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Įvadas
Įvadas

Mieli LiJOT organizacijų narių atstovai,
2021 m. vertindami bendradarbiavimą, tikėdami
įvairovei palankia aplinka, užtikrindami skaidrią
organizacijos veiklą, savanorišką veiklą laikydami jauno
žmogaus neformalių kompetencijų ugdymo pagrindu,
tikėdami jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų solidarumu, keldami sau aukščiausius profesionalumo kriterijus
ir nuolatos tobulėdami ir besimokydami iš kitų, siekėme
ir toliau išlikti svarbiausiu visuomenės, valdžios, mokslo
ir verslo partneriu įgalinant jauną žmogų kurti Lietuvos ir Europos ateitį.
Minėdami jaunimo politikos 25-mečio jubiliejų, galėjome įsivertinti, kiek daug pavyko
nuveikti per šį ketvirtį amžiaus. Suprasti, kaip jaunimo politika ir jaunų žmonių keliami
klausimai užaugo, ir ko tikimės iš kito ketvirčio amžiaus. Šiais, Lietuvos ir Europos jaunimo metais, LiJOT 30-mečio metais, įsivertinsime ir tai, kas pasiekta per organizacijos
„jaunystės“ amžių. Tikiu, jog mūsų mylima ir puoselėta organizacija kiekvienais metais
bręs dar greičiau ir, žinoma, toliau bus platforma dialogui, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, kurios sieks jaunimui aktualių pokyčių.
2021 m. turėjo būtinų pokyčių – pasiekėme, kad 2022 metai būtų paskelbti Lietuvos jaunimo metais, registravome LiJOT prekės ženklus ir įrodėme, jog „Man ne dzin“
neprieštarauja viešai tvarkai. LiJOT balsas kaip niekad stipriai buvo girdimas tarp politikų, buvome matomi visuomenėje bei žiniasklaidoje ir vertėme kalnus, kurie buvo
didesni už mus. Dėkoju kiekvienam organizacijų, LiJOT Valdybos, Biuro, Kontrolės
komisijos, Jaunimo reikalų tarybos nariui ir kiekvienam mūsų partneriui, kuris prisidėjo,
kad 2021 m. būtų ypač produktyvūs ir sėkmingi. 2021 m. stiprėjančios organizacijos
prisidėjo prie LiJOT augimo ir sėkmingo jaunų žmonių atstovavimo. Dar kartą
įsitikinome, kad, nors LiJOT veikloje dalyvauja skirtingų politinių požiūrių, vertybių ir
įsitikinimų žmonės, vedami bendro tikslo mes gebame susitarti ir tikslingai atstovauti
jaunimui. Mūsų stiprybė – vienybėje, išlaikykime tai ir 2022 m.
Ši organizacija „įeina“ į kiekvieno mūsų protus ir širdis ir palieka tai, kas svarbiausia –
jausmą, kad buvai, esi ir būsi nuostabios bendruomenės narys, kuris augina dabartį.
Už tūkstančius jaunų žmonių po vienu skėčiu!

Lietuvos jaunimo tarybos prezidentas
Lukas Kornelijus Vaičiakas
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Brangūs Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
nariai, aktyvūs jaunieji Lietuvos piliečiai,
sveikinu Jus 55-osios LiJOT Asamblėjos proga.
Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad jauni Lietuvos žmonės
veržliai, drąsiai ir sutelktai dalyvauja sprendžiant valstybės ateities klausimus. Jaunimo organizacijos, kaip ir jas
vienijanti LiJOT, yra matomos ir girdimos, o svarbiausia –
į jų balsą yra įsiklausoma. Negali būti kitaip, nes aktyvūs
jauni žmonės yra ir bus vieni svarbiausių demokratiškų
vertybių puoselėtojų, o kartu – ir valstybės pažangos garantas.
Nepaprastai svarbu, kad LiJOT keliami klausimai randa vietą Lietuvos politinėje
darbotvarkėje ir daro poveikį konkrečių įstatymų projektams. Puikus pavyzdys – siekis
užtikrinti Lietuvos piliečiams teisę kandidatuoti į Seimą nuo 21 metų, taip dar labiau
išplečiant jaunimo galimybes aktyviai dalyvauti valstybės valdyme.
Pasinaudodamas proga, noriu padėkoti Jums už ilgalaikę, tęstinę veiklą, kuri ne tik įtvirtino LiJOT kaip svarbų socialinį partnerį, bet ir padėjo formuoti politinę kultūrą, kurioje
svarbiausias ne siūlančio asmens amžius, o jo idėjos.
Organizacijai ir jos narėms linkiu išlaikyti didžiausią savo išskirtinumą – energiją, kurią
generuoja būrys veržlių jaunų žmonių. Tikiu, kad įsipareigojimu atvirai diskusijai, aiškiomis pozicijomis ir racionaliais argumentais Jūs galite daug nusipelnyti Lietuvos ateičiai.
Visiems didžiausios sėkmės!

Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda

5

Mieli Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos nariai,
Šie metai jūsų organizacijai yra ypatingi – minite
30-metį, pasiekę, kad 2022-ieji būtų paskelbti Jaunimo
metais. Gražus ir trečias jūsų veiklos įprasminimas –
būtent šiemet, gali būti, pavyks pakeisti Konstituciją,
leidžiant į Seimą kandidatuoti nuo 21-erių. Ir tai vėlgi
tik dėl jūsų aktyvumo.
Džiaugiuosi būdama jūsų iniciatyvų dalis ir padėdama
tiek dėl konstitucinių pataisų, tiek dėl paskelbtų Jaunimo metų. Tai simboliai, įprasminantys labai plačią jūsų
veiklą. Ir rezultatus, kurių pasiekėte per 30 metų. LiJOT
išaugo į solidžią organizaciją, kuri išugdė ne vieną aktyvų politiką, sąmoningą pilietį,
puikų specialistą ir šalies gerove pasirūpinantį verslininką. Ačiū Jums už tai!
Bendraudama su jaunimo organizacijomis matau, koks didžiulis jaunų žmonių
potencialas, kokia argumentuota jų pozicija ir tvirta nuomonė, kiek daug motyvacijos.
Taip pat matau nuolat atsirandančių brandžių ir stiprių lyderių, intensyviai ir rezultatyviai atstovaujančių jaunimo reikalams, aktyviai bendradarbiaujančių su politikais,
nebijančių atsakomybės. Tai rodo, kokia veiksminga ir prasminga yra jūsų veikla. Auginti, šviesti, inicijuoti įvairių sričių pokyčius. Net iki Konstitucijos pataisų. Išties nuostabu.
Linkiu, kad Lietuvos jaunimo balsas būtų taip pat plačiai girdimas pasaulyje, kaip jis
skambėjo pastaruosius dešimtmečius. Jūs turite tikrai gerus pamatus, ryškių laimėjimų
ir, žinau, dar ambicingesnių tikslų. Sėkmės juos įgyvendinant. Mums, politikams, bus
garbė prie jų prisidėti!
Geros Asamblėjos ir išmintingų sprendimų.

LR Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
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Sveikindama Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą
praėjusį pavasarį, negalėjau įsivaizduoti, kokių iššūkių
pažers ateinanti vasara ir juo labiau paskutinės
žiemos dienos. Labai didžiuojuosi Lietuvos jaunimu –
susidūrę su sunkumais, jūs nelikote nuošalyje, nebuvote tik pasyvūs stebėtojai, bet patys nuolat aktyviai
dalyvaujate sprendimų paieškose, ieškote būdų
prisidėti ir drąsiai keliate aktualius bei reikalingus
klausimus, susijusius su pilietiškumo reikšme, nacionaliniu saugumu ir kitomis temomis.
Praėjusiais metais taip pat nuosekliai nešėte dėmesio
emocinei sveikatai vėliavą. Kai kurios temos, deja, tampa aktualios tam tikrose sudėtingose situacijose, bet labai svarbu, kad jų nepamirštume ir vėliau, audroms atslūgus.
Todėl tikiu, kad jūsų nuoseklus darbas netrukus turės realių vaisių – rūpinimasis emocine
sveikata taps tokiu pačiu įprastu dalyku kaip rūpinimasis kitais kasdieniais dalykais, ir
tai bus jūsų nuopelnas.
Džiaugiuosi ir jūsų atkaklumu kovojant su blogaisiais biurokratijos pavyzdžiais. Situacija
registruojant prekinį ženklą „Man ne dzin“ kėlė ir neviltį, ir graudų juoką. Bet svarbiausia, kad šioje situacijoje nenuleidote rankų, pasiekėte norimų rezultatų ir, tikiu, savo
pavyzdžiu įkvėpėte veikti ir kitus.
Sveikinu jūsų organizaciją, šiais metais pasiekusią trisdešimtmetį ir perkopusią jaunimo
amžiaus ribas. Linkiu LiJOT nariams kūrybiškumo, neblėstančio jaunatviško entuziazmo
ir kantrybės sprendžiant šios dienos ir rytojaus iššūkius.

LR Vyriausybės Ministrė Pirmininkė
Ingrida Šimonytė
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Gerbiami Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
nariai, jaunas žmogau,
Noriu tarti nuoširdų ačiū LiJOT ir jai priklausančioms
jaunimo organizacijoms, kiekvienam jaunam žmogui
atskirai už darbą kartu, už visada tvarią, ilgalaikę ir
pasitikėjimu grįstą partnerystę.
Norėčiau išsakyti ypatingą padėką LiJOT už lyderystę
vienijantis ir sprendžiant COVID-19 bei migracijos
iššūkius. Be jūsų mes būtume gerokai silpnesni.
Jaunimo politikos kontekste 2021 metai buvo tikrai įsimininti ir prasmingi:
– iš esmės atnaujinome Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, įteisinome visas reikalingas
darbo su jaunimu formas, sustiprinome Jaunimo reikalų tarybos veiklą, darbą su savivalda, efektyvesnė tapo jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų veikla;
– sėkmingai įgyvendintas ,,Jaunimo politikos efektyvinimo modelio kūrimo“ projektas, o
jo kontekste VšĮ ,,Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ ir Jaunimo reikalų
departamentas prie SADM tapo viena įstaiga. Pradėjo veikti Jaunimo reikalų agentūra,
kuri, tikimės, skirs dėmesį kiekvienam jaunam žmogui pagal jo poreikius;
– pirmą kartą Lietuvos Jaunimo politikos istorijoje Lietuvos miestas (Klaipėda) tapo
Europos jaunimo sostine 2021;
– sėkmingi ir finansine prasme – darbo su jaunimu srityje finansiniai resursai buvo padidinti net 38 proc.
Nuoširdžiai tikiu, kad ne mažiau svarbūs bus ir šie, 2022-ieji metai, juk švenčiame Lietuvos ir Europos jaunimo metus! Tai puikus laikas jaunimo organizacijų žinomumui didinti,
veiklos plėtrai visoje šalyje.
Linkiu neblėstančio noro būti Lietuvos jaunimui reikšmingų pokyčių iniciatoriais ar jų
dalimi.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Monika Navickienė
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30 metų – tai yra brandžios organizacijos amžius ir tuo pat
metu tai amžius, kuriame baigėsi vienas etapas ir prasideda
naujas etapas. 30 metų – tai lakotarpis, per kurį organizacija
ne tik išaugo bet ir išaugino Lietuvos jaunimo politiką, sukūrė
stiprius pamatus jaunimo dalyvavimui bei įgalinimui. 30 metų –
tai istorinė akimirka, kurioje susipynę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos istorijos bei Lietuvos valstybingumo stiprėjimo
puslapiai. 30 metų – tai organizacijos augimo procesas,
kuriame tobulėjo patys jauni žmonės bei nešė organizacijos
vertybes kitiems jauniems žmonėms. 30 metų – tai gražių,
reikšmingų bei svarbių Lietuvai akimirkų rinkinys, kuriame
žodžiai laisvė ir demokratija tapo organizacijos pagrindu.
Sveikinu visus LIJOT prezidentus, valdybos narius, Jaunimo reikalų tarybos narius, biuro
darbuotojus, savanorius su išauginta organizacija ir linkiu, kad sekantys 30 metų ir
toliau augintų kiekvieną iš mūsų!

Jaunimo reikalų agentūros
direktorius Jonas Laniauskas

Džiaugiuosi aktyvia LiJOT veikla ir jos indėliu formuojant jaunimo politiką. Jūsų iniciatyvumas ir idėjos padeda mums kartu
skatinti teigiamus, jaunimui aktualius pokyčius – tai svarbiausias visų mūsų bendras tikslas.
Būtent LiJOT iniciatyva Seimas paskelbė 2022 metus Lietuvos
jaunimo metais. Tikiu, tai padės atkreipti didesnį dėmesį į
Lietuvos jaunimo politikos tikslus ir jaunimo problemas mūsų
šalyje bei užsienyje.
Siekiant atliepti jaunimo poreikius, būtina daugiau klausti jaunų žmonių ir juos girdėti.
Jūs esate jaunimo balsas, todėl ir toliau aktyviai dalyvaukite mūsų šalies gyvenime,
skleiskite savo mintis, kurkite pilietišką, visuomenišką, stiprią jaunimo bendruomenę.

LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininkas Virgilijus Alekna
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Mieli LiJOT organizacijų nariai bei kolegos,
Sveikinu visus su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmečiu! Jūsų balsas yra girdimas, o
pasiekimai patys kalba už save!
Dar prieš metus džiaugiausi LiJOT iškelta iniciatyva
paskelbti 2022-uosius metus – Lietuvos Jaunimo
metais, o šiandien jau galime visi stebėti kaip LiJOT
kartu su Lietuvos bei Europos jaunimu atsiskleidžia bei
įkvepia kitus. Jūsų išsikelti tikslai, pilietinės iniciatyvos bei daugelis kitų veiklų tik primena, kokia
nuostabi jaunoji Lietuvos karta kuria mūsų šalį.
Šie metai neleidžia atsikvėpti – atėjo su naujais vėjais ir netikėtais geopolitiniais
iššūkiais. Supratome, kad laisvė nėra duotybė, už ją visi turime kovoti kasdien ir nuolatos. Ukrainos karo žiaurumų fone Jūsų stiprybė, vienybė bei noras padėti stiprina bei
augina pilietinę atsakomybę mūsų visuomenes tarpe. Nuo pagalbos renkant paramą,
dalyvaujant pilietiniuose protestuose iki nacionalinio saugumo bei pilietinio pasipriešinimo klausimų kėlimo aukščiausiu lygmeniu – Jūs rodote aiškią lyderystę bei ryžtą. Tikiu,
jog su šia dvasia Jūs ir toliau priimsite ateities iššūkius bei tvarius ir toliaregiškus sprendimus LiJOT Asamblėjoje, kurie taps lemtingais Lietuvos istorijos posūkiais.
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos lyderystė ir aktyvus dalyvavimas Nacionalinės
NVO koalicijos veikloje yra ypač svarbus šiandieniniame kontekste, kai turime reaguoti
operatyviai bei profesionaliai teikiant drąsius ir aktualius sprendimus valdžios institucijoms. Džiaugiuosi, kad LiJOT nuolat auga ir stiprėja ne tik atstovaujant jaunimo sektorių,
bet ir keliant svarbius klausimus. Pasiekti neįtikėtini rezultatai, kurie užtikrina, jog mūsų
jauna demokratija nenustos augti, kol augsite Jūs kartu su ja.
Linkiu, jog Jūsų 2022-ieji Jaunimo metai atneštų naujų vėjų, įkvėptų Jus eiti pirmyn dar
drąsiau bei suteiktų paspirtį auginti mūsų pilietinę visuomenę, nes JŪS esate mūsų
valstybės bendrakūrėjai!

Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos direktorė Gaja Šavelė
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02
LiJOT
2019–2023 m.
strategija

Vizija
Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo partneris, įgalinantis
jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir Europos ateitį.

Misija
Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų
atstovavimui bei 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.

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

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

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

II.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.

III.LiJOT vystymas
Siekiame užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą, gerinti
vidinę komunikaciją su nariais ir tarp skirtingų vidinių struktūrų, stiprinti
LiJOT tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti savo strateginius
tikslus, nuolat efektyvinti LiJOT veiklą, gerinant darbo sąlygas ir keliant
struktūrų kompetencijas, bei vystyti LiJOT išorinę komunikaciją.

IV.Jaunimo galios didinimas
Siekiame užtikrinti kokybišką jaunų žmonių teisių įgyvendinimą Lietuvoje,
skatinti sąmoningą jaunimo dalyvavimą visuomenės gyvenime ir jaunų
žmonių tarptautinio mobilumo patirtis. Be to, skatinti tarpkultūrinį mokymąsi bei vystyti ir plėsti bendrinio Jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugas.

„LiJOT veiklos esmė – kurti geresnę dabartį jauniems žmonėms. Tai
apima daugybę skirtingų sričių, tačiau galiausiai susiveda į vieną
tezę – dėl LiJOT ir su LiJOT jauni žmonės turi dar daugiau galimybių,
jie yra dar labiau girdimi, o jų pozicijos sprendimų priėmėjų akyse –
tvirtėja. “
LiJOT Viceprezidentas
Domantas Katelė
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LiJOT 2019–2023 metų
strateginės kryptys
2021 m. LiJOT veikla vykdoma pagal 2018 m. priimtą 2019–2023 m. strategiją.
LiJOT, remdamasi strategijoje įvardytomis 4 veiklos kryptimis, vykdė nuolatines ir
naujas veiklas, stiprino LiJOT organizacijas ir jose veikiančius jaunus žmones, bendravo
ir bendradarbiavo su kitų šalių sektorių atstovais, partneriais, žiniasklaida, siekiant
drauge įgyvendinti naujas bei tradicines iniciatyvas, didinti atstovavimo kokybę ir
jaunų žmonių balso svarbą.
Veikla vykdoma 3 lygmenimis: regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu.

„Paskutiniais metais pasaulis, o kartu ir LiJOT, susiduria su
beprecedenčiais ir netikėtais iššūkiais. Per 2021 m. LiJOT dar
kartą parodė, kad operatyviai reaguoja į aktualijas, turi
tvirtą vertybinę poziciją ir ją gina. Per šiuos metus LiJOT
išmoko dar greičiau prisitaikyti prie situacijos ir reikalingus
sprendimus priimti nedelsiant. Šiandien LiJOT yra ne tik
didžiausia jaunimo skėtinė organizacija Lietuvoje, bet ir
aktyvi visuomenės dalyvė, nuolatos dalyvaujanti sprendimų
priėmime bei kurianti iniciatyvas, kurios prisideda prie
gražesnio rytojaus. “
LiJOT Valdybos narys
Benas Marcalis
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03
I veiklos
kryptis

LiJOT
asamblėjos
LiJOT Asamblėja – narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo
teises. Tradiciškai per metus įvyksta dvi Asamblėjos: pavasario ir rudens. Jų metu
organizacijos narės priima, keičia arba pildo LiJOT veiklą apibrėžiančius dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos ir Kontrolės komisijos narius, deleguoja
LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybos narius, priima naujus LiJOT narius ir kt.

52
-OJI
ASAMBLĖJA

Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir
Jaunimo reikalų tarybos metinės ataskaitos.

Asamblėjoje priimti dokumentai apie jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimą ir savanoriškos veiklos standartą. Taip pat Asamblėjos metu buvo priimtas protokolinis nutarimas dėl SJOT modelio stiprinimo.
Dvejų metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinkti:
• Benas Marcalis,
• Kotryna Briedytė,
• Umberto Masi,
• Karolina Poškutė.
Metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinktas:
• Domantas Katelė.
Asamblėjos metu išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija. Jos nariais tapo:
• Liudvika Streikutė,
• Vytautas Pasvenskas,
• Daniel Ilkevič,
• Dagnė Kemežytė,
• Konstantinas Rečkovas.
Į Jaunimo reikalų tarybą LiJOT deleguoti šie 5 asmenys:
• Vladas Polevičius,
• Raimonda Bogužaitė,
• Urtė Petrulytė,
• Klaudijus Melys,
• Klėja Merčaitytė.
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53
-OJI
ASAMBLĖJA
NEEILINĖ

Šioje Asamblėjoje vėl galėjome susitikti gyvai!
Pagrindinis 53-iosios neeilinės Asamblėjos tikslas –
atnaujinti LiJOT įstatus. Po didelių diskusijų ir daug
darbo, tai buvo sėkmingai padaryta.

Asamblėjos metu buvo patvirtinti trys dokumentai:
▶ Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje;
▶ Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse;
▶ Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų.
Asamblėjoje taip pat vyko interesų darbo grupės apie LiJOT bendruomenei
aktualius klausimus: LiJOT Etikos kodeksą, emocinę aplinką nevyriausybinėje
organizacijoje, LiJOT vidinę komunikaciją.

54
-OJI
ASAMBLĖJA

Spalio 23–24 d. 2021 m. Europos jaunimo sostinėje –
Klaipėdoje – įvyko LiJOT Asamblėja, kurios metu buvo
patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Biuro bei Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos.

Asamblėjos kulminacija tapo naujo LiJOT prezidento rinkimai. Dėl vadovo
vietos konkuravo du kandidatai: iki tol pareigas ėjęs LiJOT prezidentas Lukas
Kornelijus Vaičiakas ir JRT narė Urtė Petrulytė. Organizacijos prezidentu dar
vienai kadencijai išrinko L. K. Vaičiaką – už jį balsavo 27 delegatai. U. Petrulytei
organizacijų atstovai skyrė 11 balsų, 3 susilaikė.
Taip pat Asamblėjoje buvo patvirtinti du dokumentai: Rezoliucija dėl jaunimo
iniciatyvų bei programų finansavimo savivaldybės lygmeniu proceso ir LiJOT
Etikos kodeksas, kurio konceptas buvo kuriamas nuo 2019 m.

17

Šioje Asamblėjoje vyko ne tik LiJOT prezidento rinkimai – buvo išrinkti ir kasmetinių LiJOT nominacijų nugalėtojai. Metų jaunimo iniciatyva išrinkta Elect21,
jaunimo organizacijų lyderiu organizacijos laiko Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ biuro vadovą Kasparą Vaičelį, o ambasadoriumi
– JRT narį Klaudijų Melį. Net dvi nominacijas laimėjo Seimo pirmininkė Viktorija
Čmilytė-Nielsen – ji išrinkta jaunimo organizacijų partnere bei žmogumi,
labiausiai nusipelniusiu jaunimui. Išskirtinai šiems metams įsteigtą nominaciją –
Jaunimo politikos 25-mečio apdovanojimą – laimėjo LPF „Jauniems“.

LiJOT komanda, siekdama tobulinti savo veiklų kokybę, po kiekvieno renginio
surenka grįžtamąjį ryšį – visiems dalyvavusiems LiJOT renginiuose siunčiamos
anoniminės anketos, tokiu būdu norintys asmenys yra kviečiami pateikti savo
nuomonę apie įvykusį renginį. Gauti duomenys analizuojami, atsižvelgiant į
grįžtamąjį ryšį tarp LiJOT struktūrų vykdomos refleksijos.

Kandidatų į LiJOT
prezidentus debatai
Prieš 54-ąją LiJOT Asamblėją, kurioje buvo renkamas naujas organizacijos vadovas,
spalio 12 d. Vilniuje suorganizuoti kandidatų į LiJOT prezidentus debatai. Debatų
metu dalyviai galėjo susipažinti su kandidatais (Luku Kornelijumi Vaičiaku ir Urte
Petrulyte), išgirsti jų planus bei tikslus dvejų metų kadencijai vadovaujant LiJOT.
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4

2021 m.
vyko

LiJOT
Vadovų klubai.

• Sausio 21 d. vykusiame Vadovų klube buvo pristatytos aktualiausios 2021 metų
datos bei einamoji informacija;
• Balandžio 15 d. vyko Vadovų klubas, kurio metu buvo pristatyti kandidatai
į LiJOT Valdybą, JRT bei teikiami dokumentai ir kita aktualiausia 52-osios
Asamblėjos informacija;
• Liepos 15 d. vyko Vadovų klubas, kuriame buvo pristatytas Įstatų projektas prieš
53-ąją Asamblėją bei aktualiausia informacija;
• Spalio 14 d. vyko Vadovų klubas, kuriame vyko kandidatų į LiJOT Prezidentus
prisistatymai bei buvo pristatyta aktualiausia informacija.

Žiemos forumas
Vasario 27–28 dienomis vyko jau
tradicija tapęs LiJOT Žiemos forumas,
kuris šiais metais nešė „Naujos realybės“ temą. Renginio metu dalyviams
paskaitą skaitė ir savo patarimais dalinosi VšĮ „Europos namai“ atstovė
Milisenta Misevičiūtė. Vėliau renginys
tęsėsi darbo grupėse, kuriose buvo
diskutuojama apie naujus LiJOT įstatus, mažo kiekio narkotikų (de)kriminalizavimą Lietuvoje, naujo SJOT modelio mechanizmo pritaikymą ir Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ateinančias galimybes ir prioritetus.
Antroji renginio diena buvo skirta dalyvių kompetencijoms ir žinioms gilinti.
Diena prasidėjo nuo panelinės diskusijos – „Kas nevyriausybinių organizacijų
laukia po pandemijos?“. Diskusijoje dalyvavo LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus
Vaičiakas, NVO koalicijos direktorė Gaja Šavelė, Maltiečių organizacijos plėtros
vadovas Edvinas Regelskis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėja Aurelija Olendraitė.
Renginys buvo užbaigtas darbo grupėmis, atskira darbo grupe organizacijų vadovams ir LiJOT pasiūlymų LR Vyriausybės programai bei pačios programos analize.
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Ryškiausi įvykiai
tarptautinėje arenoje

Nuotolinė Europos Sąjungos
jaunimo konferencija Portugalijoje
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė, U. Masi)

Europos darbo su jaunimu
konvencijos Lietuvos darbo grupė
(V. Milčiūtė, D. Stonys, K. Poškutė)

Nuotolinė Europos Sąjungos
jaunimo konferencija Slovėnijoje
(V. Milčiūtė, U. Masi, P. Virbašius)

Europos jaunimo
forumo narių taryba
(V. Milčiūtė ir U. Petrulytė)

Švedijos ambasados ir Lietuvos
moksleivių sąjungos renginys
„Democracy talks“
(V. Milčiūtė, U. Petrulytė)

Liublino trikampio forumas
(V. Milčiūtė, U. Petrulytė)

ECOSOC
jaunimo forumas
(V. Milčiūtė)

Šiaurės-Baltijos jaunimo
tarybų bloko susitikimai
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė)

Baltijos jūros jaunimo
platformos partnerių susitikimai
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė, U. Masi)

Baltijos jaunimo fondo posėdis
(V. Milčiūtė)

Nuotolinės 32-osios ERYICA
generalinės asamblėjos pirma dalis
(E. Jarošaitė)

Eurodesk AISBL asamblėja
ir tarptautiniai Eurodesk
tinklo susitikimai
(N. Sendriūtė, V. Zujūtė
ir M. Puodžiūtė)

„Connecting EU“ seminaras
Portugalijoje
(E. Pociūtė)
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Konferencija dėl
Europos ateities
2021 m. Užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius pakvietė LiJOT
bendruomenę sudalyvauti susitikime dėl LiJOT rezoliucijos ir Konferencijos dėl
Europos ateities. Užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius susitikime
dėkojo už LiJOT iniciatyvą rengiant rezoliuciją dėl Europos ateities ir už pasiūlymus, kurie buvo nurodyti joje – susitikime kalbėta apie Europos Sąjungos ateitį,
skaitmenizacijos politiką, bendrą sveikatos apsaugos sistemos standartų
įvedimą, kovą su COVID-19 pandemijos padariniais, politinį jaunimo įgalinimą ir
žaliąjį kursą.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba teikė Vidmanto Mitkaus kandidatūrą, kaip
Lietuvos delegacijos jaunimo atstovo Konferencijoje dėl Europos ateities. Jo kandidatūra buvo patvirtinta.

„Džiaugiuosi, jog LiJOT yra aiškiai atpažįstama jaunimo skėtinė organizacija ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Dalyvaujame tokiuose svarbiuose
procesuose kaip Konferencija dėl Europos ateities. Tai leidžia transliuoti
jaunimo ir jaunimo organizacijų žinutes ir idėjas įtakingiausiems politikams
Europos Sąjungoje.“
LiJOT atstovas Konferencijoje dėl Europos ateities
Vidmantas Mitkus

Europos
jaunimo renginys
Spalio 8–9 d. Europos parlamente Strasbūre vyko Europos jaunimo renginys,
kuriame dalyvavo ir LiJOT delegacija. Delegaciją sudarė LiJOT Valdybos, Biuro,
Kontrolės komisijos nariai, Eurodesk Lietuva savanoriai, „Žinau viską“ jaunieji žurnalistai, Jaunimo biuro nariai, LiJOT organizacijų ir Lietuvos jaunimo atstovai.
Renginio veiklos varijavo nuo šiandienai aktualių diskusijų su europarlamentarais
aplinkosaugos, jaunų žmonių mobilumo ar kt. temomis iki įvairių sporto šakų
užsiėmimų ar vakaro muzikos koncertų. Lietuvos delegacija buvo susitikime su
Lietuvos europarlamentarais Liudu Mažyliu ir Juozu Oleku.
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Jungtinių tautų
jaunimo delegatas
Jungtinių Tautų jaunimo delegato programai Klaudijus Melys buvo deleguotas
2021 m. spalio mėnesį. Per šį laiką atstovas nuotoliniu būdu dalyvavo Generalinėje Asamblėjoje, Jaunimo forume.
Forumo metu buvo rengtas bendras pasiūlymas dėl jaunimo situacijos ir pasiūlymų iš jaunimo pusės.
Taip pat, K. Melys dalyvavo UNESCO jaunimo forume nuotoliniu būdu. Šiame
forume atstovas buvo išrinktas kaip Europos ir Š. Amerikos regiono atstovas bendros pasaulio jaunimo atstovų pozicijos parengimui.
Klaudijus daugiausiai dirbo dėl dezinformacijos gairės (ją pats asmeniškai parašė ir apgynė
diskusijose, ši tema yra itin svarbus Lietuvos
prioritetas užsienio politikoje).
Parengtas dokumentas

Pozicijų ir
rezoliucijų
atstovavimas
Rezoliucija dėl savanoriškos jaunimo veiklos
organizavimo kokybės apibrėžimo Lietuvoje
Rezoliucija dėl savanoriškos jaunimo veiklos organizavimo kokybės apibrėžimo
Lietuvoje suteikė galimybę LiJOT bendruomenės nariams pirmą kartą susisteminti ilgametę patirtį skatinant kokybišką savanorystę. Atsižvelgiant į tai, jog
dokumentu aprašyti aukščiausi keliami standartai savanoriškos veiklos organizatoriams, LiJOT komandos nariai intensyviai diskutavo su Jaunimo reikalų departamento bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl galimybės
savanorystės standartą patvirtinti ministrės įsakymu. Tokiu būdu LiJOT siekia, jog
kiek įmanoma daugiau savanoriškos veiklos organizatorių vadovautųsi LiJOT
narių sukurtu dokumentu, taip užtikrinant kokybiškesnę tiek trumpalaikę, tiek
ilgalaikę savanorystę Lietuvoje.
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Rezoliucija dėl jaunimo psichikos
sveikatos puoselėjimo
Galima išskirti tokius rezoliucijos dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo
įgyvendinimo punktus:
• Birželio 18 d. Vilniuje įvyko LiJOT organizuota konferencija „Jauno žmogaus psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybės rūpestis?“. Konferencijoje buvo
perskaityta 12 pranešimų. Savo žiniomis dalijosi psichologai, psichiatrai,
mokslininkai, valstybės tarnautojai ir jaunimo organizacijų atstovai, besirūpinantys savo ir savo bendraamžių emocine sveikata.
• Daug dėmesio skirta visuomenės psichikos sveikatai po pandemijos (sudarytas
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo
veiksmų planas) nuosekliai stiprintos jaunimą vienijančių ir su jaunimu dirbančių
organizacijų kompetencijos psichikos sveikatos srityje vedant įvairias edukacines
veiklas, konsultuojant psichikos sveikatos specialistų pasirinkimo savo veikloms
klausimais.
• Įvyko 2 susitikimai su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) psichikos sveikatos
skyriaus vedėju Ignu Rubiku jaunimo psichikos sveikatos aktualijoms ir galimam
bendradarbiavimui aptarti.

• Užmegztas glaudesnis ryšys su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru – jaunimo
psichikos sveikatos aktualijos pristatytos konferencijoje Pasaulinei psichikos
sveikatos dienai paminėti, LiJOT narės gavo daugiau pasiūlymų gauti mokymus
aktualiomis psichikos sveikatos temomis, dalyvauti grupinėse terapijose.
• Gruodžio 3 d. SAM organizuoto psichikos sveikatos forumo metu LiJOT, kartu su
ministrais bei kitais nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais, pasirašė
Susitarimą dėl visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos
sveikatos srityje didinimo.
• Orientuotasi ir į psichikos sveikatos raštingumą – Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su socialiniais partneriais kuriama psichikos sveikatos ambasadorių koncepcija, kur daug dėmesio bus skiriama asmenų, susiduriančių su psichologiniais
sunkumais patirtims;
• Sukurta Visuomenės stigmos psichikos sveikatos srityje vertinimo metodika.
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Klausimai, susiję su
nacionaliniu saugumu
Stiprindami valstybės saugumą visada aršiai gynėme ir rėmėme pilietines
visuomenes Rytuose. Skatinome ir skatiname keisti šaukimo į nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą procesą, pasirengti platesne apimtimi taikyti
alternatyvios karinės tarnybos mechanizmą, aktyviai dalyvaujame diskusijose dėl
visuotinio šaukimo į nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą. Nepaliaujamai
deriname pozicijas dėl alternatyvios karinės tarnybos infrastruktūros tobulinimo,
jos įgalinimo platesne apimtimi. Rėmėme ir remsime už nepriklausomybę kovojančius savo partnerius, smerkiame imperialistinius Rusijos ir kitų režimų siekius,
kurie nepaiso tarptautinės teisės ir liberalios demokratijos vertybių.

„LiJOT yra vertybės ir dialogas. Tai platforma, kur susirinkę
jauni žmonės tiki savo idėjomis ir dirba, kad įtikintų savo
kolegą. Kiekvieną Asamblėją stebiu skirtingų pusių pozicijas,
aštrias diskusijas ir džiaugiuosi, nes suprantu, kad šiandien
jaunimo organizacijos nėra abejingos, o tai yra labai svarbu.
Jaunimui esant neabejingu, galime būti tikri, kad šalies laisvė
ir demokratija bus apgintos.“
LiJOT Valdybos narys
Benas Marcalis

Rezoliucija dėl jaunimo iniciatyvų bei
programų savivaldybės lygmeniu proceso
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldybėse skaičiui mažėjant,
LiJOT mato poreikį atkreipti savivaldybių dėmesį į jaunų žmonių būrimąsi ir į
neformalias struktūras. Šiuo dokumentu LiJOT bendruomenė suformulavo reikalavimą savivaldybėms užtikrinti, kad visų tipų jaunimo susivienijimai – organizacijos ar neformalios grupės – turėtų vienodas galimybes gauti finansavimą už vykdomas veiklas. Negana to, LiJOT nariai, dalindamiesi gerosiomis patirtimis įtraukė
įvairius siūlymus skaidresniam, kokybiškesniam ir efektyvesniam tokių paraiškų
teikimo, vertinimo ir gauto finansavimo įgyvendinimo modeliui. Dėl šios priežasties, LiJOT siekia užtikrinti, kad Lietuvoje neliktų organizacijos ar neformalios jaunimo grupės, neturinčios tokių pačių galimybių dalyvauti savivaldybės lygmens
finansavimo konkursuose.
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Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių
organizacijų vadovų nuo 16 metų
Pozicija buvo pristatyta LR Teisingumo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. Taip pat pozicija buvo aptarta su LR Prezidento patarėjų komanda, LR
Seimo pirmininke bei LR Ministre pirmininke. Siekiame užtikrinti, jog faktiniai
nepilnamečiai jaunimo NVO vadovai turėtų teisinę galimybę vadovauti organizacijoms. Kadangi juridinio asmens vadovo reguliavimas yra kompleksinis, šiuo
metu kartu su Jaunimo reikalų departamentu kuriame galimus įvairių įstatymų
pakeitimų scenarijus bei ieškome alternatyvų iškilusioms problemoms spręsti.

Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo
ir dalyvavimo savivaldybėse
Darbas su šiuo dokumentu yra ilgalaikis. Šiuo metu esame atlikę pirmuosius
žingsnius dėl dokumento sklaidos adresatams. Rezoliucija buvo pristatyta įvairių
valdžios institucijų atstovams ir susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo su suinteresuotomis pusėmis. Aktyviai bendraujame su savivaldybių administracijomis,
tarybomis ir merais. Turime glaudų santykį su Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovais, toliau deriname pozicijas ir ieškome tinkamiausio įmanomo būdo
rezoliucijoje nurodytoms problemoms spręsti.

Pozicija dėl sovietinę santvarką
propaguojančių gatvių pavadinimų keitimo
Dokumentas buvo išsiųstas LR Kultūros ministerijai, LR Susisiekimo ministerijai,
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos savivaldybių
asociacijai, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai, LR Seimo frakcijoms (pagal sąrašą).
LiJOT 2021 metais ėmėsi iniciatyvos vėl atkreipti dėmesį į sovietinę santvarką
propaguojančius gatvių pavadinimus. Didėjant įtampai iš Rusijos pusės, Pozicija
buvo kaip niekad aktuali ir norint atsiriboti nuo praeityje patirtos sovietinės
priespaudos, LiJOT pateikė institucijoms raginimus uždrausti propaguoti
sovietinę arba kitą totalitarinę santvarką gatvių pavadinimuose.
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Rezoliucija dėl narkotikų
politikos reformos Lietuvoje
Ši rezoliucija – apie esminę narkotikų kontrolės politikos reformą Lietuvoje,
siekiant iš baudžiamojo pobūdžio sistemos palaipsniui pereiti prie sistemos, grįstos žalos mažinimu ir empatišku požiūriu į žmones, kurie vartoja ir turi priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. Dokumente galima rasti plataus pobūdžio pasiūlymus, skirtus sumažinti narkotikų vartojimo ir priklausomybę nuo narkotinių
medžiagų keliamą žalą. Dokumentas buvo išsiųstas LR Prezidentui, LR Seimo
Pirmininkei, LR Ministrei Pirmininkei, LR Sveikatos apsaugos ministrui, LR Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Sveikatos reikalų komitetui, Priklausomybių prevencijos komisijai, LR Seimo frakcijoms. Rezoliucija buvo pristatyta LR Seimo
Pirmininkei, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, remiantis
rezoliucijoje išdėstytais pasiūlymais ir argumentais bendradarbiauta su skirtingomis LR Seimo frakcijomis, LR Seimo nariams siųsti laiškai, kuriuose raginta palaikyti „Mažo kiekio narkotikų be tikslo platinti dekriminalizavimo“ įstatymo
priėmimą.

Pozicija dėl partnerystės
įteisinimo
Ši pozicija įgalino LiJOT drąsiai kalbėti apie LGBTQ+ asmenų lygiateisiškumą ir
galimybę įteisinti lyčiai neutralią partnerystę. Dokumentas buvo išsiųstas LR
Prezidentui, LR Seimo Pirmininkei, LR Ministrei Pirmininkei, LR Teisingumo
ministrei, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui, LR Seimo frakcijoms. Pozicija buvo
pristatyta LR Ministrei Pirmininkei, šiuo klausimu aktyviai komunikuota viešojoje
erdvėje.

„Nors 2021 metais LiJOT aktyviai įsitraukė į daugelį su jaunimo politika susijusių klausimų, inicijavo jaunimo metus, tačiau lygiai taip
pat svarbu pirmiausia pasidžiaugti mūsų narių susitelkimu ir
aktyviu darbu priimant istorinį ir svarbiausią LiJOT veiklos dokumentą – naujuosius LiJOT įstatus. Gera matyti, kaip stiprėja LiJOT
bendruomenė, o kartu stiprėja ir LiJOT. Tai, manau, yra didžiausias
kiekvienų metų pasiekimas ir pasididžiavimas.“
LiJOT Valdybos narė
Justė Kavaliauskaitė
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Ilgalaikės darbo
grupės

Darbo grupė
dėl alternatyvios karinės tarnybos
Kartu su suinteresuotų organizacijų nariais buvo rengiamas atskiras dokumentas
dėl alternatyvios karinės tarnybos Lietuvoje. Įsitraukę atstovai išanalizavo
užsienio šalių praktiką, tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus, ieškojo
tinkamiausių metodų alternatyvios karinės tarnybos pritaikymui Lietuvoje. Dokumentas buvo patvirtintas LiJOT Valdybos, iki pat dabar aktyviai naudojamas
bendruose formatuose su Krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės atstovais.

Darbo grupė
dėl LiJOT įstatų
Siekiant priimti istorinį sprendimą LiJOT, Narės ir Stebėtojos, LiJOT struktūrų
nariai, LiJOT Alumni ir kiti suinteresuoti asmenys įsitraukė į bent 20 vykusių darbo
grupių. Jų metu buvo keliami klausimai, susiję su LiJOT įstatais, rengiama
labiausiai šiandieninį LiJOT atliepianti įstatų redakcija. LiJOT įstatai – LiJOT bendruomenės darbo rezultatas. Įstatai buvo priimti 53 LiJOT Asamblėjos metu.

Darbo grupė
dėl LiJOT etikos kodekso
LiJOT etikos kodekso darbo grupė buvo sudaryta iš LiJOT Valdybos, Biuro ir
Kontrolės komisijos narių. Ši darbo grupė dirbo dviem etapais:
Pirmajame etape darbo grupė apsibrėžė esmines taisykles ir elementus, kurie
turėtų būti įtraukti į pirmąjį LiJOT etikos kodekso projektą. Pirmojo etapo rezultatas buvo pristatytas 53-oje LiJOT asamblėjoje, kur interesų grupės metu buvo
konsultuojamasi su Narių atstovais dėl konkretaus LiJOT etikos kodekso turinio ir
nubrėžtos konkrečios LiJOT etikos kodekso reguliavimo ribos.
Antrajame etape buvo rengiamas galutinis LiJOT etikos kodekso projektas, kuris
buvo pristatytas 54-osios LiJOT asamblėjos darbo grupei, pateiktas Asamblėjai
bei patvirtintas.
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Darbo grupė
dėl jaunimo organizacijų vadovų nuo 16 metų
Siekiant išspręsti problemą, kai jaunimo NVO faktiškai vadovauja nepilnamečiai
asmenys, o teisiniai vadovai jau kurį laiką NVO neveikia, LiJOT bendruomenė
įsitraukė į diskusijas dėl šios problemos sprendimo. Vykusių darbo grupių metu
buvo diskutuojama ir dėliojami alternatyvūs šios problemos sprendimo būdai,
galimi įstatymų pakeitimai. Darbo grupės rezultatas – patvirtinta pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų.

Darbo grupė
dėl jaunimo su negalia
LiJOT organizacijos, matydamos tai, jog XXI a. jaunas žmogus, turintis negalią, vis
dar susiduria su įvairaus pobūdžio diskriminacija, nepritaikyta infrastruktūra bei
kitomis integracijos problemomis, ėmėsi spręsti šias problemas. Per dvejus darbo
grupės gyvavimo metus, pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos negalios organizacijų forumu, apklaustos LiJOT narės ir stebėtojos. Apklausos parodė, jog LiJOT
organizacijos susiduria su panašia problema – informacijos apie jaunimo su negalia įtraukimą trūkumu. Dėl šios priežasties šiuo metu darbo grupė rengia
rekomendacijas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, jaunimo darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenimis.

Tarptautinių reikalų
darbo grupė
Šias metais savo veiklą pradėjo Tarptautinių reikalų darbo grupė: įvyko du susitikimai, Tarptautinės darbo grupės nariai turėjo galimybę prisidėti prie LiJOT tarptautinių reikalų darbotvarkės savo įžvalgomis, idėjomis ir pasiūlymais. Darbo
grupės atstovai sudalyvavo Ukrainoje vykusiame Jaunimo Liublino trikampio
forume, kuriame buvo pasirašytas Jaunimo Liublino trikampio steigimo memorandumas tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos jaunimo organizacijų tarybų.

„Pastebėjau, kad per šiuos metus diskusijų kultūra pasidarė brandesnė
– norisi tikėti, kad ir toliau tobulėsime ir ateityje gebėsime dar oriau,
dar pagarbiau ir dar išmintingiau kalbėtis apie savo skirtingas
pasaulėžiūras, kuo mes esame skirtingi, ir ieškoti geriausių atsakymų,
kurie atspindėtų mūsų bendruomenę. “
LiJOT Valdybos narys
Umberto Masi
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„Šiandieninis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) ir LiJOT santykis – tikra lietuvių diasporos ir Lietuvoje veikiančių organizacijų bendradarbiavimo siekiant bendrų tikslų sėkmės istorija. Jaunimo
reikalų taryboje kartu atstovaudami Lietuvoje ir užsienyje gyvenantį
lietuvių jaunimą, PLJS ir LiJOT nariai negailėjo savo laiko siekdami
progeso jam rūpimais klausimais, ne kartą vieni su kitais dalijosi savo
patirtimi. Bene didžiausias pasiekimas 2021 m. – tai, kad PLJS
50-mečio ir LiJOT 30-mečio proga, Lietuvos Respublikos Seimas 2022
m. paskelbė Lietuvos jaunimo metais. PLJS neabejoja, kad darbas
drauge su LiJOT įgyvendinant bendras Lietuvos jaunimo metų veiklas
prisidės prie Lietuvos jaunimo, gyvenančio Lietuvoje ir už jos ribų,
suartėjimo.“
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
vadovas Rimvydas Rubavičius

Valdybos narių aktyvumas
Lukas Kornelijus Vaičiakas: 52/52
Vidmantas Mitkus: 48/48
Lauryna Jodko: 47/52
Justė Kavaliauskaitė: 51/52
Domantas Katelė: 19/19
Karolina Poškutė: 19/19
Kotryna Briedytė: 19/19
Umberto Masi: 19/19
Benas Marcalis: 14/19
Urtė Petrulytė: 10/10
Darius Stonys: 10/10
Džiugas Grėbliūnas: 10/10
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Jaunimo reikalų taryba
JRT jaunimo dalies atstovai ir toliau aktyviai įsitraukia į klausimų sprendimą, jų
aktualizavimą ir siūlymų rengimą.
Praėjusiais metais parengtas JRT veiklos planas. Į jo rengimą įtraukti Savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų atstovai, LiJOT narių vadovai, LiJOT Asamblėjoje dalyvavę
asmenys ir kitų nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovai.
JRT veiklos plane aktualizuotos prioritetinės jaunimo srities temos. Šiuo metu
rengiami pasiūlymai įtraukiant skirtingas JNVO psichikos sveikatos ir fizinio
raštingumo klausimais.
Sutarta, kad nagrinėjant klausimus bus įtraukiami įvairūs specialistai, organizacijos, suinteresuotos grupės. Stengiamasi pasiekti racionalių rezultatų ir pokyčių.
Kiekvieno JRT nario kontaktai nuo šiol prieinami viešai www.lijot.lt puslapyje,
todėl dėl kylančių situacijų ir galimų pakeitimų, į juos gali kreiptis kiekvienas
jaunas žmogus.
JRT veiklai pirmininkavo LiJOT prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas dvi kadencijas iš eilės.
Su JRT planu galite susipažinti čia.

Jaunimo reikalų
tarybos narių
aktyvumas
Lukas Kornelijus Vaičiakas: 6/6
Raminta Matulytė: 1/1
Lukas Stravinskas: 1/1
Klaudijus Melys: 6/6
Vladas Polevičius: 5/6
Raimonda Bogužaitė: 6/6
Klėja Merčaitytė: 5/5
Urtė Petrulytė: 5/5
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Europos sąjungos
jaunimo dialogas

Nuo 2020 m. liepos 1 d. LiJOT, pasitelkdama „Jaunimo biuro“ savanorius, vykdė
9-ąjį Europos Sąjungos jaunimo dialogo ciklą. Šio Jaunimo dialogo ciklo tema
„Jaunimo erdvės ir pilietinis aktyvumas“.
Per 2021 metus Lietuvoje šia tema:
• Įvyko 4 nuotoliniai ir 4 fiziniai renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie ES
jaunimo dialogo prioritetinę temą (renginiuose dalyvavo apie 240 jaunų žmonių).
• Įvyko 2 nuotolinės ir 5 fizinės konsultacijos su jaunimu, kuriose buvo pristatomas ES jaunimo dialogo procesas ir renkama jaunų žmonių nuomonė (konsultacijose dalyvavo 43 jauni žmonės).
• Buvo deleguoti 6 jaunimo atstovai į ES jaunimo konferencijas Portugalijoje bei
Slovėnijoje (nuotoliniu būdu).

Kokybės standartai
Siekdami užtikrinti tinkamą ir veiklos kokybės standartą, paruoštą pagal
Nacionalinės jaunimo politikos veiklos kokybės gerinimo metodiką, atitinkantį
LiJOT organizacijų veikimą, kiekvienais metais atliekame LiJOT skėčiui
priklausančių organizacijų vertinimus.
2021 metais buvo atlikti 5 savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų bei 5
nacionalinių jaunimo organizacijų vertinimai. Atlikus vertinimo procesą bei
išanalizavus turimą informaciją apie organizacijas, joms buvo pateiktos veiklos
gerinimo rekomendacijos, kurias organizacijos implementuoja į savo veiklas bei
procesus.
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybų ir nacionalinių jaunimo organizacijų
vertinimui yra taikomi skirtingi kokybės standartai. Be to, prieš vertinant
kiekvieną organizaciją, vyksta LiJOT atstovų ir organizacijos vadovo susitikimas,
kas padeda geriau suprasti organizacijos veikimo principus bei darbo pobūdį.
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Metodinis leidinys / naudų paketas
LiJOT naudų paketas – įrankis, kuriuo LiJOT organizacijos gauna visą reikiamą ir
norimą pagalbą, užtikrinant jų tikslingą bei rezultatyvų veikimą. 2021 metais paketas buvo praplėstas ir dabar apima:
• mokymus – LiJOT organizacijoms siūlome mokymus 33 temomis, kuriuos veda
savo srityse patyrę LiJOT atstovai;
• konsultacijas – turime paruošę 12 konsultacijų temų ir, esant poreikiui,
kiekvieną organizaciją konsultuojame jai aktualiausia tema;
• paslaugas – teikiama konsultacinė ir koordinacinė pagalba organizacijoms
narėms – įvairūs metodiniai įrankiai, kurie padeda analizuoti organizacijų veiklos
principus, kokybę, ilgalaikiškumą, tikslingą išteklių panaudojimą;
• naujienas, kurias sudaro mėnesinis LiJOT naujienlaiškis ir kassavaitinės LiJOT
naujienos, taip nuolat informuojant organizacijas apie svarbiausius pokyčius;
• metodinę medžiagą organizacijoms, kuria pristatoma tai, ką reikia žinoti, norint
efektyvinti organizacijos veikimą, gerinti atliekamų veiklų kokybę, tobulinti
vidinius procesus bei komunikaciją;
• programas ir įrankius darbui, kurie padeda sistemizuoti organizacijos darbą jį
organizuojant tiek nuotoliu, tiek kontaktiniu būdu.
Per 2021 m. organizacijoms buvo suteikta:
• 40 mokymų
• 13 konsultacijų
• 13 paslaugų

• 10 vertinimų

Taip pat išsiųsti 47 naujienlaiškiai.

Darbas su savivaldybių
jaunimo reikalų tarybomis
Nuo 2021 m. birželio mėnesio Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir Jaunimo reikalų departamentas (JRD) nuolat bendradarbiauja ir tobulina galimas palaikymo ir pagalbos priemones savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT)
nariams. Nuo rugsėjo mėnesio pabaigos, LiJOT ir JRD iniciatyva sukurta bendra
„Facebook“ grupė visiems Lietuvos SJRT nariams, kur SJRT nariai gauna nuolatinę
ir aktualiausią, su veikla susijusią informaciją, dalyvauja diskusijose bei apklausose ir patys turi visas nuotolines galimybes būti aktyviais bendruomenės nariais.
Be to, gruodžio mėnesį buvo organizuota konferencija SJRT atstovams, į kurią
buvo kviečiamos ir SJRT, kaip sprendimų priėmėjai savivaldybėse. Norėdami
užtikrinti tinkamą SJRT jaunimo atstovų palydėjimą ir reikiamos pagalbos suteikimą, kartu su JRD planuojame išleisti metodinį leidinį būtent jiems.
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Bendradarbiavimas su institucijomis
LR Seimas
Su LR Seimo pirmininke buvo aptarta kiekviena ateinanti LR Seimo sesija,
ateinanti LR Seimo darbotvarkė, išskirtinį dėmesį skiriant Jaunimo politikos klausimams. Palaikytas nuolatinis kontaktas dėl Jaunimo metų paskelbimo ir LR
Konstitucijos pakeitimo dėl galimybės kandidatuoti į Seimą nuo 21 metų.
Jaunimui aktualiais klausimais buvo dalyvauta visų LR Seimo komitetų, komisijų
ar darbo grupių posėdžiuose. Pradedant, bet neapsiribojant asociacijų įstatymu,
paramos ir labdaros įstatymu, dirbta su strategija dėl Nacionalinės darbotvarkės
LR piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui. Palaikomas glaudus ryšys su LR
Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija, kuriai buvo pristatytos LiJOT veiklos,
regioninė jaunimo politikos plėtra, kiti jaunimui aktualūs klausimai.

LR Vyriausybė
2021 m. dalyvauta susitikime su Ministre pirmininke aptarti svarbiausius jaunimo
politikos klausimus ir aktualiausias Vyriausybės lygmens LiJOT rezoliucijas ir
pozicijas.
Dalyvauta LR Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami
jaunimo politikos klausimai. Vyko susitikimai su Ministrės pirmininkės patarėjais
jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų klausimais, aptarti einamieji jaunimo politikos klausimai.

LR Prezidentūra
Glaudus bendradarbiavimas visais jaunimo politikos klausimais, pagal poreikį
susitinkant su skirtingais Prezidento patarėjais ar Prezidentūros kanclere, gautas
palaikymas LiJOT aktualiems klausimams. Dalyvauta susitikime su Prezidento
vyriausiasiais patarėjais Povilu Mačiuliu ir Irena Segalovičiene, kur buvo aptarti
jaunimui aktualūs klausimai. Bendradarbiauta vykdant socialiai atsakingas iniciatyvas. Palaikomas ryšys jaunimo nedarbo, karjeros informavimo, ugdymo ir kitais
klausimais.
Taip pat, LiJOT tapo LR Prezidentūros iniciatyvos „Lietuvos galia“ partneriais,
prisidėjo prie projekto įgyvendinimo.
LiJOT „Lietuvos galia“ iniciatyvai teikė 4 savo ir partnerių projektus „Man ne
dzin“, „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“, „Padėsiu
mokyti(s)“, „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
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LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Bendradarbiauta keliant jaunimui aktualius klausimus, didinant jaunimo srities
biudžetą, kuriant Vyriausybės priemonės planus ir priemones bei Europos Sąjungos lygmens teisės aktus. Bendradarbiaujama ruošiant Jungtinių Tautų jaunimo
delegato programą Lietuvoje.

Jaunimo reikalų departamentas ir
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Bendraujama visais su jaunimo organizacijų finansavimo konkursų, jaunimo politika ir jos įgyvendinimu susijusiais klausimais. Kartu aktyviai ruošiamasi Jaunimo
metų veikloms.

LR Krašto apsaugos ministerija
2021 m. LiJOT itin aktyviai įsitraukė į krašto apsaugos reikalus. Dalyvauta sudarant 2021 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (šauktinių)
sąrašą. Daug dėmesio skirta alternatyvios karo tarnybos ir visuotinio šaukimo
klausimams, periodiškai vykę susitikimai su viceministru bei kariuomenės
atstovais.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Palaikomas ryšys formalaus ir neformalaus ugdymo klausimais, vykdant socialiai
atsakingas iniciatyvas. Glaudžiausias bendradavimas vykdytas įgyvendinant
„Padėsiu mokyti(s)” iniciatyvą, derinant vasaros stovyklų tvarkas pandemijos
sąlygomis bei kitais klausimais.

LR Užsienio reikalų ministerija
Bendradarbiaujama ruošiant Jungtinių tautų jaunimo delegato programą
Lietuvoje, ruošiant Rezoliuciją dėl Europos ateities, kitais tarptautinės politikos
klausimais.
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LR Sveikatos apsaugos ministerija
Glaudžiai bendradarbiauta jaunimo sveikatos klausimais, ypatingą dėmesį
skiriant jaunimo pasichikos sveikatos klausimams. Ministerijos iniciatyva, LiJOT
kartu su kitomis ministerijomis ir socialiniais partneriais pasirašytas susitarimas
dėl visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos
srityje didinimo.

Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos
Dirbta dėl jauno amžiaus nuteistųjų resocializacijos į visuomenę ir darbo rinką.
Pasiekta, kad LiJOT administruojamas puslapis www.žinauviską.lt būtų įtrauktas į
įkalinimo įstaigų ribotos interneto prieigos planą, kas dabar sudaro galimybę
aukščiau minėtą puslapį pasiekti ir iš įkalinimo įstaigų.

„LiJOT per pastaruosius metus žengė dar daugiau žingsnių, kad
taptų patikimiausiu Lietuvos institucijų partneriu sprendžiant jaunimo klausimus. Beprecedentė partnerystė atvėrė daug durų, pro
kurias kur kas lengviau galės žengti visi jauni žmonės.“
LiJOT Viceprezidentas
Domantas Katelė

Savivaldybių lygmuo
Bendradarbiauta su Jaunimo reikalų koordinatoriais jaunimo užimtumo, ugdymo,
įgalinimo, informavimo ir konsultavimo klausimais. Dalyvauta susitikimuose su
miestų ir rajonų savivaldybių tarybomis, merais, administracijų atstovais. Bendradarbiauta ir dalyvauta savivaldybių jaunimo reikalų tarybų posėdžiuose.
Bendradarbiauta ir su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant aktualius
jaunimo politikos klausimus.
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Nacionalinio saugumo klausimai
Nuo 2020 m. periodiškai dirbama prie piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui nacionalinės darbotvarkės. Krašto apsaugos ministerijoje sudaryta atskira
darbo grupė, kurią sudarė skirtingų institucijų atstovai – nuo Prezidentūros iki
nevyriausybinių organizacijų.
Šauktinių sąrašų sudarymas ir stebėjimas Krašto apsaugos ministerijoje, tikslus ir
aiškus visuomenės informavimas apie procesą spaudos konferencijų ir interviu
žiniasklaidos priemonėms metu. Organizuota konferencija, kurios metu pašaukti
kariai buvo supažindinti su šauktinio rutina.
Aktyvus bendradarbiavimas su institucijomis sprendžiant šauktinių emocinės
sveikatos, pilietinio pasipriešinimo. Su politikais ir valstybinėmis institucijomis
bendrauta ir dėl visuotinio šaukimo galimybės ir jo pritaikymo praktikoje.
Tęsiamas kokybiškas darbas ir mezgamos naujos partnerystės alternatyvios
karinės tarnybos klausimo fone. LiJOT tapo šio klausimo vėliavnešiu ir pagrindiniu
atstovu. Stengtasi įtraukti kaip įmanoma daugiau suinteresuotų institucijų į šio
klausimo sprendimą.
Dalyvauta išplėstiniuose nacionalinio saugumo mokymuose, kurie buvo pritaikyti
visuomenės atstovams.

Organizacijų narių stiprinimas
viešajame valdyme (ESFA)
LiJOT narių atstovai dirbdami Regioninių ir Nacionalinių jaunimo reikalų
komitetuose paruošė keturis viešojo valdymo pasiūlymus: rezoliuciją dėl jaunimo
psichikos sveikatos puoselėjimo, rezoliuciją dėl savanoriškos jaunimo veiklos
kokybės apibrėžimo Lietuvoje, rezoliuciją dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo
savivaldybėse bei protokolinį sprendimą dėl apskričių jaunimo organizacijų
tarybų.
Visiems dokumentams, parengtiems pagal 2020 m. atliktus tyrimus, buvo užsakomos teisinės konsultacijos dėl dokumentų suderinamumo su galiojančiais
teisės aktais.
Įgyvendinant projektą, buvo suorganizuotos 4 konferencijos:
• „Jauno žmogaus psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybės rūpestis?“,
• „Savivaldybė: nuo jaunimo iki sprendimo“,
• „Savanorystė – išnaudojimas ar būdas augti?“ (konferencija vyko 2022 m.),
• „Man ne dzin, nes…“ (konferencija vyko 2022 m.).
Taip pat šiomis temomis buvo sukurti vaizdo įrašai, kurie yra publikuojami LiJOT
„Youtube“ paskyroje.
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EURODESK

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse
ir teikiantis išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie
mobilumo galimybes. Šio tinklo Lietuvoje veiklą nuo 2004 m. koordinuoja LiJOT.
Eurodesk Lietuva tinklą sudaro 33 Eurodesk tinklo savanoriai, 31 jaunasis žurnalistas, 42 regioniniai partneriai, iš kurių 11 prie tinklo prisijungė 2021 m.
Eurodesk Lietuva tinklo darbas yra įvertintas 100 proc. Su tokiu įvertinimu
esame TOP-1 Europoje.
Per metus suorganizuoti 4 mokymai, 2 nacionaliniai susitikimai savanoriams, jauniesiems žurnalistams ir regioniniams partneriams. Vykdyti 2 virtualūs mobilumo
galimybių pristatymai. Įvykdyta 61 regioninių partnerių vizitacija.
Įgyvendintos dvi nacionalinės mobilumo skatinimo kampanijos: „Dalinkis vasara“
ir „Time to move“.
Per metus Eurodesk Lietuva tinklas iš viso suorganizavo 229 renginius, kurių
metu pasiekė daugiau nei 8 000 jaunų žmonių.
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Jaunimo informavimas ir
konsultavimas (JIK)
2021 m. jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje:
• Finansuotas projektas „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas
ir vystymas Lietuvoje“ 2021–2022 metams.
• Lietuvoje veikė 19 jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų ir 2 jaunimo informavimo ir konsultavimo centrai 19 Lietuvos savivaldybių. Naujais jaunimo informavimo ir konsultavimo taškais tapo 3 organizacijos (įsikūrė 4 nauji JIK taškai).
• Suteiktos 1929 konsultacijos, iš kurių 837 kontaktiniu būdu, 1092 – nuotoliu.
Dažniausiai konsultuojama savanorystės, įdarbinimo, mobilumo galimybių, psichikos sveikatos klausimais.
• JIK taškai ir centrai suorganizavo 91 informacinį renginį, kuriame buvo teikiamos
jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos, juose sudalyvavo 2861 jaunas
žmogus.
• Įvyko nacionalinis JIK darbuotojų susitikimas, organizuoti mokymų kursai,
atnaujinta metodinė medžiaga.
• Vykdytos vizitacijos bei individualūs pokalbiai su JIK darbuotojais.
2021 m. JIK paslaugos ir jų kokybė pateisino išsikeltus lūkesčius, numatytus
projekte „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas
Lietuvoje“.

„Šiuo iššūkių kupinu metu aš su dėkingumu aktyviai sekiau LiJOT veiklą
dalinantis stiprybe ir įkvėpimu, siekiant jaunimo informavimo ir konsultavimo darbo kokybės. LiJOT dirba dėl visiems lygios, tvarios, geresnės
ateities. Prieinama informacija bei jaunimo informavimas ir konsultavimas
parodo mūsų visuomenės vertybes ir yra reikšmingas įrankis bei paslauga
visiems jauniems žmonėms. LiJOT visada laikėsi šių gairių ir jau pasiekė tiek
daug reikšmingų žingsnių, kurių dar daug laukia ateityje. Žinau ir tikiu, kad
LiJOT tęs savo puikų darbą ir rodys pavyzdį bei dalinsis gerosiomis patirtimis su kitomis Europos organizacijomis informuojant ir konsultuojant
jaunimą. Darbuose linkiu Jums visko, kas geriausia!“
Šilčiausi linkėjimai
Jaana Fedotoff
ERYICA Prezidentė

40

Padėkos vakaras
Kasdienybę užklupus pandemijai, kaip ir praėjusiais, taip ir 2021 metais, tradicinis
LiJOT padėkos vakaras persikėlė į virtualią erdvę. LiJOT pristatė 7 filmukus,
kuriuose padėkojo ir įteikė apdovanojimus LiJOT organizacijų išrinktiems
geriausiems.

Vaizdo
įrašai:

Metų jaunimo
ambasadorius –
Klaudijus Melys

Metų jaunimo
organizacijų partneris –
Viktorija
Čmilytė-Nielsen

Metų jaunimo
iniciatyva –
#Elect21

Žmogus, labiausiai
nusipelnęs jaunimui –
Viktorija
Čmilytė-Nielsen

LiJOT Alumni
apdovanojimas –
Mamos už
LGBTQ+ vaikus

Metų jaunimo
organizacijų lyderis –
Kasparas Vaičelis

Jaunimo politikos
25-mečio
apdovanojimas –
LPF „Jauniems“

Minint Lietuvos jaunimo politikos 25-metį, buvo įsteigta ir tam skirta proginė
nominacija – Lietuvos jaunimo politikos 25-mečio apdovanojimas.
Vienas iš Padėkos vakaro akcentų kasmet tampa nugalėtojams skirtos statulėlės.
2021 metų idėja – statulėlės pritaikytos prie šių laikų ir spausdintos su 3D spausdintuvais. 3D technologijos leido ne tik įgyvendinti unikalią statulėlės idėją, bet
ir ją išpildyti inovatyviu, aplinkai draugišku būdu.
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LiJOT veiklos viešinimas
2021 m. LiJOT komunikacijos naudoti informacijos viešinimo kanalai: LiJOT interneto puslapis (www.lijot.lt), socialiniai tinklai („Facebook“, „Instagram“,
„LinkedIn“), žiniasklaidos priemonės, LiJOT tinklas (tinklas.lijot.lt) – vėliau,
54-osios LiJOT Asamblėjos sprendimu, LiJOT tinklo atsisakyta.
Organizacija buvo viešinama ir renginiuose, vykdant LiJOT pristatymus,
įvairiems žmonėms pasakojant apie LiJOT veiklą, jaunimą bei jaunimo politikos
aktualijas.
Didelis dėmesys buvo skiriamas reguliariai skelbiamam ir kokybiškam turiniui
LiJOT socialiniuose tinkluose: keliamos kokybiškos nuotraukos ir vizualai, naudojama mokama reklama, sekamas paskyrų pasiekiamumas ir kiti rodikliai, vykdomos tiesioginės transliacijos.

Šiuo metu LiJOT „Facebook“ paskyrą seka 11 310 sekėjų (daugiausiai 18–34 m.) –
LiJOT skelbiama informacija aktuali ir platesnei visuomenes daliai.
LiJOT „Facebook“ 2021 m. pasiekiamumas – 233 137 vartotojai.
2020 m. LiJOT „Facebook“ paskyra turėjo kiek daugiau nei 10 000 sekėjų.
Šiuo metu LiJOT „Instagram“ paskyra turi 1 630 sekėjų (daugiausiai 18–24 m.).
LiJOT „Instagram“ 2021 m. pasiekiamumas – 63 917 vartotojai.
2020 m. LiJOT „Instagram“ paskyra turėjo 1 400 sekėjų.
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LiJOT interneto puslapis
LiJOT administruojama interneto svetainė – vieta, kurioje randamos aktualiausios
LiJOT bei jaunimo politikos ir tarptautinės naujienos, pranešimai apie vykstančius
procesus ar valdžios institucijose svarstomus jaunimui aktualius klausimus, informacija apie LiJOT vykdomą veiklą, projektus, organizacijas.
Vidutiniškai per mėnesį LiJOT puslapyje apsilankoma 3 000 kartų (2020 m. –
1 700 kartų).
Svarbu paminėti, kad dėl puslapyje naudojamų slapukų (angl. cookies) pateikiama statistika nuo realios situacijos gali skirtis.
2021 metais, siekiant gerinti naudojimosi patirtis LiJOT interneto puslapio lankytojams, informacijos pasiekiamumą bei funkcionalumą, užtikrinti duomenų saugumą, įvykdytas LiJOT internetinio puslapio atnaujinimas ir įkėlimas, vizualinio
identiteto atnaujinimas. Taip pat sukurta angliška puslapio versija.

www.lijot.lt
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Informacinė kampanija
„Dalinkis vasara“
Kasmetinė informacinė kampanija apie galimybes jauniems žmonėms „Dalinkis
vasara“ 2021 m. buvo įgyvendinta vaizdo įrašų formatu.
„Žinau viską“ komanda, bendradarbiaudama su LiJOT įsteigtu tinklu „Jaunimo
biuras“, išleido 13 vaizdo įrašų apie savanorystę, darbą, jaunimo erdves, organizacijas, keliones ir pan.
„Žinau viską“ socialiniuose tinkluose Facebook ir Youtube iš viso buvo pasiekta
13 989 žmonių.

Prekių ženklų įregistravimas
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LR Valstybiniame patentų biure (toliau –
VPB), pasinaudodama Europos Sąjungos parama prekių ženklų registracijai
užregistravo 3 prekių ženklus: „LiJOT“, „Žinau Viską“, „Man ne dzin“. Su partnerių
„AAA Law“ ir patentinės patikėtinės Aušros Pakėnienės pagalba LiJOT komanda
susidūrė su VPB ekspertizės vertinimo iškeltais sunkumais – atsisakymu registruoti „Man ne dzin“ prekės ženklą, kurį ekspertai laikė nenorminiu ir neatitinkančiu
viešosios lietuvių kalbos reikalavimų, tačiau pateikus pakartotinei ekspertizei
duomenis ir papildžius įrodymus – prekės ženklas taip pat buvo įregistruotas
sėkmingai.

AAA Law patentinė
patikėtinė Aušra Pakenienė
„Atstovavau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai LR Valstybiniame patentų biure
registruojant seniai LiJOT veikloje naudojamus, bet neregistruotus vaizdinius prekių
ženklus „LiJOT“, „Žinau viską“ ir „Man ne dzin“ Lietuvoje. Taip pat suteikiau LiJOT
preliminaraus turimų intelektinės nuosavybės objektų nustatymo paslaugą, kurios
metu nustačiau, kokius IN objektus LiJOT turėtų apsaugoti, patariau pasinaudoti
ES parama prekių ženklų registracijai. Nors ekspertizės Valstybiniame patentų
biure metu buvo susidurta su sunkumais registruojant prekių ženklą „Man ne dzin“,
todėl, kad ženklas buvo laikomas neregistruotinu dėl žodžio „dzin“, kurį ekspertė
laikė nenorminiu ir neatitinkančiu viešosios lietuvių kalbos reikalavimų, tačiau
padavus prašymą dėl pakartotinės ekspertizės ir pateikus įrodymus, jog šis žodis
yra tapęs lietuvių bendrinės kalbos dalimi ir yra įtrauktas į žodynus, pavyko prekių
ženklą įregistruoti. LiJOT, pasinaudojusi ES parama, gavo 795 EUR kompensaciją už
prekių ženklų registraciją ir intelektinės nuosavybės objektų nustatymo paslaugą.“
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Jaunimo biuras
LiJOT įkurtas savanorių tinklas „Jaunimo biuras“ savo veiklą vykdo jau antrus
metus. Šiuo metu čia savanoriauja 19 jaunų žmonių iš 12 Lietuvos savivaldybių. Jų
tikslas – surinkti jaunimo nuomonę viena ar kita Jaunimo dialogo ciklui aktualia
tema, sukurti tiesioginį kontaktą su jaunimu, jį išgirsti.
Per 2021 metus tiesiogiai įvairių renginių ar konsultacijų metu buvo pasiekta apie
300 jaunų žmonių. Remiantis vykdytomis konsultacijomis, buvo sudarytos ir
pristatytos 8-ojo Jaunimo dialogo ciklo, kurio tema buvo 9-asis jaunimo tikslas –
Jaunimo erdvės ir pilietinis aktyvumas, išvados.

Jaunimo biuro renginiai atliepė ir pasiekė savo pirminius išsikeltus tikslus.
Jaunimo biuro koncepcija buvo kuriama ir metų veiklos planai daromi pagal 9-ąjį
Europos jaunimo tikslą – Jaunimo erdvės ir pilietinis aktyvumas. Komanda tą
sėkmingai ir padarė vykdydami konsultacijas, paruošdami išvadas ir pradėję
ruošti rekomendacijas. Taip pat, pagal surinktą medžiagą, informacinių
kampanijų pagalba, skleidė žinią apie šias temas ir informavo jaunus žmones
socialiniuose tinkluose.
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Kas naujo LiJOT?
2021 m. ir toliau buvo siunčiamas kasmėnesinis LiJOT naujienlaiškis „Kas naujo
LiJOT?“.
Naujienlaiškio tikslas – su organizacijų nariais, vadovais, partneriais ir jaunais
žmonėmis dalintis informacija apie svarbiausius įvykius, LiJOT ir jaunimo politikos
aktualijas. Kiekviename naujienlaiškyje prenumeratoriai gali rasti LiJOT Valdybos
ir Biuro kiekvieno mėnesio veiklos ataskaitas.
Naujienlaiškis turi 900 prenumeratorių. Šis skaičius nuo 2020 m. sumažėjo dvigubai. Siekiant išlaikyti „kokybišką“ auditoriją, iš prenumeratorių sąrašo buvo
pašalinti nebenaudojami, netikri kontaktai.
Naujienlaiškį galima užsiprenumeruoti apsilankius www.lijot.lt.

Man ne dzin
„Man ne dzin“ – tai informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija, kuri
ragina jaunus žmones visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime,
išsakyti savo nuomonę ir tapti aktyviais Lietuvos Respublikos piliečiais bei
stiprinti jaunų žmonių suvokimą apie jų galią visuomenėje.
Nors 2021 m. rinkimai nevyko, Lietuvoje prasidėjus masinei vakcinacijai per
„Žinau viską“ ir „Man ne dzin“ socialinius tinklus pradėta vykdyti informacinė
kampanija „Man ne dzin, nes žinau viską“. Pagrindinis šios kampanijos tikslas –
suteikti jauniems žmonėms žinių apie skiepus ir taip paskatinti juos vakcinuotis.
Per visą kampanijos laikotarpį (gegužės–rugpjūčio mėn.) buvo išleisti 9
informaciniai įrašai (pasiekiamumas: >60 000).
Taip pat, 2021 m. buvo oficialiai įregistruotas „Man ne dzin“ prekės ženklas.
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Žinau viską
„Žinau viską“ – vardas, apimantis jaunimo konsultavimo ir informavimo (JIK)
paslaugas bei Eurodesk Lietuva tinklo veiklas.
Tiek JIK, tiek Eurodesk pagrindinis tikslas yra pasiekti jauną žmogų ir suteikti visą
jam aktualią informaciją, pradedant emocine sveikata, baigiant mobilumo
galimybėmis Europoje ir visame pasaulyje.
Šiemet „Žinau viską“ interneto puslapis buvo įtrauktas į riboto interneto prieigos
sąrašą, kas reiškia, kad šiuo metu www.zinauviska.lt gali apsilankyti ir nuteisti,
suimti asmenys.
Per 2021 m. „Žinau viską“:
• Atsakyta į 4 713 jaunų žmonių užklausų žodžiu ir raštu (2020 m. atsakyta į kiek
daugiau nei 3 000 užklausų);
• www.zinauviska.lt portale paskelbta: 448 naujienos, 46 straipsniai, 1 tinklalaidė
(2020 m. 516 naujienų, 47 straipsniai, 21 tinklalaidė);
• www.zinauviska.lt portalas peržiūrėtas 204 474 kartus (2020 m. 311 536 kartus);
• Išsiųsta 50 „Žinau viską“ naujienlaiškių;
• 2 811 sekėjų @zinauviska.lt Instagram profilyje (2020 m. 2 724 sekėjai);
• 16 893 stebėtojai „Žinau viską“ Facebook profilyje (2020 m. 16 751 stebėtojai);
• Išleistas „Žinau viską“ žurnalas „Laikas inovacijoms“;
• Išleistas leidinys „Ką veiksi rytoj? Galimybės jaunimui nuo A iki Ž“.
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Aplinkosauga
2021 metais LiJOT, rūpindamasi aplinkos apsauga, tvarumu ir ekologiškumu, pirmą
kartą organizacijos istorijoje įvykdė savo anglies dioksido pėdsako analizę.
Įvykdyta 2019–2020 metų analizė, kuri parodė, kad LiJOT sistemingai juda tvaresnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo link, nes 2019 metais CO2 pėdsakas siekė
32 tonas, o 2020 metais 10 tonų mažiau. CO2 pėdsakas pilnai padengtas kompensuojant padarytą žalą gamtai – paremtas Tartoko pelkės hidrologinio režimo
atkūrimo ir gamtinių buveinių geros būklės užtikrinimo projektas. Galime
pasidžiaugti, kad 2021 metais LiJOT veikla buvo visiškai neutrali gamtai!
Taip pat LiJOT biure yra palaipsniui atsisakoma popieriaus gaminių, naudojama tik
žalia elektra, kurios 100 proc. yra pagaminama iš atsinaujinančių elektros šaltinių
(AEI), naudojami atskiri rūšiavimo konteineriai.
Gaminant 2021 metų LiJOT Padėkos vakaro statulėles buvo atsižvelgta į aplinkosaugą ir inovatyvius sprendimus – statulėlės buvo pagamintos su 3D spausdintuvu.

2021 m. Europos jaunimo sostinė –
Klaipėda #CHOOSEKLAIPĖDA
Kai 2019 metais LiJOT pasirašė partnerystės dokumentus su „Choose Klaipėda“
teikiant paraišką Klaipėdai tapti Europos jaunimo sostine – niekas nežinojo, kad
2021 metais bus pandemija ir viską, kas buvo suplanuota – reikės pakeisti. Tačiau
„Choose Klaipėda“ komanda ir visi partneriai puikiai susitvarkė su pasaulį
sukausčiusios pandemijos padariniais.
2021 metais visas Lietuvos jaunimas gyvai ir nuotoliu keliavo uostamiesčio link,
kuriame buvo švenčiamas JAUNIMAS. Ne išimtis ir LiJOT – savo 54-ąją Asamblėją
organizavo būtent Klaipėdoje, kuriai dar 2019 metais buvo pažadėta, jog savo
svarbiausią visuotinį narių susirinkimą darys Europos jaunimo sostinėje.
Džiaugiamės ir didžiuojamės tuo, ką nuveikė „ChooseKlaipėda“ komanda – jų
organizuotos veiklos, renginiai, informacinės kampanijos sukūrė neįkainojamą
naudą jaunimui. Dėkojame, kad ir mes, LiJOT, galėjome prisidėti prie įspūdingų
Klaipėdos – Europos jaunimo sostinės metų.
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Galimybių reivas
Kasmetinis LiJOT renginys „Galimybių reivas“, skirtas tarptautinei Eurodesk kampanijai „Time to Move“, šiemet vyko laive Klaipėda–Juodkrantė–Klaipėda.
Kelionės metu buvo pristatyti 3 pranešimai apie mobilumo galimybes: stažuotę
NASA, Erasmus+ tarptautines studijas, keliones. Taip pat renginio dalyviams buvo
pristatyta Klaipėda – 2021 m. Europos jaunimo sostinė.
Su dar daugiau galimybių reivo dalyviai susipažino „Action bound“ žaidimo
metu.
Renginyje dalyvavo 28 asmenys. Dar kiek daugiau nei 1 300 žmonių pasiekė
renginio įrašas „Žinau viską“ „Facebook“ platformoje, video „Youtube“
platformoje.

„LiJOT – jaunimas, įvairovė, pilietiškumas, atstovavimas. Joje
veikiantys nepaprasti žmonės, jų indėlis ne tik į jaunimą, bet ir
visuomenę.“
LiJOT Valdybos narė
Kotryna Briedytė
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Birželio 14-oji ir akcija
„Ištark, išgirsk, išsaugok“
Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – visa šalis minėjo 80-ąsias tremties
pradžios Lietuvoje metines. Šią dieną vyko akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“,
kurios metu lietuviai iš viso pasaulio galėjo virtualiai įprasminti tremtinių ir politinių kalinių atminimą.
Dėl besitęsiančios pandemijos, tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir
likimų skaitymo akciją antrus metus iš eilės nuspręsta perkelti į virtualią erdvę –
specialiai sukurtą Gedulo ir vilties dienos platformą. Praėjusių metų praktika
parodė, jog skaitmeninės priemonės bendram tikslui – istorijos išsaugojimui –
gali sujungti dar daugiau lietuvių visame pasaulyje. Virtualūs skaitymai truko
parą, o jų metu prisijungė daugiau nei 200 lietuvių iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Italijos, Belgijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos,
Liuksemburgo, Estijos, Kipro, Argentinos, Sakartvelo, Japonijos, Graikijos.

„Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba –
tarsi brolis su sese, kartu koja kojon žengiantys skatinat pilietiškumo pokyčius,
nepamirštantys mus paliečiančios istorijos, kuriantys palankesnę, pilietiškesnę Lietuvą
jaunam žmogui.
Atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“ į LiJOT rankas perdavėme pasitikėdami šia
komanda ir žinodami, kad jų toliau vykdomoje akcijoje tik daugės pilietiškumo daigų. Nuo
2022 metų LiJOT kvies jaunus žmones, kartu ir visą visuomenę, įprasminti tremtinių bei politinių kalinių likimus bei toliau augins mūsų visų istorijos pažinimą.
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Jau 2021 metais kartu su LiJOT komanda įrodėme, kad pilietiškumo žinutė
gali pasiekti kiekviename Lietuvos ir pasaulio kampelyje gyvenančius mūsų
tautiečius. Neabejojame, kad 2022-aisiais LiJOT kartu su partneriais ir savo
organizacijomis tą žinutę neš atsakingai ir ras naujų tautą vienijančių
formatų. Dabar mūsų vienybė kaip niekad svarbi.
Be LiJOT bendruomenės palaikymo tokios akcijos nebūtų įvykusios taip sėkmingai, kaip vyko iki šiol. Gera turėti tokius partnerius. “
LPF „Jauniems“ Valdybos pirmininkas
Arnas Marcinkus

Tokio pobūdžio tiesioginė transliacija, kurios metu skaitė skirtingi žmonės,
sulaukė didelio susidomėjimo. Skaitymuose dalyvavo ne tik lietuviai iš viso
pasaulio, bet ir visuomenėje gerai žinomi žmonės: žurnalistas Rytis Zemkauskas,
humoristas Paulius Ambrazevičius, vestuvių planuotoja Laura Vagonė.
Šeštą kartą iš eilės vykę skaitymai buvo įgyvendinami vaizdo skambučių pagalba,
susisiekiant su visais iš anksto užsiregistravusiais į skaitymus. Skaitymai, kaip ir
įprasta, truko parą, o jų metu buvo įgarsinta per 40 000 tremtinių bei politinių
kalinių vardų ir likimų.
Akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“ metu taip pat vyksta ir Visuotinė tylos minutė,
kuri prasideda balandžio 14 dieną 11:59 min. ir į kurią yra kviečiami prisijungti visi
– nuo moksleivių iki senjorų, nuo valstybinių įstaigų iki privataus sektoriaus
įmonių. Kiekvienais metais prisijungimas prie Visuotinės tylos minutės didėja.
LiJOT kartu su labdaros ir paramos fondu „Jauniems“ šią akciją įgyvendino 2021
metais ir pradėjo pasiruošimus 2022 metams, kai akcijos šeimininkais taps Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.
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„Nepatogus kinas“
Jau 3 metus iš eilės LiJOT bendradarbiavo su filmų festivaliu „Nepatogus kinas“,
kuris 2021 m. vyko spalio 14–21 d.
LiJOT kartu su „Nepatogiu kinu“ rinko jaunimo žiuri, vertinusią festivalio filmus.
Taip pat „Žinau viską“ jaunieji žurnalistai festivalio metu parašė 6 filmų recenzijas.
54-ojoje LiJOT Asamblėjoje Klaipėdoje dalyviai buvo pakviesti pažiūrėti vieną iš
festivalio filmų – „Brangūs ateities vaikai“.

„Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus
kinas“ 2021 metais kartu su LiJOT jau trečią kartą įgyvendino
„Jaunimo balso žiuri“ iniciatyvą. Su LiJOT pagalba, visos Lietuvos
jaunimo organizacijų nariai ir aktyvistai gavo kvietimą tapti žiuri
nariais. Festivalio metu žiuri nariai įgavo tarptautinio festivalio
patirtį, dalyvavo įvairiose dirbtuvėse bei susitikimuose su filmų
kūrybinėmis komandomis. Įvertino ir išrinko jaunimui svarbiausius filmus. Taip pat portale „Žinau viską“ publikuodami „Nepatogaus kino“ filmų recenzijas į festivalį aktyviai įsitraukė ir jaunieji žurnalistai.“

Jaunimo politikos
festivalis „JAUni25“
2021 metais suėjo JAU 25 metai jaunimo politikos įgyvendinimui Lietuvoje.
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ kartu su Jaunimo
reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LiJOT
liepos 8–10 dienomis rengė Tarptautinį jaunimo reikalų koordinatorių, jaunimo
darbuotojų, jaunimo lyderių ir kitų jaunimo politikos lauke veikiančių asmenų
suvažiavimą bei festivalį.
Klaipėdos mieste vyko jaunimo reikalų koordinatorių, jaunimo darbuotojų ir
jaunimo lyderių suvažiavimo konferencija, Klaipėdos rajone – festivalis jaunimo
reikalų koordinatoriams, jaunimo darbuotojams, mentoriams su diskusijomis,
užsiėmimais bei pranešimais, taip pat buvo organizuojamas 25 km žygis visiems,
skirtas Jaunimo politikos 25-ių metų sukakčiai.
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Laisvės vigilija
LiJOT drauge su Lietuvos ir Baltarusijos organizacijomis Neries krantinėje pasodino Baltarusijos demokratijos alėją – šešiolika šermukšnių sodinukų, kurių kiekvienas simbolizuoja po mėnesį, praėjusį po nedemokratinių prezidento rinkimų Baltarusijoje.
„Laisvė – viena svarbiausių žmogaus teisių ir vertybių, kurios, deja, šiuo metu Baltarusijos piliečiai neturi. Didžiuojuosi Lietuvos palaikymu ir gražia iniciatyva,
siekiant paskatinti demokratinius procesus kaimyninėje valstybėje. Džiaugiuosi ir
tuo, kad prie šio palaikymo gali prisidėti LiJOT.“ – sako LiJOT vadovas Lukas
Kornelijus Vaičiakas.

„Šie iššūkių metai jaunimą vienijančioms ir atstovaujančioms organizacijoms atnešė neeilinių situacijų. Vis tik vieningumas tiek reiškiant solidarumą su režimu kovojančiai Baltarusijos studentijai, tiek siekiant
užtikrinti lygias sąlygas prasidėjus karui palikti Ukrainą visų rasių ir tautybių studentams(-ėms) bei jauniems asmenims, tiek kartu rūpinantis
jau Lietuvą pasiekusiais ukrainiečiais(-ėmis) bei reikiamos pagalbos
jiems(-oms) suteikimu, buvo aiškiai matomas.
Džiugu, jog ir ilgalaikėje perspektyvoje keliamos problemos, tokios kaip
jaunimo psichikos sveikata, šiame kontekste nepasimiršta ir šiemet taip
pat ieškojome būdų priminti apie jaunų žmonių, studentų(-čių) psichikos
sveikatos situaciją ir jos gerinimą Lietuvoje.
Net neabejoju, kad ateinantys metai atneš dar daugiau bendrų darbų ir
projektų, nes iššūkiai dar nesibaigė!
Vieningai!“

Vilniaus universiteto Studentų Atstovybės
Prezidentė Neda Žutautaitė
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„Man ne dzin, nes žinau viską“
Lietuvoje prasidėjus masinei vakcinacijai per „Žinau viską“ ir „Man ne dzin“
socialinius tinklus pradėta vykdyti informacinė kampanija „Man ne dzin, nes žinau
viską“. Pagrindinis šios kampanijos tikslas – suteikti jauniems žmonėms žinių apie
skiepus ir taip paskatinti juos vakcinuotis.
Per visą kampanijos laikotarpį (gegužės–rugpjūčio mėn.) buvo išleisti 9
informaciniai įrašai, kurie pasiekė apie 60 000 žmonių.

„Gyvename beprotiškais laikais (čia galima būtų ir baigti, nes
vien jau gebėjimas išlikti aktualiais rodo neprastus pasiekimus).
Bet, jei rimčiau, pastaruosius kelerius metus žmonija susiduria su
šimtmečiais neregėto mąsto iššūkiais. Ir jaunimas, deja, bet
dažnai yra labiausiai nukenčiančių gretose. COVID pandemija
privertė pasaulį persitvarkyti, neklausdama žmonių – nori jie to
ar ne. 2021 m. buvo lyg „restart'as“ po programinės įrangos
atnaujinimo. Ir LiJOT su juo susitvarkė – prezidento, jo komandos, visų narių dėka. Čia verta būtų Jus pasveikinti, bet dabartiniame kontekste – atrodo svarbiau linkėti. Linkėti nesustoti
darant prasmingus darbus, ypač, kai 2022 m. atnešė naują karą.
Karas pasaulio nepertvarkys, bet Jūs galite! Vieningai!“
„Žinių ekonomikos forumo“
direktorius Arminas Varanauskas
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„Padėsiu mokyti(s)“
„Padėsiu mokyti(s)“ – savanorišku principu veikianti iniciatyva, skirta padėti 5–8
klasių moksleiviams įveikti fizinius, socialinius ir dalykinius mokymosi iššūkius,
pandemijos laikotarpiu atsiradusius mokymosi praradimus.
LiJOT kartu su Lietuvos skautija, Nacionaliniu švietimo NVO tinklu, Nacionaline
NVO koalicija, Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu ir Paramos
vaikams centru tęsė 2020 m. pradėtą iniciatyvą.
2021 metais mokymus praėjo 246 asmenys, aktyviai savanoriavo 128 asmenys.
Taip pat, 2021 m. metais iniciatyva vyko ne tik padedant mokyklose – „Padėsiu
mokyti(s)“ savanoriai padėjo prižiūrint ir mokant moksleivius vasaros dienos ir
laisvalaikio užimtumo stovyklose.
Iki birželio mėn. LiJOT prisidėjo prie savanorių paieškos vykdymo bei iki gruodžio
mėn. pabaigos administravo „Padėsiu mokyti(s)“ „Facebook“ puslapį.
Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ tapo finalistais europiniame politinių iniciatyvų
konkurse „Politikos inovacijų apdovanojimai“ („Innovation in Politics Awards“).

„2021 m. pradžioje pakvietėme LIJOT ir Lietuvos skautiją kartu
„užsukti“ iniciatyvą „Padėsiu mokytis“ – suburti savanorių,
padedančių mokiniams, patiriantiems sunkumus dėl nuotolinio
mokymosi COVID-19 pandemijos metu, įveikti šiuos iššūkius, tinklą.
Ši veikla pareikalavo iš mūsų visų be galo daug laiko, pastangų ir
atkaklumo. Tačiau, nepaisant iškilusių sunkumų, kartu juos
įveikėme.“
Nacionalinio švietimo NVO tinklo
direktorė Judita Akromienė
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LiJOT galios didinimas
2021 metais buvo dirbama ties LiJOT veiklos strategijos (2019–2023 metams)
viena iš krypčių – LiJOT vystymo. Strategijoje išskirti punktai, kuriais ir buvo
vadovaujamasi:

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.
2021 metais buvo ieškoma naujų organizacijos rėmėjų ir partnerių, kurie padėtų
užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą, taip pat buvo tęsiamas bendradarbiavimas su
senaisiais partneriais, buvo naudojamasi Lietuvos Respublikos pateiktomis subsidijų galimybėmis.

„Vienu svarbiausių LiJOT pasiekimų psichikos sveikatos srityje
galėčiau įvardinti tapimą Psichikos sveikatos tarybos, kurią
sudaro įvairių ministerijų atstovai ir socialiniai partneriai,
dalimi. Galimybė būti šios Tarybos dalimi parodo, kad,
kalbant apie jaunimo psichikos sveikatos klausimus, esame
matomi ir mūsų bendruomenės pasiūlymai yra svarbūs.“
LiJOT Valdybos narė
Karolina Poškutė

58

LiJOT finansavimą sudarė keletas skirtingų šaltinių, dėl ko buvo galima išlaikyti
organizacijos finansinį nepriklausomumą. Siekiant prisidėti prie ilgalaikių LiJOT
tikslų – stiprinti LiJOT organizacijas ir vystyti Lietuvos jaunimo politiką – 2021
metais LiJOT finansavimą sudarė ne tik iš valstybės biudžeto, Europos komisijos,
Europos socialinio fondo lėšos, bet ir kitų finansinių rėmėjų paramos.
LiJOT ir toliau stipriai atstovavo organizacijų narių interesams valstybinėse įstaigose bei institucijose, jų organizuojamose darbo grupėse, renginiuose, susitikimuose bei konferencijose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
2021 m. atstovaujant jauniems žmonėms ir LiJOT narėms, buvo dirbama ne tik su
ministerijomis, Seimu, Prezidentūra ar skirtingomis įstaigomis, bet ir tiesiogiai su
Prezidentu Gitanu Nausėda, premjere Ingrida Šimonyte ir Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen. Atsižvelgiant į įvairias situacijas bei 2021 metais prasidėjusią pandemiją, darbo grupės buvo inicijuojamos ir LiJOT iniciatyva.
LiJOT 2021 metais ir toliau dirbo nacionalinėje NVO koalicijoje bei taryboje. 2021
m. NVO taryboje pagrindiniai klausimai buvo susiję su pagalbos NVO paketu,
NVO fondu, NVO plėtros įstatymo poįstatyminiais teisės aktais, NVO plėtra ir jų
stiprinimu.
2021 m. LiJOT skyrė išskirtinį dėmesį skaidrinant savo veiklą. LIJOT internetiniame
puslapyje skelbiamos ne tik visos ataskaitos, Valdybos ir asamblėjų protokolai,
nepriklausomų auditorių išvados, Prezidento darbotvarkė, bet ir pradėti skelbti
visi pirkimai, viršijantys 3000 Eur. Taip pat, įsirašėme į asmenų, darančių įtaką
teisėkūrai, sąrašą skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje.
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Taip pat 2021 metais, LiJOT prisidėjo prie to, kad 2022 m. būtų paskelbti Lietuvos
jaunimo metais ir Seimas, atsižvelgdamas į LiJOT trisdešimtmetį, 2021 m. viduryje
paskelbė 2022 m. – Lietuvos jaunimo metais. Nuo proginių metų paskelbimo
LiJOT komanda intensyviai dirbo, kad šie, 2022 m., būtų atliepiantys visų jaunų
žmonių lūkesčius.
Interneto puslapis jaunimui www.zinauviska.lt ir toliau buvo nuolat naujinamas
bei tapo patogesniu ir patrauklesniu sužinoti apie galimybes. Siekiant, kad kuo
daugiau jaunų žmonių galėtų sužinoti www.zinauviska.lt skelbiamą informaciją,
puslapis buvo įtrauktas į riboto interneto prieigos planą. Tai reiškia, kad
nuteistieji įkalinimo įstaigose gali pasiekti ten skelbiamą informaciją.
Vienas svarbiausių veiksnių stiprinant LiJOT – naujai patvirtinti LiJOT įstatai, kurie
nebuvo atnaujinti nuo 2009 m. Naujoje įstatų redakcijoje atsirado tripakopė
LiJOT narystės sistema, įteisintas Vadovų klubas, sukurti nauji efektyvesnio jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir visų jaunų žmonių atstovavimo mechanizmai.
LiJOT bendruomenei svarbus ir 2021 metų pabaigoje priimtas Etikos kodeksas,
kuris reglamentuoja visos bendruomenės etišką elgesį.

Buvo daug dėmesio skiriama stiprinti LiJOT komandą ir glaudų bendravimą tarp
skirtingų struktūrų. Klausimai buvo sprendžiami platesniame rate asmenų,
posėdžiai buvo organizuojami visoms struktūroms kartu, skatinamas laiko leidimas kartu, tam, kad stiprėjanti komanda stiprintų ir visą LiJOT.
Tai tik dalis veiksnių, kurie didino LiJOT galią. Šie ir kiti pokyčiai padeda geriau
įgyvendinti LiJOT strategiją.
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Regionų plėtros taryba
Regiono plėtros taryba – konkrečios apskrities savivaldybių įsteigtas juridinis
asmuo, planuojantis ir koordinuojantis nacionalinės regioninės politikos
įgyvendinimą toje apskrityje, skatinantis apskrities socialinę ir ekonominę plėtrą
bei apskrities savivaldybių bendradarbiavimą, atstovaujantis regionui.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba vykdė atrankas ir siūlė savo kandidatus į
skirtingas Lietuvos regionų plėtros tarybas NVO koalicijai. Atrinktus jaunimo
atstovus NVO koalicija pateikė NVO Tarybai patvirtinti.

Jaunimo atstovai regionų tarybose:
• Vilniaus regiono taryba – L. K. Vaičiakas;
• Kauno regiono taryba – D. Grėbliūnas;
• Alytaus regiono taryba – L. Stravinskas;
• Klaipėdos regiono taryba – V. Mitkus;
• Marijampolės regiono taryba – R. Bogužaitė;
• Panevėžio regiono taryba – D. Katelė;
• Šiaulių regiono taryba – M. Ščiglaitė;
• Telšių regiono taryba – J. Mockūnas;
• Utenos regiono taryba – Š. Grigonis.

„Britų taryba Lietuvoje siekia didinti bendruomenių sanglaudą ir skatina
jaunimo įsitraukimą į pilietines veiklas. Todėl bendroje mūsų ir LiJOT iniciatyvoje „Jaunimo organizacijų plėtra regionuose“ padedame nevyriausybinėms
jaunimo organizacijoms steigti padalinius skirtingose Lietuvos vietovėse, kad
kiekvienas Lietuvos jaunuolis, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, turėtų
galimybę užsiimti įvairia visuomenine veikla ir savanoryste. Džiaugiamės
bendradarbiavimu su LiJOT, drauge stiprinant jaunimo pilietinį ir socialinį
aktyvumą.“
Britų tarybos Lietuvoje direktorė
Ona Marija Vyšniauskaitė
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LiJOT biuro techninis atnaujinimas
LiJOT biuras pasinaudodamas Nevyriausybinių organizacijų fondo projektų finansavimu ir suteikta subsidija atnaujino savo techniką: visi darbuotojai dirba su
atnaujinta kompiuterine įranga, nupirkta išmani konferencinė įranga, išmani
lenta, fotoapratai, kad darbas ir renginiai nuotoliu būtų dar kokybiškesni ir
sklandesni.
LiJOT džiaugiasi valstybės kuriamomis rėmimo ir finansavimo galimybėmis,
kurios suteikia reikalingų išteklių atnaujinti savo veiklai būtiniausius techninius
įrankius.

„LiJOT suteikia galimybes jauniems žmonėms įsitraukti ir
prisidėti prie valstybės valdymo Lietuvoje. O svarbiausia –
stiprus jaunimo informavimas ir konsultavimas atveria nepaprastai daug galimybių kiekvienam jaunam žmogui. Įvairios
LiJOT kampanijos, svarbios pozicijos ir iniciatyvos jau 30 metų
kuria pridėtinę vertę visuomenei ir valstybei.
2021 metais LiJOT išsiskyrė kokybe visose srityse: puiki komunikacija, informatyvūs renginiai, patogus naudų paketas ir
dar stipresnis jauno žmogaus atstovavimas.“
LiJOT Valdybos narė
Kotryna Briedytė
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LiJOT deleguoti atstovai
Tarybos:
• Jaunimo metodinė taryba – Lauryna Jodko
(pakaitinis asmuo Lukas Kornelijus Vaičiakas);
• Jaunimo reikalų taryba – Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• Kultūrinės edukacijos taryba – Lauryna Jodko;
• Nevyriausybinių organizacijų taryba – Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• Privalomojo sveikatos draudimo taryba – Lukas Kornelijus Vaičiakas
(pakaitinis asmuo Lauryna Jodko);
• Psichikos sveikatos puoselėjimo taryba – Lukas Kornelijus Vaičiakas ir
Karolina Poškutė;
• Visuotinė taryba prie Laisvės kovų ir valstybės atminties komisijos –
Teodoras Mindaugas Ramanauskas.
Komisijos:
• 2021–2023 m. Nacionalinės pažangos programos rengimo
koordinavimo komisija – Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• ES Baltijos regiono strategijos įgyvendinimo Lietuvoje
koordinavimo komisija – Umberto Masi (pakaitinis asmuo – Julius
Janulevičius);
• Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021
metais konkurso komisija – Vidmantas Mitkus;
• Jaunimo srities projektų finansavimo konkursų vertinimo komisija –
Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• Komisija dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių
organizacijų akreditavimo – Vanesa Ražinskytė
(pakaitinis asmuo – Lukas Kornelijus Vaičiakas);
• Komisija dėl studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir
sportinių projektų paraiškų vertinimo – Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• Laisvės premijų komisija – Justė Kavaliauskaitė ir Vidmantas Mitkus;
• Nacionalinė Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimo priežiūros komisija – Domantas Katelė;
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomo Pilietinių,
mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo
konkurso komisija – Lukas Kornelijus Vaičiakas;
• Visuomenės atstovų, kurie stebi Krašto apsaugos ministerijos 2021
metų šaukimo į privalomąją karo tarnybą sąrašo sudarymo
procedūras, komisija – Lukas Kornelijus Vaičiakas.
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Komitetai:
• „Erasmus+ jaunimo srities“ 2021–2027 ir „Europos solidarumo korpuso“ 2021–2027 projektų atrankos komitetas – Karolina Poškutė;
• Ugdymo plėtotės centro vykdomų projektų priežiūros komitetas –
Lauryna Jodko;
• UNESCO vykdomasis komitetas – Lukas Kornelijus Vaičiakas.
Valdybos:
Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo fondo Valdyba – Paulius Serapinas

LiJOT komanda
Prezidentas – Lukas Kornelijus Vaičiakas (nuo 2019–10–22)

Valdyba:
Domantas Katelė nuo 2019–04–29 iki dabar;
Vidmantas Mitkus nuo 2020–07–20 iki 2021–01–05;
Justė Kavaliauskaitė nuo 2020–07–20 iki dabar;
Lauryna Jodko nuo 2020–07–20 iki dabar;
Kotryna Briedytė nuo 2021–04–25 iki dabar;
Umberto Masi nuo 2021–04–25 iki dabar;
Karolina Poškutė nuo 2021–04–25 iki dabar;
Benas Marcalis nuo 2021–04–25 iki dabar;
Lukas Kornelijus Vaičiakas nuo 2019–10–22 iki dabar.

LiJOT Kontrolės komisija:
Vytautas Pasvenskas;
Liudvika Streikutė;
Daniel Ilkevič;
Konstantinas Rečkovas;
Dagnė Kemežytė.
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Biuras:
Vanesa Ražinskytė – Biuro vadovė,
Daiva Žižliauskienė – finansininkė,
Teodoras Mindaugas Ramanauskas – politinio proceso
koordinatorius,
Alanas Šablinskas – narių koordinatorius (iki 2021–09–20),
Simona Statauskaitė – narių koordinatorė (nuo 2021–09–20),
Roberta Morkytė – komunikacijos koordinatorė (iki 2021–06–06),
Kamilė Pašukytė – komunikacijos koordinatorė (nuo 2021–06–06),
Vilija Milčiūtė – tarptautinių reikalų koordinatorė, (iki 2021–11–30),
Julius Janulevičius – tarptautinių reikalų koordinatorius (nuo
2021–11–30),
Martyna Varkalytė – jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų
koordinatorė (iki 2021–05–20),
Emilija Jarošaitė – jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų
koordinatorė (nuo 2021–05–20),
Neringa Sendriūtė – Eurodesk Lietuva programos vadovė (iki
2021–06–01),
Viktorija Zujūtė – Eurodesk Lietuva programos vadovė (iki
2022–01–28),
Edgaras Dambrauskas – Eurodesk Lietuva programos vadovas (nuo
2022–01–28),
Viktorija Zujūtė – Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė,
(iki 2021–07–01),
Martyna Puodžiūtė – Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė, (nuo 2021–07–01),
Emilija Pociūtė – Eurodesk Lietuva programos redaktorė,
Ingrida Jotkaitė – Eurodesk AISBL Prezidentė.

LiJOT Biuro savanoriai:

Jaunimo reikalų taryba:

Martynas Sirgėdas,
Augustinas Kubiliūnas,
Dominykas Gaidys,
Augustė Gočelkytė,
Jūris Dumčius,
Titas Kuodys,
Gabija Češkevičiūtė.

Klaudijus Melys,
Raimonda Bogužaitė,
Klėja Merčaitytė,
Vladas Polevičius,
Urtė Petrulytė.
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LiJOT partneriai
Tarptautiniai:
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje, NBC (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, Baltijos jūros jaunimo platforma, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Baltijos ir Amerikos laisvės fondas, mainų programa „FLEX Lietuva“, apdovanojimų programa
„DofE Lietuva“, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Liublino trikampio iniciatyva.

Žiniasklaida:
Naujienų portalas DELFI, Nacionalinis Lietuvos radijas
ir televizija.

„Jaunimas Švedijos ambasadai Lietuvoje yra itin svarbi visuomenės
dalis, nes kreipiame savo veiklą į ateities šalies lyderius. LiJOT yra
mūsų kertiniai partneriai #DriveforDemocracy ir #Democracytalks
iniciatyvose. Per 2020–2021 metus kartu suorganizavome eilę
#Democracytalks įvairiomis jaunimui iš visos Lietuvos aktualiomis
temomis. Baigiamojoje diskusijoje dalyvavo virš 100 mokinių ir studentų, bei garbės viešnia – Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Monika Navickienė.
2021-ųjų spalį LiJOT atstovei Urtei Petrulytei teko atsakomybė ir
garbė atstovauti Lietuvai Stockholm International Democracy
Talks, kur atstovai iš viso pasaulio dalyvavo diskusijose apie
pasaulio ateitį ir demokratijos svarbą.“
Švedijos ambasados Antrasis sekretorius
Fredrik Åhsberg
Atstovė spaudai ir kultūros projektų koordinatorė
Giedrė Berželionytė
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„Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą ir Lietuvos studentų sąjungą sieja
tie patys tikslai – vienyti ir atstovauti. Pastaruoju metu kartu pokyčių jaunimo ir visuomenės labui siekėme atkreipdami dėmesį į psichikos sveikatos
stiprinimo temą ir telkdami jaunimą bei ieškodami paramos Rusijos užpultai Ukrainai.
Kartu su visa Lietuvos studentų sąjunga tikimės, kad sėkmingas mūsų bendradarbiavimas tęsis ir toliau, o LiJOT sėkmingai įgyvendins savo misiją ir
ateityje – sėkmingai sieks jaunimui aktualių pokyčių.“
LSS Prezidentas
Vytautas Kučinskas

NVO lygmuo:
NVO koalicija, Lietuvos studentų sąjunga, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, Aplinkosaugos koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Lietuvos
vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Nacionalinis skurdo
mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, NVO vaikams konfederacija, Žmogaus
teisių organizacijų koalicija, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų
taryba, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas, Lietuvos meno kūrėjų
asociacija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Nacionalinė kūrybinių ir
kultūrinių industrijų asociacija, NVO teisės institutas.
Valstybės lygmuo:
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, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutas, LR Vyriausioji rinkimų komisija, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriai, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos
atvirųjų jaunimo centrų asociacija, Europos socialinio fondo agentūra,
Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos savivaldybių asociacija, NVO Taryba.
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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. (#ChooseKlaipėda), Žmogaus teisių balsas, Vilniaus miesto
savivaldybė, Jaunimo kelionės, Start.fm, Vilniaus miesto savivaldybė,
miestų ir rajonų savivaldybės.

Verslo sektorius:
Kaip ir 2020 m., taip ir 2021 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) vienas iš pagrindinių strateginių prioritetų yra sujungti LiJOT
organizacijas nares su verslo sektoriumi ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą. Taip pat siekiame verslo partnerius pritraukti į LiJOT renginius,
kad verslai suteiktų reklaminę paramą (angl. vert. promotional giveaways).

Verslo sektoriaus partneriai:
UAB „ZigZag Travel“, UAB „Courtyard Vilnius City Center“, UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „Membas“ (Digiklasė), UAB „Videobankas“, UAB „Ride
Share“, VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis Vilniaus avilys), VŠĮ „Jaunimo kelionės“, VŠĮ Inovatorių slėnis, UAB „Compensa Vienna Insurance Group“;
AB „Vilniaus pergalė“, UAB leidykla „Sofoklis“, Labdaros ir paramos fondas
„Ateičiai“.

„Džiaugiuosi, kad LiJOT yra ilgametis vėliavnešys to, ką nuo pat
Europos Sąjungos steigimosi kūrė šios sąjungos pirmtakai:
taikos, demokratijos, laisvės ir įvairovę vienijančios Europos.
Šiais – Europos jaunimo metais – LiJOT vaidmuo ypač svarbus
komunikuojant, kiek daug galimybių jaunimui suteikia Europa, o
žalioji ir skaitmeninė pertvarka užtikrina geresnį rytojų. Mums
visada malonu bendradarbiauti su LiJOT ir kurti Europą kartu.“
Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje vadovas Marius Vaščega
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LiJOT narės

190739885 | Asociacija | AIESEC Lietuva
300041014 | Asociacija | Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“
193490229 | Asociacija | Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“
191956728 | Asociacija | Ateitininkų federacija
190775778 | Asociacija | ELSA Lietuva
171489167 | Asociacija | Jaunieji krikščionys demokratai
302300234 | Asociacija | Jaunųjų gydytojų asociacija
295735870 | Asociacija | Jaunųjų konservatorių lyga
301150931 | Asociacija | Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“
193224449 | Asociacija | Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“
141751375 | Asociacija | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“
163710986 | Asociacija | Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“
191935214 | Asociacija | Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“
191940738 | Asociacija | Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“
191926546 | Asociacija | Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
191938477 | Asociacija | Lietuvos liberalus jaunimas
191924157 | Asociacija | Lietuvos medicinos studentų asociacija
191972732 | Asociacija | Lietuvos moksleivių sąjunga
300066028 | Asociacija | Lietuvos psichologijos studentų asociacija
191910022 | Asociacija | Lietuvos Sakaliukų sąjunga
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191907421 | Asociacija | Lietuvos skautija
191695139 | Asociacija | Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
300518049 | Asociacija | Marijampolės jaunimo organizacijų taryba
„Apskritas stalas“
248248630 | Asociacija | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“
300077003 | Asociacija | Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalus stalas“
145430783 | Asociacija | Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“
193197297 | Asociacija | Tautinė lietuvių studentų korporacija
„Neo-Lithuania“
300150405 | Asociacija | Tolerantiško jaunimo asociacija
184197138 | Asociacija | Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“
124463627 | Asociacija | Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“
187927642 | Asociacija | Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“
191691799 | Asociacija | Lietuvos šaulių sąjunga
190679146 | Asociacija | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

„LiJOT organizacijas labiausiai atspindi kalnai. LiJOT vienija beprotiškai
skirtingas organizacijas, kurių veiklos kryptis skiriasi, skiriasi ir
organizacijų formuojamos pozicijos, patirtys, požiūriai į vienus ar kitus
klausimus. Nepaisant to, LiJOT yra erdvė diskutuoti visoms organizacijoms, tokiu būdu priimant inovatyvius, kūrybiškus ir nuo nieko
nepriklausomus sprendimus. Svarbu paminėti, kad ties diskusijomis nei
LiJOT, nei organizacijų darbai nesustoja: įvairiais būdais ir formomis
mes, jaunimo atstovai, dirbame tam, kad nei vienas jaunas žmogus
nesijaustų vienišas, o Lietuvoje neliktų nei vieno sprendimo priėmėjo,
kuris priimtų sprendimus, nepasitaręs su LiJOT ar mūsų organizacijomis.
Dėl to, galiu drąsiai teigti, jog kiekviena organizacija kiekvieną dieną
verčia milžiniškus kalnus ir, net neabejoju, kad vieną dieną tie kalnai bus
nuversti.“
LiJOT Valdybos narė
Justė Kavaliauskaitė
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LiJOT stebėtojos

300017846 | Asociacija | „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
191968310 | Asociacija | Akademinis politologų klubas
303244347 | Asociacija | Aktyvus jaunimas
305246457 | Asociacija | Asociacija „Aidinti karta“
301595657 | Asociacija | Asociacija „LPSK jaunimas“
302836292 | Asociacija | ESN Lietuva
121898784 | VšĮ | Jaunimo informacijos biuras (ISIC Lietuva)
303172905 | Asociacija | Jaunimo laisvalaikis (Jaunimas YRA)
302594405 | VšĮ | Jaunimo linija, paramos fondas
191940542 | Asociacija | JCI Lietuva
302307588 | Asociacija | Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
193028411 | Asociacija | Jūrų skautija „Divytis“
302707080 | Asociacija | Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalusis stalas“
302489849 | Asociacija | Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“
302019536 | Asociacija | Kitas variantas
190746698 | Asociacija | Lietuvos jaunimo Ramuva
195766815 | Asociacija | Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
195728490 | Asociacija | Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga
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191941797 | Asociacija | Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija
(LiNJO)
125745184 | Asociacija | VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
125303999 | VšĮ | YFU Lietuva
190785929 | Asociacija | Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų
skyrius (LTD JTS)
190996278 | Biudžetinė įstaiga | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
190740859 | Asociacija | Maltos ordino pagalbos tarnyba
(Jaunieji maltiečiai)
302693855 | Asociacija | Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba
„Apskritasis stalas“
300595070 | Asociacija | Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“
302845277 | Asociacija | Pilietiško jaunimo sąjunga
300517730 | VšĮ | PROFAT
301894563 | VšĮ | Sėkmės mokykla
301533755 | Asociacija | Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“
192010054 | Labdaros ir paramos fondas | Socialinės ir psichologinės
pagalbos fondas
302512714 | Asociacija | Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga
„Tauragės apskritasis stalas“
300946690 | Asociacija | Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“
304118967 | Asociacija | Ukrainiečių jaunimo asociacija „Zoria“
304921439 | Asociacija | Universiteto LGBT + grupė
302590143 | Asociacija | VDU AJMD „Modusas“
300519432 | Asociacija | Visagino jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritas stalas“

„Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – bendruomenė, kuri pasižymi
nuomonių įvairove. Esu įsitikinęs, kad tai leidžia mums pateikti pasiūlymus ir idėjas, kurios yra įvairialypės ir atliepiančios pasaulio ir skirtingų
situacijų kompleksiškumą, nenuvertinančios niuanso, kompromiso ir
nuosaikumo svarbos.“
LiJOT Valdybos narys
Umberto Masi
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