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Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos
ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2022 m.

birželio mėnesio veikla pagal LiJOT veiklos kryptis.

LiJOT savo veikloje remiasi 4 kryptimis, kurios 
numatytos 2019–2023 m. veiklos strategijoje.
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Svarbiausios veiklos

● LiJOT komanda suorganizavo birželio 14 d. atminties akciją „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“.

● Suorganizuotas reivas Ukrainai „We will rave on Putin’s grave“, 
kurio metu paaukota daugiau nei 1 000 eur. Ukrainai.

● LiJOT prezidentas D. Katelė dalyvavo Palangoje vykusioje Žemaiti-
jos jaunimo akademijoje, NVO koalicijos išplėstiniame susitikime,    
Seimo laikinosios bendradarbiavimo su Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba darbo grupės susitikime, diskusijoje Birštone apie jaunimo 
įgalinimą, susitikime su premjerės patarėja Aiste Kairiene dėl         
Jungtinių tautų jaunimo delegato.

● LiJOT prezidentas D. Katelė kartu su Jaunimo reikalų taryba rengė 
rekomendacijas dėl informacinio raštingumo.

● LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo 
Baltic Sea Parliamentary Youth forum Stokholme, Stockholm+50    
konferencijoje Stokholme.

● LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius kartu su 
partneriais parengė edukacines korteles jauniems žmonėms apie 
NATO.

● LiJOT komunikacijos koordinatorė K. Pašukytė ir narių koordinatorė 
S. Statauskaitė kartu su Tolerantiško jaunimo asociacija vykdė komu-
nikacinę kampaniją dėl Civilinės partnerystės įteisinimo Lietuvoje.

● Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo skambutyje su Eurodesk Lietuva regioniais partneriais: Šiaulių 
jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Šv. Ignaco Lojo-
los kolegija, Jaunimo asociacija „O maš“.

● Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė 
parengė atmintinę Eurodesk Lietuva regioniniams partneriams apie 
My.eurodesk.eu platformą.

● LiJOT viceprezidentas L. Stravinskas ir Valdybos narys D. Ilkevič 
rengė LiJOT pozicijos / nuomonės projektą dėl daugybinės pilietybės 
Lietuvoje įteisinimo.

● LiJOT viceprezidentas L. Stravinskas siuntė laiškus Seimo nariams 
dėl palaikymo įstatymo projektui, kuriuo įtvirtinamas 1,2 % GPM sky-
rimas tik NVO sektoriui.

● LiJOT biuro vadovas V. Grigalevičius pradėjo diegti naujus tikslingo 
Biuro veikimo mechanizmus. Susipažino su LiJOT struktūromis,         
vidinėmis tvarkomis bei administravimo sistemomis. 

● LiJOT narių koordinatorė S. Statauskaitė dirbo ties informavimu ir 
konsultavimu dėl JRA skelbiamų konkursų, dirbo darbo grupėje dėl 
SJRT skirto leidinio kūrimo.

● LiJOT valdybos narė G. Kučytė pirmininkavo Panevėžio rajono        
jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai.

● LiJOT valdybos narė G. Kučytė atliko SJOT kokybės standartus      
Jonavos Rajono Jaunimo Visuomeninių Organizacijų Sąjungai            
„Apskritas Stalas“ ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas 
stalas“.

● LiJOT valdybos narė G. Kučytė dalyvavo solidarumo korpuso      
kokybės ženklo komiteto posėdyje.

● LiJOT komanda birželį dirbo ir toliau tęsia darbus organizuojant   
rugpjūčio 19–21 d. vyksiantį Lietuvos jaunimo forumą („Dalinkis 
vasara“ 2022.
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