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LiJOT partneriai

Organizacijų narių
sąrašas

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) –
1992 m. įkurta didžiausia nevyriausybinė jaunimo
organizacija Lietuvoje. Tai yra skėtinė organizacija,
šiuo metu vienijanti 68 nacionalines jaunimo
organizacijas ir savivaldybių jaunimo organizacijų
tarybas – tūkstančius jaunų žmonių Lietuvoje.
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1. LiJOT 2019–2023 m.
strategija
Vizija

Misija

Svarbiausias visuomenės, valdžios,

Mes, būdami platforma dialogams,

mokslo ir verslo partneris, įgalinant

Lietuvos jaunimo organizacijų

jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir

interesų atstovavimui bei

Europos ateitį.

iniciatyvoms, siekiame jaunimui
aktualių pokyčių.

Vertybės
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas,
paremtas brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos
veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija vykdydami veiklą
vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.

Vertindami bendradarbiavimą, mes siekiame būti patikimu, ilgalaikiu ir lygiaverčiu partneriu.

Tikėdami įvairovei palankia aplinka, esame atviri visiems jauniems žmonėms, jaunimo grupėms ir organizacijomis.

Savanorišką veiklą laikydami jauno žmogaus neformalių kompetencijų ugdymo pagrindu, siekiame profesionalaus
savanoriškos veiklos organizavimo ir įvertinimo.
Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą, aiškiai, lengvai prieinamai ir laiku teikiame visą aktualią informaciją
apie sprendimus, veiklas ir finansus.
Tikėdami jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų solidarumu, puoselėjame atvirą aplinką veikimui kartu.

Atlikdami kiekvieną darbą, sau keliame aukščiausius kokybės ir profesionalumo kriterijus.

Nuolatos tobulėdami ir besimokydami vieni iš kitų, kuriame aktualius pokyčius jaunimui ir valstybei.
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LiJOT strateginės kryptys
(2019–2023 m.)
2019 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) savo veiklą vykdė pagal 2018 m. priimtą naują 2019– 2023 m.
strategiją ir veiklas plėtojo trimis lygmenimis: regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu. Keturios LiJOT strategijoje įvardintos
kryptys organizacijai leido įgyvendinti savo tęsiamas ir naujas veiklas, stiprinti savo organizacijas, kelti jose veikiančių
jaunų žmonių kompetencijas. Taip pat toliau buvo aktyviai bendradarbiaujama su kitų šalių sektorių atstovais, partneriais,
žiniasklaida, drauge įgyvendinamos naujos bei tradicinės veiklos.
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1. Žiniomis ir faktais grįstas
jaunimo ir jaunimo organizacijų
atstovavimas bei jaunimo
politikos formavimas
Siekiame užtikrinti žiniomis ir faktais grįstą
jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovavimą,
vykdyti jaunimo politikos situacijos
stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų

2. Narystės ir vidinio
bendradarbiavimo stiprinimas
Siekiame gerinti LiJOT narių veiklos kokybę
ir kurti tai užtikrinančius įrankius, siekti
poreikius atitinkančio LiJOT narių veiklų ir
administracinių išlaidų finansavimo, vystyti
LiJOT narių tinklą bei telkti narius jaunimui ir
valstybei aktualiems pokyčiams įgyvendinti.

atstovavimą, skatinti jaunimo politikos
vystymą nacionaliniu ir regioniniu lygiu,
stiprinti bendradarbiavimą tarptautiniame
lygmenyje ir užtikrinti aktyvų atstovavimą
tarptautinėse struktūrose bei kokybišką
jaunimo savanorišką veiklą.

3. LiJOT vystymas

4. Jaunimo galios didinimas

Siekiame užtikrinti LiJOT finansinį

Siekiame užtikrinti kokybišką jaunų žmonių

stabilumą ir nepriklausomumą, gerinti vidinę

teisių įgyvendinimą Lietuvoje, skatinti

komunikaciją su nariais ir tarp skirtingų

sąmoningą jaunimo dalyvavimą visuomenės

vidinių struktūrų, stiprinti LiJOT tarpsektorinį

gyvenime ir jaunų žmonių tarptautinio

bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti savo

mobilumo patirtis ir tarpkultūrinį mokymąsi

strateginius tikslus, nuolat efektyvinti LiJOT

bei vystyti ir plėsti bendrinio Jaunimo

veiklą, gerinant darbo sąlygas ir keliant

informavimo ir konsultavimo paslaugas.

struktūrų kompetencijas bei vystyti LiJOT
išorinę komunikaciją.
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Mieli LiJOT organizacijų
nariai
2019 m. buvo kupini iššūkių ir pokyčių, tačiau drauge visi sėkmingai žengėme į priekį. Vyko net trys rinkimai, kurių metu
parodėme visai Lietuvai, kad jaunam žmogui yra #NeDzin, o tai atspindi rekordinis jaunų žmonių skaičius prie balsadėžių.
Su metais stiprėja ir didėja mūsų nacionalinės organizacijos ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos, kurių darbai ir
iniciatyvos pasiekia kiekvieną Lietuvos kampelį. Jaunimo organizacijų balsas buvo girdimas ir už šalies ribų. Atsižvelgdami
į pasikeitimus tarptautinėje jaunimo politikoje, drąsiai reiškėme Lietuvos nuomonę. Organizacijų priimta pozicija
dėl Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvoje nurodė naują kelią ir tikslą, kad programos
įgyvendinimas prasidėtų kuo greičiau. Ir toliau buvo tęsiamas ilgalaikis ir nuoseklus dialogas su sprendimų priėmėjais,
būnant stipriais ir patikimais partneriais.
Ačiū buvusiam LiJOT Prezidentui Antanui ir visiems kartu dirbusiems dėl pokyčių įvykusių 2019 metais. Ir toliau visiems
linkiu drąsiai pasitikti iššūkius, kurie dažniausiai yra naujų galimybių pradžia. Eikime į priekį, kartais būkime nepopuliarūs,
tačiau, svarbiausia, būkime tais, kurie siekia aktualių pokyčių kartu su 68 jaunimo organizacijomis.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Prezidentas
Lukas Kornelijus Vaičiakas
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I. Strateginė veiklos kryptis

Žiniomis grįstas jaunimo
ir jaunimo organizacijų
atstovavimas

LiJOT Asamblėjos
LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo
teises. Tradiciškai per metus įvyksta dvi – pavasario ir rudens – Asamblėjos. Jų metu organizacijos 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 naujus LiJOT narius ir kt.
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46-oji LiJOT Pavasario Asamblėja
Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos ataskaitos. Vienerių
metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinkta Gintarė Vikmonaitė, o dviejų metų kadencijai – Urtė Petrulytė, Viktorija Gailiūtė,
Domantas Katelė ir Darius Stonys. Asamblėjos metu išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija, kurios nariais tapo Benas
Marcalis, Greta Zaburaitė, Vidmantas Mitkus, Liudvika Streikutė ir Teodoras Mindaugas Ramanauskas. Taip pat išrinkti ir
jaunimo atstovai nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje. Jais tapo Raminta Matulytė, Klaudijus Melys, Lukas Stravinskas,
Vladas Polevičius ir Raimonda Bogužaitė.
Asamblėjoje atnaujinti ir patvirtinti LiJOT Asamblėjos ir Jaunimo reikalų tarybos rinkimo ir atskaitingumo reglamentai,
priimta rezoliucija dėl sovietmečiu ideologizuotų gatvių pavadinimų pakeitimo bei pozicija dėl būsto nuomos ar įsigijimo
jauniems asmenims Lietuvoje.
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46-osios LiJOT Asamblėjos metu patvirtinti dokumentai
1. LiJOT Asamblėjos reglamentas
Atnaujintas ir priimtas naujasis LiJOT Asamblėjos

2. Jaunimo reikalų tarybos rinkimo ir
atskaitingumo reglamentas

reglamentas, numatantis privalomas procedūras

Priimtas naujas Jaunimo reikalų tarybos rinkimo

bei užtikrinantis efektyvesnį darbą LiJOT

ir atskaitingumo reglamentas, užtikrina JRT narių

Asamblėjų metu.

atskaitomybę LiJOT organizacijoms – narėms bei
numato rinkimų tvarką.

3. Rezoliucija dėl sovietmečiu
ideologizuotų gatvių pavadinimų
pakeitimo

4. Pozicija dėl būsto nuomos ar
įsigijimo jauniems asmenims
Lietuvoje

Priimta rezoliucija, kuria LiJOT narės ragina

Priimta pozicija, kuria LiJOT narės atsižvelgiant,

Lietuvos Respublikos Kultūros ir Susisiekimo

jog jaunų asmenų poreikis įsigyti būstą auga ir

ministerijos įkurti komisiją, kuri svarstytų

nėra pilnai patenkinamas, o valstybės kuriami

piliečių skundus dėl gatvių pavadinimų ir

įrankiai būsto klausimais visapusiškai neišpildo

teiktų rekomendacinio pobūdžio siūlymus

jauno žmogaus poreikių, pateikia siūlymus esamų

savivaldybėms. Dokumentas ragina savivaldybes

įrankių tobulinimui.

išsamiai peržiūrėti savo teritorijoje esančių gatvių
pavadinimus bei įsitikinti, ar jos atitinka ir gerbia
istorinę atmintį.

46-osios LiJOT Asamblėjos metu patvirtinti dokumentai
2019 m. liepos 20 d. Zalensų sodyboje, Kauno rajone, vyko neeilinė 47-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu buvo priimta
rezoliucija dėl jaunimo politikos modelio efektyvinimo.

„ Bene didžiausias pasiekimas jaunimo politikoje 2019 metais – aktyvus
įsitraukimas į politinius procesus: parengti pasiūlymai ilgalaikei
Nacionalinei plėtros programai, su instituciniais partneriais suderintas LR
jaunimo politikos pagrindų istatymas bei jo pakeitimai, parengti pasiūlymai
savivaldos, Prezidento bei EUROPARLO rinkimams – tai įgalina jaunimo
pozicijas atstovauti regioniniu, nacionaliniu bei tarptautinių lygmenimis,
jaunimo balsą atstovauti garsiau. Įsitraukimas aktyvus ne tik jaunimo
organizacijų, bet ir jaunimo prie balsadėžių 2019 m. rinkimuose!
– LiJOT Valdybos narė Gintarė Vikmonaitė

“
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Neeilinės 47-osios LiJOT Asamblėjos metu patvirtinti dokumentai
1. Rezoliucija dėl jaunimo politikos modelio efektyvinimo
Priimta rezoliucija, kuria LiJOT narės perduoda JTBA dalininko teises valstybės įstaigos – Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – naudai, esant iškeltų sąlygų užtikrinimui, kurios numato
horizontalios jaunimo politikos įgyvendinimo gerinimą vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Neeilinės 47-osios LiJOT Asamblėjos metu patvirtinti dokumentai
2019 m. spalio 19–20 d. Vilniuje vyko 48-oji LiJOT Rudens Asamblėja. Jos metu priimti organizacijai svarbūs dokumentai,
išrinktas naujas LiJOT Prezidentas. Taip pat vyko rinkimai dėl LiJOT Apdovanojimų.
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Šioje Asamblėjoje buvo patvirtinta metinė LiJOT Prezidento ataskaita bei LiJOT Valdybos ir Biuro ataskaitos. Taip pat
išrinktas naujas LiJOT Prezidentas – Lukas Kornelijus Vaičiakas. Asamblėjos metu, jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų sprendimu, buvo atnaujintas Kontrolės komisijos reglamentas, priimta pozicija dėl Jungtinių Tautų Jaunimo
delegato programos įgyvendinimo Lietuvoje bei rezoliucija dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų institucinio
palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos.

Tradiciškai, 48-osios Asamblėjos metu buvo išrinkti nominantai, kurie gruodžio mėnesį vykusiame Padėkos vakare buvo
apdovanoti už nuopelnus jaunimui ir jaunimo organizacijoms 2019 m.:

Metų jaunimo iniciatyva – projektas Regioninių jaunimo organizacijų
„Apskritalizacija“
Metų jaunimo organizacijų lyderis – Vladas Polevičius
Metų jaunimo organizacijų partneris – Vilniaus universiteto tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institutas
Metų jaunimo ambasadorius – kampanija „#ChooseKlaipėda“
Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui – Nerijus Miginis

r
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48-osios LiJOT Asamblėjos metu patvirtinti dokumentai
1. LiJOT Kontrolės komisijos reglamentas
Atnaujintas LiJOT kontrolės komisijos reglamentas, leidęs efektyvinti Kontrolės komisijos veiklą.

2. Pozicija dėl Jungtinių Tautų Jaunimo delegato programos įgyvendinimo
Lietuvoje
Priimta pozicija, kuria LiJOT narės pabrėžia būtinybę stiprinti Lietuvos jaunimo atstovavimą tarptautiniu
lygmeniu ir skatina pradėti įgyvendinti bei, bendradarbiaujant su atsakingomis Lietuvos Respublikos
institucijomis, administruoti Jungtinių Tautų organizacijos jaunimo delegato programą Lietuvoje.

3. Rezoliucija dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų institucinio palaikymo
ir stiprinimo finansavimo tvarkos
Priimta Rezoliucija, kuria LiJOT narės, siekdamos tolygiai stiprinti jaunimo politikos kokybišką plėtrą tose
savivaldybėse, kuriose veikia Apskritieji stalai, siūlo šioms savivaldybėms patvirtinti Apskritųjų stalų institucinio
palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarką.

LiJOT Vadovų klubai
2019 m. įvyko 4 LiJOT Vadovų klubai:
• Sausio 15 d. vykusiame Vadovų klube buvo pristatytos aktualiausios 2019 metų datos bei einamoji informacija;
• Balandžio 18 d. vyko Vadovų klubas, kuriame prisistatyti kandidatai į LIJOT Valdybą bei Jaunimo reikalų tarybą, bei
teikiami dokumentai ir aktualiausia 46-osios Asamblėjos informacija;
• Liepos 9 d. Vadovų klube buvo diskutuojame apie teikiamą rezoliuciją dėl jaunimo politikos efektyvinimo (Vadovų klubų,
kuriuose buvo diskutuojama apie šią rezoliuciją buvo ir daugiau, juose dalyvavo SADM, JRD, JTBA atstovai);
• Spalio 10 d vykusiame Vadovų klube – dalyviai supažindinti su 48-osios Asamblėjos darbotvarke, teikiamais dokumentais
bei LiJOT Padėkos vakaro nominantais, kandidatų į Prezidento poziciją prisistatymai bei atsakyti keliami klausimai.

„ Jaunas žmogus šiandien turi galimybę būti sprendimų priėmimo procese ir
vis rečiau išgirsti “ai, kai paaugsi, suprasi”, “o kai būsi mano metų”. Pagaliau
esame čia ir dabar, esame svarbi politikos formavimo dalis, kuri kviečiama
diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę svarbiais visuomenei klausimais. LiJOT
neišvengiamai prisidėjo prie to, kad jaunas žmogus būtų atstovaujamas
visais lygmenimis. Mes beldžiamės į visas įmanomas duris ir beldžiamės
tol, kol jas mums atidaro.
– LiJOT Valdybos narė Viktorija Gailiūtė

“
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LiJOT tarptautinė veikla
Europos Sąjungos jaunimo dialogo nacionalinių

Europos Sąjungos jaunimo dialogo konferencija

darbo grupių susitikimas Austrijoje, Vienoje (P.

Rumunijoje, Bukarešte (P. Serapinas, V. Polevičius,

Serapinas, J. Trumpickaitė, L. Masiliauskaitė)

G. Misevičiūtė)

Europos jaunimo forumo narių tarybos

Festivalis „Young Europe is Voting“ Danijoje (V.

susitikimas (COMEM) Belgijoje, Briuselyje (U.

Gailiūtė, R. Štreimikis)

Petrulytė)
„Citizens dialogue“ susitikimas su Europos

Pasaulio jaunimo ministrų konferencija ir jaunimo

Komisijos atstovais Vokietijoje, Berlyne (P.

forumas „Lisboa +21“ (P. Serapinas)

Serapinas)
Europos Sąjungos jaunimo dialogo konferencija

Judėjimo „Regeneration 2030“ susitikimas

Suomijoje, Helsinkyje (R. Štreimikis, G.

Suomijoje, Alandų salose (P. Serapinas, R.

Vikmonaitė, G. Misevičiūtė)

Bogužaitė, V. Polevičius)

Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo

Europos jaunimo forumo narių tarybos

Valdybos posėdis Švedijoje, Stokholme (P.

susitikimas (COMEM) Prancūzijoje, Amiens (U.

Serapinas)

Petrulytė, T. Škutaitė)

Aukšto lygio diskusija „(RE)GENERATION:

Projekto „Baltijos jūros jaunimo platforma“

Rethinking multilateralism with young change-

partnerių susitikimas Švedijoje, Stokholme (U.

makers“ 40-osios UNESCO Generalinės

Petrulytė)

Konferencijos metu Prancūzijoje, Paryžiuje (P.
Serapinas)
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo

Tarptautinis renginys medijų ir informacinio

asociacijos (ERYICA) Asamblėja Taline, Estijoje

raštingumo tema „MIL Project Lab“ Taline, Estijoje

(S. Telksnytė)

(G.Budreikaitė)

Tarptautinis Eurodesk tinklo susitikimas Bergene,

Europos Sąjungos institucijų vizitas Briuselyje,

Norvegijoje (S. Telksnytė, I. Jotkaitė)

Belgijoje (M. Varkalytė, S. Telksnytė, G.
Misevičiūtė)
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Jaunas žmogus pasaulyje ir Lietuvoje pradėjo drąsiau reikšti savo
nuomonę, geriau suprato savo vietą visuomenėje ir atsakomybę būnant
jos dalimi. O dėl tokio aktyvumo ir nuomonės reiškimo jaunimo nuomonė
buvo išgirsta, ypač 2019 m. globaliu judėjimu virtusio Fridays for Future
kontekste. LiJOT prisidėjo prie šios temos bei kitų Darnaus vystymosi tikslų
diskusijų kėlimo, viešinimo, dokumentų priėmimo ir advokacijos.

“

– LiJOT Valdybos narys Darius Stonys

Svarbiausi LiJOT pasiekimai formuojant Lietuvos jaunimo politiką
Tvaraus pasaulio idėja
„Čia ir dabar mes brėžiame linija. Pasaulis bunda. Pokyčiai vyksta, patinka jums tai ar ne.“ – Greta Thunberg, Jungtinių
Tautų Generalinė Asamblėja Niujorke 2019 m. rugsėjo 23 d.
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – Jungtinių Tautų Darbotvarkėje iki 2030 m. paskelbti tikslai skirti užtikrinti darnų pasaulio
pasaulio vystymąsi iki 2030 m.

Ar žinojai?

617 mln.
visame pasaulyje

1 iš 5 moterų ir mergaičių
nuo 15 iki 49 metų

trūksta matematinių ir

amžiaus pranešė, kad

jaunų žmonių

raštingumo įgūdžių.
Jei žmonės visame pasaulyje pereitų

12 mėnesių

partnerio fizinį ar seksualinį

prie energiją taupančių lempučių,

smurtą.

pasaulis kasmet sutaupytų

120 milijardų
JAV dolerių.

per

laikotarpį yra patyrusio artimo

Žmonėms su negalia
sveikatos priežiūros išlaidos
yra iki

5 kartų didesnė

nei vidutiniškai.
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LiJOT pozicija dėl darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų
LiJOT ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje bendradarbiavimas:
• Projektas „Boosting Agenda 2030 with Lithuanian Summer Festival and Communication“LiJOT ir “Šiaurės ministrų
taryba”
• Socialinių tinklų kampanija „Sąmoninga karta“
• Festivalis „Dalinkis vasara 2019“
• Tarptautinės darnaus vystymosi tikslų dirbtuvės Vilniuje
Deleguotas jaunimo atstovas į Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondo Valdybą (P. Serapinas).
Veikla „Regeneration 2030“ judėjime:
2019 m. susitikimas Alandų salose, kuriame

Straipsnis apie LiJOT pasiekimus Darnaus

buvo kuriamas veiklų planas dėl klimato kaitos ir

vystymosi tikslų srityje

atsakingo vartojimo bei gamybos
Įsitraukimas į Europos Sąjungos Baltijos jūros

Dalyvavimas Lietuvos Respublikos bendrojo plano

strategijos veiklas (U. Petrulytė) bei vystomas

veiklose

bendradarbiavimas su Baltijos jūros valstybių
taryba (pateiktas projektas: „Baltijos jūros
jaunimo platforma“
„Citizens dialogue“ susitikimas Berlyne su

Pasaulio jaunimo ministrų konferencija ir jaunimo

Europos Komisijos atstovais apie vartotojiškumą

forumas „Lisboa +21“, kurioje priimta „Jaunimo
politikos ir programų deklaracija“ dėl Darnaus
vystymosi tikslų jaunimo politikoje

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo

Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos

universitetu, „Mokslas ir technologijos“ bei

organizuotoje nacionalinėje darnaus vystymosi

Vilniaus universiteto gamtos mokslų centru

tikslų konferencijoje (L. K. Vaičiakas)

Sumažintas vienkartinio plastiko
naudojimas LiJOT renginiuose bei pradėtas
bendradarbiavimas su įmone „CupCup“, kuri teikia
daugkartinio panaudojimo puodelių paslaugą
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Pozicijų ir rezoliucijų įgyvendinimas
Rezoliucija dėl sovietmečiu
ideologizuotų gatvių
pavadinimų pakeitimo

Pozicija dėl būsto nuomos
ar įsigijimo jauniems
asmenims Lietuvoje

Rezoliucija dėl jaunimo
politikos modelio
efektyvinimo

2019 metais buvo bendrauta su

Bendrauta su savivaldybių jaunimo

LiJOT glaudžiai bendradarbiavo

visuomeninėmis organizacijomis,

reikalų koordinatoriais, Jaunimo

su Jaunimo tarptautinio

diskutuota su valstybės tarnutojais

reikalų taryba, savivaldybių jaunimo

bendradarbiavimo agentūra ir

apie sovietmečiu ideologizuotų gatvių

reikalų tarybomis, transliuojant

Socialinės apsaugos ir darbo

pavadinimus. Atstovauta LiJOT narių

esamą poziciją bei jaunimo poreikį

ministerija, Jaunimo reikalų

rezoliucija NVO susitikimuose.

nuomojantis, įsigyjant būstą. Pozicija

departamentu. Mūsų pozicija

buvo pristatyta SADM skyriui, kuris

atstovauta ne tik Jaunimo reikalų

rūpinasi šia programa.

tarybos posėdžiuose, bet ir LR

Pozicija dėl Jungtinių
Tautų Jaunimo delegato
programos įgyvendinimo
Lietuvoje
LiJOT inicijavo susitikimus su
Jaunimo reikalų departamento prie
LR socialinės apsaugos ir darbo

Vyriausybės tarpinstituciniame

Rezoliucija dėl Savivaldybių
jaunimo organizacijų tarybų
institucinio palaikymo ir
stiprinimo finansavimo
tvarkos

pasitarime. Paruošti ir išsiųsti
raštai Socialinės apsaugos ir darbo,
teisingumo, švietimo, mokslo ir
sporto ministerijoms. Bendraujant
su valstybinėmis įstaigomis dirbama
su jaunimo organizacijomis, siekiant
sustiprinti esamą rezoliuciją. LiJOT

ministerijos bei užsienio reikalų

LiJOT prisidėjo prie rezoliucijos

ministerijos atstovais, skatinant

neeilinėje Asamblėjoje dokumentas

įgyvendinimo bendraujant su Jaunimo

pradėti vykdyti teisinius procesus

buvo priimtas siekiant pradėti

reikalų koordinatoriais, Jaunimo

ir įgyvendinti šią, ypatingai svarbią

diskusiją dėl jaunimo politikos

reikalų taryba, Savivaldybės jaunimo

Jaunimo delegato programos

reformos.

reikalų tarybomis.

įgyvendinimo Lietuvoje poziciją.

Pasiūlymai institucijoms
2018 m. LiJOT, vadovaudamasi strategijoje numatytais tikslais, ypač tikslu „Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną
ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą“, teikė įvairius pasiūlymus Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms aktualiais
jaunimo ir jaunimo politikos klausimais. Visi pasiūlymai suformuoti, atsižvelgiant į LiJOT narių išreikštą nuomonę LiJOT
Asamblėjų bei kitų renginių, susitikimų metu.
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Išvados dėl teisės akto projekto projekto

Išvada dėl teisės akto projekto nr.18-15416

Nr .18 -15441 (Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos

(Kultūrinės edukacijos tarybos nuostatai) (LR KM,

aprašas, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos

Nr .19 -012, 2019-01-29)

aprašas, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos
aprašas) (LR SADM, Nr. 19-002, 2019-01-10)

Palaikymas NVO koalicijos raštui dėl lobistinės

Kreipimasis dėl Europos Tarybos Generalinio

veiklos reglamentavimo (LRS NSGK, LRS VVSK,

sekretoriaus Thorbjorn Jagland pateikto

Nr .19 -094, 2019-06-05)

nenumatytų atvejų plano (LR URM L. Linkevičiui,
Nr.19-087, 2019 -05 -09)

Kreipimasis dėl LiJOT pasiūlymų savivaldybių

Dėl LiJOT įsitraukimo į nacionalinį sutarimą dėl

tarybų veiklai (JRK, Nr. 19-091, 2019-05-22)

tvarios švietimo sistemos

Pasiūlymai LR Socialinio verslo plėtros įstatymo

Dėl LiJOT pasiūlymų bendrųjų programų

projektui (LRS EK, Nr. 19-095, 2019-06-17)

atnaujinimo gairėms

Dėl išvadų dėl LR trečiosios periodinės ataskaitos

Išvados dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto nr.

pagal 1966 m. tarptautinį ekonominių, socialinių ir

19-10609 dėl visuomenės informavimo įstatymo

kultūrinių teisių pakto projekto

nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo
projekto nr. XIIIP-3649 ir etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų įstatymo nr. VIII-1328

Dėl Ateitininkų metų minėjimo 2020 metais plano

10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nr.

patvirtinimo

XIIIP-3650

Uždavinių pasiūlymai Nacionalinei pažangos

Dėl Rytų partnerystės tikslų, ateinantiems 10

programai (LR VK, LR SADM, Nr. 19-086, 2019-05-

metų

06)

Dėl NVO koalicijos kreipimosi dėl LR NVO plėtros

Kreipimasis į LR ŠMSM dėl įsakymo nr, V-758

įstatymo

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo
ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
pakeitimo“

Pasiūlymai Jaunimo politikos pagrindų pakeitimo
įstatymo projektui

r

„ Šių metų veržlumas, kūrybiškumas ir aktyvumas nebuvo vien tik
„taškomas“ betkur, jis buvo sukoncentruotas į augimą, tobulėjimą ir pilietinę
bei politinę laisves. Pasaulis kaip niekad parodė, kad turime vertinti tai,
kas yra dabar aplink mus. LiJOT kaip ir kiekvienais metais bandė tą jauną
žmogų pasivyti ir tinkamai jį atstovauti bei kiek galima daugiau suteikti
aplinkos bei informacijos.

“

– LiJOT Valdybos narė Urtė Petrulytė
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Europos Sąjungos jaunimo dialogas
2019 m. sausio 1 d. prasidėjo VII-asis ES jaunimo dialogo ciklas, trunkantis 18 mėnesių. VII ciklo tema – „Jaunimo
galimybės“. 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 1 d. įgyvendintas pirmas ir antras VII-o ciklo etapai. Šių etapų metu
Lietuvoje:
• Įvyko 9 „Jaunimo galimybių“ susitikimai, kuriuose buvo pristatomas ES jaunimo dialogo procesas, susitikimuose
dalyvavo 269 jauni žmonės;
• Suformuota Nacionalinė darbo grupė ES jaunimo dialogo klausimams plėtoti, kurioje deleguoti trys LiJOT atstovai;
• Deleguoti jaunimo atstovai į „Nacionalinių darbo grupių susitikimą“ Austrijoje, Vienoje;
• Deleguoti 6 jaunimo atstovai į Europos Sąjungos jaunimo konferencijas Rumunijoje, Suomijoje;
• Įvyko 14 „Jaunimo galimybių“ konsultacijų visoje Lietuvoje, kuriose dalyvavo 205 jauni žmonės;
• Vykdoma „Jaunimo galimybių“ apklausa, kurios metu apklausti 1284 jauni žmonės iš visos Lietuvo, tęsiamas
bendradarbiavimas su Lietuvos socialinių tyrimų centru;
• Pirmą kartą LiJOT istorijoje traukinyje Vilnius-Klaipėda vyko Nacionalinis jaunimo galimybių renginys „Galimybių reivas“,
kuriame dalyvavo 60 jaunų žmonių iš visos Lietuvos.

Festivalis „Dalinkis vasara“
2019 m. liepos 19–21 d. Zalensų sodybos slėnyje, Kauno rajone vyko festivalis „Dalinkis vasara“. Festivalyje dalyvavo
daugiau nei 200 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Šio festivalio metu buvo įrengtos 4 diskusijų erdvės, kuriose vyko 14
skirtingų diskusijų, taip pat, viso festivalio metu vyko 10 papildomų veiklų (dirbtuvės, pasikalbėjimai, filmo peržiūra,
mokymai, praktinės veiklos, koncertas). 2019 m. festivalio tema – tvarus ir atsakingas jaunas žmogus, todėl buvo
orientuojamasi į tokias temas, kaip: Darnaus vystymosi tikslai, nacionalinis saugumas, klimato kaita, pilietiškumas, veikla
jaunimo organizacijose. Festivalio partneriai: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, NATO viešosios diplomatijos
divizija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Komisija. Pirmą kartą
festivalio istorijoje turėjome svečių iš užsienio: Estijos nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos ir Alandų salų „Natur and
Miljo“ organizacijos.
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Valdybos narių aktyvumas
Viktorija Gailiūtė nuo 2019-04-29 iki dabar 12/12
Aidas Gedminas nuo 2018-04-22 iki dabar 15/17
Domantas Katelė nuo 2019-04-29 iki dabar 11/12
Laura Masiliauskaitė 2018-04-22 iki dabar 16/17
Urtė Petrulytė nuo 2017-04-30 iki dabar 15/17
Vladas Polevičius nuo 2016-04-25 iki 2019-04-29 4/5
Darius Stonys nuo 2019-04-29 iki dabar 11/12
Teresė Škutaitė nuo 2018-04-22 iki dabar 16/17
Tadas Vadvilavičius nuo 2016-10-24 iki 2019-02-27 1/1

Jaunimo reikalų tarybos nariai
Lukas Kornelijus Vaičiakas

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas (Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos atstovas)

Luka Sinevičienė		
						

Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja (Lietuvos
kariuomenės atstovė)

Skaistė Aleksandravičiūtė

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovė

Eitvydas Bingelis
						

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
viceministras

Raimonda Bogužaitė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Ieva Gervinskaitė

Ministro Pirmininko patarėja

Raminta Matulytė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Klaudijus Melys		

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas
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Karolina Narkevič		

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ministro patarėja

Vladimiras Oleinikovas 		

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovas

Vladas Polevičius		

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Barbara Stankevič
						

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro
patarėja

Žana Stepanovė

Lietuvos savivaldybių asociacijos atsakingoji sekretorė

Lukas Stravinskas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Sandra Šarkutė		

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patarėja

Ieva Žaunerienė		
						

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo
aplinkos departamento Verslo politikos skyriaus vedėja

II. Veiklos kryptis

Narystės ir vidinio
bendradarbiavimo stiprinimas
LiJOT Žiemos forumas
2019 m. vasario 23–24 d. Vilniuje vyko LiJOT Žiemos forumas. Žiemos forumo metu vyko ne tik turinio formavimo sesijos,
tačiau ir kompetencijų ugdymo darbo grupės. Pirmą kartą LiJOT istorijoje buvo įgyvendinta „Galimybių mugė“, kuri kvietė
organizacijų atstovus susipažinti su populiariausiomis iniciatyvomis, programomis bei organizacijomis ar institucijomis.
Dalyviai „Galimybių mugės“ metu galėjo susipažinti su 14 skirtingų iniciatyvų, partnerių ar organizacijų. Renginio tikslas
– LiJOT organizacijų atstovams diskutuoti aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių organizacijos dar neturi
bendros pozicijos, tad organizacijos galėjo siūlyti savo temas Žiemos forumo darbo grupėms. Taip pat buvo siekiama
suformuoti konkrečias pozicijas, rekomendacijas, pasiūlymus įvairioms institucijoms, jaunimo organizacijoms aktualiais
klausimais.
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„
r

Svarbiausios Valdybos veiklos –įsitraukimas į jaunimui aktualius krašto
apsaugos procesus bei darbas su SJOT stiprinimu.

“

– LiJOT Valdybos narys Domantas Katelė

2019 m. LiJOT Žiemos forume buvo vykdomos šios turinio formavimo darbo grupės:
1. Pilietiškumo ugdymas Lietuvoje (moderavo LiJOT Valdyba);
2. Jaunų šeimų būsto programa Lietuvoje (moderavo LiJOT Valdyba);
3. Dviguba pilietybė (moderavo Lietuvos liberalus jaunimas);
4. Sovietmečiu ideologizuotai pavadintų gatvių pavadinimų pakeitimas (moderavo Jaunųjų konservatorių lyga).
2019 m. LiJOT Žiemos forume buvo vykdomos šios kompetencijų formavimo darbo grupės:
1. Nuo idėjos iki finansavimo: Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso atvejis (moderavo JTBA mokymų vadovė);
2. Atstovavimas jaunimo interesams regionuose (moderavo LiJOT Valdyba);
3. Teisinis ir finansinis organizacijos valdymas (moderavo NVO teisės instituto atstovas).
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Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų bei nacionalinių
organizacijų veiklos kokybės standartas
Nuo 2018 metų buvo siekiama užtikrinti tikslingą Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklą bei galimybę tobulėti,
2019 metais LiJOT organizacijų kokybės standartai buvo atliekami ne tik su Savivaldybių jaunimo tarybomis, bet taip pat
ir su nacionalinėmis organizacijomis. 2019 metais kokybės standartai buvo atlikti šioms organizacijoms: Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas”, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai „Apskritas
stalas”, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas stalas”, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijai „Apskritasis
stalas”, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas” ir Lietuvos psichologijos studentų asociacijai.
Kokybės standarto metu pavyko išsiaiškinti standartą atlikusių organizacijų stiprybes ir veiklos sritis ties kuriomis dar
reikia pasitempti. Po informacijos apdorojimo ir analizių, Jaunimo organizacijoms buvo pateiktos LiJOT rekomendacijos,
kurias organizacijų struktūros pritaiko savo organizacijos veikloje. Taip pat kokybės standarto metu, LiJOT komanda siekė
atrasti komunikacijos būdus, kurie leistų užmegzti glaudesnį ryšį su organizacijomis.

„
r
r

LiJOT Valdyba skyrė didesnį dėmesį savo organizacijoms ir rūpinosi jomis
labiau nei bet kada, pavyzdžiui, pradėta rengti LiJOT metodinė medžiaga
organizacijų vadovams bei naudų paketas, kurie abu leis toliau vystyti
sistemingą ir kokybišką darbą su LiJOT organizacijomis.

“

– LiJOT Valdybos narys Darius Stonys
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LiJOT metodinis leidinys organizacijų vadovams bei LiJOT naudų
paketas organizacijoms
Bendradarbiaujant su LiJOT struktūromis buvo pastebėta, jog LiJOT organizacijų vadovai, pradedami dirbti vadovo
pozicijoje, susiduria su iššūkiais ir iškilusiais neatsakytais klausimais vykdant naujus įsipareigojimus. LiJOT komandai
įvertinus šią situaciją, 2018 metais gimė idėja sukurti įrankį, kuriuo būtų galima padėti sparčiai ir tikslingai integruotis
naujiems organizacijų vadovams bei pažengusiems vadovams, kuriems vykdant einamuosius darbus, taip pat iškyla tam
tikri klausimai ir neaiškumai. Šiame leidinyje organizacijų vadovai galės surasti visus reikalingus atsakymus, susijusius
su jų pareigybėmis ir atsakomybėmis nuo A iki Z. Metodinis leidinys planuojamas išleisti 2020 m. Kitas LiJOT komandos
inicijuotas įrankis organizacijoms yra LiJOT Naudų paketas. Iki 2019 metų pabaigos organizacijoms iškildavo klausimų
dėl buvimo LiJOT dalimi naudos, netrukus atsižvelgus į organizacijų pastebėjimus LiJOT narių koordinatorius Alanas
Šablinskas bei LiJOT Valdybos narys Darius Stonys pradėjo kurti įrankį, kuris ne tik aprašytų LiJOT naudas organizacijoms,
bet ir būtų nuolatos atnaujinamas informacijos bei paslaugų šaltinis. Šis įrankis sujungia tokias temas kaip: mokymai,
konsultacijos, LiJOT naujienos, atstovavimas, vertinimas ir kitos. Naudų paketas planuojamas išleisti 2020 m. gegužės
mėnesį.

Bendradarbiavimas su institucijomis
Siekdami tinkamai koordinuoti ir užtikrinti sklandžią LiJOT jaunimo organizacijų veiklą bei jaunimo politikos galios didinimą
2019 m., LiJOT ir toliau tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai artimais partneriais: Jaunimo
reikalų departamentu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija bei
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Per 2019 m. buvo siekiama suburti organizacijas kartu – buvo surengti
4 nacionaliniai susitikimai su atskiromis savivaldybės jaunimo organizacijų tarybomis bei nacionalinėmis organizacijomis.
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Organizacijų narių stiprinimas viešajame valdyme
2018 m. pabaigoje pradėtas Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ projektas įsivažiavo bei tapo puikia
platforma organizacijų narių kompetencijoms didinti!
Projekto metu LiJOT narių ir stebėtojų organizacijų atstovai turėjo galimybę pasisemti daugiau žinių ties advokacijos,
komunikacijos, tiriamosios veiklos, jaunimo politikos problematikos supratimu. Projektas buvo puikus įrankis pritraukti
organizacijų narius stiprinti kompetencijas, pradėti bendrauti bei bendradarbiauti organizacijų nariams tarpusavyje.

III. Veiklos kryptis

LiJOT vystymas
Eurodesk Lietuva

32 Eurodesk Lietuva
atstovybės

30 Eurodesk Lietuva
savanorių

Visus metus šventėme
Eurodesk 15 metų Lietuvoje
sukaktį

Eurodesk Lietuva kokybės
įvertinimas – 100 proc.

Organizuoti informaciniai
renginiai jauniems
žmonėms: 125 (iš jų 124
suorganizavo Eurodesk
Lietuva regioniniai partneriai
ir savanoriai), dalyvių
skaičius: 3216
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• 4 mokymo kursai regioninių partnerių, savanorių ir jaunųjų žurnalistų kompetencijų stiprinimui
• 27 vizitai pas Eurodesk Lietuva regioninius partnerius
• Sukurtos ir pradėtos naudoti atvirų ženklelių (Open badges) sistemos (išduoti 66 atviri ženkleliai 25 savanoriams ir
jauniesiems žurnalistams)
• Suorganizuoti du tarptautiniai renginiai: Eurodesk tinklo susitikimas ir Eurodesk komunikacijos mokymai
• Eurodesk Lietuva savanorė Fausta pradėjo kurti tinklalaidę „Pokalbiai su (ne)jaunimu“
• Europos jaunimo portale paskelbta: 13 straipsnių, 24 naujienos
• Suorganizuota „Time to Move“ kampanija: 55 informaciniai renginiai skirtingose savivaldybėse, o vienas iš jų daug
dėmesio sulaukęs renginys Lietuvos jaunimui „Galimybių reivas“, taip pat kampanijai sukurtas stalo žaidimas
• Įsitraukta į Europos jaunimo savaitės veiklas

Jaunimo informavimas ir konsultavimas (JIK)

Veikia 2 jaunimo
informacijos centrai: Vilniuje
ir Utenoje

10 jaunimo informavimo ir
konsultavimo taškų visose
apskrityse

12 partnerių vizitų

2 mokymo kursai JIK
darbuotojams

r

„

LiJOT daugiau dėmesio pradėjo skirti kitų tautybių Lietuvos piliečiams
(#ManNeDzin plakatai išversti į rusų ir lenkų kalbas, jaunimo informavimas
ir konsultavimas bendravo su Struktūrinio dialogo konferencijos Jašiūnų
dvare dalyviais iš Pietryčių Lietuvos) bei atsižvelgti ir į kitas socialines
grupes.

“

– LiJOT Valdybos narys Aidas Gedminas
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LiJOT Padėkos vakaras
2019 m. gruodžio 5 d. tradiciškai vyko LiJOT Padėkos vakaras. Lietuvos kompozitorių namuose,
Vilniuje, susirinko daugiau nei šimtas jaunimo organizacijų, valstybinių institucijų, verslo ir žiniasklaidos
atstovų bei svečių, kurie prisidėjo prie padėkos žodžių jaunimo organizacijoms ir jauniems asmenims.
Kasmetinio Padėkos vakaro pagrindinis tikslas – padėkoti geriausių metų jaunimo įvykių iniciatoriams,
jaunimo lyderiams ir asmenims, labiausiai nusipelniusiems jaunimui ir jaunimo organizacijoms.
Nominacijų nugalėtojai buvo išrinkti 48-osios LiJOT Asamblėjos metu.
Metų jaunimo iniciatyva – Regioninių jaunimo organizacijų projektas „Apskritalizacija“. Tai
projektas, skirtas stiprinti organizacijų veiklą bei skatinti kokybišką jaunimo balso atstovavimą savo
savivaldybėse.
Metų jaunimo organizacijų lyderiu tapo Vladas Polevičius, kuris daug metų veikia nevyriausybinių
organizacijų sektoriuje bei yra inicijavęs ne vieną sėkmingą projektą, padėjusį organizacijoms
sklandžiai veikti ir augti.

lijot.lt
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Metų jaunimo organizacijų partneriu tapo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Tai ne
tik organizacijų partneriai renginių metu, bet ir bendruomenė, kuri aktyviai įsitraukia šviečiant jauną žmogų aktualiausiais
politikos klausimais.
Metų jaunimo ambasadoriaus nominaciją buvo paskelbta kampanija „#ChooseKlaipėda“. Tai kampanija, kurios metu
jungtinės jaunimo bei vietos valdžios pajėgos sugebėjo įtikinti Europos jaunimo forumą, kad Klaipėda yra verta būti
Europos jaunimo sostine 2021 metais. Tai yra vieninga, visoje Europoje atpažįstama iniciatyva, kuri bendram tikslui siekia
suvienyti visus jaunus žmones Lietuvoje.

r

„

Kaip niekad stipriai prisidėjome prie LiJOT pozicijų palaikymo ir formavimo
tarptautinėje erdvėje, tiek Europos jaunimo forume, tiek bendradarbiaujant
su ambasadomis, šiaurės ministrų taryba ir kitomis jaunimo
organizacijomis. Manau, kad puikiai pasirodėme ir gindami jaunimo pusę
Europos Tarybos silpniausioje akimirkoje 2019 m.

“

– LiJOT Valdybos narė Urtė Petrulytė

Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui – Nerijus Miginis, kuris jaunimo skatina kokybišką jaunimo politikos vystymąsi
Lietuvoje. Nerijus prisidėjo prie jaunimo darbuotojų ruošimo sistemos Lietuvoje, Lietuvos jaunimo organizacijų patirtį
pristato vesdamas tarptautinius mokymus bei aktyviai prisideda prie „Active Citizens“ programos. Šis žmogus inicijuoja
socialinius pokyčius savivaldybėse, supranta jauną žmogų bei visuomet yra pasiruošęs jam padėti.
Prieš 15 metų jaunas žmogus pasakė, kad jaunam žmogui svarbu dalyvauti rinkimuose bei pradėti kalbėti apie tarptautines
mobilumo galimybes. 2019 m. LiJOT Padėkos vakaro metu buvo minimi Eurodesk Lietuva ir informacinės pilietiškumo
kampanijos „Man ne dzin“ 15 metų gimtadieniai bei įteikiami specialūs apdovanojimai:

Už pagalbą ir bendradarbiavimą, ugdant pilietišką

Padėkos vakaro metu buvo įteiktas Eurodesk Lietuva

kartą Lietuvoje buvo įteiktas specialus „Man ne dzin“

apdovanojimas, skirtas Eurodesk Brussels Link

apdovanojimas portalui „DELFI.lt“.

(EBL). EBL yra Briuselyje įsikūręs biuras, atsakingas
už nuolatinės pagalbos tokiems nacionaliniams
koordinatoriams kaip mes, teikimą. Jie padėjo įdiegti
Eurodesk tinklą Lietuvoje ir nuo pat 2004 m. palaiko gerą
kontaktą su LiJOT kaip nacionaliniu koordinatoriumi.
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LiJOT veiklos viešinimas
2019 m.

LiJOT komunikacija

šiais

LiJOT administruojama internetinė svetainė (www.lijot.lt) –

puslapis,

tai įrankis LiJOT organizacijoms talpinti savo informaciją,

socialiniai tinklai, LiJOT tinklas bei žiniasklaidos priemonės.

vienoje vietoje rasti aktualiausias LiJOT bei jaunimo

Taip pat LiJOT veikla buvo viešinama ir skirtingų renginių

politikos naujienas, pranešimus apie vykstančius procesus

metu, kuriuose skirtingos auditorijos galėjo susipažinti

ar valdžios institucijose svarstomus jaunimui aktualius

su organizacijos veikla, buvo diskutuojama apie jaunų

klausimus, LiJOT vykdomą veiklą, projektus, tarptautines

žmonių kuriamus pokyčius, jaunimo politiką. 2019 m. buvo

naujienas ir pan. 2019 m. Norime priminti, kad LiJOT

pristatytas naujas LiJOT vizualinis identitetas – atnaujintas

organizacijos yra kviečiamos naujoti LiJOT internetinį

logotipas, sukurta nauja stiliaus knyga (brandbook),

puslapį, kaip įrankį savo informacijos sklaidai.

pagrindiniais

kanalais:

LiJOT

buvo

LiJOT internetinis puslapis

vykdoma

internetinis

atnaujinta vizualika, spalvos bei naudojami šriftai.

LiJOT veiklos viešinimas
2019 m. LiJOT ir toliau naudojo socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ paskyras. LiJOT „Facebook“ paskyroje
(www.facebook.com/LiJOTorg) ir toliau talpintos naujienos, partnerių informacija, dalintąsi naujienomis apie apie įvykusius
bei būsimus renginius. Dėmesys buvo skiriamas kokybiškam turiniui palaikyti, dalintąsi kokybiškomis nuotraukomis,
patraukliais maketais bei buvo stengiamasi išnaudoti socialinio tinklo galimybes: įrašams buvo perkama reklama, sekami
statistiniai rodikliai, naudojamos tiesioginės transliacijos. 2019 m. pabaigoje LiJOT paskyra turėjo daugiau nei 9200 sekėjų,
kurių didžioji dalis buvo 18-24 m. amžiaus.
2019 m. LiJOT aktyviai vystė paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“ (@lijot_lt). Šis socialinis tinklas buvo naudojamas
kaip mažiau formalus komunikacijos kanalas, kurio pagrindą sudaro nuotraukos. Aktyviai buvo naudojama „Instagram
Stories“ funkcija. Metų pabaigoje LiJOT paskyra turėjo daugiau nei 1300 sekėjų.
Socialinis tinklas „Twitter“ buvo naudojamas palaikant ryšį su tarptautiniais partneriais, informuojant juos apie vykdomas
veiklas, dalinantis aktualiomis naujienomis, socialinių tinklų kampanijomis, pritaikytoms ir tarptautinei auditorijai.

Kas naujo LiJOT?
2019 m. ir toliau buvo siunčiamas kasmėnesinis LiJOT naujienlaiškis „Kas naujo LiJOT?“. Naujienlaiškiu siekiama informuoti
organizacijų narius, vadovus, partnerius apie svarbiausius įvykius jaunimo politikoje bei LiJOT veikloje. Naujienlaiškis
buvo siunčiamas vadovų kontaktais el. Paštu., pridedant ir LiJOT valdybos ir biuro praėjusio mėnesio ataskaitą. 2020 m.
naujienlaiškis pradėtas siųsti per specialią el. laiškų siuntimo programą „Mailchimp“, siekiant didesnio skaitytojų skaičiaus.
Kiekvienas naujienlaiškį gali užsiprenumeruoti, apsilankę LiJOT internetiniame puslapyje www.lijot.lt
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„
r

Mano nuomone pats svarbiausias pasiekimas jaunimo politikoje
vienareikšmiškai didžiausias jaunų žmonių skaičius atėjęs prie balsadėžių.
Tai yra svarbu ne tik trumpuoju periodu, tačiau tai rodo ir didesnį jaunų
žmonių įsitraukimą į procesus bei demokratijos brandą.

“

– LIJOT Valdybos narė Laura Masiliauskaitė

Jaunam žmogui #NeDzin!
2019 metais, šalyje vykstant net trims rinkimams, garsiai sakėme, kad „Kažko trūksta? Tik tavo balso“. Socialinių tinklų
bei reklamos pagalba skatinome jauną žmogų domėtis šalyje vykstančiais procesais bei raginome neleisti, kad už mus
nuspręstų kiti. Kampanijos metu paprastai ir suprantamai buvo perteikiama su rinkimais susijusi informacija – kada
balsuoti, kur bei kaip.
Lietuvoje pasiekėme rekordinį jaunų žmonių aktyvumą, kada Respublikos Prezidento rinkimuose ir referendumuose prie
balsadėžių atėjo net 46% jaunų žmonių!
Per tris mėnesius savo socialiniuose tinkluose paskelbėme daugiau nei 100 pranešimų, kurių pasiekiamumas perkopė
500 000, o tokius skaičius mums padėjo pasiekti net 15 iniciatyvos partnerių!
Kartu su naujienų portalu „DELFI.lt gegužės 24 d. užkūrėme didžiausią pilietiškumo vakarėlį „Piliečio egzaminą“!
Per 12 valandų, egzaminą sprendė net 3700 dalyvių, o 157 atsakė į visus pateiktus klausimus teisingai!
2020 m. Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose į LR Seimą nežadame sustoti ir #ManNeDzin sakyti dar garsiau!

Sąmoninga karta
Dirbdami ties „Darnaus vystymosi tikslų darbotvarkės iki 2030 m.“ tikslų įgyvendinimu, spalio mėn. vykdėme socialinių
tinklų kampaniją „Sąmoninga karta“, kuri buvo skirta jauno, darnaus žmogaus ugdymui. Kampanijos metu buvo sukurtas
internetinis puslapis www.samoningakarta.lt, kuriame buvo skelbiami Eurodesk Lietuva programos Jaunųjų žurnalistų
straipsniai yra rūšiavimą, zero waste kultūrą bei darnų vystymąsi. Komunikacijos kampaniją papildė ir lauko reklama
Vilniaus mieste.
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„Žinau viską”
2019 m. jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) srityje Lietuvoje įvyko svarbūs pokyčiai – Lietuvoje oficialiai pradėta
įgyvendinti ir vystyti bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema (tai tokia jaunimo informavimo rūšis, kurios
metu jaunam žmogui pateikiama bendro pobūdžio informacija bet kokiu jaunam žmogui aktualiu klausimu, su galimybe
jauną žmogų nukreipti į specialistą, konsultuojantį specializuotais klausimais), kurios nacionaliniu koordinatoriumi tapo
LiJOT. Nuo 2004 m. LiJOT taip pat yra atsakingas už Eurodesk Lietuvoje (Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos
tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie
mobilumo galimybes. Tai nuolatinė ES „Erasmus+” paramos struktūra, remiama Europos Komisijos bei Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos) koordinavimą. Siekiant aiškumo viešojoje erdvėje ir, žinoma, jaunam žmogui, buvo nuspręsta sujungti
šias dvi koordinuojamas jaunimo informavimo sritis ir Lietuvoje tai vadinti „Žinau viską”.
- Atsakyta į beveik 2500 jaunų žmonių užklausų.
- www.zinauviska.lt portale paskelbta 571 naujienos, 34 straipsniai, 32 EurodeskTV vaizdo klipai
- www.zinauviska.lt portalą aplankė 487 045 vartotojai
- Išsiųsta 40 „Žinau viską” naujienlaiškių, prenumeruojamų 1005 prenumeratorių
- 2 618 sekėjų zinauviska.lt Instagram profilyje
- 15 639 fanų „Žinau viską” Facebook profilyje
- Išleistas pirmasis žurnalo „Žinau viską“ numeris, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams ir pirmųjų kursų studentams

IV. Veiklos kryptis

LiJOT galios didinimas
2019 metais įsigaliojo naujoji LIJOT veiklos strategija 2019 – 2023 metams. Tai yra organizacijos veiklos pagrindas ir
vienas reikšmingiausių organizacijos vystymo etapų. Šioje strategijoje kaip atskira veiklos kryptis buvo išskirtas ir LiJOT
vystymas.
Strategijoje prie LiJOT vystymosi išskirti svarbiausi punktai:
1. Užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą.
2. Gerinti vidinę komunikaciją su nariais ir tarp skirtingų vidinių struktūrų.
3. Stiprinti LiJOT tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti savo strateginius tikslus.
4. Nuolat efektyvinti LiJOT veiklą, gerinant darbo sąlygas ir keliant struktūrų kompetencijas.
5. Vystyti LiJOT išorinę komunikaciją.
2019 metais buvo ieškoma naujų organizacijos rėmėjų ir partnerių, kurie padėtų užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą.
LiJOT finansavimas susidėjo iš keletos skirtingų finansinių šaltinių dėl ko buvo galima išlaikyti organizacijos finansinį
nepriklausomumą. Siekiant prisidėti prie ilgalaikių LiJOT tikslų – stiprinti LiJOT organizacijas ir vystyti Lietuvos jaunimo
politiką, 2019 metais LiJOT finansavimas susidėjo ne tik iš valstybės biudžeto lėšų, Europos komisijos, Europos socialinio
fondo lėšų, bet ir kitų finansinių rėmėjų paramų. Buvo išlaikomas glaudus bendradarbiavimas ne tik su ilgalaikiais
partneriais, bet ir ieškoma naujų.
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LiJOT ir toliau išlaikė stiprų vaidmenį atstovaujant organizacijų narių interesus valstybinėse įstaigose bei institucijose,
jų organizuojamose darbo grupėse, renginiuose bei konferencijose nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Atsižvelgiant į
įvairias situacijas, darbo grupės būdavo inicijuojamos ir LiJOT iniciatyva.
LiJOT 2019 m. ir toliau dirbo nacionalinėje NVO koalicijoje bei taryboje. 2019 m. NVO taryboje pagrindiniai svarstomi
klausimai buvo susiję su NVO veiklą reglamentuojančiais įstatymais, jų projektais bei poįstatyminiais teisės aktais.
2019 metai aktualūs LiJOT ir dėl to, jog buvo peržiūrėtas LiJOT vizualinis identitetas – atnaujintas LiJOT logotipas. Prie
įvaizdžio atnaujinimo prisidėjo ir kuriamas naujas internetinis puslapis, kuris bus pristatytas 2020 m. 2019 metais buvo
pradėtas ir Eurodesk Lietuva vizualinis identiteto atnaujinimas, Žinauviska.lt internetinio puslapio atnaujinimo darbai.
2019 metais stipriai kito ne tik LiJOT išorinė komunikacija, bet ir LiJOT biuro sudėtis. Antroje metų pusėje išrinkus naująjį
LiJOT prezidentą, dalinai atsinaujino biuro sudėtis, bet pokyčiai biure neturėjo įtakos tolesnei LiJOT veiklai bei strategijos
įgyvendinimui.
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LiJOT komanda
LIJOT Prezidentas
Antanas Mikalauskas iki 2019-10-22
Lukas Kornelijus Vaičiakas nuo 2019-10-22

LiJOT Valdyba
Viktorija Gailiūtė nuo 2019-04-29 iki dabar
Aidas Gedminas nuo 2018-04-22 iki dabar
Domantas Katelė nuo 2019-04-29 iki dabar
Laura Masiliauskaitė 2018-04-22 iki dabar
Urtė Petrulytė nuo 2017-04-30 iki dabar
Vladas Polevičius nuo 2016-04-25 iki 2019-04-29
Darius Stonys nuo 2019-04-29 iki dabar
Teresė Škutaitė nuo 2018-04-22 iki dabar
Lukas Kornelijus Vaičiakas nuo 2019-10-22 iki dabar
Tadas Vadvilavičius nuo 2016-10-24 iki 2019-02-27
Gintarė Vikmonaitė nuo 17-04-30 iki dabar

LiJOT biuro komanda
Daiva Žižliauskienė 		

finansininkė

Ingrida Jotkaitė 		

Eurodesk AISBL Prezidentė

Silvija Telksnytė 		

Jaunimo informacinių paslaugų vadovė
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Goda Budreikaitė 		

programos Eurodesk Lietuva redaktorė

Julija Trumpickaitė 		

komunikacijos koordinatorė

Paulius Serapinas 		

programų koordinatorius

Gabrielė Dabulskytė 		

administratorė

Gerda Misevičiūtė 		

narių koordinatorė (iki 2019 m. lapkričio mėn.)

Alanas Šablinskas 		

narių koordinatorius (nuo 2019 m. lapkričio mėn.)

Rokas Štreimikis 		
						

politinio proceso koordinatorius (nuo 2019 m. gegužės mėn. iki
spalio mėn.)

Teodoras Mindaugas 		
Ramanauskas

politinio proceso koordinatorius (nuo 2019 m. lapkričio mėn.)

Martyna Varkalytė 		

JIK paslaugų koordinatorė (nuo 2019 m. rugpjūčio mėn.)

Neringa Sendriūtė 		
						

programos Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė (nuo
2019 m. rugpjūčio mėn.).

LiJOT kontrolės komisija
Benas Marcalis
Liudvika Streikutė
Greta Zaburaitė
Vidmantas Mitkus
Teodoras Mindaugas Ramanauskas

(iki 2019 m. lapkričio mėn.)
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LiJOT partneriai
Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įmonėmis, įstaigomis,
organizacijoms bei su 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 bei valstybei svarbiuose procesuose.

Valstybės lygmeniu
LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, LR Vyriausybės kanceliarija, Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija,
Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Kauno technologijų universitetas, Vilniaus universiteto Teisės klinika,
Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Savivaldybės lygmeniu
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus jaunimo informacijos centras, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų
koordinatoriai, Utenos rajono savivaldybė, Utenos jaunimo informacijos centras, Klaipėdos miesto savivaldybė, Kaunas
2022.

Nevyriausybiniame sektoriuje
Europos socialinio fondo agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos skėtinių nevyriausybinių organizacijų
koalicija, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Švietimo mainų paramos fondas, Labdaros-paramos fondas
„Jauniems“, rinkimų stebėsenos platforma „Žinau, ką renku“, „Baltosios pirštinės“, Globalių piliečių akademija, Vilniaus
universiteto studentų atstovybė.

Tarptautiniu lygmeniu
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, NMB (Šiaurės-Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai),
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (DGAEC),
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Amerikos tarptautinio švietimo taryba, programa „Erasmus+ jauniesiems
verslininkams“, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švedijos ambasada Lietuvoje, Baltijos jūros valstybių taryba,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Baltijos ir Amerikos laisvės fondas. mainų programa „FLEX Lietuva“, Lietuvos studentų
sąjunga, apdovanojimų programa „DofE Lietuva“.
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„

„Atstovavimas LiJOT pozicijoms Europos jaunimo forume,
bendradarbiaujant su Šiaurės-Baltijos bloku išskirčiau kaip vieną vieną
svarbiausių 2019 metų LiJOT Valdybos darbų.

“

– LiJOT Valdybos narė Teresė Škutaitė

Verslo sektorius
UADB „Seesam Lietuva“, UAB „StepArc“, UAB „ZigZag Travel“, UAB „Ecotel“, Všį valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centras „Dainava“, poilsio ir pramogų slėnis „Zalensai“, Všį „Jaunimo kelionės“, UAB „Media Incognito“, Všį „Creativitas“,
UAB „MAXIMA LT“, UAB „Media Traffic“, UAB „Bitė Lietuva“, Všį „Cupcupas“, UAB „Mineraliniai vandenys“, AB „Lietuvos
geležinkeliai“, Všį „Actio Catgholica Patria“

Žiniasklaida
Naujienų portalas DELFI.lt, Lietuvos radijas ir televizija.

Kiti partneriai
Informacijos apie Europos sąjungą tinklas Lietuvoje, „Europe Direct“, Europos informacinis centras, Europos parlamento
Informacijos biuras Lietuvoje, diskusijų festivalis „Būtent“, kino festivalis „Nepatogus kinas“, Šiaurės ministrų tarybos
biuras Lietuvoje, Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021 m. (#ChooseKlaipeda).
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LiJOT organizacijų sąrašas
1.

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga
„Jaunimo apskritasis stalas”

2.

Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“

3.

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“

4.

Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”

5.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas”

6.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas”

7.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”

8.

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

9.

Šiaulių jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

10. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas”
11. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
12. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas”
13. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas”
14. AIESEC Lietuva
15. Ateitininkų federacija
16. ELSA Lietuva
17. Jaunieji krikščionys demokratai
18. Jaunimo organizacija DARBAS
19. Jaunųjų gydytojų asociacija
20. Jaunųjų konservatorių lyga
21. JCI Lietuva
22. Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“
23. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
24. Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis”
25. Lietuvos liberalus jaunimas
26. Lietuvos maironiečių draugija
27. Lietuvos medicinos studentų asociacija
28. Lietuvos moksleivių sąjunga
29. Lietuvos psichologijos studentų asociacija
30. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
31. Lietuvos Sakaliukų sąjunga
32. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
33. Lietuvos skautija
34. Lietuvos šaulių sąjunga
35. Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania”
36. Tolerantiško jaunimo asociacija, Asociacija

Stebėtojos
1.

„Jaunimo iniciatyvinė grupė“

2.

Akademinis politologų klubas

3.

ESN Lietuva

4.

VšĮ YFU Lietuva

5.

Jaunimo informacijos biuras, VšĮ (ISIC Lietuva)

6.

Jaunimo linija, paramos fondas

7.

Jūrų skautija „Divytis“

8.

VŠĮ Kitas variantas

9.

Lietuvos jaunimo Ramuva

10. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
11. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga
12. Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)
13. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD
JTS)
14. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
15. LPSK jaunimas
16. Maltos ordino pagalbos tarnyba (Jaunieji maltiečiai)
17. Pilietiško jaunimo sąjunga
18. VšĮ PROFAT
19. VšĮ Sėkmės mokykla
20. Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas
21. Ukrainiečių jaunimo asociacija „Zoria“
22. VDU AJMD „Modusas“
23. VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
24. Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
25. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis
stalas“
26. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“
27. Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis
stalas“
28. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“
29. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“,
30. Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės
apskritasis

stalas“

31. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis

2019
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LiJOT biuro adresas
Didžioji g. 8-5 (vidiniame kieme)
LT-01128, Vilnius
Telefonai
Tel.: (5) 279 12 80
Mob. tel.: 8 659 79 309
El. paštas
lijot@lijot.lt

