaugos būtų prieinamos kiekvienam 
piliečiui nepriklausomai nuo gyvenamosios 
vietos;

9. Užtikrinti nuolatinį bei sistemingą švieti-
mo įstaigose vykdomą alkoholio prevencijos 
programų finansavimą.
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SIŪLYMAI BŪSIMOSIOS XVII-OSIOS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 
PROGRAMAI

Siūlymai siekia atkreipti didžiausių Lietuvos 
politinių partijų dėmesį į jaunimui ir jauni-
mo politikai aktualius klausimus, kokiais 
prioritetais remiantis jaunimo srityje gali būti 
formuojama XVII-osios Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programa po 2016 m. spalio 9 d. 
vykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. 
Šiame dokumente LiJOT teikia pagrindinius 
pasiūlymus šioms prioritetinėms ir ypatin-
gos skubos darbų reikalaujančioms temoms:

1. Jaunimo veiklos finansavimas ir infra-
struktūra;
2. Jaunimo savanoriška veikla ir užimtumas;
3. Neformaliojo ugdymo metu įgytų kompe-
tencijų pripažinimas;
4. Jaunimo pilietiškumas ir jo ugdymas;
5. Jaunimo sveikata;
6. Jaunimo ir socialinis verslumas.

2016 m. spalio 22–23 d. Vilniuje įvyko 41-oji 
LiJOT rudens Asamblėja.
Asamblėjoje buvo patvirtinta LiJOT Preziden-
to ir Valdybos veiklos ataskaita. 

41-OJI LiJOT RUDENS 
ASAMBLĖJA

Jaunųjų gydytojų asociacija tapo LiJOT 
Nare. Europos bendruomenės centras, Jau-
nieji liberalcentristai, Lietuvos jaunųjų Euro-
pos federalistų organizacija ir Lietuvos jūrų 
skautija buvo pašalinti iš LiJOT Narių.

Pusantrų metų kadencijai išrinktas LiJOT 
Valdybos narys – Tadas Vadvilavičius.

Asamblėjos delegatai išrinko labiausiai 
jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipel-
niusius asmenis, geriausias metų jaunimo 
iniciatyvas bei labiausiai pasižymėjusius 
jaunimo lyderius, kurie buvo apdovanoti Li-
JOT padėkos vakare.
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41-OJOJE LIJOT ASAMBLĖJOJE SVARSTYTI 
DOKUMENTAI

Svarstyta pozicija dėl psichologų praktinės 
veiklos įstatymo, buvo nutarta neteikti šio 
dokumento ir jį tobulinti bei pateikti 42-ojoje 
LiJOT pavasario Asamblėjoje.

2016 m. įvyko 3 LiJOT vadovų klubai. Vasario 
11 d. įvyko informacinis vadovų klubas, 
kuriame buvo pristatyta kas vyks 2016 m.,
kokie tradiciniai LiJOT renginiai bei projektai 
planuojami bei buvo supažindinta su 
startuosiančia vidine LiJOT organizacijų 
bendravimo ir bendradarbiavimo sistema – 
LiJOT tinklu.

Taip pat 2 Vadovų klubai tradiciškai įvyko 

prieš Asamblėjas balandžio 14 d., prieš 40-
ąją Pavasario Asamblėją, bei spalio 13 d., 
prieš 41-ąją Rudens Asamblėją.

Vadovų klubų metu buvo pristatyti kandi-
datai į LiJOT Valdybą bei dokumentai, kurie 
buvo teikiami 40-ajai ir 41-ajai LiJOT Asam-
blėjoms.

LiJOT VADOVŲ KLUBAI

JAUNIMO REIKALŲ 
TARYBOS

VEIKLA
Jaunimo reikalų taryba (JRT) yra prie 
Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
(SADM) visuomeniniais pagrindais veikianti 
kolegiali patariamoji institucija, kuri 
sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu 
iš valstybės institucijų, įstaigų ir Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos atstovų.

2016 m. daugiausiai dėmesio buvo skir-
ta jaunimo verslumo, sveikatos, jaunų 
žmonių pilietiškumo bei informacinio sau-
gumo temoms. Per 2016 m. įvyko 5 nuo-
latiniai posėdžiai Vilniuje ir 1 išvažiuoja-
masis posėdis Visagino savivaldybėje. JRT 
vykdė savo veiklą vadovaudamasi 2015 m. 
patvirtintomis 2015—2017 m. JRT veiklos 
gairėmis.
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2016 m. kovą vykusiame posėdyje JRT 
analizavo Jaunimo garantijų iniciatyvos 
Lietuvoje įgyvendinimą bei SADM 
rengiamą Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, 
teikė pasiūlymus galimoms metinėms JRD 

veikloms, siekiant aktyvesnio JRD darbo 
su jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis. JRT nariai kritikavo Lietuvos 
darbo biržos įgyvendinamas priemones 
Jaunimo garantijų iniciatyvos kontekste 
ir dar kartą pateikė savo siūlymus dėl 
efektyvesnio šios programos įgyvendinimo.
Taip pat JRT nariai pateikė pasiūlymus ir 
svarstomam Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymo projektui, siekiant į jį įtraukti jauni-
mo darbuotojo sąvoką. Tame pačiame 
posėdyje buvo patvirtinta ir JRT pirmininko 
pavaduotoja, kuria tapo SADM atstovė Jolan-
ta Sakalauskienė.

2016 m. antroje pusėje JRT iniciatyva 
buvo organizuotas posėdis-susitikimas 
su Valstybės saugumo departamento 
(VSD) atstovais. Susitikimo metu buvo 
aptariamos galimos informacinės grėsmės 
Lietuvoje veikiančioms jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms. 
Taip pat buvo pasidalinta informacija, 
su kokiomis didžiausiomis grėsmėmis 
Lietuvoje gali susidurti jauni žmonės bei 

2016 m. pradžioje didžiausias dėmesys 
buvo skiriamas jaunimo verslumo tema-
tikai. Po vykusių susitikimų ir temos 
nagrinėjimo, vasario mėnesį buvo patvirtinti 
ir atsakingoms institucijoms pateikti JRT 
siūlymai dėl jaunimo verslumo situacijos 
Lietuvoje. JRT išsakė aiškią poziciją dėl 
jaunimo verslumo ugdymo strategijos 
parengimo, EBPO rekomendacijų Lietuvoje 
įgyvendinimo, jaunų žmonių galimybių pasi-
naudoti rizikos kapitalo fondais, bendradar-
bystės centrų kūrimo ir aukštųjų Lietuvos 
mokyklų įsitraukimo ugdant verslumo 
įgūdžius. Dalis JRT priimtų rekomendacijų 
buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos Ūkio 
ministerijos parengtą verlsumo skatinimo 
planą su numatytomis konkrečiomis 
priemonėmis jų įgyvendinimui.
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įvairios nevyriausybinės organizacijos ir 
kaip būtų galima atpažinti šias grėsmes 
realioje jaunų žmonių bei organizacijų 
veikloje. Posėdžio metu buvo nutarta, 
kad VSD galėtų dažniau teikti panašaus 
pobūdžio rekomendacinę informaciją 
nevyriausybinėms organizacijoms. Tokiu 
būdu jos būtų laiku informuojamos apie 
galimas grėsmes. Posėdžio metu SADM 
atstovai taip pat pristatė Europos Tarybos 
rekomendacijas dėl teroristinių grėsmių, 
propagandos ir jaunimo politikos stiprinimo, 
kovojant su šiomis grėsmėmis. JRT nariai 
pateikė savo pasiūlymus, kaip galėtų būti 
tobulinamas Nacionalinės jaunimo politikos 
plėtros programos 2017–2019 m. priemonių 
planas.

Birželio mėnesį remiantis paskutinio vykusio 
JRT posėdžio išvadomis buvo suorganizuo-
tas išvažiuojamasis JRT posėdis į Visagi-
no savivaldybę. Išvažiuojamojo posėdžio 
metu buvo domėtasi Visagino savivaldy-
bės jaunimo bei su jaunimu dirbančių 
organizacijų situacija bei problematika. 
Diskutuota apie galimą aktyvesnį pilietišku-
mo didinimą daugiatautėje aplinkoje. Visagi-
no savivaldybės tarybos nariai bei jaunimo 
organizacijų atstovai pristatė situaciją Visagi-
no savivaldybėje. JRT nariai taip pat lankėsi 
Visagino sporto centro atviroje jaunimo 
erdvėje, Kūrybos namų atvirame jaunimo 
centre, susitiko su Visagino savivaldybės 
mere aptarti jaunimo situaciją savivaldybėje. 
Išvažiuojamojo posėdžio metu buvo nutarta 
atnaujinti dar 2015 m. JRT teiktas rekomen-
dacijas savivaldybėms dėl jaunimo pilietiš-
kumo ugdymo atsižvelgiant į itin skirtingas 
savivaldybių patirtis, įgyvendinant įvairias 
pilietiškumo ugdymo programas bei veiklas.

Antroje 2016 m. pusėje JRT daugiausiai 
dėmesio skyrė Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymo projektui, susipažino su Valstybės 
kontrolės atlikto audito apie jaunimo poli-
tikos įgyvendinimą Lietuvoje išvadomis bei 
pradėjo nagrinėti jaunimo sveikatos temą. 

Pirminiame etape buvo parengta trumpa 
analizė apie Lietuvos jaunų žmonių sveika-
tos padėtį ir sritis, kurias kuo skubiau reikėtų 
tobulinti, siekiant geresnės situacijos. Taip 
pat buvo nuspręsta kitą posėdį rengti jau 
2017 m., kuomet po įvykusių Lietuvos Res-
publikos Seimo rinkimų bus atnaujinta JRT 
sudėtis iš Valstybės pusės.

Platesnę informaciją apie JRT veiklą, 
posėdžių protokolus ir kitą informaciją 
galima rasti čia:

http://www.jrd.lt/apie-jrt
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JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS 20I6 M.

Mantas Zakarka
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas, 
JRT pirmininkas

Jolanta Sakalauskienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos 
ir bendruomenių departamento Jaunimo 
skyriaus vedėja, JRT pirmininko pavaduotoja

Donata Gipiškienė
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės 
ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio 
verslo politikos skyriaus vedėja

Gintarė Janulaitytė Krašto apsaugos ministro patarėja

Milda Kuraitė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Aistė Mikalauskaitė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Justas Pankauskas Ministro Pirmininko patarėjas

Aistis Ramanauskas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Konstantinas Rečkovas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Paulius Skardžius Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo 
politikos departamento direktorius

Aurelija Trimonytė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Tomas Pūtys Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovas

Benas Cechanavičius Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Dalia Vencevičienė Kultūros ministro patarėja
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SVARBIAUSI LiJOT PASIEKIMAI FORMUOJANT IR 
ĮGYVENDINANT LIETUVOS JAUNIMO POLITIKĄ

XVII-OSIOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMA

Visus 2016 m. LiJOT aktyviai rengėsi 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams ir 
40-osios Pavasario Asamblėjos metu priėmė 
pasiūlymus naujai formuojamos XVII-osios 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. 
Pasiūlymai buvo parengti jaunimo veiklos 
finansavimo ir infrastruktūros, savanoriškos 
veiklos ir užimtumo, neformaliojo ugdymo 
būdu įgytų kompetencijų pripažini-
mo, jaunimo pilietiškumo ir jo ugdymo, 
jaunimo sveikatos bei jaunimo socialinio 
verslumo temomis. Siekiant pristatyti šiuos 
pasiūlymus 2016 m. rugsėjį įvyko susitiki-
mai su didžiausiomis Lietuvos politinėmis 
partijomis: Tėvynės Sąjunga —Lietuvos 
krikščionimis demokratais, Liberalų sąjūdžiu, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Darbo 
partija, Lietuvos socialdemokratų partija. 
Kitos politinės partijos neatsiliepė į LiJOT 
kvietimą susitikti ir aptarti jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų klausimus. 
Pasibaigus rinkimams pasiūlymai buvo 
dar kartą pateikti jau naujai suformuotam 
ministrų kabinetui. 2016 m. pabaigoje buvo 
pradėta atlikti analizė, atskleisianti, kiek 
konkrečių LiJOT pateiktų pasiūlymų, buvo 
įtraukta į bendrą Vyriausybės programą 
pagal atskiras sritis. Atlikus analizę. 2017 m., 
pradžioje atsakingoms institucijoms pagal 
jų veiklos sritį bus pateikti konkretūs 
pasiūlymai dėl Vyriausybės programinių 
nuostatų įgyvendinimo.

JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

2016 m. LiJOT aktyviai dalyvavo Jaunimo 
politikos pagrindų įstatymo pakeitimo įstaty-
mo rengimo bei svarstymo procesuose. 
SADM buvo parengusi galutinį įstatymo pro-
jektą, tačiau bendromis LiJOT ir kitų asociaci-
jų pastangomis pavyko atidėti jo svarstymą 
ir dar kartą grįžti prie jaunimo bei su jauni-
mu dirbančioms organizacijoms, jaunimo 
darbuotojams, atviriems jaunimo centrams 
bei erdvėms aktualių klausimų. Po įvykusių 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, dar-
bą pradėjus naujai SADM vadovybei, buvo 
pasiektas susitarimas dar kartą persvarstyti 
įstatymo projektą su visomis suinteresuoto-
mis pusėmis ir tik tuomet jį teikti svarstyti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietu-
vos Respublikos Seimui. Siekiama išvengti, 
kad nekokybiškas įstatymas ir jo svarstymas 
Seime nesukeltų daugiau keblumų jaunimo 
bei su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai.
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JAUNIMO TARPTAUTINIO 
BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA

2016 m., po nustatytų galimai nusikalstamų 
veiklų Jaunimo tarptautinio bendradarbia-
vimo agentūros (JTBA) viduje, buvo iškilusi 
reali grėsmė dėl jos išlikimo. LiJOT, būdama 
viena iš JTBA dalininkių, dėjo visas pastan-
gas, kad JTBA išliktų ir toliau administruotų 
Eramus+ jaunimo sritį Lietuvoje. Po JTBA 
vertinimo ir priimtų sprendimų buvo gautas 
patvirtinimas, kad JTBA susitvarkė su visais 
iššūkiais ir toliau gali tęsti veiklą, įgyvendi-
nant Eramus+ jaunimo srities programą 
Lietuvoje.

NEFORMALUS ŠVIETIMAS

LiJOT ir toliau aktyviai palaikė siekį Lietu-
vos savivaldybėse visuotinai įgyvendinti 
neformalaus švietimo krepšelių finansavimo 
modelį. Nors buvo iškilusi grėsmė, kad dėl 
kintančios finansavimo struktūros nepavyks 
išlaikyti krepšelio visose Lietuvos savivaldy-
bėse, aktyvūs veiksmai lėmė, kad sėkmingas 
neformalaus švietimo krepšelių finansavimo 
modelis buvo išlaikytas visus metus. 2016 m. 
pabaigoje, svarstant Valstybės biudžetą, vėl 
iškilo klausimas dėl šios sistemos tęstinu-
mo. LiJOT atstovai dalyvavo susitikimuose 
su Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės bei Seimo nariais, 
siekiant, kad neformalaus švietimo krepšelių 
finansavimo modelis nepertraukiamai veiktų 
ir visus 2017 m. Toks pažadas yra gautas ir iš 
naujosios Švietimo ir mokslo ministrės.
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2016 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi 
strategijoje numatytais tikslais, ypač tikslu „Vykdyti jaunimo poli-
tikos situacijos stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą“, 
teikė įvairius pasiūlymus Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms 
jaunimo ir aktualiais jaunimo politikos klausimais. Visi šie pasiūly-
mai suformuoti, atsižvelgiant į LiJOT narių išreikštą nuomonę LiJOT 
Asamblėjų, kitų renginių ar susitikimų metu.

2016 M. LIJOT TEIKĖ ŠIUOS PASIŪLYMUS 
INSTITUCIJOMS:

• Švietimo ir mokslo ministerijai dėl rengimo 
šeimai bei lytiškumo ugdymo programos 
atnaujinimo;

• Švietimo ir mokslo ministerijai dėl nefor-
malaus švietimo programos tęstinumo 
ir neformaliam vaikų švietimui skiriamo 
krepšelio išlaikymo;

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo;

• Ukrainos ministrų kabinetui dėl Lietu-
vos-Ukrainos jaunimo mainų tarybos;

• Rezoliucija dėl valstybės alkoholio pre-
vencijos politikos;

• Pasiūlymai būsimosios XVII-osios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės programai;

• Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitetui dėl Lobis-
tinės veiklos įstatymo;

• Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietu-
vos-Ukrainos jaunimo mainų tarybos;

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
dėl jaunimui skirtiems konkursams;

• Rekomendacijos dėl savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos darbo organizavimo.

SIŪLYMAI INSTITUCIJOMS
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LiJOT VALDYBOS VEIKLA

Ugnė Anelauskaitė 
(išrinkta 2015 m. spalio mėn.)

2016 m. Ugnės Anelauskaitės prioritetinės 
sritys buvo LiJOT veiklos kokybės gerinimo 
sistemos kūrimas, tobulinimas bei plėto-
jimas ir jaunimo bei jaunimo organizacijų 
socialinis verslumas.
Tikslams pasiekti buvo dalyvauta kon-
ferencijose socialinio verslo bei jo plėtros 
temomis, ši tema buvo vystyta susitikimų 
su kai kuriais LiJOT nariais metu. Žinių 
semtasi renginiuose, kurių pagrindinė 
ašis buvo jaunimo ekonominė situacija, 
finansinio raštingumo temos gaivinimas.
Daug dėmesio buvo skirta LiJOT tinklo 
plėtojimui bei tobulinimui, apžvelgiant 
galimybes diegti vien LiJOT organizacijoms 
prieinamų mokymų sistemą, domėtasi 
nuotolinių mokymų galimybėmis.

Vilius Gružauskas 
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.)

Viliaus Gružausko prioritetai praėjusiais 
metais buvo darbas su regionine jaunimo 
politika bei struktūriniu dialogu. Taip pat 
buvo išsikeltas tikslas kurti kuo glaudesnį 
ryšį su valdžios institucijomis, atsakin-
gomis už jaunimo politikos formavimą, ir 
jį palaikyti.
Tam, kad tikslai būtų pasiekti, Vilius 
Gružauskas dalyvavo JTBA veikloje bei jos 
Valdybos posėdžiuose. Taip pat dalyvau-
ta Nacionalinės darbo grupės, dirbančios 
su struktūrinio dialogo procesu Lietuvoje, 
veikloje. Norint dar efektyviau įsitrauk-
ti į struktūrinio dialogo procesą Vilius 
Gružauskas dalyvavo dviejose Europos 
jaunimo konferencijose Olandijoje, kur 
buvo gryninamos 2016 m. temos, bei 
Slovakijoje, kur vyko bendrų valstybių 
narių rekomendacijų formavimas.
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Jurgita Juodišiūtė
(antrai kadencijai išrinkta 2016 m. 
balandžio mėn.)

Jurgita Juodišiūtė 2016 m. savo prioritetu 
toliau laikė regioninės jaunimo politikos 
tinklo plėtojimą ir jo įgyvendinimą. Tam 
buvo įsitraukta į darbo grupės, rengusios 
Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
kokybės standartą, veiklą. Rengiant šį 
standartą, buvo atliekami pilotiniai vertini-
mai, kurių metu vertinimo grupė išbandė 
sukurtą sistemą ir rinko pastabas dėl jos 
tobulinimo. Metų pabaigoje grupė baigė 
darbą su sistemos kūrimu.
Taip pat visus praėjusius metus Jurgita 
Juodišiūtė aktyviai dalyvavo regioniniuose 
susitikimuose su apskritaisiais stalais. Buvo 
įneštas indėlis ir į tai, kad nacionalinės 
jaunimo organizacijos atrastų patogesnę 
bendradarbiavimo formą.
Kaip pakaitinė delegatė Jurgita Juodišiūtė 
dalyvavo Švietimo ir mokslo ministeri-
jos sudarytoje darbo grupėje, kuri rengė 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai programą.
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Antanas Mikalauskas 
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.)

2016 m. Antano Mikalausko prioritetai 
buvo organizacijų narių stiprinimas, nefor-
malus ugdymas, pilietiškumo ugdymas bei 
Eurodesk programos, dirbančios su jauni-
mo informavimo ir konsultavimo sistema, 
plėtojimas.
Antanas Mikalauskas 2016 m. aktyviai dar-
bavosi atstovaujant LiJOT įvairiose komisi-
jose bei komitetuose, susijusiuose su jo 
prioritetinėmis kryptimis: Lietuvos Res-
publikos Seimo Laisvės premijų komisijoje,
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jauni-
mo srityje projektų finansavimo 2016 m.
konkurso komisijoje, Pasipriešinimo oku-
paciniams režimams dalyvių ir nuo oku-
pacijos nukentėjusių asmenų teisių ir 
reikalų komisijoje.
Taip pat Antanas Mikalauskas aktyviai prisi-
dėjo teikdamas tiesioginę pagalbą LiJOT 
biuro nariams, ypač jaunimo informavi-
mo bei konsultavimo ir viešinimo srityse, 
padėdamas atrasti naujus komunikacinius 
kanalus.

Vladas Polevičius 
(išrinktas 2016 m. balandžio mėn.)

Vlado Polevičiaus prioritetai praėjusiais 
metais buvo aktyvi veikla, siekiant išsi-
aiškinti LiJOT organizacijų veiklų planavi-
mo bei organizacinius poreikius.
Tam Vladas Polevičius dalyvavo susiti-
kimuose su LiJOT organizacijomis, buvo 
mokytasi ir diskutuota skirtingomis te-
momis: savanorystės, jaunimo politikos, 
komandos formavimo, laiko planavimo, 
projektų valdymo.
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Elena Sinkevičiūtė 
(antrai kadencijai išrinkta 2015 m. 
balandžio mėn.)

Elena Sinkevičiūtė 2016 m. tradiciškai dau-
giausia dėmesio skyrė LiJOT tarptautinei 
veiklai ir stengėsi aktyviai atstovauti or-
ganizaciją Europos jaunimo forume, dirbti 
bendradarbiaujant su Šiaurės-Baltijos ir 
Rytų partnerystės šalimis.
Praėjusiais metais Elena Sinkevičiūtė 
pirmininkavo Šiaurės-Baltijos šalių tarybų 
kooperacijai, intensyviai ruošėsi Europos 
jaunimo forumo Generalinei Asamblėjai. 
Elena Sinkevičiūtė buvo paskirta į Europos 
jaunimo forumo konsultacinę narystės 
prašymų struktūrą, kuri atsakinga už 
naujų forumo narių peržiūrą. Dalyvauta ne 
viename partnerių organizacijų, Europos 
jaunimo forumo, Europos Komisijos 
renginyje, o tai leido užtikrinti, kad LiJOT 
būtų matoma, kaip atsakinga partnerė 
kovojant už jaunų žmonių teises regione.

Tadas Vadvilavičius 
(išrinktas 2016 m. spalio mėn.)

2016 m. Tado Vadvilavičiaus prioritetai 
buvo Regioninių jaunimo organizacijų ta-
rybų veiklos kokybės standarto ruošimo 
užbaigimas, alkoholio kontrolės politikos 
klausimai, bendravimas su regioninėmis ir 
nacionalinėmis jaunimo organizacijomis.
Šie tikslai buvo įgyvendinami aktyviai 
dalyvaujant susitikimuose su LiJOT or-
ganizacijomis, suteikiant joms pagalbą 
bei įsiraukiant į Regioninių jaunimo 
organizacijų tarybų veiklos kokybės 
standarto baigiamuosius darbus.
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LIJOT VALDYBOS NARIŲ AKTYVUMAS 
POSĖDŽIŲ METU

Ugnė Anelauskaitė 
(nuo 2015 m. spalio mėn. 26 d.)

Posėdžiai

Alina Batulevičienė
(nuo 2014 m. balandžio mėn. 27 d. iki 2016 m. balandžio mėn. 24 d.)

13/14

Valdybos nariai

0/6

Vilius Gružauskas
(nuo 2015 m. spalio 26 d.) 11/14

Jurgita Juodišiūtė
(nuo 2016 m. balandžio 25 d.) 14/14

Antanas Mikalauskas 
(nuo 2015 m. spalio 26 d.) 14/14

Vladas Polevičius
(nuo 2016 m. balandžio 25 d.) 7/8

Emilis Remeikis
(nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2016 m. balandžio 24 d.) 5/6

Elena Sinkevičiūtė
(nuo 2015 m. balandžio 26 d.) 13/14

Tadas Vadvilavičius
(nuo 2016 m. spalio 24 d.) 1/1

Aivaras Vaiginis
(nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2016 m. balandžio 24 d.) 3/6
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LiJOT FORUMAI
LiJOT vasaros ir žiemos forumai – tradiciniai renginiai, kuriuose 
LiJOT Narių ir Stebėtojų organizacijų atstovai gilina žinias 
skirtingomis renginių temomis, susipažįsta su kitų organizacijų 
vykdomomis veiklomis, dalinasi gerąja patirtimi, idėjomis.

LiJOT ŽIEMOS FORUMAS
2016 m. kovo 5–6 d. vyko LiJOT žiemos fo-
rumas, kuriam ruošiantis buvo nuspręsta 
keisti renginio formatą. Tai buvo padaryta 
siekiant kokybiško interesų atstovavimo, 
didesnio narių įsitraukimo į bendrų pozicijų 
formavimą. Forumas tapo turinio formavimo 
renginiu, kuriam įvykus organizacijos galėtų 
išsigryninti idėjas dėl LiJOT Asamblėjoms 
teikiamų dokumentų ir tolimesnių savo 
veiklų.

Būtent todėl šiame Žiemos forume 
organizacijų atstovai diskutavo aktualiau-

siomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių 
organizacijos neturi bendro sutarimo arba 
kurios reikalauja suformuluoti konkrečias 
rekomendacijas, pasiūlymus įvairioms 
institucijoms.
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ŽIEMOS FORUME SKAITYTI PRANEŠIMAI:

• Šiandienos iššūkiai jaunam žmogui: mitai ir 
tikrovė (ISM Vadybos ir ekonomikos universi-
teto atstovė Rūta Savickaitė);

• Interesų atstovavimo būdai, priemonės ir 
galimybės (LiJOT Alumni, lobistų kontoros 
„Vento Nuovo“ savininkas Šarūnas Frolenko); 

• Interesų atstovavimas LiJOT platformoje 
(LiJOT prezidentas Mantas Zakarka).

ŽIEMOS FORUME VYKUSIOS DARBO 
GRUPĖS:

• Jaunimo emocinė sveikata (Paramos fondo 
„Jaunimo linija“ Vilniaus padalinio vadovas 
Antanas Grižas);

• Balsavimo teisė nuo 16 metų (LiJOT Vice-
prezidentė Elena Sinkevičiūtė);

• Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pri-
pažinimas (Ugdymo plėtotės centro Mokyklų 
veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta 
Morkūnienė);

• Jaunimo informavimas ir konsultavimas 
(Eurodesk Lietuva programos vadovė Agnė 
Graikšaitė, Eurodesk Lietuva programos 
redaktorė Ingrida Jotkaitė.)

LiJOT VASAROS 
FORUMAS

2016 m. LiJOT vasaros forumas įvyko liepos 
21–23 d. Vasaros forumas jau tradiciškai 
buvo skirtas organizacijų kompetencijų 
kėlimui bei tobulėjimui.

VASAROS FORUME NAGRINĖTOS TEMOS:

Administraciniai gebėjimai organizacijos 
valdyme (LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka, 
LiJOT administratorė Gabrielė Šaulytė);

Efektyvi komunikacija organizacijos viduje ir 
išorėje (LiJOT ryšių su visuomene koordina-
torės Aistė Eidukaitytė ir Rasa Aleškevičiūtė, 
komunikacijos agentūros „Spin Communi-
cation“ atstovė Jurga Buzytė);

Krizių suvaldymas organizacijos veikloje 
(Všį „NVO teisės institutas“ direktorė Aureli-
ja Olendraitė, mokymosi dizaineris Povilas 
Plūkas).
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LiJOT VASARA'I6
2016 m. liepos 23–24 d., iškart po Vasaros 
forumo, įvyko neformalus LiJOT organizacijų 
atstovų susitikimas – LiJOT Vasara’16. Rengi-
nys buvo skirtas organizacijų nariams bei Li-
JOT Alumni susitikti neformalioje aplinkoje ir 
pabendrauti.

Renginio dalyviai turėjo galimybę apsilanky-
ti „Žinau viską“ diskusijų palapinėje, kur 

vyko kampanijos „Balsuok atsakingai“ 
pristatymas su „Pinigų kartos“ žurnalistu 
Mindaugu Aušra, pranešimą tema „Ar galime 
neįsileisti pabėgėlių į Europą (Lietuvą)?“ 
skaitė Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros 
patarėjas teisės klausimais Vladimiras 
Siniovas, o vienas iš tinklapio „BoredPanda“ 
vadovų Dominykas Remeika pasakojo, kaip 
užkariauti internetą.
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Aktyviomis veiklomis dalyviai galėjo džiaugtis visos LiJOT vasaros metu. Vyko dirbtuvės su 
virtualios realybės pramogų agentūra „VROOM“, marškinėlių bei grafitti gamyba. Vakare kon-
certavo grupė „Baltasis kiras“ bei Linas Adomaitis su grupe.
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STRUKTŪRINIO DIALOGO ĮGYVENDINIMAS 
LIETUVOJE 20I6 M.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. prasidėjo V struktūri-
nio dialogo ciklas, kurio trukmė yra 18 mėn. 
Šio ciklo tema – įgalinti jaunus žmones įsi-
traukti į įvairią, jungiančią ir įtraukiančią Eu-
ropą.

2016 m. buvo įgyvendintos komunikacinės veiklos, didintas struktūrinio dialogo vardo 
„Įsitrauk. Nes tavo nuomonė svarbi“ žinomumas. Vyko struktūrinio dialogo konsultacijos sa-
vivaldybėse. Šį ciklą buvo įgyvendinta ir internetinė apklausa, kurioje sudalyvavo per 1 600 
jaunų žmonių. LiJOT atstovai dalyvavo Europos jaunimo konferencijose Amsterdame bei 
Košicėje. Taip pat buvo užtikrinta Nacionalinės darbo grupės veikla, suplanuotos 2017 m. 
veiklos be pateikta ataskaita už 2016 m.

Pagrindinis struktūrinio dialogo tikslas – 
didinti jo žinomumą nacionaliniu bei 
regioniniu lygmeniu, išgirsti ir surinkti 
unikalią organizuotų bei neorganizuotų 
jaunų žmonių nuomonę apie jaunimo įga-
linimą.
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TARPTAUTINĖ VEIKLA
2016 m. LiJOT intensyviai dirbo siekdama, 
kad organizacijų interesų atstovavimas 
tarptautinėje erdvėje būtų dar stipresnis ir 
matomesnis. Visus 2016 m. LiJOT aktyviai 
veikė Europos jaunimo forume: dalyvauta 
visuose svarbiausiuose Europos jaunimo 
forumo renginiuose. LiJOT tarptautininkų 
tinklas iš Facebook grupės galutinai 
persikėlė į LiJOT tinklą, rengti susitikimai 
su tarptautininkų grupės nariais, dalintasi 
aktualia informacija. Taip pat 2016 m. tęstas 
ir stiprintas bendradarbiavimas su Šiau-
rės-Baltijos šalių nacionalinėmis jaunimo or-
ganizacijų tarybomis. Pradėta veikla jaunimo 
teisių srityje.

EUROPOS JAUNIMO FORUMAS

2016 m. buvo ypatingai svarbūs ir aktyvūs 
veiklos Europos jaunimo forume kontekste. 
Dalyvauta visuose statutiniuose ir nestatuti-
niuose renginiuose. Taip pat LiJOT dalyvavo 
ir Narių tarybos susirinkime (COMEM) Briuse-
lyje, Belgijoje.

Vasarą sudalyvauta Europos jaunimo foru-
mo rengtoje vasaros akademijoje, kurioje 
buvo gilinamos žinios advokatavimo, projek-
tų vertinimo, komunikacijos ir kitose srityse. 
Taip pat dalyvauta Europos jaunimo forumo 
rengtoje konsultacijoje Briuselyje dėl veiklos 

plano 2017–2019 m. 2016 m. buvo ypatingai 
svarbūs dėl Europos jaunimo forumo veik-
los plano rengimo, į kurį aktyviai įsitraukė ir 
LiJOT. Nepamiršti ir renginiai, skirti išreikšti 
jaunimo organizacijų atstovų nuomonę dėl 
Europos Sąjungos biudžeto ir jame numaty-
tos jaunimo dalies, Erasmus+ programos 
įgyvendinimo bei finansavimo.

Bene svarbiausias 2016 m. renginys buvo Eu-
ropos jaunimo forumo Generalinė Asamblė-
ja, kuri vyko Varnoje, Bulgarijoje. Asamblėjos 
metu buvo išrinkti nauji valdybos nariai bei 
prezidentas. Priimtas jau minėtas veiklos 
planas bei sprendimai dėl naujų organizaci-
jų narių, tarp kurių ir Nacionalinė Ukrainos 
jaunimo organizacijų taryba. LiJOT džiau-
giasi, kad pavyko pasiekti išsikeltus metų 
tikslus: Europos jaunimo forumo valdybos 
narėmis tapo Estijos ir Švedijos nacionalinių 
jaunimo organizacijų tarybų atstovės. Taip 
buvo užtikrintas Šiaurės-Baltijos šalių na-
cionalinių tarybų interesų reprezentavimas.

Taip pat LiJOT atstovas Europos Tarybos 
Jaunimo patariamojoje taryboje Karolis Že-
maitis dalyvavo Ukrainos jaunimo politikos 
ekspertų vizite Strasbūre, kur turėjo galimybę 
pristatyti LiJOT ir kitų Europos jaunimo or-
ganizacijų veiklą Ukrainos jaunimo ir valdžios 
atstovams.
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BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAURĖS 
BALTIJOS ŠALIŲ NACIONALINĖMIS 
TARYBOMIS

LiJOT 2016 m. ir toliau siekė, kad bendradar-
biavimas su Šiaurės-Baltijos šalių naciona-
linėmis tarybomis (tarybų tinklui priklauso 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Nor-
vegijos, Danijos, Islandijos bei Grenlandijos 
nacionalinės tarybos) būtų kiek įmanoma 
glaudesnis ir tvaresnis.

Balandžio pradžioje LiJOT dalyvavo ben-
drame nacionalinių tarybų susitikime, ku-
rio metu pristatytos vykdytos ir vykdomos 
veiklos, ieškota sričių, kuriose būtų galima 
intensyvinti bendradarbiavimą, diskutuota 
dėl galimų rengiamo Europos jaunimo fo-
rumo veiklos plano prioritetų. Dalyvauta ir 
susitikime Briuselyje, kurio metu pratęstos 
diskusijos dėl Forumo veiklos plano, taip pat 
tartasi dėl artėjančių Europos jaunimo foru-
mo valdybos rinkimų.

Lapkričio mėnesį bendradarbiavimas su 
Šiaurės-Baltijos šalių nacionalinėmis tary-
bomis tapo dar tvaresnis, pradėjus veiklas 
Baltijos jūros regiono strategijos kontekste. 
LiJOT dalyvavo konferencijoje Stokholme, 
Švedijoje, kur vyko į strategijos įgyvendinimo 
prioritetų apžvalgą orientuotas seminaras. 
Jame pirmą kartą dalyvavo nacionalinių 
jaunimo organizacijų atstovai, kurie pabrėžė 
jaunimo įtraukimo į strategijos rengimo, 
įgyvendinimo ir įsivertinimo procesus svar-
bą, dalyvauta įvairiose darbo grupėse, pane-
linėse diskusijose.

BENDRADARBIAVIMAS SU RYTŲ 
PARTNERYSTĖS ŠALIŲ NACIONALINĖMIS 
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOMIS

LiJOT nuolat siekia dalintis gerosiomis 
praktikomis ir prisidėti prie sėkmingo 
jaunimo politikos plėtojimo Rytų part-
nerystės šalyse. 2016 m. buvo kupini 
įvairių susitikimų su atstovais iš Moldovos, 
Gruzijos, Ukrainos. Susitikimai vyko ne 
vien su pačiomis jaunimo organizacijomis, 
bet ir vyriausybės atstovais, dirbančiais su 
jaunimo politika įvairiose Rytų partnerystės 
šalyse. Rugsėjį LiJOT dalyvavo Baltarusijos 
nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos 
(RADA) Generalinėje Asamblėjoje Minske, kur 
taip pat dalinosi savo patirtimi.

LiJOT TARPTAUTININKŲ GRUPĖ

2016 m. buvo surengti du įprastiniai tarptau-
tininkų grupės narių susitikimai prieš Euro-
pos jaunimo forumo statutinius renginius 
balandžio ir lapkričio mėnesiais. Jų metu 
aptarti svarbiausi tarptautinės jaunimo poli-
tikos klausimai, pasidalinta naujienomis 
apie narių organizacijų tarptautinę veiklą. 
Daug buvo kalbamasi apie Europos jaunimo 
forumo narių tarybos susirinkimui teikiamas 
rezoliucijas bei pozicijas, kitus dokumentus.

Taip pat metų pradžioje buvo surengtas 
įvadinis informacinis susitikimas, kuriame 
susidomėję tarptautininkų grupės nariai 
buvo plačiau supažindinti su tarptautinės 
jaunimo politikos struktūra. 2016 m. tarptau-
tininkų tinklo veikla iš Facebook grupės 
galutinai persikėlė į LiJOT tinkle sukurtą 
tarptautininkų grupę, kurioje publikuojama 
visa aktuali informacija. Prie grupės galite 
prisijungti čia:
http://tinklas.lijot.lt/grupes/lijot-tarptautin-
inkai/
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REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS VYSTYMAS
REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
TARYBA (RJOT)

2016 m. balandžio 2–3 d. Kaune vyko re-
gioninių reikalų susitikimas. Jo metu buvo 
atsisakyta regioninės jaunimo politikos veik-
los plano, sukurtas pilotinis RJOT veiklos 
kokybės standartas ir susitarta dėl bandomų-
jų vertinimų. Taip pat būtent šiame susiti-
kime, įvykus diskusijai su JRD atstovais, buvo 
nuspręsta sesijas su JRD atstovais įtraukti ir 
į kitus regioninių reikalų susitikimus. Tokiu 
būdu buvo siekta didinti jaunimo organizaci-
jų bei JRD glaudesnį bendradarbiavimą.

Dar vienas regioninių reikalų susitikimas 
įvyko liepos 2–3 d. Alytuje, kur buvo tęsiamas 
darbas su RJOT veiklos kokybės standartu. 
Susitikimo metu pristatyti bandomųjų verti-
nimų rezultatai, standartas buvo koreguo-
jamas toliau. Įvyko ir sesija su JRD direkto-
riaus pavaduotoju Juozu Meldžiuku. Sesijos 
metu daugiausiai buvo kalbėta apie RJOT 
interesų atstovavimą ir bendradarbiavimą 
su savivaldybėmis. Taip pat buvo pristatyti 
atliktos apklausos apie savivaldybių jauni-
mo reikalų tarybų darbą 2015 m. rezultatai. 
Remiantis jomis, Apskritųjų stalų atstovai 
pateikė rekomendacijas savo savivaldybių 
jaunimo reikalų taryboms, kuriose pasidali-
no mintimis, kaip gerinti jų darbą.

Paskutinis regioninių reikalų susitikimas 
2016 m. įvyko Kėdainiuose gruodžio 3–4 d. 
Jo metu JRD atstovai pristatė įžvalgas apie 
atliktą RJOT veiklos tyrimą, diskutavo dėl 
2017 m. finansavimo projektų pratęsimo. 
Susitikimo metu vyko darbo grupės dėl RJOT 
veiklos kokybės standarto bei socialinės 
veiklos bendrojo lavinimo mokyklose.
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REGIONINIŲ REIKALŲ INTERESŲ GRUPĖS

40–osios LiJOT Asamblėjoje įvyko re-
gioninių reikalų interesų grupė, kurios metu 
buvo pristatyti apklausos apie savivaldybių 
jaunimo reikalų tarybų darbą 2015 m. re-
zultatai bei vyko pasitarimas dėl RJOT veiklos 
kokybės standarto. 41–osios Asamblėjos 
metu vykusioje regioninių reikalų interesų 
grupėje nacionalinės jaunimo organizacijos 
bei regioninės jaunimo organizacijų tarybos 
tarėsi dėl ateinančių metų veiklų.

Praėjusiais metais buvo tęsiamas dar 2015 
m. prasidėjęs RJOT veiklos kokybės standar-
to kūrimo procesas. Paskutinio regioninių 
reikalų susitikimo metu, jis buvo užbaigtas ir 
bus pristatytas 2017 m.

Taip pat buvo pradėtas darbas su nacion-
alinėmis jaunimo organizacijomis regioninės 
jaunimo politikos klausimais. Per metus 
tarp nacionalinių jaunimo organizacijų įvyko 
du susitikimai. Pavasarį vykusio susitikimo 
metu nutarta, jog bendravimas ir keitimasis 
informacija turėtų vykti LiJOT tinklo grupėje, 

http://www.lijot.lt/images/Rekomendaci-
jos_SJRT.pd

REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS 
STIPRINIMAS PILIETINIAM ĮSITRAUKIMUI

Bendradarbiaujant su Labdaros-par-
amos fondu „Jauniems“ prasidėjo 
projekto „Regioninės jaunimo politikos 
stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ įgyvend-
inimas. Projekte dalyvauja 10 Apskritųjų 
stalų ir 5 nacionalinės jaunimo organizacijos. 
2016 m. įvyko projekto planavimo susiti-
kimas, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti 
organizacijų lūkesčius. Taip pat praėju-
siais metais įvyko jaunimo organizacijų 
kompetencijų kėlimo renginiai Jaunųjų 
konservatorių lygai, Lietuvos moksleivių 
sąjungai, Lietuvos Skautijai bei regioninėms 
jaunimo organizacijų taryboms.

o didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
toms savivaldybėms, kuriose nėra RJOT, 
bet aktyviai veikia nacionalinių jaunimo 
organizacijų padaliniai. Gruodžio mėnesį 
organizacijų atstovams pristatyti regioninių 
reikalų susitikimo rezultatai, sutarta dėl 
LiJOT organizacijų žemėlapio atnaujinimo.

2016 m. kovo mėnesį LiJOT vykdė ap-
klausą apie Savivaldybių jaunimo reikalų 
tarybų darbą 2015 m. Taip buvo siekiama 
išsiaiškinti, kaip tarybos naudojosi 2015 m. 
pateiktomis rekomendacijomis. Jų pagrindu 
lapkritį buvo išsiųstos papildomos rekomen-
dacijos savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 
veiklai gerinti. Su rekomendacijos galite su-
sipažinti čia:
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LiJOT NARIŲ VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO 
IR ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO 

ĮRANKIS – LiJOT TINKLAS
2016 m. vasarį, siekiant LiJOT organizacijas 
nares labiau įtraukti į bendrų pozicijų for-
mavimą, stiprinti tarpusavio bendravimą ir 
bendradarbiavimą, startavo vidinė LiJOT sis-
tema – LiJOT tinklas.

Platforma tapo patogesniu įrankiu burtis į 
bendras grupes ir jose diskutuoti aktualiais 
klausimais. Tinkle šiuo metu veikia 10 
grupių, iš kurių 6 palaiko LiJOT Valdybos 
bei biuro nariai – tai LiJOT organizacijų 
vadovų, LiJOT tarptautininkų, Lytiškumo 
ugdymo ir rengimo šeimai programos darbo 
grupės Švietimo ir mokslo ministerijoje, Na-
cionalinių organizacijų atstovų, dirbančių 
su regionine jaunimo politika, RJOT (Ap-
skritųjų stalų) ir LiJOT ryšių su visuomene 
grupės. Džiugu, kad egzistuoja grupės, 
kuriose iniciatyvą diskutuoti parodo ir patys 
organizacijų nariai.

LiJOT tinklas taip pat palengvino registraciją 
į renginius – ji nuo šiol vyksta tik per šią 
platformą, o informacija apie renginių dar-
botvarkes, planuojamas veiklas pateikiama 
taip pat vien LiJOT tinkle.

Šioje platformoje galima rasti ir metodinę 
medžiagą, svarbiausius LiJOT dokumentus, 
naujienas, aktualias tik LiJOT organizaci-
joms. Pačios LiJOT organizacijos gali 
lengviau dalintis informacija apie savo 
veiklas, planuojamus renginius, teikiamą ar 
ieškomą pagalbą.

Prie sistemos prisijungti ir ją išbandyti turi 
teisę tik LiJOT narės organizacijos adresu:
http://tinklas.lijot.lt
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LiJOT LEIDŽIAMAS EKSPERTINIS LEIDINYS 
„PO SKĖČIU“ 

„Po skėčiu“ – tai nuo 1992 m. leidžiamas serijinis neperiodinis ekspertinis / metodinis leidi-
nys, skirtas LiJOT organizacijoms, norinčioms kelti savo kompetencijas įvairiose srityse. 
Kiekviename leidinio numeryje nagrinėjamos skirtingos aktualios temos.

2016 m. buvo išleistas 1 LiJOT „Po skėčiu“ 
numeris, pavadinimu „3 raktai į organizaci-
jos sėkmę“. Šiame leidinyje buvo sutalpinta 
didelė dalis informacijos, kurią organizaci-
jų nariai išgirdo LiJOT vasaros forumo 
metu. Tokiu būdu su naudinga informaci-
ja administracinių reikalų, komunikacijos 
bei krizių valdymo srityse galėjo susipažinti 
žymiai didesnis skaičius organizacijų narių.

„Po skėčiu“ Nr. 89 buvo išleistas 300 eg-
zempliorių tiražu. Šis leidinys platinamas 
nemokamai LiJOT renginių metu. Taip pat 
kiekvienas besidomintis gali nemokamai 
gauti leidinį užsukęs į LiJOT biurą arba rasti 
jį čia:
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LiJOT PADĖKOS VAKARAS
2016 m. gruodžio 8 d. Vilnius Tech Park, 
kur susirinko daugiau nei 150 jaunimo 
organizacijų, valdžios, verslo, žiniasklaidos 
atstovų bei svečių, neabejingų procesams, 
susijusiems su jaunimo politika, tradiciškai 
vyko LiJOT padėkos vakaras.

Kasmetinio padėkos vakaro pagrindinis 
tikslas – padėkoti geriausių metų jaunimo 
įvykių iniciatoriams, jaunimo lyderiams ir 
asmenims, labiausiai nusipelniusiems jauni-
mui ir jaunimo organizacijoms. Nominaci-
jų nugalėtojai buvo išrinkti 41-osios LiJOT 
Asamblėjos metu.

Metų jaunimo ambasadoriumi tapo Eval-
das Rupkus, šiandien dirbantis Vokietijos 
federalinės respublikos tarptautinio darbo 
su jaunimu agentūroje, ir siekiantis, kad kuo 
daugiau jaunų žmonių įsitrauktų į spren-
dimų priėmimą visoje Europoje.

Už aktyvų Kauno jaunimo organizacijų 
atstovavimą bei Kauno jaunimo organizaci-
jų sąjungos „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) 
nuolatinį vedimą į priekį 2016 m. jaunimo 
organizacijų lydere tapo KJOSAS pirmininkė 
Monika Simaškaitė.

2016 m. jaunimo organizacijų partneriu tapo 
radijo stotis ZIP FM, kuri yra ilgametė part-
nerė viešinant įvairias jaunimo iniciatyvas, 
akcijas bei renginius.

2016 m. žmogumi, labiausiai nusipelniu-
siu jaunimui, išrinktas pirmosios Lietuvoje 
„Demokratijos mokyklos“ įkūrėjas Nerijus 
Buivydas, dirbantis dėl Lietuvos švietimo, 
moksleivių ir dėl laimingesnių vaikų mokyk-
lose.

Už jaunimo ir visuomenės aktyvumo bei 
atsakingumo didinimą 2016 m. jaunimo ini-
ciatyva išrinkta „Balsuok atsakingai“.

Taip pat LiJOT Alumni sprendimu dar vienas 
apdovanojimas buvo įteiktas „Lietuvos istori-
jos repo“ autoriui Lukui Šidlauskui-Šven-
tiniam bankuchenui už jaunų žmonių 
pilietiškumo puoselėjimą netradicine forma 
perteikiant Lietuvos istoriją.
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EURODESK LIETUVA PROGRAMA
Eurodesk Lietuva teikia išskirtinę informaciją apie mobilumą (sa-
vanorišką veiklą, mokymąsi, darbą, laisvalaikį ir kt.) bei galimybes 
(konkursus, renginius, finansavimo programas ir kt.), administruoja 
jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą www.žinauviską.lt.
Tai nuolatinė Europos Sąjungos programos „Erasmus+” paramos 
struktūra, remiama Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 2004 m. administruo-
jama LiJOT.

EURODESK LIETUVA INFORMACINĖS 
PASLAUGOS

Remiantis Eurodesk Brussels Link kokybės 
katalogu, 2016 m. pradžioje buvo įvertinta 
Eurodesk Lietuva teikiamų paslaugų kokybė. 
Gautas įvertinimas siekia 100 proc. – Lietuva 
viena iš penkių Europos valstybių, gavusių 
aukščiausią įvertinimą.

Eurodesk Lietuva visus 2016 m. teikė infor-
macines paslaugas: naujienų, video filmukų 
bei straipsnių skelbimo nacionaliniame 
portale, esamų duomenų bazių atnaujini-
mo, gaunamų užklausų atsakinėjimo, taip 
pat naujienlaiškių siuntimo portalo lankyto-
jams, jauniesiems žurnalistams bei Eurodesk 
Lietuva atstovams regionuose.

Metų pradžioje buvo atnaujinta portalo 
versija, kuri didesnį dėmesį skiria galimybei 
užduoti klausimus. Taip pat portalo atnau-

jinimu buvo siekiama didinti vartotojų lanko-
mumą bei prieinamumą – portalas pritaiky-
tas visiems mobiliesiems įrenginiams, turi 
skirtingų įrenginių ekrano prisitaikymo funk-
ciją. Portale per 2016 m. suskaičiuota 550 827 
unikalių peržiūrų, atsakyta į 1 015 portalo 
lankytojų užklausų.

2016 m. pradėta rengti radijo laida „Man 
20-keli“, kurią transliuoja „Žinių radijas“. 
Laidoje žurnalistas Karolis Vyšniauskas 
kalbasi su įvairios patirties turinčiais 
jaunais žmonėmis. Praėjusiais metais radijo 
eteryje pasirodė 55 „Man 20-keli“ laidos, 
kuriose dalyvavo įvairių sričių jaunieji profe-
sionalai: menininkai, verslininkai, moky-
tojai, mokslininkai, visuomenininkai. Šios 
laidos vystymas padeda pritraukti vyresnę  
(18–30 m.) jaunų žmonių auditoriją ir didina 
nacionalinio portalo žinomumą.
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EUROPOS JAUNiMO PORTALO PRiEŽiŪRA

2016 m. toliau įgyvendinta Europos jaunimo 
portalo priežiūra. Portale talpinama tarptau-
tinė ir nacionalinė informacija. Europos 
jaunimo portale paskelbta: 180 naujienų 
(iš jų 49 anglų kalba), 66 straipsniai, 102 
renginiai. Eurodesk Europos tinklo susiti-
kimo ir Generalinės Asamblėjos metu buvo 
diskutuojama dėl Europos jaunimo portalo 
atnaujinimo, įdiegta nauja skiltis apie Eu-
ropos solidarumo korpusą.

Europos solidarumo korpusas – nauja pro-
grama, į kurią užsiregistravusiems nariams 
bus suteikta galimybė 2–12 mėn. dalyvauti 
projekte ir užsiimti savanoriška arba pro-
fesine veikla, atlikti mokomąją arba gamy-
binę praktiką. Savanoriai galės imtis įvairių 
rūšių veiklos tokiose srityse, kaip švietimo, 
sveikatos priežiūros, socialinės integracijos, 
paramos teikiant maisto produktus, stovyklų 
įkūrimo, migrantų ir pabėgėlių priėmimo, 
rėmimo ir integracijos, aplinkos apsaugos 
ir gaivalinių nelaimių prevencijos. Už šių 
užklausų atsakinėjimą ir jaunų žmonių kon-
sultavimą yra atsakinga Eurodesk Lietuva 
komanda.

EURODESK LIETUVA ATSTOVŲ REGIONUOSE 
TINKLAS

Tęsiant 2015 m. pradėtą atstovų regionuose 
kompetencijų kėlimo ir motyvavimo 
sistemą, 2016 m. buvo vykdomi susitiki-
mai su atstovais, kokybės įsivertinimas, 
suteikta galimybė pasirinkti savo narystės 
statusą: jaunimo informavimo taškas ar 
Eurodesk Lietuva atstovas. Narystės statusas 
suteikia skirtingą palaikymą iš Eurodesk 
Lietuva nacionalinio koordinatoriaus ir 
prieinamumą prie esamų resursų. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 30 jaunimo informavi-
mo taškų 27 Lietuvos miestuose, iš jų 15 – 
Eurodesk Lietuva atstovybių.

2016 m. prisijungė 6 nauji partneriai iš 
Kauno, Švenčionių, Pakruojo, Varėnos, 
Vilkaviškio ir Jonavos miestų. Pagrindinė 
partnerių funkcija – jaunų žmonių ir 
jaunimo darbuotojų konsultavimas bei 
Eurodesk paslaugų viešinimas, pristatymas, 
informacinių renginių organizavimas. Or-
ganizacijos jungiasi savanoriškais pagrindais, 
nacionalinis koordinatorius užtikrina 
įvadinius ir kvalifikacijos kėlimo mokymus, 
nacionalinius susitikimus, vizitavimą, 
dalyvavimą Europos Eurodesk atstovų 
susitikime, nuolatinį palaikymą, aprūpinimą 
darbui reikalinga dalomąja medžiaga ir pan.

Visi atstovai regionuose veikia kaip 
bandomieji jaunimo informavimo taškai, 
kuriuose galima rasti informacijos jauniems 
žmonėms aktualiais klausimais. Asmenys, 
atsakingi už jaunimo informavimo tašką, 
yra dalyvavę pagal Europos jaunimo infor-
mavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) 
metodiką parengtuose mokymo kursuose 
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„YIntro“, ir gavę jaunimo informavimo 
darbuotojų sertifikatus.

Per 2016 m. atstovai regionuose gyvai („akis 
į akį“) pakonsultavo 1 714 jaunų žmonių, 
kartu su nacionaliniu koordinatoriumi suor-
ganizavo 171 renginį, kuriuose dalyvavo
4 631 žmogus. Stiprinant tinklą, per metus 
suorganizuoti 2 nacionaliniai, 3 regioniniai 
susitikimai bei 2 mokymo kursai. Partneriai 
aktyviai įsitraukė į Eurodesk programos 
viešinimą: buvo rengiami informaciniai 
renginiai, susiję su vasaros mobilumo 
skatinimo kampanija, vykdomi infor-
maciniai renginiai, pristatantys mobilumo 
(savanoriškos veiklos, įsidarbinimo, studijų) 
galimybes, įsitraukta į Europos jaunimo 
renginį, vykusį Strasbūre, bei struktūrinio 
dialogo procesą, 7 atstovai prisidėjo prie 
Europos savanorių tarnybos 20-mečio 
minėjimo savo miestuose ir bendros Europos 
Eurodesk tinklo kampanijos „Time to 
move“, kurios metu pristatomos mobilumo 
galimybės.

DALYVAVIMAS DIDELIO MATOMUMO 
RENGINIUOSE

Eurodesk teikiamos paslaugos buvo aktyviai 
pristatomos didelio matomumo renginiuose. 
Eurodesk Lietuva teikiamų paslaugų 
pristatymai vyko jaunimo organizacijų, uni-
versitetų studijų ir karjerų mugių metu.

2016 m. dalyvauta nacionalinėje studijų 
mugėje „Studijos 2016“, kurios metu parengti 
4 teminiai EurodeskTV filmukai. Vasarą 
Eurodesk Lietuva tinklas buvo pristatytas 
vasaros festivaliuose – LiJOT Vasara’16, 
„Galapagai“. Rudenį dalyvauta Japonijos 
kultūros festivalyje „nowJapan“, konferenci-
joje „Lyderių inkubatorius“. Per 2016 m. su-
dalyvauta 5 didelio matomumo renginiuose, 
kuriuose pasiekta apie 4 955 žmonių.
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EURODESK LIETUVA SAVANORIŲ REGIONUOSE TINKLAS

2016 m. pradėtas vystyti Eurodesk savanorių tinklas regioniniu lygmeniu – paskelbtas 
kvietimas tapti Eurodesk savanoriu savo mieste. Tikėtasi, kad šis „nepriklausomas“ savanorių 
tinklas, už kurio koordinavimą atsakingas nacionalinis Eurodesk koordinatorius, pastiprins 
regioninių partnerių veiklas jų miestuose ir dėl savanorių lankstaus grafiko pavyks pasiekti 
jaunesnę auditoriją mokyklose. Tokia savanorių tinklo iniciatyva pasiteisino: pusė iš visų „Time 
to Move“ kampanijos metu suorganizuotų renginių įvyko savanorių iniciatyva. Po kampanijos 
savanoriai prisijungė prie esamų Eurodesk Lietuva atstovybių. Tikimasi, kad 2017 m.
tai sustiprins partnerių veiklas regionuose bei sumažins pasyvumą, kylantį dėl žmogiškųjų 
resursų stokos.

MOBILUMO VASARĄ SKATINIMO KAMPANIJA

2016 m. buvo tęsiama mobilumo vasarą 
skatinimo kampanija, kurios metu dėmesys 
skiriamas savanorystės, sezoninio darbo, 
kelionių Europoje ir vasaros festivalių 
temoms. Kampanija buvo vystoma 
socialinėje medijų erdvėje. Kampani-
jos įgyvendinimas padėjo pasiekti 
16–18 m. moksleivius, kurie labiausiai 
domėjosi sezoninio darbo galimybėmis, ir 
vyresnius, siekiančius išbandyti tarptautinę 
savanorystę. Kampanijos įgyvendinimas 
galimai padėjo pritraukti jauną auditoriją, 
kuri toliau ateityje domėsis Eurodesk 
paslaugomis. Šios kampanijos metu 
pastebėtas naujos temos poreikis – kalbos 
mokymasis užsienyje. Atsižvelgiant į tai,
2017 m. Eurodesk vystomos temos turėtų 
apimti ir šią temą. Į kampanijos turinio 
kūrimą buvo įtraukta Lietuvos darbo birža, 
EURES ir Europos jaunimo kortelė. Kampani-

jos viešinimą aktyviai vykdė regioniniai 
atstovai, kurie skleidė informaciją apie 
esamas galimybes savo kanalais.

Kampanijos metu peržiūrėti ir atnaujinti 
informaciniai portalo resursai: festivalių, 
tarptautinės savanorystės, sezoninio darbo 
užsienyje ir kelionių Europoje duomenų ba-
zės. Vasaros metu Eurodesk Lietuva atstovai 
pristatė tinklo teikiamos paslaugas vasaros 
festivalyje „Galapagai".
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JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ TINKLO PRIEŽIŪRA IR KOORDINAVIMAS

2016 m. pabaigoje jaunųjų žurnalistų tinkle buvo 58 jaunieji žurnalistai, iš kurių metų bėgyje 
aktyvūs buvo visi. Per metus buvo parašyti 48 straipsniai. Jie daugiausiai buvo rašomi 
tokiomis temomis kaip savanorystė, studijos užsienyje, jaunų žmonių teisės, finansinis 
raštingumas, laisvalaikis, užsienio šalys ir Europos aktualijos. 2 žurnalistėms buvo pasiūlyta 
galimybė parengtą straipsnį išspausdinti „ISIC pulso“ leidiniuose, o 2 žurnalistams buvo 
pasiūlyta dalyvauti tarptautiniuose mokymo kursuose Lietuvoje pabėgėlių tematika.

Taip pat buvo dirbama struktūrinio dialogo tematika: 5 žurnalistai parengė struktūrinio dia-
logo skiltį nacionaliniame portale bei dalyvavo konferencijoje, kurios metu buvo parengti 2 
straipsniai jaunų žmonių dalyvavimo temomis.

Pavasarį organizuotas tinklo narių susitikimas, kurio metu buvo rengiamasi išvykai į Europos 
jaunimo renginį 2016, vykusį Strasbūre. Išvykos metu „Žinau viską“ žurnalistai dalyvavo susiti-
kime su „n- ost“ organizacijos atstovais Berlyne. Susitikimo metu susipažinta su organizacijos 
veikla ir „Euro Topics“ portalo specifika. Taip pat organizuotas pažintinis vizitas į „Deutsche 
Welle“ – Vokietijos nacionalinio tarptautinio transliuotojo buveinę Berlyne. Susitikimo metu 
„Deutsche Welle“ žurnalistai pristatė transliuotojo veiklą, plačiau papasakojo apie socialinių 
medijų žurnalistikos praktikas. Vėliau aplankytos transliuotojo laidų, vertimų, įrašų studijos, 
siekiant jauniesiems žurnalistams suteikti praktinių žinių. 10 jaunųjų žurnalistų dalyvavo 

„TIME TO MOVE“ KAMPANIJA

Spalio mėnesį Eurodesk tarptautinis tinklas 
vykdė kampaniją „Time to Move“. Kam-
panijos metu 19 dalyvavusių valstybių 
suorganizavo 622 mobilumo galimybių 
pristatymui skirtus renginius, kurie pasiekė 
130 000 jaunų žmonių. 2016 m. kampanijos 
naujovė – internetinis žaidimas „Padėk 
Aleksui“, kuriame teisingai atsakę į klausimus 
jauni žmonės turėjo galimybę laimėti prizą. 
Šiame žaidime dalyvavo 1 274 žmonės, dau-
giausiai dalyvių sulaukta iš Italijos ir Lietuvos. 
Lietuvoje tiksline kampanijos auditorija buvo 
pasirinkti aukštųjų mokyklų studentai ir 
bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleiviai. Susitikimų su auditorija metu 
buvo pristatoma informacija apie mobilumo 
galimybes Europoje savanorystės, darbo, 
stažuočių, praktikos programų, Eurodesk 
tinklo teikiamų paslaugų temomis. Į kam-
paniją įsitraukė Eurodesk Lietuva savanoriai 

ir regioniniai partneriai, suorganizavę 22 
renginius 11-oje miestų: Biržuose, Jurbarke, 
Kaune, Šiauliuose, Tauragėje, Utenoje, 
Varėnoje, Veliuonoje, Vilniuje, Visagine, 
Zarasuose. Renginiuose dalyvavo 320 jaunų 
žmonių.
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Europos jaunimo renginio 2016 atidaryme 
Strasbūre. Taip pat dalyvauta teminiuose 
renginiuose, kurių metu buvo renkama 
medžiaga žurnalistiniams darbams.

Atsižvelgiant į anketų gausą, tačiau mažė-
jantį aktyvumą, 2017 m. žurnalistų tinklas 
turėtų būti reorganizuojamas, į veiklas 
įtraukiant daugiau praktinių užsiėmimų bei 
keičiant reitingavimo sistemą.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS 
EURODESK NACIONALINIAIS PARTNERIAIS 
BEI ES TINKLAIS

2016 m. buvo nuolat palaikomas bendradar-
biavimas su kitais Eurodesk nacionaliniais 
atstovais, dalyvauta 2 tarptautiniuose susi-
tikimuose. Eurodesk Lietuva seniai palaiko 
bendradarbiavimą su ERYICA ir EYCA tin-
klais Lietuvoje, tačiau tarptautiniu lygmeniu 
tik 2016 m. buvo apibrėžtas šių trijų tinklų 
bendradarbiavimas, išleistas rekomendacijų 
leidinys. Dalyvauta 3 tarptautiniuose ERYICA 

tinklo mokymo kursuose Suomijoje, Slovėni-
joje ir Estijoje. Mokymų metu buvo keliamos 
jaunimo informavimo darbuotojų kompe-
tencijos.

Bendradarbiavimas taip pat buvo palaiko-
mas nacionaliniu lygmeniu. Dalyvauta 2 ES 
tinklų susitikimuose, kuriuos inicijavo Euro-
pos Parlamento informacijos biuras ir Švie-
timo mainų paramos fondas. Įgyvendinant 
veiklas buvo bendradarbiaujama su EURES, 
Europos jaunimo kortelės, ISIC studento 
pažymėjimo ir Jungtinių Tautų atstovais 
Lietuvoje.
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JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO SISTEMOS PLĖTRA

Palaikomi SADM kartu su JRD Eurodesk Lietuva komanda toliau plėtoja jaunimo informavi-
mo ir konsultavimo sistemą. 2016 m. vykdyta jaunimo informavimo taškų plėtra – prie tinklo 
prisijungė partneriai Varėnoje, Pakruojyje, Švenčionyse, Vilkaviškyje, Jonavoje, Kaune.

Naujiesiems Eurodesk atstovų regionuose savanoriams ir darbuotojams suorganizuo-
ti jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursai, kurie remiasi ERYICA „YIntro“ kursų 
metodika. Mokymų metu dalyviai, padedami vadovų, atskleidė pagrindines jaunimo infor-
mavimo ir konsultavimo darbuotojų vertybes, savybes ir misijas: pagarba, objektyvumas, 
atviras požiūris, nešališkumas, gebėjimas skaityti tarp eilučių – dažnai jaunam žmogui sun-
ku įvardinti jį kamuojančią problemą ir paprašyti pagalbos, kartais svarbu išgirsti, kas lieka 
nepasakyta, todėl vienas esminių jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojo bruožų 
– pastabumas, įžvalga ir gebėjimas planuoti, kur nukreipti jauną žmogų, kokią pagalbą ar 
informaciją jis gaus, kas jam vertinga, kaip neišgąsdinti, susidraugauti per kelias minutes, 
išlaikant pagarbų atstumą.

Siekiant užtikrinti metodinį jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų palaikymą, 
buvo organizuojami mokymai pažengusiems jaunimo informavimo darbuotojams, remiantis 
ERYICA „Advanced YIntro“ mokymų kursų metodika.

#PATIRTYS_IŠ_PIRMŲ_LŪPŲ: PABĖGĖLIAI

2015 m. daugiau nei 160 000 migrantų 
pateikė prašymus gauti prieglobstį Švedijoje. 
Tai didžiausias migrantų skaičius, tenkantis 
vienam gyventojui, visoje Europoje. Tačiau 
nepaisant didžiulio dėmesio Europai, 65.3 
mln. žmonių yra pabėgėliai, prieglobsčio 
prašytojai ar perkelti iš gyvenamosios vietos, 
t. y. 1 iš 113 visų žmonių pasaulyje.

2016 m. Eurodesk Lietuva komanda kartu su 
Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (angl. 
UNHCR) inicijavo keletą veiklų, skirtų viešai 
diskutuoti apie pabėgėlių problematiką Eu-
ropoje bei didinti solidarumą Lietuvoje.

Metų pabaigoje Eurodesk Lietuva kartu 
su LRT radijo komanda vyko į žurnalistinę 
kelionę Švedijoje, kur rengė darbų ciklą 
pabėgėlių tematika.
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INFORMACINĖ JAUNIMO 
PILIETIŠKUMO SKATINIMO 

KAMPANIJA "MAN NE DZIN"
2016 m. LiJOT visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendino informacinę 
pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin“. Jauniems 
žmonėms buvo sakoma „kaip balsuoji, taip turi“ ir taip skatinama 
dalyvauti Seimo rinkimuose.

„Man ne dzin" yra nepolitinė kampanija, 
skatinanti jaunus žmones balsuoti ir aktyviai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime, pateikianti 
jiems pagrindinę informaciją apie spren-
dimų priėmimą, demokratinius procesus 
šalyje, leidžianti gyvai susitikti su sprendimų 
priėmėjais ir suteikianti jauniems žmonėms 
galimybę apgalvotai rinktis savo kandidatus. 
2016 m. kampanija buvo organizuojama, 
remiantis per 12 metų įgyta patirtimi, prak-
tika ir vardo „Man ne dzin“ žinomumu Lietu-
voje.

2016 m. kampanija sulaukė nemažo 
palaikymo bei susidomėjimo iš 
žiniasklaidos, verslo, valdžios institucijų 
bei kitų organizacijų pusės. Pagrindiniai 
kampanijos partneriai: Vyriausioji rinkimų 
komisija, portalas DELFI.lt, radijo stotis 
ZIP FM, platforma „Žinau, ką renku“, LiJOT 
Narės ir Stebėtojos, aktyviai prisidėjusios 
ir garsinusios kampanijos vardą įvairiuose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

PAGRINDINĖS 2016 M. KAMPANIJOS 
VEIKLOS:

• 2016 m. vykdyta intensyvi komunikacija 
kampanijos „Man Ne Dzin“ Facebook pasky-
roje. Išlaikyta vientisa komunikacinė lini-
ja, stengiantis iškomunikuoti žinutę „Kaip 
balsuoji, taip turi“. Visos kampanijos metu 
vyravo vientisa vizualinė linija.

• Kampanijos metu bendradarbiauta ne 
vien su iniciatyvomis „Žinau, ką renku“ bei 
„Baltosios pirštinės“, bet pradėtas ben-
dradarbiavimas ir su 2016 m. startavusia
iniciatyva „Balsuok atsakingai“, kuri iki pat 
rinkimų pradžios visoje Lietuvoje rengė 
debatus. Taip buvo siekiama piliečiams 
padėti nuspręsti, ką palaikyti Seimo 
rinkimuose. Prie šių debatų organizavimo 
prisidėjo ir LiJOT.

• Kampanijos metu buvo platinami straipsniai 
ir pranešimai spaudai apie kampanijos eigą 
bei temas, susijusias su jaunimo dalyvavimu 
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rinkimuose. Pranešimai spaudai platinti ir po 
rinkimų, siekiant informuoti visuomenę apie 
jaunimo rinkiminį aktyvumą.

• DELFI.lt platformoje sukurtas unikalus, 
analogo neturintis žaidimas, skatinantis 
dalyvauti rinkimuose. Žaidimo tikslas – įveik-
ti kliūtis ir pasiekti balsadėžę. Žaidime taip 
pat buvo pateikiama naudinga informaci-
ja apie rinkimų procesą. Žaidimo dalyviai, 
sužaidę žaidimą bei rinkimų dieną pasidalinę 
savo nuotrauka prie rinkiminės apylinkės, 
turėjo galimybę laimėti „Trip Shop“ bei „Zig-
zag Travel“ įsteigtus prizus.

• Taip pat buvo kuriami video reportažai, 
kurių metu Humoro klubo atstovai kalbino 
praeivius gatvėse ir skatino visus sakyti „Man 
ne dzin“ bei dalyvauti Seimo rinkimuose. 
Vienas iš video buvo naudojamas reklamai 
prieš kino seansus „Forum Cinemas“ kino 
salėse.

• Visos kampanijos metu, bendradarbiaujant 
su ZIP FM, eteryje buvo skelbiami konkursai, 
kuriuose radijo klausytojai galėjo dalintis 
savo mintimis apie rinkimus ir laimėti džem-
perius su kampanijos vizualika. Taip pat 
dalyvauta įvairiose su rinkimais ir jaunimo 
aktyvumu susijusiose laidose Žinių radijuje.

•Prieš kampaniją LiJOT organizacijų nariams 
buvo siūloma prisidėti ir tapti „Man ne dzin“ 
ambasadoriais. Prie kampanijos prisijungė 
18 ambasadorių iš skirtingų Lietuvos miestų, 
kurie savo bendruomenėse rengė specialius 
„Man ne dzin“ protmūšius, dalino atvir-
laiškius bei rengė diskusijas.

• Atvirlaiškiai, plakatai, kampanijos lipdukai 
bei informacija apie pačią kampaniją buvo 
platinama ir kavinių tinkle „Coffee Inn“ taip 
stengiantis pasiekti kuo platesnę jaunų 
žmonių auditoriją skirtinguose miestuose. 
Taip pat informacija apie kampaniją skleis-
ta socialinės reklamos kolonose Vilniaus 
mieste.

• Kartu su Laisvės TV menų fabrike „LOFTAS“ 
buvo organizuojamas renginys „Seno Seimo 
išleistuvės“, kurio metu jauni žmonės stebė-
jo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų I-ojo 
turo rezultatus gyvai, klausėsi pokalbių su 
politikais, nuomonės formuotojais. Renginio 
metu koncertavo grupė „Baltasis kiras".
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SVARBIAUSI PASIEKTI REZULTATAI:

• Pasiektas rekordinis jaunimo rinkiminis ak-
tyvumas – 37,8%.

• Išaugęs kampanijos matomumas. Išleista 
net 7000 vnt. atvirlaiškių ir 1000 vnt. plakatų. 
3 savaites kampanijos „Man ne dzin“ 
reklamos bei konkursai ir laidos, susijusios 
su rinkimų tematika buvo transliuojamos 
ZIP FM radijo stotyje. Bendradarbiaujant 
su didžiausiu Lietuvoje naujienų portalu 
DELFI.lt buvo išplatinti 8 straipsniai, iš kurių 

4 papildė tekstinę informaciją vaizdo klipais. 
Taip pat kampanijos metu socialiniame tin-
kle Facebook „Man Ne Dzin“ paskyroje pirkta 
reklama, pasiekusi apie 600 000 žmonių 
auditoriją.

• Atrasta naujų būdų pasidalinti informacija 
apie kampaniją žaidimo DELFI.lt platformo-
je pagalba. Žaidimą sužaidė daugiau negu 
3400 žmonių.

• Išlaikytas bendravimas su Vyriausiąja 
rinkimų komisija ir užtikrintas kampanijos 
skaidrumas bei nešališkumas.

LiJOT VEIKLOS VIEŠINIMAS
LiJOT naudoja skirtingas priemones ir 
kanalus, kuriais 2016 m. buvo komunikuoja-
ma su skirtingomis auditorijomis bei viešina-
ma LiJOT veikla. LiJOT komunikacija yra 
vykdoma šiais pagrindiniais kanalais: LiJOT 
internetinis puslapis, socialiniai tinklai, Li-
JOT tinklas bei žiniasklaidos priemonės.

LIJOT TINKLAPIS

LiJOT administruojama internetinė infor-
macinė erdvė (www.lijot.lt.) - tai įrankis Li-
JOT organizacijoms talpinti savo informaciją, 
vienoje vietoje rasti aktualiausias LiJOT bei 
Lietuvos jaunimo politikos naujienas, infor-
maciją apie svarbiausius jaunimo politikos 
procesus ar valdžios institucijose svarsto-
mus jaunimui svarbius klausimus, LiJOT 

vykdomą veiklą, projektus, tarptautines nau-
jienas ir pan. Taip pat tinklapyje sudaryta 
galimybė matyti naujausius portalo „Žinau 
viską“ pranešimus.

Norime priminti, kad LiJOT organizacijos yra 
kviečiamos naudoti LiJOT tinklapį kaip įrankį 
savo informacijos sklaidai ir savarankiškai 
kelti pranešimus į tinklapio skiltį „Narių nau-
jienos“.
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2016 m. LiJOT tinklapis buvo toliau kryptin-
gai atnaujinamas. Tiek platinant LiJOT infor-
maciją, tiek savo organizacijų ar partnerių 
naujienas, 2016 m. LiJOT tinklapyje buvo 
patalpinti 78 pranešimai ir straipsniai, kurie 
pritraukė daugiau nei 51 600 lankytojų.

LIJOT SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

LiJOT ryšių su visuomene vystymui 2016 m. 
toliau naudojo populiarius komunikacijos 
įrankius – socialinius tinklus Facebook 
bei Instagram. LiJOT Facebook puslapyje 
(www.facebook.com/LiJOTorg) talpintos 
naujienos, partnerių informacija, dalin-
tasi informacija apie įvykusius renginius. 
Didelis dėmesys šiemet skirtas kokybiškoms 
nuotraukoms bei maketams, kurie pri-
traukė didesnį skaičių sekėjų ir padėjo išlai-
kyti LiJOT komunikacijos profesionalumą. 
Dalinantis naujienomis, stengtasi naudoti 
naujienų portalų nuorodas, radijo laidų, 
vaizdo įrašus. 2016 m. siekta išnaudoti visas 
Facebook suteikiamas galimybes efektyviai 
skelbti savo naujienas – pirktos reklamos 
paslaugos, buvo sekami statistiniai rodikliai.

LiJOT Facebook puslapio gerbėjams LiJOT 
stengėsi operatyviai pateikti jaunimui įdomią 
ir svarbią informaciją. 2016 m. pabaigoje Li-
JOT puslapis turėjo jau virš 7 500 gerbėjų, 
kurių didžioji dalis yra 18–24 metų amžiaus.

2016 m. buvo aktyviai vystyta LiJOT paskyra 
socialiniame tinkle Instagram (@lijot_lt). 
Šis socialinis tinklas buvo naudojamas kaip 
mažiau formalus komunikacinis kanalas, 
kurio pagrindą sudarė nuotraukos. LiJOT 
Instagram tinkle metų pabaigoje turėjo dau-
giau nei 450 sekėjų. Taip pat aktyviai naudo-
jo naujai įdiegtus įrankius, pavyzdžiui, LiJOT 
stories.

#LAISVĘ #ŠVĘSK #SPALVOTAI

2016 m., minint Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dieną, LiJOT įgyvendino akci-
ją #Laisvę #Švęsk #Spalvotai, kurios metu 
ragino visus siųsti trispalvius linkėjimus savo 
draugams, šeimos nariams, tai įamžinti ir 
dalintis grotažymėmis bei nuotraukomis 
socialiniuose tinkluose.

Tokiu būdu buvo stengtasi parodyti, jog jau-
nas žmogus savo laisvę supranta kaip šventę 
ir kovo 11-ąją nori minėti savaip. Facebook 
renginyje, kuris buvo sukurtas iniciatyvos 
komunikacijai, auditorija pasidalino beveik 
100 skirtingų trispalvių linkėjimų nuotraukų. 
Visgi, pati grotažymė socialiniuose tinkluose 
paplito kur kas plačiau, o prie akcijos prisi-
jungė ne vien jaunimo organizacijos, bet ir 
pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai, 
universitetai, mokyklos, įvairios valdžios in-
stitucijos.

Tam, kad akcija pasklistų dar plačiau buvo 
sukurtas reklaminis vaizdo klipas.
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MANE #ĮKVEPIA

VOKELIS NE KYŠIAMS, O JŪSŲ 
ŠVENTINIAMS LINKĖJIMAMS

2016 m. gruodžio 9 d., minint Tarptautinę 
antikorupcijos dieną, LiJOT, bendradarbiau-
dama su Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų taryba (STT), įgyvendino akciją „Voke-
lis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkė-
jimams“. Jos metu Vilniuje buvo dalinami sti-
lizuoti voko formos atvirlaiškiai, kurie ne tik 
sveikino su Tarptautine antikorupcijos diena, 
bet ir priminė, jog vokai skirti ne kyšiams.

Šios akcijos metu buvo formuojamas 
atsakingo bei pilietiško jauno žmogaus 
įvaizdis, o praeiviai raginami ne vien vengti 
korupcinių veiksmų, bet juos pastebėjus 
pranešti ir atsakingoms tarnyboms.

Siekiant pristatyti LiJOT organizacijų lyderi-
us visuomenei, 2016 m. LiJOT socialiniame 
tinkle Facebook įgyvendino turinio projektą 
#mane įkvepia. Jo metu buvo pristatyti or-
ganizacijų atstovai, kurie dalinosi mintimis 
apie tai, ką įkvepiančio jie mato jaunimo or-
ganizacijų veikloje.

Ši iniciatyva padėjo supažindinti visuomenę 
su jaunimo lyderiais ir didino LiJOT or-
ganizacijų žinomumą.

RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA

2016 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo ir 
su žiniasklaida. Daug dėmesio buvo skirta 
jaunimui aktualių klausimų viešinimui. Taip 
pat nuolat teikta informacija apie LiJOT 

vykdomą veiklą – tradicinius renginius, pro-
jektus ir kitas veiklas. Žiniasklaidos atstovai 
buvo kviečiami į LiJOT renginius, bendradar-
biauta nacionaliniu, regioniniu bei tarptauti-
niu lygmenimis.

2016 m., platinant pranešimus spaudai, 
aktyviausiai bendradarbiauta su portalu
DELFI.lt. Taip pat LiJOT visus metus bendra-
darbiavo su ZIP FM bei Žinių radijumi.
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IV. STRATEGINĖ 
VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT VYSTYMAS
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2011 m. buvo patvirtinta nauja 2011-2018 m. 
LiJOT veiklos strategija. Tai yra organizacijos 
veiklos pagrindas bei vienas reikšmingiausių 
organizacijos vystymo etapų. Šioje strategi-
joje kaip atskira veiklos kryptis buvo išskirtas 
ir LiJOT vystymas.

LiJOT 2016 m. toliau išlaikė stiprias pozici-
ja nacionalinėje skėtinių nevyriausybinių 
organizacijų koalicijoje bei nacionalinėje 
nevyriausybinių organizacijų taryboje. Kartu 
su partneriais, kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, pavyko pasiekti, kad būtų 
peržiūrėtos ES investicijų priemonės ir 
kuo daugiau jų skirta nevyriausybinėms 
organizacijoms, didelis dėmesys skirtas 
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstaty-
mo pakeitimų rengimui, naujos sudėties 
Nevyriausybinių organizacijų tarybos 
formavimui.

Didelis dėmesys buvo skiriamas LiJOT vidinės 
bei išorinės komunikacijos stiprinimui. 
Toliau buvo tobulinama LiJOT organizacijų 
narių bendravimo ir bendradarbiavimo 
platforma LiJOT Tinklas, veikė atskirti 
Tarpautinių reikalų, ryšių su visuomene 
tinklai. Įgyvendinant kampaniją „Man ne 
dzin“ toliau išlaikytas bendradarbiavimas su 

pagrindiniais LiJOT partneriais žiniasklaidoje 
bei praplėstas bendradarbiavimas su naujais 
partneriais iš privataus sektoriaus. 2016 m. 
pratęstas bendradarbiavimas su ilgalaikiais 
LiJOT partneriais privačiame sektoriuje: ISM 
Vadybos ir ekonomikos universitetu, Seesam 
Lietuva, Microsoft Lietuva.

Buvo išlaikoma tradicija organizuoti in-
formacinius vadovų klubus ir kito formato 
susitikimus su organizacijų atstovais, su or-
ganizacijų vadovais dalintis vadovų klubų 
vaizdo įrašais ir naudotais pristatymais 
siekiant, kad aktuali informacija apie LiJOT 
veiklą pasiektų visas LiJOT organizacijas 
nares.

2016 m. pabaigoje ženkliai kito LiJOT biuro 
sudėtis, tačiau buvo išlaikyti darbuotojai vi-
sose pagrindinėse LiJOT strateginėse kryp-
tyse ir pokyčiai biure neturėjo įtakos tolesnei 
LiJOT veiklai bei strategijos įgyvendinimui.

LiJOT ir toliau išlaikė stiprų vaidmenį at-
stovaujant organizacijų narių interesams val-
stybinėse institucijose, jų organizuojamose 
darbo grupėse, įvairiuose renginiuose bei 
konferencijose nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmeniu. Buvo užtikrinama nuolatinė LiJOT 
plėtra. LiJOT organizacijomis narėmis stebė-
tojomis 2016 m. tapo: ESN Lietuva, Tauragės 
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas sta-
las“, o tikraisiais LiJOT nariais tapo Jaunųjų 
gydytojų asociacija.
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LiJOT BIURAS
I VEIKLOS KRYPTIS

Tarptautinių reikalų koordinatorė
Rita Jonušaitė

II VEIKLOS KRYPTIS

Regioninių reikalų koordinatorė 
Gerda Vaičiūnaitė

Projektų koordinatorė 
Iveta Paludnevičiūtė 
(iki 2016 m. lapkričio)

Projektų koordinatorė 
Raminta Kėželytė 
(nuo 2016 m. lapkričio)

III VEIKLOS KRYPTIS

Eurodesk Lietuva programos vadovė 
Agnė Graikšaitė 
(iki 2016 m. birželio)

Eurodesk Lietuva programos redaktorė 
Ingrida Jotkaitė, vėliau programos vadovė 
(nuo 2016 m. birželio)

Eurodesk Lietuva programos redaktorė 
Ugnė Zakšauskaitė 
(nuo 2016 m. liepos)

Eurodesk Lietuva programos savanorė 
Beatričė Umbrasaitė 
(iki 2016 m. sausio)

LiJOT KOMANDA 20I6 M.
PREZIDENTAS

Mantas Zakarka

LiJOT VALDYBA

Tadas Vadvilavičius 
(nuo 2016-10-24 iki dabar) 

Jurgita Juodišiūtė 
(nuo 2016-04-25 iki dabar) 

Vladas Polevičius 
(nuo 2016-04-25 iki dabar) 

Antanas Mikalauskas 
(nuo 2015-10-25 iki dabar) 

Ugnė Anelauskaitė 
(nuo 2015-10-25 iki dabar) 

Vilius Gružauskas 
(nuo 2015-10-25 iki dabar) 

Elena Sinkevičiūtė 
(nuo 2015-04-26 iki dabar)

Alina Batulevičienė 
(nuo 2014-04-27 iki 2016-04-24) 

Aivaras Vaiginis 
(nuo 2014-04-27 iki 2016-04-24)

Emilis Remeikis 
nuo 2014-04-27 iki 2016-04-24)
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Eurodesk Lietuva programos savanorė 
Eglė Morkevičiūtė 
(nuo 2016 m. lapkričio)

Ryšių su visuomenė koordinatorė 
Rasa Aleškevičiūtė 
(iki 2016 m. gruodžio)

Ryšių su visuomene savanorė 
Aistė Eidukaitytė, vėliau ryšių su visuomene 
koordinatorė 
(nuo 2016 m. lapkričio)

ADMINISTRACIJA

Finansininkė 
Daiva Žižliauskienė 

Administratorė 
Gabrielė Šaulytė

LiJOT KONTROLĖS KOMISIJA 

Agnė Albrechtaitė

Raimonda Bogužaitė

Lukas Kornelijus Vaičiakas 

Odeta Bartašiūtė

Monika Simaškaitė



61

LiJOT PARTNERIAI
Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiauja 
su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, 
organizacijomis ir atskirais asmenimis. Daug partnerių ir rėmėjų 
prisidėjo prie jaunimo informavimo, švietimo, iniciatyvų rėmimo, 
konsultavimo bei pozityvaus įvaizdžio stiprinimo. Savo indėliu jie 
padeda puoselėti ir ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, dalyvavimą 
visuomenei ir valstybei svarbiuose procesuose.

VALSTYBĖS LYGMENIU: 

LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimo 
Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio 
reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo 
ministerija, LR kanceliarija, Jaunimo reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, LR Vyriausioji rinkimų 
komisija, Lietuvos darbo birža, Vidaus reikalų 
ministerija, Nacionalinė jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija, Lietuvos jaunimo 
darbuotojų asociacija.

SAVIVALDYBĖS LYGMENIU: 

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus jaunimo 
informacijos centras, Savivaldybių jaunimo 
reikalų tarybos, Lietuvos savivaldybių 
asociacija.

NEVYRIAUSYBINIAME SEKTORIUJE: 

Žinių ekonomikos forumas, Nevyriausybinių 
organizacijų informacijos ir paramos centras, 
Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos 
skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalici-
ja, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra, Švietimo mainų paramos fondas.

TARPTAUTINIU LYGMENIU: 

Europos jaunimo forumas, Baltijos jūros 
valstybių taryba, Europos komisija, NBM 
(Šiaurės-Baltijos šalių skėtinių jaunimo 
organizacijų susitikimai), skėtinės užsienio 
šalių jaunimo organizacijos, Europos 
jaunimo informavimo ir konsultavimo 
agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros 
generalinis direktoratas (DG AEC).

VERSLO SEKTORIUS: 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 
poilsio namai „Dubingiai“, „City gate“, „Micro-
soft“, UADB „Seesam Lietuva“, UAB „StepArc“, 
komunikacijos agentūra „SpinComm“, radijo 
stotis ZIP FM, AB „Keturi kambariai“, UAB 
„Zigzag Travel“.

KITI PARTNERIAI: 

Lietuvos radijas ir televizija, interneto nau-
jienų portalas „DELFI.lt“, Europos Komisi-
jos atstovybė Lietuvoje, Goethe‘s institutas, 
informacijos apie Europos Sąjungą tinklas 
Lietuvoje „Europe Direct“, Seimo Europos in-
formacinis biuras.
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LiJOT ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS
NARĖS:

1. AIESEC Lietuva

2. Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo 

organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis 

stalas“

3. Alytaus visuomeninių jaunimo organizaci-

jų sąjunga „Apskritasis stalas“

4. Ateitininkų federacija

5. ELSA Lietuva

6. Jaunieji krikščionys demokratai

7. Jaunimo organizacija DARBAS

8. Jaunųjų gydytojų asociacija

9. Jaunųjų konservatorių lyga

10. JCI Lietuva

11. Jonavos rajono jaunimo visuomeninių 

organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

12. Kauno jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

13. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociaci-

ja „Apskritasis stalas“

14. Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

15. Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“

16. Lietuvos jaunimo blaivybės federacija 

„Baltų ainiai“

17. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga

18. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivy-

bės sąjunga „Žingsnis“

19. Lietuvos liberalus jaunimas

20. Lietuvos maironiečių draugija

21. Lietuvos medicinos studentų asociacija

22. Lietuvos moksleivių sąjunga

23. Lietuvos psichologijos studentų asoci-

acija

24. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas

25. Lietuvos Sakaliukų sąjunga

26. Lietuvos skautija

27. Lietuvos šaulių sąjunga

28. Marijampolės jaunimo organizacijų tary-

ba „Apskritas stalas“

29. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“

30. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apvalus stalas“

31. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija 

„Apskritasis stalas“

32. Tautinė lietuvių studentų korporacija 

„Neo–Lithuania“

33. Tolerantiško jaunimo asociacija

34. Utenos visuomeninių jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

35. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritas stalas“

36. Visuomeninė jaunimo organizacija 

„Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“

37. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
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STEBĖTOJOS:

1. Akademinis politologų klubas

2. Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“

3. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“

4. ESN Lietuva

5. ISIC Lietuva

6. Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“

7. Jūrų skautija „Divytis“

8. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

9. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

10. Lietuvos jaunimo Romuva

11. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

12. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga

13. Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)

14. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS)

15. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

16. Paramos fondas „Jaunimo linija"

17. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

18. Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“

19. Pilietiško jaunimo sąjunga

20. Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas

21. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

22. Tauragės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“,

23. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

24. Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

25. VšĮ ,,Kitas variantas“

26. VšĮ „YFU Lietuva“

27. VšĮ „PROFAT“

28. VšĮ „Sėkmės mokykla“

29. VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
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