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LIJOT STRATEGIJA 2019-2020

Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
bei jaunimo politikos formavimas

Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas

LiJOT vystymas

Jaunimo galios didinimas



I VEIKLOS KRYPTIS
Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo

organizacijų atstovavimas ir jaunimo politikos
formavimas

NACIONALINIAI IR REGIONINIAI KLAUSIMAI



LiJOT ATSTOVAI DARBO GRUPĖSE IR KOMISIJOSE
Atviros Vyriausybės darbo grupė: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas);
Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT
Prezidentas), Urtė Petrulytė (LiJOT Valdybos narė) ir Alanas Šablinskas (LiJOT narių koordinatorius);
Nevyriausybinių organizacijų taryba: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas); 
Lietuvos Respublikos Seimo laisvės premijų komisija: Viktorija Gailiūtė ir Darius Stonys (LiJOT Valdybos nariai);
Lietuvos Respublikos Seimo laisvės kovų ir valstybės atminties komisija: Viktorija Gailiūtė (LIJOT Valdybos narė), Lauryna
Jodko (LiJOT valdybos narė);
UNESCO komisija: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas);
Nacionalinė Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija: Domantas Katelė (LiJOT
Valdybos narys);
Jaunimo garantijų iniciatyvų komitetas: Urtė Petrulytė (LiJOT Valdybos narė);
Jaunimo metodinė taryba prie Lietuvos užimtumo tarnybos: Lauryna Jodko (LiJOT Valdybos narė), Lukas Kornelijus Vaičiakas
(LiJOT Prezidentas);
Europos ženklo už nepriekaištingą valdymą tinklas: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas);



LiJOT ATSTOVAI DARBO GRUPĖSE IR KOMISIJOSE
Privalomojo sveikatos draudimo taryba: Džiugas Grėbliunas (LiJOT Valdybos narys);
Visuomenės atstovų, kurie stebi Krašto apsaugos ministerijos 2020 metų šaukimo į privalomąją karo tarnybą sąrašo sudarymo
procedūras, LiJOT atstovai: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas);
Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos projekto darbo grupė: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT
Prezidentas);
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo konkurso
komisija: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas) ;
Kultūrinės edukacijos taryba: Urtė Petrulytė (LiJOT Valdybos narė);
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo srities projektų finansavimo konkursų
vertinimo komisija: Vanesa Ražinskytė (LiJOT Biuro vadovė), Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas);
Jaunimo pilietiškumo ugdymo ekspertinę grupė: Teodoras Mindaugas Ramanauskas (LiJOT politinio proceso koordinatoirus);
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros akreditacijų komisija:  Darius Stonys (LiJOT Valdybos narys);
European Economic and Social Committee (EESC): Elena Sinkevičiūtė (deleguota LiJOT Valdybos, o iki spalio pareigas užėmė Indrė
Vareikytė).



POZICIJŲ IR REZOLIUCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

REZOLIUCIJA DĖL JAUNIMO POLITIKOS
EFEKTYVINIMO MODELIO

· Pakeistas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas
 Įtrauktos darbo su jaunimu formos:

 Jaunimo informavimo ir konsultavimo samprata;
 Išmanusis darbas su jaunimu.



Įgyvendinta jaunimo politikos reforma:
perleista Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
dalininkystė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
reorganizavus Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą
ir Jaunimo reikalų departamentą, bus sukurta jaunimo politiką
įgyvendinanti institucija.



POZICIJŲ IR REZOLIUCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

POZICIJA DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ JAUNIMO DELEGATO
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE 

bendradarbiaujant su LR užsienio reikalų ministerija bei LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, rengiama Jungtinių tautų jaunimo delegato programa Lietuvoje;
LiJOT atstovai Justė Kavaliauskaitė ir Paulius Serapinas lankėsi Rygoje, kur vyko susitikimas
su Estijos ir Latvijos jaunimo organizacijomis dėl programos įgyvendinimo;
dalyvavome nuotoliniame seminare „Let‘s talk about UN“, kur trys jaunimo atstovai iš
Baltijos šalių dalinosi savo patirtimi ir žiniomis apie Jungtines Tautas.



POZICIJŲ IR REZOLIUCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

REZOLIUCIJA DĖL ASTRAVE STATOMOS
BALTARUSIJOS ATOMINĖS ELEKTRINĖ

rezoliucija pristatyta LR Prezidentui, LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui
Pirmininkui, Seimo frakcijų seniūnams, LR vidaus reikalų ministerijai, LR užsienio
reikalų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai;
suorganizuotos diskusijos Astrave statomos Baltarusijos atominės elektrinės
tema;
bendradarbiaujama su „Sąjūdžiu prieš Astravo AE“.



POZICIJŲ IR REZOLIUCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

SIŪLYMAI BŪSIMOSIOS XVIII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS PROGRAMAI

siūlymai pristatyti visoms susidomėjusioms LR Seimo rinkimuose dalyvavusioms
politinėms partijoms;
siūlymai pristatyti LR Vyriausybei, ministerijoms, kitoms institucijoms;
remiantis siūlymais, LR Seimo pirmininkui ir LR Seimo frakcijų seniūnams
pristatytas raštas „Dėl amžiaus cenzo mažinimo iki 21 m. kandidatuojant į LR
Seimą”.



KITI TEIKTI PASIŪLYMAI

Dėl rašto LR Ministrui pirmininkui dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo;
Dėl atnaujinamos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių atrankos
tvarkos;
Dėl narystės nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų koalicijoje;
Dėl Lietuvos jaunimo delegato Jungtinių Tautų jaunimo plenariniame susitikime ir
Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinės tarybos jaunimo forume;



KITI TEIKTI PASIŪLYMAI
Dėl juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, prievolės teikti metinių
finansinių ataskaitų rinkinius;
Dėl internetinio balsavimo įteisinimo Lietuvoje;
Dėl diskriminacijos lyties pagrindu TV3 laidoje „TV pagalba“;
Dėl Vyriausybės nustatytos susirinkimų organizavimo tvarkos;
Dėl jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir savivaldybių jaunimo organizacijų
tarybų, konkurso būdu gavusių finansavimą organizacijų stiprinimo programoms;
Dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo centro steigimo Vilniaus Antakalnio
atvirame jaunimo centre;
Dėl visuotinių narių susirinkimų, organizuojamų nuotoliniu būdu;



KITI TEIKTI PASIŪLYMAI

Dėl rekomendacijų vasaros stovyklų organizatoriams;
Dėl antidemokratiškų įvykių Baltarusijoje;
Dėl Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros dalininkystės;
Dėl narystės nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų koalicijoje;
Dėl Astrave statomos Baltarusijos atominės elektrinės;
Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo;
Dėl įvykių Baltarusijoje;
Due to events in the country (Belarus);
Appeal against discrimination against young people in Poland.



LIJOT TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE

Šiaurės - Baltijos Nacionalinių jaunimo Tarybų (NBC) bendradarbiavimo
tinklas

Eurodesk tinklas

Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra

Europos jaunimo forumas



TARPINSTITUCINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 

dalyvavimas Jungtinių Tautų darbo klausimų grupėje, kuri rengia bendrą ES politiką
Jungtinių Tautų klausimais;
„Democracy talks“ Švedijos ambasadoje. „Kick-off event“ „Democracy talks“ Kaune, M.
K. Čiurlionio muziejuje, „Democracy and youth engagement“;
susitikimas su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu;
„European Youth Event“ Strasbūre, Prancūzijoje;
„ReGeneration 2030 Summit Hub Vilnius“.



ES JAUNIMO DIALOGAS
LiJOT delegacija dalyvavo ES Jaunimo dialogo konferencijoje Kroatijoje apie regionų
jaunimą įtraukimą ir galimybes;
 įgyvendinta 15 konsultacijų su jaunais žmonėmis. Surinkta informacija panaudota
Europos Sąjungos Jaunimo dialogo 7 ciklo Europos tarybos rezoliucijai parengti;
atliktas tyrimas „Europos Sąjungos Jaunimo dialogo procesas Lietuvoje – Jaunimo
galimybės“: 7-asis proceso ciklas“, kurio metu buvo surinkti daugiau nei 1200 jaunų
žmonių atsakymai;
įgyvendinti 2 Nacionalinės darbo grupės Jaunimo dialogui posėdžiai;
įgyvendinta komunikacijos kampanija siekiant didinti 7 ciklo veiklų ES Jaunimo dialogo
matomumą nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu;
įgyvendinti 5 susitikimai su jaunais žmonėmis siekiant supažindinti ir pristatyti ES
Jaunimo dialogo procesą bei veiklas.



LIJOT DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO
SPRENDIMŲ PRIĖMIME STIPRINIMAS 

Per pastaruosius metus pabaigėme pirmąjį projekto etapą, trukusį daugiau kaip metus –
mokymų sesiją, skirtą suteikti Nacionalinių ir Regioninių jaunimo reikalų komitetų

nariams kompetencijas, reikalingas dirbti tolimesniuose projekto etapuose bei
pradėjome antrąjį etapą – rengti pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų procesų

gerinimo jaunimo srityje. Komitetai dirba su keturiomis, vykusių susitikimų metu,
iškeltomis problematikomis, su kuriomis susiduria jaunimas regioniniu ir nacionaliniu

lygmeniu. 



Remiantis problematikomis yra ruošiami kokybiški galiojančių
teisės aktų pakeitimai, kurių dėka spręstume opias problemas,
su kuriomis susiduria jaunas asmuo Lietuvoje. Regioninis
jaunimo reikalų komitetas dirba su „Jaunimo įgalinimo“ ir
„Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklos modelio“
temomis. Tuo tarpu Nacionalinis jaunimo reikalų komitetas
ruošia dokumentus, skirtus kelti „Jaunimo savanorystės“ bei
„Jaunimo psichosveikatos“ padėtį Lietuvoje. Visoms keturioms
problemoms yra užsakyti profesionalūs, mokslininkų vykdomi
tyrimai, skirti išanalizuoti esamą padėtį.

LIJOT DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO
SPRENDIMŲ PRIĖMIME STIPRINIMAS 



LiJOT yra labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
dalininkai ir aktyviai prisideda prie „Misija Sibiras“
veiklų.

LiJOT struktūrų nariai aktyviai įsitraukė į „Ištark.
Išgirsk. Išsaugok“ akciją, skirtą Gedulo ir vilties
dienai paminėti. 

BENDRADARBIAVIMAS SU
„MISIJA SIBIRAS“



II VEIKLOS KRYPTIS

Narių stiprinimas bei telkimas jaunimui ir valstybei
aktualiems tikslams įgyvendinti



SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ BEI
NACIONALINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS KOKYBĖS STANDARTAS

Kokybės standartų taikymo metu pavyko išsiaiškinti standartą atlikusių
organizacijų stiprybes ir veiklos sritis, ties kuriomis galima gerinti veiklos kokybę.

Po informacijos apdorojimo ir analizių, jaunimo organizacijoms buvo pateiktos
LiJOT rekomendacijos, kurias organizacijų struktūros pritaiko savo organizacijos

veikloje. 

Iš viso atlikti 4 kokybės standartų taikymai



LIJOT METODINIS LEIDINYS ORGANIZACIJŲ VADOVAMS IR 
LIJOT NAUDŲ PAKETAS ORGANIZACIJOMS 

organizacijų atstovai metodiniame leidinyje gali rasti visus reikalingus
atsakymus, susijusius su jų pareigybėmis ir atsakomybėmis, organizacijos
veiklos kokybe bei efektyvinimu nuo A iki Z;
naudų pakete aprašytos LiJOT naudos organizacijoms. Jis yra nuolatos
atnaujinamos informacijos bei paslaugų šaltinis. Šis įrankis sujungia tokias
temas kaip: mokymai, konsultacijos, LiJOT naujienos, atstovavimas,
vertinimas ir kitos.



II VEIKLOS KRYPTIS
Narių stiprinimas bei telkimas jaunimui ir valstybei

aktualiems tikslams įgyvendinti

TRADICINIAI RENGINIAI



2020 m. vasario 29 – kovo 1 d.;
renginio tikslas – organizacijų atstovams diskutuoti
aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių
organizacijos dar neturi bendros pozicijos, tad
organizacijos galėjo siūlyti savo temas Žiemos forumo
darbo grupėms;
renginys taip pat skirtas iš arčiau susipažinti su LiJOT
organizacijomis, atrasti naujus bendradarbiavimo
taškus bei pasidalinti sukaupta patirtimi.

LIJOT ŽIEMOS FORUMAS



sausio 24 d.
liepos 9 d.
spalio 29 d. 

Įvyko 3 Vadovų klubai:

 LIJOT VADOVŲ KLUBAI



pristatyta ir patvirtinta 2019 m. LiJOT Prezidento, Valdybos ir
biuro metinė veiklos ir finansų ataskaita;
pristatyta ir patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos
ataskaita;
priimti pasiūlymai būsimosios LR Vyriausybės programai;
priimta rezoliucija dėl Astrave statomos Baltarusijos atominės
elektrinės;
pasirašyta aplinkosaugos deklaracija;
išrinkti nauji LiJOT Valdybos nariai;
išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija.

LIJOT 49 ASAMBLĖJA



III VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT vystymas



VEIKLOS VIEŠINIMAS

LiJOT internetinis puslapis;
Facebook;
Instagram;
Twitter;
LiJOT tinklas;
žiniasklaidos priemonės.

2020 m. LiJOT komunikacija buvo vykdoma šiais pagrindiniais
kanalais:



siunčiami naujienlaiškiai;
kas mėnesį pateikiamos mėnesinės ataskaitos;
LiJOT prezidento darbotvarkė skelbiama viešai;
Asamblėjos vyksta su gestų vertėjais.

ATSKAITINGUMO DIDINIMAS



Kasmėnesiniu naujienlaiškiu siekiama
informuoti organizacijų narius, vadovus,
partnerius apie svarbiausius įvykius jaunimo
politikoje bei LiJOT veikloje. Naujienlaiškio
prenumeratorių – daugiau nei 2000.

KAS NAUJO LIJOT?



„Ar moterys kariuomenėje laužo stereotipus?“;
„Istoriniai įvykiai: tada ir dabar“;
„Tiesa ar drąsa pakeisti tiesą?“

Kartu su NATO vykdėme projektą „Tai mes“ ir
nufilmavome 3 video:

NATO PROJEKTAS



JAUNAM ŽMOGUI #NEDZIN!

Šalyje vykstant LR Seimo rinkimams, garsiai sakėme, kad „Kažko
trūksta? 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. 

Facebook puslapio sekėjų: 9 855
Rinkiminį mėnesį įrašai pasiekė: 45 886 žmones



JAUNAM ŽMOGUI #NEDZIN!

bendradarbiavimas su „Žinau, ką renku“ ir „Baltosios pirštinės“;
kaip niekad daug buvo klausiama jaunimo nuomonės
žiniaskaidoje;
Alfa.lt laidai „Seimas 2020: apie jaunimą ir jaunimo politiką, kartu
su LiJOT“ paruošėmė klausimus partijų atstovams.



BIURAS
Daiva Žižliauskienė − finansininkė;
Gabrielė Dabulskytė – administratorė (iki gegužės mėn);
Vanesa Ražinskytė – biuro vadovė (nuo gegužės mėn.);
Teodoras Mindaugas Ramanauskas – politinio proceso koordinatorius;
Paulius Serapinas – programų koordinatorius (iki rugsėjo mėn;)
Vilija Milčiūtė – tarptautinių reikalų koordinatorė (nuo rugpūčio mėn.);
Alanas Šablinskas – narių koordinatorius;
Julija Trumpickaitė – komunikacijos koordinatorė (iki liepos mėn.)
Roberta Morkytė – komunikacijos koordinatorė (nuo liepos mėn.)
Ingrida Jotkaitė − Eurodesk AISBL Prezidentė;
Silvija Telksnytė – Jaunimo informacinių paslaugų vadovė (iki birželio mėn.);
Goda Budreikaitė – programos Eurodesk Lietuva redaktorė (iki rugsėjo mėn.);
Emilija Pociūtė – programos Eurodesk Lietuva redaktorė (nuo rugsėjo mėn.);
Viktorija Zujūtė – Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė (nuo rugpjūčio mėn.);
Martyna Varkalytė – Jaunimo informavimo ir konsultavimo  paslaugų koordinatorė;
Neringa Sendriūtė – Eurodesk Lietuva programos vadovė.



BIURO SAVANORIAI

Augustė Gočelkytė;
Dominykas Gaidys;
Augustinas Kubiliūnas;
Ričardas Rimkus;
Martyna Puodžiūtė.



VALDYBOS NARIŲ AKTYVUMAS
Lukas Kornelijus Vaičiakas 30/30
Aidas Gedminas  16/18
Laura Masiliauskaitė  16/18
Teresė Škutaitė  14/18
Gintarė Vikmonaitė 14/18
Domantas Katelė  26/30
Viktorija Gailiūtė  27/30
Urtė Petrulytė   25/30
Darius Stonys 27/30
Lauryna Jodko 11/12
Vidmantas Mitkus 12/12
Justė Kavaliauskaitė 12/12
Džiugas Grėbliūnas 10/12



JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NARIŲ AKTYVUMAS

Klaudijus Melys 6/7
Raminta Matulytė 7/7
Lukas Stravinskas 7/7
Vladas Polevičius 7/7
Raimonda Bogužaitė 7/7
Lukas Kornelijus Vaičiakas 7/7



III VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT vystymas
FINANSAI



78 175
41 251

0
3039

25 947 

19 095
7795
5000
 9481

189 783

LiJOT koordinacinė veikla 
Eurodesk programa 
Sruktūriniai
NORDEN 
LiJOT dalyvavimo viešojo valdymo 
sprendimų priėmime stiprinimas ESFA 
Jaunimo informavimo ir konsultavimo 
paslaugų teikimui ir vystymui Lietuvoje
NATO
Subsidija  
Veikla
VISO



84 371
2 645
3 064

2 151
1 035
2 297

1191
25 982
17 045

15 006
15780

170 567

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
Patalpų nuomos ir išlaikymo sąnaudos
Transporto išlaikymo, kelionių kompensavimo, autobusų sąnaudos
Įrangos nuomos sąnaudos
Kanceliarinių ir ūkinių prekių sąnaudos
Ryšių, pašto sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Leidybos sąnaudos
Dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo, konferencijų sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos, konsultacijos, sudarbo pobūdžiu, praktikų,
susijusios išlaidos
Kitos išlaidos (auditas, draudimas, IT paslaugos, reklama ir kt.)
VISO



IV VEIKLOS KRYPTIS

LiJOT galios didinimas



EURODESK LIETUVA

42 Eurodesk Lietuva atstovybės;
25 Eurodesk Lietuva savanoriai;
Eurodesk Lietuva kokybės įvertinimas –
100 proc.



EURODESK LIETUVA

įgyvendinta „Dalinkis vasara“ informacinė kampanija apie aktyvų įsitraukimą ir
mobilumo galimybes vasaros metu;
įgyvendinti 2 projektai: Vasaros savanorystės / jaunojo žurnalisto
eksperimentas bei rajoninės veiklos: auditorijos pritraukimo gebėjimų
efektyvinimas;
dalyvauta tarptautiniame Eurodesk regioninių partnerių susitikime, 2
Eurodesk tinklo asamblėjose bei 2 informacinių tinklų konferencijose;
suorganizuoti 116 informaciniai renginiai jauniems žmonėms, o dalyvauta kaip
dalis - 57;



EURODESK LIETUVA

įgyvendinama „Time to move“ kampanija:  jau įvyko 55 renginiai;
15 vizitų į Eurodesk Lietuva atstovybes;
3 mokymai regioniniams partneriams, 3 – savanoriams;
darbą pradėjo Eurodesk regioninių reikalų koordinatorė Viktorija Zujūtė
ir Eurodesk Lietuva redaktorė Emilija Pociūtė;
Ingrida Jotkaitė antrą kartą išrinkta Eurodesk prezidente.



JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS (JIK)

finansuotas projektas „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimas ir vystymas Lietuvoje“;
Jaunimo informavimo ir konsultavimo sąvoka įtraukta į jaunimo politikos
pagrindų įstatymą;
Jaunimo informavimas ir konsultavimas patvirtintas kaip viena iš darbo su
jaunimu formų;
sudalyvauta ERYICA 31-oje Generalinėje Asamblėjoje ir tinklo susitikime;
15 partnerių skirtingose savivaldybėse, 2 jaunimo informacijos centrai;



du nacionaliniai JIK darbuotojų susitikimai (vienas įvykęs, kitas planuojamas
lapkričio mėnesį)
suplanuoti JIK darbuotojų mokymų kursai „DIGITAL YIntro“ pagal ERYICA
metodiką“.

JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS (JIK)



atnaujintas „Žinau viską“ vizualinis identitetas bei atnaujintas
www.zinauviska.lt portalas;
„Žinau viską“ partnerystė: „Nepatogus kinas“ renkant jaunimo žiuri;
bendradarbiaujant su „ELSA Lietuva“, pradėta teisinio švietimo kampanija;
jaunųjų žurnalistų tinklas: 25 žurnalistai, 2 mokymo kursai;
užklausos: žodžiu – 1150, nuotolinės – 808;
„Žinau viską“ portale paskelbta: 359 naujienos, 31 straipsniai, 15 tinklalaidžių.
Portalą aplankė 263 209 vartotojai.
išsiųsta naujienlaiškių: 30;
išleistas 2-asis „Žinau viską“ žurnalo numeris apie tvarų mobilumą;
įgyvendintas medijų informacinio raštingumo projektas „Žinau viską -
pastebiu viską”

ŽINAU VISKĄ



„Studentai moksleiviams – moksleiviai studentams“ 
iniciatyvą globojo pirmoji ponia Diana Nausėdienė;
4 organizacijos (LiJOT, VU SA, LSS ir LMS)
20-ties savanorių, prisidėjusių prie iniciatyvos vystymo, komanda;
nuo balandžio 7 d. iki liepos 4 d. vykdyta iniciatyva;
mažiausiai 150 valandų kiekvieno iniciatyvos savanorio darbo;
133 mentoriai;
mažiausiai 133 valandos nuoširdaus mentoriaus ir moksleivio bendravimo;
55 virtualūs seminarai;
apie 825 moksleivius, dalyvavusius juose;
6 partneriai universitetai, kurie padėjo kurti kokybišką turinį;
19 radijo laidų moksleiviams aktualiomis visuomeninėmis temomis.

KARANTINO METU



KARANTINO METU

„Lieku namuose“ 
Socialinė iniciatyva, kurios tikslas – paskatinti
Lietuvos žmones likti namuose ir taip apsaugoti
senjorus nuo koronaviruso. Iniciatyvos autorius –
kūrybinių projektų agentūra „Ugdanti komunikacija“.

Partneriai – Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos
moksleivių sąjunga, LiJOT.



Kam: LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai, LR teisingumo ministerijai, Valstybės
įmonei Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos.
Tikslas: LiJOT prašė išaiškinimo, kokių veiksmų asociacijos privalo imtis, kad
išvengtų Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo, teikiant metinių finansinių
ataskaitų rinkinius, t.y. vėluojant pateikti finansines ataskaitas.

KARANTINO METU SIŲSTI RAŠTAI



Kam: Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
Tikslas: LiJOT prašė išaiškinimo, kokių veiksmų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo
sutartis pasirašiusios jaunimo, su jaunimo dirbančios organizacijos ir savivaldybių
jaunimo organizacijų tarybos privalo imtis, matydamos didelę grėsmę
neįgyvendinti Sutartyse numatytų kiekybinių ir kokybinių rodiklių.

KARANTINO METU SIŲSTI RAŠTAI



Kam: LR vyriausybės kanceliarijai, LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai; LR
teisingumo ministerijai; LR prezidento kanceliarijai; Nevyriausybinių organizacijų
tarybai prie LR vyriausybės.
Tikslas: LiJOT prašė pranešti, ar yra teisės  aktai,  poįstatyminiai  aktai,  kurie 
draudžia  NVO  (ir  kitiems  juridiniams  asmenims) organizuoti  susirinkimus
nuotoliniu  ir/  ar  rašytiniu  būdu,  nors  tai  ir  nėra  numatyta  juridinio asmens 
įstatuose. Remiantis  civilinės  teisės  principu,  jeigu įstatymas  nenurodo  prievolės
organizuoti susirinkimus fiziškai susirenkant, logiška būtų palikti susirinkimo
organizavimo būdo diskrecijos teisę pačiam juridiniam asmeniui.

KARANTINO METU SIŲSTI RAŠTAI



„Braižom naują demokratijos žemėlapį“;
„Kaip rūpinsimės savimi po karantino?“;
„Ką jaunas žmogus dirbs po karantino?“;
„Ar tikrai jaunam žmogui #NeDzin?“.

Visą mėnesį, kiekvieną ketvirtadienį kalbinome įvairių
sričių atstovus tiesioginėse transliacijose ir nagrinėjome
jaunimui aktualius klausimus. Transliacijos:

KARANTINO METU



UŽ TŪKSTANČIUS JAUNŲ
ŽMONIŲ,

AUGINANČIŲ DABARTĮ!

UŽ TŪKSTANČIUS JAUNŲ
ŽMONIŲ, 

AUGINANČIŲ DABARTĮ!


