
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019  m. spalio mėnesio veikla
pagal LiJOT 2019-2024  m. strategijoje
numatytas veiklos kryptis.
 
Spalio mėnesį vyko 48-oji LiJOT Asamblėja,
kurios metu naujuoju LiJOT Prezidentu tapo
Lukas Kornelijus Vaičiakas. Su Asamblėjoje
priimtais dokumentais bei padėkos vakaro
nominacijų laimėtojais galite susipažinti čia:
http://bit.ly/2FZQGYs
 
Eurodesk Lietuva komanda „Time To Move“
kampanijos metu su regioninių atstovų
pagalba suorganizavo 55 renginius įvairiuose
Lietuvos miestuose. Informacinių renginių
metu vyko mobilumo programų pristatymai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis spalio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.

LiJOT Valdybos
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Spalio 1 d. išsiųstas raštas dėl LiJOT įsitraukimo į nacionalinį sutarimą dėl tvarios švietimo sistemos. Nr.19-148.

 

Spalio 1 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo Skautiškos monetos pristatyme.

 

Spalio 4 d. LiJOT Valdybos nariai D. Katelė ir A. Gedminas dalyvavo laidos filmavime, kurio metu buvo kalbama apie
kibernetinį saugumą. 

 

Spalio 7 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA)

dalininkų posėdyje. 

 

Spalio 8 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys dalyvavo VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vykdomo projekto „#1iš4“

apžvalgos susitikime.

 

Spalio 9 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo susitikime seime dėl privačių mokyklų finansavimo iš valstybės
biudžeto siūlymo. 

 

Spalio 10 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo posėdyje dėl jaunimo politikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje (SADM). 

 

Spalio 10 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas padėjo vesti darbo grupę viešojoje konsultacijoje apie Nacionalinę
pažangos programą.

 

Spalio 10 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo viešojoje konsultacijoje dėl nacionalinės plėtros programos
uždavinių jaunimo politikos srityje. 

 

Spalio 10 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys padėjo vesti darbo grupę viešojoje konsultacijoje apie Nacionalinę
pažangos programą.

 

Spalio 16 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo reikalų koordinatorių konferencijoje Vilniuje. 

 

Spalio 23 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas dalyvavo fondo „Aktyvūs piliečiai“ pristatyme. 

 

Spalio 29 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas dalyvavo Lietuvos pirmosios ponios D. Nausėdienės organizuojamoje
konferencijoje „Žmogaus orumo klausimas. Su kokiomis problemomis susiduriame Lietuvoje?“.

 

Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime dėl jaunimo politikos efektyvinimo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje. 

 

Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo NVO koalicijos 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

Spalio 8 d. Vilniaus tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ( VU TSPMI) vyko kandidatų į LiJOT Prezidentus
debatai. Moderavo L. Sinevičienė.

 

Spalio 9 d. įvyko LiJOT Valdybos posėdis. 

 

Spalio 10 d. įvyko LiJOT Vadovų klubas, kurio metu buvo pristatyti Asamblėjai teikiami dokumentai, vyko kandidatų į
LiJOT Prezidentus prisistatymai. 
 

Spalio 12–13 d. vyko projekto „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų
priėmime stiprinimas“ mokymai, skirti komunikacijai socialiniuose tinkluose. 

 

Spalio 12 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas vedė mokymus apie medijų raštingumą Lietuvos skautijos
Akademijoje. 

 

Spalio 13 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė vedė mokymus Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ ir Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas
Stalas“ atstovams komunikacijos tema.



 

 

 

Spalio 19-20 d. įvyko 48-oji LiJOT Asamblėja, kurios metu buvo išrinktas naujasis LiJOT Prezidentas L. K.

Vaičiakas. Daugiau su Asamblėjoje priimtais dokumentais bei sprendimais galite susipažinti čia:

http://bit.ly/2FZQGYs
 

Spalio 20 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), Lietuvos medicinos
studentų asociacija (LiMSA), Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA), Lietuvos jaunimo sąjunga
„Žingsnis“, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA)

atstovais aptarė galimybes bendradarbiauti jaunimo sveikatos srityje.

 

Spalio 22 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys susitiko su Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA)

prezidente K. Poškute ir  pristatė organizacijos vertinimą bei teikiamas rekomendacijas.

 

Spalio 23 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Ateitininkų federacijos atstovais.

 

Spalio 24 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga Apskritas
stalas (VJOSAS) Asamblėjoje. 

 

Spalio 26 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas vedė mokymus apie medijų raštingumą Lietuvos moksleivių
sąjungos (LMS) rudens forume. 

 

Spalio 29 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos prezidente S.

Aškinyte.

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Spalio 1 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Eurodesk Lietuva
regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Jaunimo laisvalaikio centru Ukmergėje. Susitikimo
metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos, pasiruošta „Time To Move“

kampanijai, pristatyti jaunimo informavimo ir konsultavimo programos planai bei pokyčiai.
 

Spalio 9 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Eurodesk tinklo
savanorėmis Vilniuje. Susitikimo metu buvo susitarta dėl „Time To Move“ kampanijos renginių
organizavimo Vilniuje.

 

Spalio 9 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su Jaunimo reikalų departamento
direktoriumi J. Laniausku ir vyr. patarėja darbui su jaunimu bei jaunimo įgalinimui ir dalyvavimui V.

Karnickaite. Susitikimo metu buvo aptartas portalo „Žinau viską“ atnaujinimas, portalo skilties „Jaunimo
organizacijos“ plėtra. Buvo nutarta plėsti skilties žemėlapyje esančių organizacijų sąrašą pridedant ir su
jaunimu dirbančias organizacijas, jaunimo erdves bei centrus siekiant portalo žemėlapį paversti pagrindine
duomenų baze. 

 

Spalio 15 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė, Jaunimo
informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir LiJOT prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento organizuotoje Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių konferencijoje, kurios metu
pristatė jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą Lietuvoje.

 

Spalio 16 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Eurodesk Lietuva programos
redaktorė G. Budreikaitė dalyvavo KTU „WANTed“ karjeros dienose Kaune. Suteikta 80 gyvų konsultacijų
jauniems žmonėms, besidomintiems karjeros perspektyvomis Lietuvoje ir užsienyje.

 

Spalio 19 d. „Žinau viską“ komanda organizavo „Nepatogaus kino“ festivalio seansą, kurio metu LiJOT narius
supažindino su festivalio Jaunimo žiuri nariais, buvo apdovanotas ir rodomas žiuri išrinktas geriausias
festivalio filmas, aktualiausias jauniems žmonėms, „Vidurnakčio keliautojas“.

 

Spalio 22 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Jaunimo
informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su Vilniaus Antakalnio atviro jaunimo centro
„Žalianamis“ direktore A. Lasauskaite ir jaunimo darbuotoja B. Ruziene dėl galimo bendradarbiavimo ir
partnerystės vystant jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą Lietuvoje.

 

Spalio 23-25 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Jaunimo
informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė kartu su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Jaunimo
Europos komanda dalyvavo Europos Sąjungos institucijų vizite Briuselyje.

 

 



Spalio 24 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaite davė interviu apie Lietuvoje vykusius
rinkimus bei „Man ne dzin“ iniciatyvą.

 

Spalio 26 d. Įvyko informacinis renginys jaunimui „Galimybių reivas“, kuris vyko traukinyje, keliaujančiame iš
Vilniaus į Klaipėdą. Renginys buvo skirtas kasmetinei mobilumo skatinimo kampanijai „Time To Move“. Renginio
metu dalyviams pristatytos mobilumo galimybės ir ir kampanijos partneriai. Atvykus į Klaipėdą vyko struktūrinio
dialogo diskusija „Jaunas žmogus – nuomonės reiveris?“.

 

Spalio 27-31 d. organizavome įvadinius jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų mokymų kursus pagal
ERYICA metodiką. Mokymuose dalyvavo partneriai iš įvairių Lietuvos apskričių.

 

 

Spalio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 40 404 peržiūros, patalpintos 56
naujienos ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai. Raštu atsakyta
21 užklausa, žodžiu- 81.
 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbtas 7 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 35
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis spalį buvo peržiūrėtas  8 385 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         40 404  peržiūros.

www.lijot.lt   8 385 peržiūros.


