LiJOT prezidento, valdybos ir biuro
mėnesio veiklos ataskaita
2022 | kovas
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos
ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2022 m.
kovo mėnesio veikla pagal LiJOT 2019–2023 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Šį mėnesį didžiausias dėmesys buvo skiriamas
jaunimo metams ir jaunimo bei jaunimo
organizacijų atstovavimui.

Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir
jaunimo organizacijų atstovavimas bei
jaunimo politikos formavimas
Kovo 1–2 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su NVO koalicijos narių atstovais dėl
pagalbos Ukrainai.
Kovo 1 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Vilniaus universiteto studentų
atstovybės ir Lietuvos studentų sąjungos atstovais dėl pagalbos Ukrainai.
Kovo 1 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo susitikime su Suomijos
jaunimo tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininku.
Kovo 2 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su socialiniais partneriais dėl jaunimo
ir su jaunimu dirbančių NVO poveikio matavimo.
Kovo 3 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
neeiliniame posėdyje.
Kovo 3 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento
atstovais dėl supervizijų ir intervizijų jaunimo organizacijoms.
Kovo 3 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos viceministrais dėl NVO finansavimo 2022 m.
Kovo 3 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Šiaurės-Baltijos jaunimo
tarybų bendradarbiavimo bloko susitikime.
Kovo 3 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius kartu su LiJOT
Prezidentu L. K. Vaičiaku dalyvavo nuotoliniame susitikime „Diaspora Ukrainai“.
Kovo 7 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Valstybės pažangos
strategijos „Lietuva 2050“ scenarijų dirbtuvėse.
Kovo 7 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi kartu su LiJOT Tarptautinių reikalų
koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi dalyvavo skambutyje su Europos jaunimo
forumo Valdybos nariais.
Kovo 8 d. Prezidentas dalyvavo tarpinstituciniame susitikime dėl NVO pagalbos
Ukrainai.
Kovo 8 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi kartu su LiJOT Tarptautinių reikalų
koordinatoriumi dalyvavo ir moderavo Tarptautinių reikalų darbo grupės susitikimą.
Kovo 8 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Europos jaunimo forumo

Narių susitikime dėl įstatų atnaujinimo.
Kovo 8 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo skambutyje dėl Tarptautinių reikalų darbo grupės su LiJOT Tarptautinių reikalų koordinatoriumi Juliumi
Janulevičiumi.
Kovo 9 d. Prezidentas pirmininkavo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
projektų komisijos posėdžiui.
Kovo 9 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Britų tarybos organizuojamoje fokus grupės diskusijoje apie socialinę sanglaudą.
Kovo 9 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo
nuotoliniame susitikime dėl Stockholm +50 projekto.
Kovo 10 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento
atstovais dėl Jaunimo metų finansavimo.
Kovo 10 d. Prezidentas pirmininkavo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
projektų komisijos posėdžiui.
Kovo 10 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento teminiame susitikime.
Kovo 11 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Ukrainos ambasadoriumi Petro
Beshta.
Kovo 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su NVO koalicija dėl karo pabėgėlių
Lietuvoje.
Kovo 15 d. Prezidentas pirmininkavo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
projektų komisijos posėdžiui.
Kovo 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo
vakarienėje su Šiaurės ministrų taryba ir jos partneriais iš Švedijos, Suomijos,
Latvijos ir Estijos.
Kovo 16 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.
Kovo 16 d. Prezidentas duoda interviu integruotos komunikacijos agentūrai
NUOSTABU dėl įvykusios jaunimo politikos reformos.

Kovo 17 d. Prezidentas dalyvavo Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“
darbo grupėje.
Kovo 17 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Šiaurės-Baltijos jaunimo
tarybų bendradarbiavimo bloko susitikime.
Kovo 18 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Valdybos narė K. Poškutė dalyvavo
Psichikos sveikatos puosėlėjimo tarybos posėdyje.
Kovo 18 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo nuotolinėje
EaSl ir EPMF projektų įvertinimo diskusijoje.
Kovo 18 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos viceministrais dėl NVO finansavimo 2022 m.
Kovo 22 d. vyko neeilinis LiJOT valdybos posėdis.
Kovo 22 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Socialinių paslaugų ir priežiūros
departamento atstovais dėl jaunimo programų administravimo.
Kovo 22 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir narių koordinatorė S. Statauskaitė
dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais
dėl socialinės pagalbos Ukrainos pabėgėliams.
Kovo 22 d. Prezidentas pirmininkauja Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
projektų komisijos posėdžiui.
Kovo 22 d. LiOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Jaunųjų Europos
federalistų diskusijoje apie Baltarusijos politiką.
Kovo 22 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo
nuotoliniame susitikime dėl Stockholm +50 projekto.
Kovo 23 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Valdybos nare Kotryna
Briedyte moderavo Alkoholio kontrolės politikos dokumento darbo grupės
susitikimą.
Kovo 23 d. K. Poškutė dalyvavo JRD organizuotoje diskusijoje dėl lytiškumo
ugdymo.
Kovo 24 d. Prezidentas pirmininkauja Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų
projektų komisijos posėdžiui.
Kovo 24 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė kartu su LiJOT
viceprezidentu dalyvavo apskrities jaunimo organizacijų tarybos susitikime.

Kovo 24 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Narių koordinatore
Simona Statauskaite dalyvavo Jaunimo reikalų departamento teminiame susitikime.
Kovo 28 d. K. Poškutė pateikė komentarus JRT ruošiamoms rekomendacijoms
psichikos sveikatos tema.
Kovo 29 d. Prezidentas dalyvavo Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“
darbo grupėje.
Kovo 29 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje apie socialinio poveikio matavimą su
jaunimu dirbančiose organizacijose.
Kovo 29 d. K. Poškutė dalyvavo Lyderių dialogo diskusijoje ir pasidalino mintimis
apie psichikos sveikatos svarbą ir tvarumo sąsajas su psichikos sveikata.
Kovo 30 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto
neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualioje diskusijoje „Karo pabėgėliai Lietuvoje: visavertė integracija ir kultūrinės
įtampos“.
Kovo 30 d. K. Poškutė dalyvavo susitikime su JRD atstovais su tikslu aptarti psichikos sveikatos stiprinimo galimybes jaunimo darbuotojams ir bendrai jaunimui.
Kovo 31 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje su Trečiojo amžiaus universiteto
studentais.
Kovo 31 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo
nuotoliniame susitikime su Baltijos Jūros Valstybių Tarybos atstove
A. Mayr dėl Baltic Sea Youth Platform.

Narystės ir vidinio
bendradarbiavimo stiprinimas
Kovo 3 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LiJOT Valdybos nare L.
Jodko ir Narių koordinatore S. Statauskaite aptarti Nacionalinių organizacijų
vertinimo sistemą.
Kovo 9 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E.
Jarošaitė ir Eurodesk programos vadovas E. Dambrauskas dalyvavo susitikime su
AIESEC Lietuva dėl mokymų.
Kovo 10 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė turėjo susitikimą su
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”.
Kovo 18 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė prisidėjo prie Rokiškio
jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ organizuoto renginio (čia darbo
grupes vedė LiJOT atstovai Umberto Masi ir Karolina Poškutė).
Kovo 18 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime
su Šiaurės ministrų tarybos direktore H. Nilsson ir P. Jakubčioniu.
Kovo 21 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė turėjo nuotolinį susitikimą su LiPSA Mokymų vadovų komandos koordinatore.
Kovo 22 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E.
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo centro „Mes“ ir Vilniaus jaunimo
informacijos ir savanorystės centro JIK darbuotojomis.
Kovo 23 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė turėjo susitikimą su
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”.
Kovo 28 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė
dalyvavo skambutyje su Eurodesk Lietuva partneriu iš Vilniaus centrinės
bibliotekos nauju atstovu, kuriame aptarė kilusius klausimus ir darbo eigą.
Kovo 30 d. LiJOT Biuro vadovė V. Ražinskytė vedė mokymus VJOSAS apie vidinę
komandos komunikaciją.
Kovo 30 d. LiJOT komunikacijos koordinatorė K. Pašukytė vedė mokymus VJOSAS
apie organizacijos išorinę komunikaciją.

LiJOT vystymas

Kovo 5 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. Jarošaitė
dalyvavo susitikime su LiJOT Valdybos nare J. Kavaliauskaite dėl einamųjų klausimų
aptarimo.
Kovo 6 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius
nuotoliniame susitikime su Jaunimo biuru.

J.

Janulevičius

dalyvavo

Kovo 8 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo nuotoliniame susitikime su Valdybos nariu U. Masi dėl tarptautinių reikalų vystymo ir plėtojimo.
Kovo 9 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo mokymuose
„Copywriting on Social media“.
Kovo 11 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. Jarošaitė
dalyvavo susitikime su LiJOT Valdybos nare K. Poškute dėl einamųjų klausimų
aptarimo.
Kovo 15 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė ir LiJOT Prezidentas
turėjo metinį pokalbį.
Kovo 16 d. K. Poškutė susitiko su LiJOT biuro nariu J. Janulevičiumi dėl Jaunimo
biuro veiklos.
Kovo 16–20 d. LiJOT Biuro vadovė V. Ražinskytė kartu su LiJOT Narių koordinatore
S. Statauskaite dalyvavo mokymuose Estijoje apie poveikio matavimą.
Kovo 20 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius
nuotoliniame susitikime su Jaunimo biuru.

J.

Janulevičius

dalyvavo

Kovo 25 d. LiJOT biuro išplėstinis posėdis.
Kovo 27 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius organizavo Jaunimo
biuro konsultacijų mokymus.
Kovo 27 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius organizavo ir dalyvavo nuotoliniame Jaunimo biuro pusmečio veiklos įsivertinime.

Kovo 28 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo
nuotoliniame susitikime su Valdybos nariu U. Masi dėl tarptautinių reikalų vystymo
ir plėtojimo.

Jaunimo galios didinimas
Kovo 1–4 d. Prezidentas dalyvavo Laisvės TV organizuojamoje 4 dienų Rusijos ambasados apgulties renginyje.
Kovo 2 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. Jarošaitė
dalyvavo susitikime su Lietuvos psichologijos studentų asociacija dėl informacijos
atnaujinimo žinauviską.lt puslapyje.
Kovo 4 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo metų.
Kovo 5 d. vyko konferencija „Man ne dzin dėl Europos ateities“.
Kovo 7 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo
tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo metų.
Kovo 10 d. LiJOT narių koordinatorė Simona Statauskaitė kartu su LiJOT tarptautinių reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi dalyvavo Jaunimo biuro organizuotuose debatuose Šiauliuose.
Kovo 14 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo
tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo metų.
Kovo 15 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo
informaciniame virtualiame seminare apie DiscoverEU programos atsinaujinimą.
Kovo 18 d. K. Poškutė moderavo diskusiją apie psichikos sveikatos raštingumą
regionuose Rokiškyje vykusiame renginyje.
Kovo 21 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo
tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo metų.
Kovo 28 d. Prezidentas dalyvavo Jaunimo metų ambasadorių įvadiniame
susitikime.
Kovo 28d. K. Poškutė dalyvavo susitikime su JRD atstovais su tikslu sustiprinti bendradarbiavimą tarp jaunimo darbuotojų, jaunimo tyrėjų ir jaunimo politikos
formuotojų.
Kovo 28 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo
tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo metų.

Kovo 29 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Jaunimo
biuro diskusijoje Utenoje „Ką veikti Utenoje, kai nėra ką veikti?“.
Kovo 30–31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Dambrauskas ir Eurodesk
Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo parodoje „Studijos ir karjera
2022“, kurioje pristatė „Žinau viską“.

