
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019  m. lapkričio mėnesio
veikla pagal LiJOT 2019-2024  m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
 
Lapkričio mėnesį LiJOT programų
koordinatorius P. Serapinas dalyvavo UNESCO
Generalinės Konferencijos metu vykusioje
diskusijoje su jaunimo lyderiais ir valstybių
vadovais „Youth and Multilateralism“.
 
Taip pat lapkričio mėnesį vyko susitikimas su
aukščiausiai šalies vadovais. LR
Prezidentūroje vyko diasporos forumas, kurio
metu buvo apdovanoti asmenys, labiausiai
prisidėję prie globalios Lietuvos skatinimo
tarptautiniuose šalių santykiuose. 
 
Lapkritį buvo vykdomi susitikimai su
organizacijomis, siekiant išsiaiškinti
poreikius, ateities persvektyvas bei veiklos
prioritetus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis lapkričio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.

LiJOT Valdybos
ir

biuro  lapkr ič io
mėnes io  ve ik los
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Lapkričio 1–3 d. LiJOT Valdybos narė T. Škutaitė dalyvavo Ukrainos jaunimo organizacijų tarybos generalinėje
asamblėjoje, kur dalinosi patirtimi darbo grupėje formuojant poziciją dėl balsavimo nuo 16-os metų įteisinimo. 

 

Lapkričio 6 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento (JRD)

direktoriumi J. Laniausku dėl bendrų veiklų ir jaunimo politikos efektyvinimo. 

 

Lapkričio 6 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto
reikalų komisijos posėdyje, kuriame buvo diskutuojama apie 2020 m. biudžeto dalį jaunimui.
 

Lapkričio 6 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo internetiniame pokalbyje su UNESCO jaunimo
programos komanda dėl UNESCO Generalinėje Konferencijoje vyksiančios diskusijos „Youth and Multilateralism“.

 

Lapkričio 7 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Mykolo Romerio universiteto profesoriumi A. Stasiukynu
dėl mokestinės finansinės aplinkos gerinimo NVO sektoriui tyrimo.  

 

Lapkričio 8 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su JRD direktoriumi J. Laniausku dėl Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) dalininkystės.

 

Lapkričio 8 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo organizacijos „Jaunimas YRA“ renginyje Marijampolėje. 

 

Lapkričio 11-13 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo UNESCO Generalinės Konferencijoje vykusioje
diskusijoje su jaunimo lyderiais ir valstybių vadovais „Youth and Multilateralism“.

 

Lapkričio 12 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT)

finansavimo konkurso posėdyje. 

 

Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su JRD atstove su V. Karnickaite dėl situacijos su SJOT. 

 

Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje.

 

Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM) Vyriausiąja patarėja jaunimo klausimais J. Sakalauskiene dėl LiJOT ir SADM bendradarbiavimo bei jaunimo
politikos pagrindų įstatymo. 

 

Lapkričio 14 d. LiJOT Valdybos nariai V. Gailiūtė ir D. Stonys dalyvavo Seimo Laisvės premijų komisijos posėdyje.

 

Lapkričio 16 d. LiJOT Valdybos narės V. Gailiūtė ir G. Vikmonaitė dalyvavo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės
gimtadienio šventėje. 

 

Lapkričio 20 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis. 

 

Lapkričio 21 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo diasporos forume LR Prezidentūroje. 

 

Lapkričio 22-24 d. LiJOT Valdybos narės U. Petrulytė ir T. Škutaitė dalyvavo Europos jaunimo forumo narių taryboje,

kur buvo svarstyta ir priimta Europos jaunimo forumo strategija, dokumentai dėl jaunimo darbo rinkoje, pilietinės
erdvės mažėjimo.

 

Lapkričio 25 d. LiJOT Prezidentas dalyvavo susitikime su SADM Viceministru E. Bingeliu dėl jaunimo politikos
pagrindų įstatymo. 

 

Lapkričio 26 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) konferencijoje
„Psichikos sveikata Lietuvos darbovietėse“.

 

Lapkričio 27-28 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo darbo su jaunimo stiprinimu renginyje „Strengthening
the potential of youth work in Eastern Europe“ Sakartvele.

 

Lapkričio 29 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė skaitė pranešimą apie jaunimo politiką Lietuvoje, konferencijoje
„Advancing youth participation in local and regional life“ Sakartvele, Tibilisyje.

 

Žiniomis  i r  faktais  gr įs tas  jaunimo ir  jaunimo organizac i jų
atstovavimas bei   jaunimo pol i t ikos  formavimas

Narystės  i r  v id in io  bendradarbiavimo st ipr in imas



 

 

 

Lapkričio 5 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas vedė mokymus Lietuvos psichologijos studentų asociacijai
(LiPSA) mokymus apie darbą su savanoriais.

 

Lapkričio 7 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo „ELSA Vilnius“ diskusijoje apie lygias galimybes
darbo rinkoje.

 

Lapkričio 9 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo ir Lietuvos psichologijos studentų asociacijos
gimtadienio šventėje.

 

Lapkričio 16 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ vedė mokymus informacijos apipavidalinimo, pateikimo ir
pristatymų rengimo tema.

 

Lapkričio 26 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys konsultavo Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA)

Kauno skyriaus direktorę R. Benešiūnaitę apie organizacijos stiprinimą.

 

LiJOT vystymas

Lapkričio 4 d. Eurodesk Lietuva redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų
koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo susitikime su Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentu
Klaudijumi Meliu dėl „Žinau viską“ žurnalo. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.

 

Lapkričio 5 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Krašto apsaugos ministerijos atstove L.

Sinevičiene dėl bendradarbiavimo. 

 

Lapkričio 21 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)

pirmininku V. Oleinikovu dėl bendradarbiavimo.

 

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Lapkričio 13 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Eurodesk Lietuva redaktorė
G. Budreikaitė pristatė mobilumo galimybes studentams knygyne „Vaga“ Vilniuje.

 

Lapkričio 14 d. LiJOT programų koordinatorius dalyvavo tiesioginėje Lietuvos radijo ir televizijos (LRT)

laidoje „Labas rytas, Lietuva“.

 

Lapkričio   14 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su
savanorių asociacija „Spindulys“. Susitikimo metu aptarta esama situacija bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Lapkričio 15 d. LiJOT programų koordinatorius dalyvavo tiesioginėje „Delfi.lt“ laidoje „Delfi diena“.

 

Lapkričio 27 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo „ESFA Day“ tinklalaidėje apie
internetą.

 

Lapkričio 27–29 d. vyko Eurodesk Lietuva nacionalinis tinklo susitikimas, mokymų kursai ir jaunųjų
žurnalistų vizitas į LRT. Susitikimo metu buvo aptarti 2019 ir 2020 metai bei tobulintos Eurodesk regioninių
partnerių, savanorių ir jaunųjų žurnalistų kompetencijos srityse: užklausų atsakinėjimas, informavimas apie
jaunimo galimybes, jaunų žmonių poreikių identifikavimas ir geriausi metodai bei komunikacija, norint
informuoti jaunus žmones.

 

Lapkričio 27–29 d. Eurodesk tinklo prezidentė Ingrida Jotkaitė dalyvavo Eurodesk Valdybos (angl. Eurodesk
Executive Committee) susitikime.

 

Lapkričio 30 d. LiJOT Valdybos narė U. Pertrulytė dalyvavo diskusijoje „Ar savivaldybei reikia jaunimo
nuomonės?“ Marijampolėje vykusioje nacionalinėje konferencijoje „Jaunimo balsas savivaldybėje“.

 

 



Lapkričio 30 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo nacionalinėje konferencijoje „Jaunimo balsas
savivaldoje“, kurios metu skaitė pranešimą „Kaip sėkmingai administruoti jaunimo nevyriausybinę organizaciją?“

 

Lapkričio 30 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo RJOTA (regioninės jaunimo organizacijų apskirtalizacijos)

nacionalinėje konferencijoje „Jaunimo balsas savivaldoje“

 

 

Lapkričio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 3 4079 peržiūros, patalpinta
50 naujienų ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 3 naujienlaiškiai. Raštu atsakyta
22 užklausos, žodžiu- 2.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 4 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 14
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis lapkritį buvo peržiūrėtas  3 487 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         34079  peržiūros.

www.lijot.lt   3 487 peržiūros.


