
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019  m. liepos mėnesio veikla
pagal LiJOT 2019-2024  m. strategijoje
numatytas veiklos kryptis.
 
Liepos 19-20 d. vyko LiJOT vasaros festivalis
„Dalinkis vasara‘19“. Per tris festivalio
dienas įvyko daugiau nei 20 diskusijų pačiomis
įvairiausiomis temomis, nuo darnaus
vystymosi tikslų, informacinių technologijų
iki regionų plėtros Lietuvoje ir kibernetinio
saugumo! Dalyviai turėjo galimybę ne tik
klausytis įkvepiančių asmenybių, bet ir patys
dalyvauti diskusijoje aktualiomis jaunimui ir
visai Lietuvai temomis bei mokytis iš savo
srities profesionalų.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis liepos mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.
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Liepos 1–3 d. LiJOT Valdybos narė G. Vikmonaitė, politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis ir narių koordinatorė G.

Misevičiūtė dalyvavo Europos Sąjungos Jaunimo konferencijoje Helsinkyje, Suomijoje.

 

Liepos 10 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo diskusijoje „Lūkesčiai ir vizijos: kokio LRT tikisi visuomenė?“ 

 

Liepos 25 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Jaunimo reikalų departamento (JRD) ir Jaunimo tarptautinės
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) atstovais dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo.  

 

Liepos 29 d. LiJOT Valdybos narės U. Petrulytė, V. Gailiūtė ir politinio proceso koordinatorius R. Šreimikis dalyvavo
susitikime su Baltarusijos jaunimo organizacijų taryba (RADA).

 

Liepos 29 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė projekto „Youth Voices Matter : Evidence Based Structured Dialogue“

metu dalyvavo susitikime su Moldovos, Armėnijos, Gruzijos, Rumunijos ir Slovėnijos jaunimo organizacijų tarybomis,

kurio metu buvo aptartos LiJOT vykdomos veiklos, dalinamasi gerosiomis praktikomis. 

 

Liepos 30 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime su SADM, JRD ir
JTBA atstovais dėl naujai kuriamos įstaigos rodiklių.

 

Liepos 30 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir narių koordinatorė G. Misevičiūtė susitiko su JRD atstovais dėl
regioninės jaunimo politikos. 

 

Liepos 31 d. LiJOT administratorė G. Dabulskytė dalyvavo Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST)

posėdyje.

 

 

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

Liepos 19–21 d. vyko LiJOT vasaros festivalis „Dalinkis vasara“. 

 

Liepos 20 d. vyko 47-oji neeilinė LiJOT Asamblėja, kurios metu buvo priimta rezoliucija dėl jaunimo politikos
efektyvinimo.

 

 

 

 

LiJOT vystymas

Liepos 5 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo
susitikime su festivalio „Nepatogus kinas“ organizatoriais. Susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas
festivalio metu, festivalio viešinimo galimybės, sutarta dėl iniciatyvos įsteigti apdovanojimą filmui, labiausiai
patikusiams jauniems žmonėms.

 

Liepos 15 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus
universiteto, „Mokslo Technologijos“ ir „Nordregio“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos būsimo projekto
„Empowering citizens to contribute to the development of environment and human friendly bio-based economy“

veiklos ir bendradarbiavimas tarp projekto partnerių.

 

Liepos 29 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su V.

Kargyte iš Vytauto Didžiojo universiteto dėl projekto „Empowering citizens to contribute to the development of
environment and human friendly bio-based economy“ paraiškos ir LiJOT būsimų veiklų projekte.

 

Liepos 31 d. Informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje
atstovais dėl bendradarbiavimo festivalyje „Laisvės piknikas“.

 



 

 

 

Liepos 10 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo
susitikime su Jaunimo reikalų departamento direktoriumi J. Laniausku ir R. Andrejeva dėl Jaunimo informavimo ir
konsultavimo (JIK) specializuotų temų. Susitikimo metu buvo nuspręsta sukurti atmintinę JIK darbuotojams kaip
pagalbinę priemonę konsultacijų metu.

 

Liepos 25-27 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė, Eurodesk Lietuva programos redaktorė G.

Budreikaitė, Eurodesk Lietuva tinklo savanorė U. Jočytė ir AIESEC atstovai dalyvavo festivalyje „Galapagai“. Festivalio
metu organizuotos veiklos, skirtos kampanijos „Dalinkis vasara“ viešinimui, taip pat teiktos konsultacijos festivalio
dalyviams.

 

 

 

Liepos mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 42 676 peržiūros, patalpintos 45
naujienos ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 3 naujienlaiškiai. Raštu atsakyta
14 užklausų.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbtas 1 straipsnis, o „Facebook“ puslapyje 18
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis liepą buvo peržiūrėtas  3 023 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         42 676  peržiūros.

www.lijot.lt   3 023 peržiūros.

Jaunimo gal ios  d id in imas


