
Užduotys Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos tarptautinių reikalų
koordinatoriaus pozicijai užimti

Užduotis
nr. 1 (anglų k.)
 
Tarptautinio
projekto rizikų aprašymas ir galimi sprendimo būdai (Tarptautiniai partneriai:
Švedija, Latvija, Estija; įgyvendinimo laikotarpis 2021 01 01 – 2021 07 30).
 
Projekto
pristatymas (anglų k.):
 
We face a lot of complex challenges today. Youth is a key
to solve these, with the future in our hands. In order to implement the UN
Agenda 2030 we need to educate, network and promote our solutions to
change-makers together. We also need to become the change-makers ourselves.
This is why we are a part of ReGeneration 2030 - a movement in the Nordic and
Baltic Sea regions. As we want to boost the movement, it is crucial to arrange
national mobilisation for the Agenda 2030. 
 
We want to do this by a touring Regeneration 2030 Summer
festival in Lithuania. After this festival, the youth is invited to the Summit
on the Åland islands and after the Summit, to form national Regeneration 2030
network in Lithuania. This project will not only reach youth, but also
strengthen co-operation between three NGOs working with the Agenda 2030 and to
share good experiences and examples on how to create a platform and implement
its activities.

Projekto tikslai (anglų k.):
1. Raise awareness and increase the knowledge about the
Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals among youth;
2. Provide platforms where young people can discuss Agenda 2030
with adult established leaders from civil society, enterprises, politics,
academia and the public sector;
3. Support young people to be engaged in the Regeneration
2030 movement in order to shape a leadership for change;
4. Increase NGOs’ capacity to work with Agenda 2030.



Įvardink tris galimas projekto rizikas, nurodyk rizikos lygį (mažas, vidutinis, didelis) ir
pateik po 2 sprendimo būdus šiai rizikai išvengti (anglų k.):
 

Eil. nr.
 

Rizikos pavadinimas
 

Rizikos lygis
(mažas, vidutinis, didelis)

 

Sprendimo būdai
 

1.
2. 

1.
2. 

1.
2. 

Rizika
nr. 1

Rizika
nr. 2

Rizika
nr. 3

Užduotis nr. 2 (lietuvių k.)
 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos delegacija vyksta į Europos jaunimo forumo
(YFJ) Generalinę Asamblėją (GA), kurios metu bus svarstoma rezoliucija dėl klimato
krizės pabėgėlių. Tau reikia pasiruošti Asamblėjoje svarstomam dokumentui. Gali
naudotis jau esamomis LiJOT pozicijomis / rezoliucijomis ar kitais veiklos
dokumentais. LiJOT Europos jaunimo forumo GA metu gali balsuoti: „už“; „prieš“;
„susilaiko“. Apimtis – 1 psl.

 
LiJOT pozicija

dėl Europos jaunimo forumo Generalinėje asamblėjoje svarstomos rezoliucijos dėl
klimato krizės pabėgėlių statuso įtvirtinimo ir ES pagalbos mechanizmo

įgyvendinimo.
 

2020 m.
rugpjūčio XX d.

 
„Tekstas........“ 



Užduotis nr. 3 (lietuvių ir anglų k.)
 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba turi Twitter paskyrą
(https://twitter.com/LiJOT_LT), kurioje periodiškai yra įkeliamos ne tik tarptautinės,
bet ir nacionalinės naujienos susijusios su jaunimo politika, tarptautiniu
bendradarbiavimu, atstovavimu. Šiuo metu LiJOT turi 344 sekėjus Twitter
platformoje. Pasiūlyk savo strategiją, kuri galėtų pasiekti didesnę LiJOT auditoriją
Twitter socialiniame tinkle, nurodyk, kokias naujienas būtų geriausia dalintis ir kokiu
būdų būtų galima tai įgyvendinti. Aprašyk ir parodyk savo siūlomą Twitter įrašo
pavyzdį: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai vyko į ES jaunimo dialogo
konferenciją Berlyne, jos metu buvo diskutuojama apie procesą ir nutarta dėl
įgyvendinimo etapų. 
 
Strategijos aprašymas:
„Tekstas...“
Twitter įrašo pavyzdys:
„Tekstas...“
„Nuotrauka“


