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P O K Y Č I A ILiJOT



Kartu su 
     Ukraina!

• Susitikimai su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro 
Beshta ir su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje            
Valdemaru Sarapinu.

• Rusijos jaunimo organizacijų tarybos teisių Europos    
jaunimo forume suspendavimas ir darbas dėl šios organi-
zacijos pašalinimo iš Europos jaunimo forumo narių.



Konferencija apie Ukrainoje vyraujančią       
situaciją, kokios iniciatyvos dėl to imasi jauni 
(ir ne tik) žmonės, kaip mes galime pagelbėti 
Ukrainos Tautai ir kodėl kiekvienas palaikymo 
žingsnis yra itin svarbus.



Susitikome prieš Simono Daukanto aikštę, kur 
pilietinės visuomenės atstovai išreiškė palai-
kymą ir paramą Lietuvos Respublikos pozicijai 
dėl kandidatės į Europos Sąjungą statuso       
suteikimo Ukrainai. 



Renginio metu surinkta virš 1000 eur. Ukrainai 
paremti (620 eur. – renginio metu, 400 eur. – 
tiesioginių aukų).

LiJOT teiktos rezoliucijos „Motion on Limiting 
Economic Ties with the Russian Federation in 
Response to the War in Ukraine“ patvirtinimas 
Europos jaunimo forumo Narių Taryboje 
(Asamblėjoje).



LiJOT
nariai

Naudų paketas
Pagal dalyvių sąrašus, LiJOT vedė 5 mokymus tiek SJOT, tiek 
Nacionalinėms organizacijoms, tačiau tai ne itin atspindi 
realų mokymų skaičių, kadangi dažnais atvejais LiJOT kon-
sultuoja pačius vadovus tiesiogiai ir teikia pagalbą kilus 
klausimų. Projektų teikimo metu, LiJOT konsultavo organi-
zacijų vadovus. Nepaisant dalyvių sąrašų, realus mokymų 
skaičius yra didesnis.

Veiklos kokybės standartai
Atlikti 4 SJOT vertinimai ir 1 nacionalinės organizacijos ver-
tinimas.



Konferencija apie Ukrainoje vyraujančią       
situaciją, kokios iniciatyvos dėl to imasi jauni 
(ir ne tik) žmonės, kaip mes galime pagelbėti 
Ukrainos Tautai ir kodėl kiekvienas palaikymo 
žingsnis yra itin svarbus.

LiJOT
nariai

Susitikimai su organizacijomis

• LiJOT dalyvavimas organizacijų renginiuose ir veiklose.
• Per savaitę siekiame susitikti bent su 2 organizacijų          
vadovais. 
• Susitikimų metu visada stengiamės įsigilinti į organizaci-
jų problemas ir kaip jas galėtume padėti išspręsti, pri-
statome LiJOT veiklos aktualijas.
• Reguliariai dalinamasi organizacijoms aktualia informaci-
ja LiJOT narių grupėje. 
• Išsiųsti 36 naujienlaiškiai LiJOT nariams.



Susitikome prieš Simono Daukanto aikštę, kur 
pilietinės visuomenės atstovai išreiškė palai-
kymą ir paramą Lietuvos Respublikos pozicijai 
dėl kandidatės į Europos Sąjungą statuso       
suteikimo Ukrainai. 

LiJOT 30-asis gimtadienis

• Tiek LiJOT žinomumą regionuose didinanti socialinė kampanija, tiek fizinis 

renginys.

• Gimtadienio savaitės metu, kiekvieną dieną į socialinius tinklus buvo          

talpinami sveikinimai vaizdo įrašų formatu. 

• 3 dienas regionuose vyko LiJOT inicijuotos socialinės akcijos, kuriomis 

buvo siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo politikos stigmas.

• 3 dienų renginys Bernardinų kieme, Vilniuje: diskusijos, koncertai,              

gimtadienio minėjimas.Idėja

  klausimui 

     kilo dėl vis 

  mažėjančio jaunų 

žmonių įsitraukimo 

       į JNVO. 



Renginio metu surinkta virš 1000 eur. Ukrainai 
paremti (620 eur. – renginio metu, 400 eur. – 
tiesioginių aukų).

LiJOT teiktos rezoliucijos „Motion on Limiting 
Economic Ties with the Russian Federation in 
Response to the War in Ukraine“ patvirtinimas 
Europos jaunimo forumo Narių Taryboje 
(Asamblėjoje).



Veiklos
viešinimas

Viešinimo priemonės

• Socialiniai tinklai („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“)

• LiJOT svetainė www.lijot.lt

• LiJOT naujienlaiškis „KAS NAUJO LIJOT?“

• LiJOT pristatymai, veiklos viešinimas renginiuose ir 

iniciatyvose

• Žiniasklaida, naujienų portalai

• Viešinimas bendradarbiaujant su partneriais

•Tradicinės reklamos priemonės



• LiJOT dalyvavimas organizacijų renginiuose ir veiklose.
• Per savaitę siekiame susitikti bent su 2 organizacijų          
vadovais. 
• Susitikimų metu visada stengiamės įsigilinti į organizaci-
jų problemas ir kaip jas galėtume padėti išspręsti, pri-
statome LiJOT veiklos aktualijas.
• Reguliariai dalinamasi organizacijoms aktualia informaci-
ja LiJOT narių grupėje. 
• Išsiųsti 36 naujienlaiškiai LiJOT nariams.

Veiklos
viešinimas

Pasiekiamumas

„Facebook“ – 11 710 sekėjai (2021 m. – 11 310 sekėjų),

pasiekiamumas: 313 970 (2021 m. – 233 137).

„Instagram“ – 1 748 sekėjai (2021 m. – 1 630 sekėjų), pasiekiamu-

mas: 23 714 (2021 m. – 63 917).

www.lijot.lt – vidutiniškai per mėnesį puslapyje apsilankoma 

4700 kartų (2021 m. – 3 000 kartų).



Idėja

  klausimui 

     kilo dėl vis 

  mažėjančio jaunų 

žmonių įsitraukimo 

       į JNVO. 

Veiklos
viešinimas

Žiniasklaida

Regioninėje ir nacionalinė-

je žiniasklaidoje / naujienų 

portaluose apie LiJOT 

veiklą buvo paskelbta 16 

kartų.



Veiklos
viešinimas

Komunikacinė kampanija
dėl civilinės partnerystės įstatymo



Veiklos
viešinimas

LiJOT komanda sako „Labas“



Atstovavimas

• Jaunimo metų atidarymo renginys, į kurį susirinko daugiau 
negu 500 jaunų žmonių iš visos Lietuvos.
• Jaunimo metų minėjimo renginiai skirtingose Lietuvos      
savivaldybėse.
• Besitęsiantis Jaunimo metų iniciatyvų konkursas.
• Jaunimo metams skirtos diskusijos.

Jaunimo metai



Atstovavimas

Siekiame, kad balsavimas nuo 16-os metų savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose būtų įgyvendintas kaip įmanoma 
greičiau. Tam naudojame ne tik oficialus formatus (pvz., 
susitikimus su sprendimų priėmėjais), bet ir minkštuosius 
formatus, pavyzdžiui, diskusijas.

Jaunimo galios didinimas



Atstovavimas Susitikimai su:

• Premjere Ingrida Šimonyte;

• Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen;

• Lietuvos ambasadoriumi prie ES Arnoldu Pranckevičiumi;

• Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Valdemaru Sarapinu;

• Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro Beshta;

• Socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene;

• Kultūros ministru Simonu Kairiu;

• Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

   Seime seniūne Radvile Morkūnaite-Mikulėniene;

• Laisvės frakcijos Seime seniūnu Vytautu Mitalu;

• Užsienio reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu;

Ir kt.

Bendradarbiavimas su
institucijomis



Susitikimai su:

• Premjere Ingrida Šimonyte;

• Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen;

• Lietuvos ambasadoriumi prie ES Arnoldu Pranckevičiumi;

• Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Valdemaru Sarapinu;

• Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro Beshta;

• Socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene;

• Kultūros ministru Simonu Kairiu;

• Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

   Seime seniūne Radvile Morkūnaite-Mikulėniene;

• Laisvės frakcijos Seime seniūnu Vytautu Mitalu;

• Užsienio reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu;

Ir kt.

• Lietuvos Respublikos Seimas;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
• Užsienio reikalų ministerija;
• Krašto apsaugos ministerija;
• Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje;
• Europos parlamento informacijos biuras;
• Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje;
• Petro Auštrevičiaus biuras;
• Council of Baltic Sea States; 
• NATO Public Diplomacy Division.

Bendradarbiavimas su
institucijomis

Atstovavimas

Periodiškai vykstantys susitikimai su skirtingais Seimo nariais, institucijų vadovais bei atstovais, 
siekiant atliepti LiJOT narių interesus, spręsti kylančias problemas.



Pozicijų ir rezoliucijų
įgyvendinimas, pasiūlymai

Atstovavimas
Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų vadovų nuo 16 metų
 
Kartu su Seimo nariu Mariumi Matijošaičiu tęsiamas aktyvus 
darbas tam, kad šis pokytis būtų įgyvendintas. Nuo balandžio 
apie šį klausimą buvo ne kartą kalbama skirtinguose               
formatuose, diskutuota ir Laikinojoje bendradarbiavimo su 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba grupėje.

Pozicija dėl balsavimo nuo 16 m. 
savivaldybių  tarybų ir merų rinkimuose
 
Aktualiausias pusmečio klausimas LiJOT darbotvarkėje. Apie jį diskutuota su premjere Ingrida Šimo-
nyte, Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos Seime seniūne Radvile Morkūnaite-Mikulėniene, kitais frakcijų seniūnais, politikais, taip pat 
skirtinguose formatuose valstybinėse institucijose, diskusijose.

Pozicija dėl Jungtinių tautų      
jaunimo programos delegato 
įgyvendinimo Lietuvoje



Siekiame, kad balsavimas nuo 16-os metų savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose būtų įgyvendintas kaip įmanoma 
greičiau. Tam naudojame ne tik oficialus formatus (pvz., 
susitikimus su sprendimų priėmėjais), bet ir minkštuosius 
formatus, pavyzdžiui, diskusijas.

Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų vadovų nuo 16 metų
 
Kartu su Seimo nariu Mariumi Matijošaičiu tęsiamas aktyvus 
darbas tam, kad šis pokytis būtų įgyvendintas. Nuo balandžio 
apie šį klausimą buvo ne kartą kalbama skirtinguose               
formatuose, diskutuota ir Laikinojoje bendradarbiavimo su 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba grupėje.

Toliau tęsiamas darbas, kad būtų užtikrintas visavertis 
Jungtinių Tautų Jaunimo Delegato (JT JD) programos 
Lietuvoje įgyvendinimas ir oficialus JT JD  programos 
patvirtinimas. 

Atstovavimas

· Įvyko susitikimas su Aiste Kairiene, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja    
švietimo, mokslo ir inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais. Susitikimai su 
Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurių metu 
aptartos JT JD programos Lietuvoje įgyvendinimo galimybės.

· Spalio mėnesį įvyko JT JD programai deleguoto Klaudijaus Melio, Tarptautinių reikalų      
koordinatoriaus Juliaus Janulevičiaus ir Valdybos nario Umberto Masi susitikimas, kuriame         
aptartas planas ir apsibrėžtos veikimo kryptys, siekiant užtikrinti sėkmingą JT JD                
programos patvirtinimą iki Pavasario asamblėjos.



Atstovavimas

Pozicija dėl smurto artimoje aplinkoje
 
Apie tai kalbėtasi parlamente. Kartu su Seimo nariais svarstėme, ką išvien galėtume nuveikti, kad 
klausimas pajudėtų į priekį. Vis dėlto parlamentarai kone vieningai kalbėjo apie tai, kad šiam klau-
simui pajudėti iš mirties taško bus sudėtinga.

Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje
 
Reiškėme palaikymą vykstantiems procesams parlamente, plačiau diskutavome uždaruose                
formatuose, svarstėme, ką būtų galima padaryti, kad klausimas užtikrintai judėtų Seime.

Pozicija dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo
 
Šiuo klausimu diskutuota su skirtingais parlamento nariais, 
kone visų Seimo frakcijų seniūnais, Seimo pirmininke                   
V. Čmilyte-Nielsen, premjere I. Šimonyte. LiJOT iniciatyva       
organizuota kampanija socialiniuose tinkluose, kuria 
išreiškiame palaikymą Partnerystės įstatymui.

· Įvyko susitikimas su Aiste Kairiene, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja    
švietimo, mokslo ir inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais. Susitikimai su 
Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurių metu 
aptartos JT JD programos Lietuvoje įgyvendinimo galimybės.

· Spalio mėnesį įvyko JT JD programai deleguoto Klaudijaus Melio, Tarptautinių reikalų      
koordinatoriaus Juliaus Janulevičiaus ir Valdybos nario Umberto Masi susitikimas, kuriame         
aptartas planas ir apsibrėžtos veikimo kryptys, siekiant užtikrinti sėkmingą JT JD                
programos patvirtinimą iki Pavasario asamblėjos.



Ką veikiame jaunimo politikoje?

Atstovavimas

Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje
 
Reiškėme palaikymą vykstantiems procesams parlamente, plačiau diskutavome uždaruose                
formatuose, svarstėme, ką būtų galima padaryti, kad klausimas užtikrintai judėtų Seime.

Pozicija dėl partnerystės Lietuvoje įteisinimo
 
Šiuo klausimu diskutuota su skirtingais parlamento nariais, 
kone visų Seimo frakcijų seniūnais, Seimo pirmininke                   
V. Čmilyte-Nielsen, premjere I. Šimonyte. LiJOT iniciatyva       
organizuota kampanija socialiniuose tinkluose, kuria 
išreiškiame palaikymą Partnerystės įstatymui.

• Keičiamas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LiJOT 
siekis, kad įstatyme atsirastų jaunimo teisių ir mokinių 
savivaldos sąvokos.

• Vieningai dirbame, kad jaunimo organizacijas pinigai už 
laimėtas projektines paraiškas pasiektų per maksimaliai 
trumpą laiką.

• Kartu su sprendimų priėmėjais ieškome tinkamiausių 
metodų, kuriais galėtume didinti jaunimo aktyvumą 
demokratiniuose procesuose, skatinti jaunimo pilietiškumą.

• Nedviprasmiškai transliuojame žinutę apie medijų
informacinio raštingumo ugdymo būtinybę Rusijos pradėto 
karo Ukrainoje kontekste.

• Vykdomi nuolatiniai susitikimai dėl Jungtinių tautų jaunimo 
delegato programos įgyvendinimo Lietuvoje.



Pozicija dėl balsavimo nuo 16 m. 
savivaldybių  tarybų ir merų rinkimuose
 
Aktualiausias pusmečio klausimas LiJOT darbotvarkėje. Apie jį diskutuota su premjere Ingrida Šimo-
nyte, Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos Seime seniūne Radvile Morkūnaite-Mikulėniene, kitais frakcijų seniūnais, politikais, taip pat 
skirtinguose formatuose valstybinėse institucijose, diskusijose.

JRT
aktyvumas

Valdybos
aktyvumas

● Raimonda Bogužaitė: 3/3

● Urtė Petrulytė: 2/3

● Klėja Merčaitytė: 3/3

● Klaudijus Melys: 3/3

● Domantas Katelė: 3/3

● Vladas Polevičius: 2/3

Vadovų
klubai

● Benas Marcalis: 6/7

● Daniel Ilkevič: 6/7

● Domantas Katelė: 7/7

● Gabrielė Kučytė: 6/7

● Justė Kavaliauskaitė: 7/7

● Karolina Poškutė: 7/7

● Kotryna Briedytė: 6/7

● Lukas Stravinskas: 5/7

● Umberto Masi: 6/7

● Š. m. sausio 20 d.

● Š. m. balandžio 14 d.

● Š. m. rugpjūčio 16 d. 

(vienintelis su sprendimu; 

sprendimas negaliojantis).



Tarptautiniai
reikalai

Europos Sąjungos jaunimo 
konferencija Strasbūre (nuotolinė) 
(U. Masi, J. Janulevičius, 
P. Virbašius) 

Europos Sąjungos “Industry days” 
Briuselyje
(J. Janulevičius)

Bonos proceso koordinacinės 
grupės susitikimai
(J. Janulevičius, K. Poškutė)

“Baltic Youth Foundation” 
Valdybos susirinkimai
(J. Janulevičius)

Tarptautinių reikalų darbo 
grupės koordinavimas
(U. Masi, J. Janulevičius)

Europos Sąjungos jaunimo 
konferencija Čekijoje 
(U. Masi, J. Janulevičius, 
P. Virbašius) 

Europos jaunimo forumo Narių 
Taryba (Asamblėja) Briuselyje
(U. Masi) 

Toliau tęsiamas darbas, kad būtų užtikrintas visavertis 
Jungtinių Tautų Jaunimo Delegato (JT JD) programos 
Lietuvoje įgyvendinimas ir oficialus JT JD  programos 
patvirtinimas. 

· Įvyko susitikimas su Aiste Kairiene, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja    
švietimo, mokslo ir inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais. Susitikimai su 
Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurių metu 
aptartos JT JD programos Lietuvoje įgyvendinimo galimybės.

· Spalio mėnesį įvyko JT JD programai deleguoto Klaudijaus Melio, Tarptautinių reikalų      
koordinatoriaus Juliaus Janulevičiaus ir Valdybos nario Umberto Masi susitikimas, kuriame         
aptartas planas ir apsibrėžtos veikimo kryptys, siekiant užtikrinti sėkmingą JT JD                
programos patvirtinimą iki Pavasario asamblėjos.

● Š. m. sausio 20 d.

● Š. m. balandžio 14 d.

● Š. m. rugpjūčio 16 d. 

(vienintelis su sprendimu; 

sprendimas negaliojantis).



Tarptautiniai
reikalai

EURODESK AISBL Asamblėja 
Kroatijoje
(A. Klimkevičiūtė, E. Mikulskis) 

Stockholm+50 renginys Švedijoje
(U. Masi, J. Janulevičius) 

Pirmininkavimas Šiaurės-Baltijos 
jaunimo tarybų bendradarbiavimo 
blokui
(U. Masi, J. Janulevičius) 

Baltijos jūros jaunimo platformos 
partnerių susitikimai
(J. Janulevičius)

Baltijos jūros valstybių tarybos 
susitikimai
(J. Janulevičius)

ERYICA diskusija dėl koordinuotos 
pagalbos pabėgeliams iš Ukrainos
(E. Jarošaitė, J. Janulevičius)

Dalyvavimas “Baltic Sea Parliamen-
tary Youth forum” Švedijoje
(J. Janulevičius)

· Įvyko susitikimas su Aiste Kairiene, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės patarėja    
švietimo, mokslo ir inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais. Susitikimai su 
Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurių metu 
aptartos JT JD programos Lietuvoje įgyvendinimo galimybės.

· Spalio mėnesį įvyko JT JD programai deleguoto Klaudijaus Melio, Tarptautinių reikalų      
koordinatoriaus Juliaus Janulevičiaus ir Valdybos nario Umberto Masi susitikimas, kuriame         
aptartas planas ir apsibrėžtos veikimo kryptys, siekiant užtikrinti sėkmingą JT JD                
programos patvirtinimą iki Pavasario asamblėjos.



Tarptautiniai
reikalai

Tarptautinė konferencija “The 
Rhythm of Youth” Klaipėdoje
(J. Janulevičius)

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Punske
(J. Janulevičius, E. Jarošaitė)

Diskusija su Eurokomisare Elisa 
Ferreira Briuselyje
(J. Janulevičius)

Kartu su YEE (Čekija) įgyvendintas 
aplinkosaugos ir komunikacijos 
projektas Lietuvoje (2 510 eur.)
(J. Janulevičius)

#YouthGenerationNATO 
projektas (8 000 eur.)
(J. Janulevičius)

Konferencija dėl demokratijos ir 
jaunimo dalyvavimo Norvegijoje
(D. Katelė, V. Grigalevičius,
 J. Janulevičius)

Susitikimai su jaunimo iniciatyvų 
atstovais Danijoje
(J. Janulevičius)

“Youth Network Event” Briuselyje
(M. Gadliauskaitė)



● Raimonda Bogužaitė: 3/3

● Urtė Petrulytė: 2/3

● Klėja Merčaitytė: 3/3

● Klaudijus Melys: 3/3

● Domantas Katelė: 3/3

● Vladas Polevičius: 2/3

Tarptautiniai
reikalai

ReGeneration2030 renginys 
Alandų salose
(B. Markovskytė, A. Kundrotaitė)

Žmogaus teisių forumas Italijoje
(G. Lebedeva)

ES jaunimo dialogas
Nuo 2022 m. sausio 1 d. LiJOT,           
pasitelkdama „Jaunimo biuro“ 
narius, vykdo 9-ąjį ES jaunimo dialo-
go ciklą. Šio Jaunimo dialogo ciklo 
tikslai:

• Teigiami ekologiniai pokyčiai      
kuriant tvarią ir žalią Europą;
• Jaunų žmonių diskriminacijos             
visuomenėje mažinimas.



Per 2022 metus Lietuvoje šia tema:

• Įvyko 5 fiziniai renginiai, kuriuose buvo 
diskutuojama apie ES jaunimo dialogo  
prioritetines temas (renginiuose dalyvavo 
apie 270 jaunų žmonių); 

• Įvyko 11 fizinių konsultacijų su jaunimu, 
kuriose buvo pristatomas ES jaunimo dialo-
go procesas ir renkama jaunų žmonių nuo-
monė prioritetinėmis temomis (konsultaci-
jose dalyvavo 119 jaunų žmonių);
 
• Buvo deleguoti 6 jaunimo atstovai į ES    
jaunimo konferencijas Prancūzijoje (nuoto-
liniu būdu) bei Čekijoje;

• Suorganizuoti 2 mokymai Jaunimo biuro 
savanoriams;

• Vykdytos komunikacijos kampanijos apie 
prioritetinius ciklo tikslus.

ES jaunimo dialogas

Tarptautiniai
reikalai



Jaunimo biuras

LiJOT įkurtas savanorių tinklas „Jaunimo biuras“ savo veiklą vykdo jau trečius 
metus. Šiuo metu čia savanoriauja 19 jaunų žmonių. Jų tikslas – surinkti jaunimo 
nuomonę viena ar kita Jaunimo dialogo ciklui aktualia tema, sukurti tiesioginį kon-
taktą su jaunimu, jį išgirsti. 

Per 2022 metus tiesiogiai įvairių renginių ar konsultacijų metu buvo pasiekta apie 
400 jaunų žmonių. Dėka vykdytų konsultacijų buvo surinkta informacija apie      
jaunimo situaciją Lietuvoje tvarumo ir jaunų žmonių diskriminacijos temomis.



Nacionaliniu mastu

• „Dalinkis vasara“ informacinė kampanija. Visa kampanija vyko socialiuose 
tinkluose, buvo keliami informaciniai įrašai į „Facebook“ ir „Instagram“, 
trumpi vaizdo įrašai (reels) apie savanoriavimo ir praktikos galimybes 
užsienyje, renginius, vykstančius Lietuvoje vasaros metu.

• Šiuo metu vyksta mobilumo kampanija Time to Move. 



Regioniniu mastu

• „Dalinkis vasara“ ir „Time to move“ kampanijų vykdymas.
• Regioniniai partneriai organizavo renginius mobilumo temomis, viešino 
Eurodesk tinklą ir „Žinau viską“.
• Vizitacijų skaičius – 39.
• Balandžio 20 d. vyko regioninių partnerių nacionalinis susitikimas.
Spalio 8–9 d. Vyko regioninių partnerių antrasis nacionalinis susitikimas.



Eurodesk Lietuva savanorių tinklas

• Įvyko vienas viešas Eurodesk Lietuva savanorių kvietimas, per kurį 
prisijungė 24 savanoriai. 
• Vasario 18 d. vyko įvadiniai mokymai naujiems prisijungusiems savanoriams.
• Vasario 19 d. vyko Eurodesk Lietuva nacionalinis savanorių susitikimas.
• Balandžio 16 d. vyko Eurodesk savanorių I ketvirčio susitikimas.
• Rugpjūčio 8 d. Vyko Eurodesk Lietuva nacionalinis savanorių susitikimas.
Eurodesk savanoriai dalyvavo Eurodesk partnerių susitikime.



• Išleistas 4-asis „Žinau viską“ žurnalo numeris.
• Atsakytos 248 užklausos jauniems žmonėms.
• Sausio 28 d. vyko Eurodesk Lietuva regioninių partnerių 
gerųjų patirčių pasidalinimo virtualus susitikimas .
• Vyko Eurodesk asamblėja ir tarptautinis Eurodesk tinklo 
susitikimas (A. Klimkevičiūtė, E. Mikulskis).
• Vyko Eurodesk Newcomers mokymai (A. Klimkevičiūtė, 
E. Mikulskis).



Nacionaliniu mastu

• „Dalinkis vasara“ informacinė kampanija. Visa kampanija vyko socialiuose 
tinkluose, buvo keliami informaciniai įrašai į „Facebook“ ir „Instagram“, 
trumpi vaizdo įrašai (reels) apie savanoriavimo ir praktikos galimybes 
užsienyje, renginius, vykstančius Lietuvoje vasaros metu.

• Šiuo metu vyksta mobilumo kampanija Time to Move. 

• Gerėjanti naujienų kokybė (redakcine, vizualine, informacijos kokybės prasme), su-

laukiama daugiau įsitraukimo ir reakcijų soc. tinkluose. Dirbama ties vizualiniais     

pokyčiais, naujais šablonais, visko daug, bet struktūriškai: prie temų įvairovės ir gausos 

daug dėmesio skiriama emocinės sveikatos temoms (sukurta papildoma skiltis).

• Sėkmingai iškomunikuojamos įvairių kampanijų (Time to Move, „Dalinkis vasara“) 

žinutės, pasitelkiant puslapį, soc. tinklus bei naujienlaiškį. Nuolat generuojamos idėjos 

naujoms mini kampanijoms.

• Teminiai naujienlaiškiai pritraukė daugiau prenumeratorių

(pastebimas procentiškai didesnis skaitančiųjų skaičius).



Regioniniu mastu

• „Dalinkis vasara“ ir „Time to move“ kampanijų vykdymas.
• Regioniniai partneriai organizavo renginius mobilumo temomis, viešino 
Eurodesk tinklą ir „Žinau viską“.
• Vizitacijų skaičius – 39.
• Balandžio 20 d. vyko regioninių partnerių nacionalinis susitikimas.
Spalio 8–9 d. Vyko regioninių partnerių antrasis nacionalinis susitikimas.

• Jaunieji žurnalistai prisideda prie Žinau viską, paskelbė 11 informacinių straipsnių.

• Paskelbta antroji šiais metais atranka, todėl JŽ tinklą netrukus turėtų papildyti nemažai jaunųjų 

žurnalistų.

• Ieškoma būdų, kaip įdarbinti jų gebėjimus, pradėta rinkti informacija apie jų įgūdžius, skiriama 

daugiau laiko komunikacijai su kiekvienu asmeniškai, siekiant išsiaiškinti, prie kurių darbų          

labiausiai galėtų/norėtų prisidėti.

• Siekiama įgyvendinti kiek įmanoma daugiau JŽ idėjų – viena iš jų tinklalaidė, orientuota į        

menininkus, ties kurios idėjų išpildymu vyksta aktyvūs darbai.

• Šiuo metu rašomos „Nepatogaus kino” filmų recenzijos, tekstai 

mobilumo, emocinės sveikatos temomis.

Naujienlaiškį prenumeruoja – 1 030 žmonių;
17 074 sekėjų „Facebook“; 2 892 sekėjų „Instagram“.



Eurodesk Lietuva savanorių tinklas

• Įvyko vienas viešas Eurodesk Lietuva savanorių kvietimas, per kurį 
prisijungė 24 savanoriai. 
• Vasario 18 d. vyko įvadiniai mokymai naujiems prisijungusiems savanoriams.
• Vasario 19 d. vyko Eurodesk Lietuva nacionalinis savanorių susitikimas.
• Balandžio 16 d. vyko Eurodesk savanorių I ketvirčio susitikimas.
• Rugpjūčio 8 d. Vyko Eurodesk Lietuva nacionalinis savanorių susitikimas.
Eurodesk savanoriai dalyvavo Eurodesk partnerių susitikime.

Jaunimo
informavimas
ir konsultavimas

• Susitikimai su partneriais /vizitacijos: aplankyti 8 

partneriai;

• Susitikimai su potencialiais partneriais: iš 6 

prisijungė – 4;

• Surengti LiJOT biuro vidiniai mokymai jaunimo infor-

mavimo ir konsultavimo tema;

• Susitikimai su savivaldybių merais ir / ar adminis-

tracijos atstovais dėl JIK tinklo plėtros regionuose 

(Panevėžio raj., Ignalina, Vilnius, Molėtai);

• ERYICA tinklo susitikimai, nuotoliniai seminarai,   

paskaitos, diskusijos – viso sudalyvauta 5             

skirtinguose renginiuose;

• Susitikimas su ERYICA direktore Eva Reina aptarti 

tolimesnes bendradarbiavimo tinkle galimybes;

• Nacionalinis JIK darbuotojų nuotolinis susitikimas. 

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
partneriai surengė 41 renginį JIK 
tematika, kuriame dalyvavo 
1027 jauni žmonės, suteikė 1419 
konsultacijų, iš kurių – 811 kon-
taktiniu būdu. 



• Išleistas 4-asis „Žinau viską“ žurnalo numeris.
• Atsakytos 248 užklausos jauniems žmonėms.
• Sausio 28 d. vyko Eurodesk Lietuva regioninių partnerių 
gerųjų patirčių pasidalinimo virtualus susitikimas .
• Vyko Eurodesk asamblėja ir tarptautinis Eurodesk tinklo 
susitikimas (A. Klimkevičiūtė, E. Mikulskis).
• Vyko Eurodesk Newcomers mokymai (A. Klimkevičiūtė, 
E. Mikulskis).

• Susitikimai su partneriais /vizitacijos: aplankyti 8 

partneriai;

• Susitikimai su potencialiais partneriais: iš 6 

prisijungė – 4;

• Surengti LiJOT biuro vidiniai mokymai jaunimo infor-

mavimo ir konsultavimo tema;

• Susitikimai su savivaldybių merais ir / ar adminis-

tracijos atstovais dėl JIK tinklo plėtros regionuose 

(Panevėžio raj., Ignalina, Vilnius, Molėtai);

• ERYICA tinklo susitikimai, nuotoliniai seminarai,   

paskaitos, diskusijos – viso sudalyvauta 5             

skirtinguose renginiuose;

• Susitikimas su ERYICA direktore Eva Reina aptarti 

tolimesnes bendradarbiavimo tinkle galimybes;

• Nacionalinis JIK darbuotojų nuotolinis susitikimas. 

Jaunimo
informavimas
ir konsultavimas

JIK vadovas

Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų vado-

vas – leidinys jaunimo darbuotojams, padedantis       

kokybiškai teikti JIK paslaugas. Beveik metus trukę       

informacijos atnaujinimo darbai buvo baigti dar rugsėjo 

mėnesį – leidinyje pateikiama informacija atitinka 

gegužę Jaunimo reikalų agentūros patvirtintas dvyliką 

temų. Šiuo metu leidinį maketuoja jaunųjų žurnalistų    

komanda.

Vilniaus jaunimo informavimo ir savanorystės centras imasi iniciatyvos ir pradeda 
koordinuoti taškų Vilniaus savivaldybėje veiklą;

Panevėžio apskritis nuo kitų metų taps pirmąja apskritimi, kurioje kiekvienoje sa-
vivaldybėje veiks po JIK tašką.



Renginiai • LiJOT Žiemos forumas „Nauja realybė“

• 55-oji LiJOT Asamblėja (2022 m. balandžio 23–24 d. Druskininkai)

• Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“



LiJOT
biuras

Adomas Židonis | 2022-07-01–dabar
Aida Klimkevičiūtė | 2022-06-03–dabar
Domantas Katelė | 2022-04-25–dabar
Dominykas Židonis | 2022-08-09–dabar 
Edgaras Dambrauskas | 2022-01-31–2022-06-03
Emilija Jarošaitė | 2021-06-04–2022-07-29
Emilija Pociūtė | 2020-09-15–2022-06-03
Emilis Mikulskis | 2022-08-18–dabar
Guoda Mockaitė | 2022-06-03–2022-07-15
Kamilė Pašukytė | 2021-06-22–2022-08-16; 2022-08-22–dabar
Martyna Puodžiūtė | 2021-06-30–2022-07-04
Patricija Astrauskaitė | 2022-07-15–dabar 
Simona Statauskaitė | 2021-09-24–2022-08-16; 2022-09-01–dabar
Teodoras Mindaugas Ramanauskas | 2019-11-20–2022-02-18 
Vanesa Ražinskytė | 2020-05-08–2022-07-01
Vidmantas Grigalevičius | 2022-07-01–2022-08-31
Viktorija Zujūtė | 2020-08-05–2022-01-28



LiJOT
valdyba

Benas Marcalis | 2021-04-25–dabar
Daniel Ilkevič | 2022-04-25–dabar
Gabrielė Kučytė | 2022-04-25–dabar
Domantas Katelė | 2019-04-29–dabar 
Justė Kavaliauskaitė | 2020-07-20–dabar 
Karolina Poškutė | 2021-04-25–dabar
Kotryna Briedytė | 2021-04-25–dabar
Lauryna Jodko | 2020-07-20–2022-04-25
Lukas Stravinskas | 2022-04-25–dabar
Lukas Kornelijus Vaičiakas | 2019-10-22–2022-04-25
Umberto Masi | 2021-04-25–dabar
Vidmantas Mitkus | 2020-07-20–2021-01-05 

Dagnė Kemežytė (pirmininkė)
Vytautas Pasvenskas
Karolina Pralgauskytė
Vitold Dvorak

Iki Pavasario Asamblėjos: 

Vytautas Pasvenskas, 
Liudvika Streikutė 
Dagnė Kemežytė 
Daniel Ilkevič
Konstantinas Rečkovas

LiJOT
kontrolės
komisija



Vilniaus jaunimo informavimo ir savanorystės centras imasi iniciatyvos ir pradeda 
koordinuoti taškų Vilniaus savivaldybėje veiklą;

Panevėžio apskritis nuo kitų metų taps pirmąja apskritimi, kurioje kiekvienoje sa-
vivaldybėje veiks po JIK tašką.

LiJOT
partneriai

Valstybės lygmeniu:
LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Krašto apsaugos ministeri-
ja, 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, Lietuvos Respublikos Vyriausioji 
rinkimų komisija, LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, VšĮ „NVO teisės institutas“, 
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriai, Euro-
pos socialinio fondo agentūra, Centrinė projektų valdymoagentūra, Lietuvos 
savivaldybių asociacija.

Savivaldybės lygmeniu:
Miesto ir rajono savivaldybės, Klaipėda – Europos jaunimo sostinė.



LiJOT
partneriai

Tarptautiniu lygmeniu:
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, Šiaurės ministrų biuras Lietuvo-
je, NBC (Šiaurės – Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai), Eu-
ropos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir 
kultūros generalinis direktoratas (DGAEC), Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje, Amerikos tarptautinio švietimo taryba, programa „Erasmus+ jau-
niesiems 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 trikam-
pio iniciatyva.

Žiniasklaida
Naujienų portalas DELFI, Lietuvos radijas ir televizija, „Start.fm“.



LiJOT
partneriai

• UAB „Courtyard Vilnius City Center“,
• UAB „Videobankas“,
• VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis Vilniaus avilys),
• UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“,
• AB „Vilniaus pergalė“,
• UAB „Eckes-Granini Baltic“;
• UAB „Malsena“ plius;
• Advokatų profesinė bendrija "Constat";
• UAB „Spaudos departamentas“;
• SIA Bodybalt filialas (The body shop);
•  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.

• Nacionalinė jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija,
• Vilniaus miesto savivaldybė,
• Jaunimo kelionės,
• Maltos ordino pagalbos tarnyba 
(Jaunieji maltiečiai),



Vykdyti /
vykdomi
projektai

● LiJOT koordinacinė veikla;

● Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas;

● Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas Lietuvoje;

● #YouthGenerationNATO;

● Dialogue with youth;

● Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas;

● Britų tarybos projektas: „Jaunimo organizacijų plėtra regionuose“ (“Development of youth 

 organizations in the regions”);

● Narystės mokestis;

● „The Body shop“ parama;

● „Constat“ parama;

● „Youth and Environmental Europe“ parama;

● „LiJOT darbo efektyvinimo ir stiprinimo programa“ (NVO fondas);

● Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID–19

pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijų priemonė;

● Europos Komisijos finansavimas Jaunimo metų vykdymui.



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Parengtas jaunimo teisių vadovas „Žinau viską apie viską“.

○ Su partneriais parengtas Savanoriškos veiklos įstatymo projektas.

○ Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projekto derinimas.

 

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Jaunimo teisių sąvoka Jaunimo politikos pagrindų įstatyme,Mokinių savivaldos sąvoka; 

○ Jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Švietimo įstatyme;

○ Rekomendacijos dėl darbo su negalią turinčiais asmenimis;

○ Periodinis LiJOT leidinys, susijęs su jaunimo teisėmis.

Justė Kavaliauskaitė



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Reakcijos į politinius įvykius, aktualius LiJOT;

○ Išjudintos diskusijos dėl kvotų sistemos keitimo;

○ Parengtas pasiūlymų savivaldybės tarybų ir merų rinkimų programoms dokumentas;

○ Parengta pozicija dėl daugybinės pilietybės Lietuvoje įteisinimo.

 Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Peržiūrėtas LiJOT policy book'as (pozicijų ir rezoliucijų paketas);

○ LiJOT politinės reakcijos laiku ir vietoje.

Lukas Stravinskas



• UAB „Courtyard Vilnius City Center“,
• UAB „Videobankas“,
• VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis Vilniaus avilys),
• UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“,
• AB „Vilniaus pergalė“,
• UAB „Eckes-Granini Baltic“;
• UAB „Malsena“ plius;
• Advokatų profesinė bendrija "Constat";
• UAB „Spaudos departamentas“;
• SIA Bodybalt filialas (The body shop);
•  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.

LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Rekomendacijų teikimas savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklai gerinti;

○ Organizacijų konsultavimas, teikiant projektines paraiškas;

○ Prisidėjimas prie LiJOT projektinių paraiškų rengimo.

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Parengtas savivaldybių jaunimo reikalų tarybų metodinis leidinys;

○ Parengtos rekomendacijos savivaldybių jaunimo organizacijų taryboms, kaip įgyvendinti

 LiJOT rezoliucijas skirtas savivaldybių jaunimo politikai;

○ Parengtas dokumentas JRA dėl SJOT veiklų programos finansavimo pritaikymo mažesniems SJOT.

Gabrielė Kučytė



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Reakcija ir darbas su politiniais įvykiais, kurie aktualūs LiJOT

○ Parengti du raštai, du dokumentai. Plačiausias: Rezoliucija dėl alkoholio 

vartojimo prevencijos politikos.

○ Vykdoma stebėsena dėl jauno žmogaus užimtumo. Rezultatų rengimas.

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Užbaigti ir pristatyti rekomendacijų paketą dėl jauno žmogaus užimtumo savivaldybėms, 

nevyriausybinėms organizacijoms.

Kotryna Briedytė



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Prisidėjimas prie Rusijos jaunimo organizacijų tarybos narystės teisių 

suspendavimo Europos jaunimo forume;

○ Rezoliucijos „Motion on Limiting Economic Ties with the Russian Federation in Response to the 

War in Ukraine“ parengimas ir sėkmingas dokumento pristatymas Europos jaunimo forumo Narių

 Taryboje (Asamblėjoje); 

○ Suorganizuota palaikymo akcija Ukrainos kandidatės į Europos Sąjungą statuso suteikimui prie 

Lietuvos Respublikos Prezidentūros; 

○ Užmegzti ryšiai su Taivaniečių atstovybės Lietuvoje vadovu Eric Huang.

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Užtikrinti kuo geresnį Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos reprezentavimą tarptautinėje erdvėje, 

tobulinti narių įtraukimo sistemą ir mechanizmą, kuris garantuotų efektyvesnį ir nuoseklesnį 

Tarptautinių reikalų darbo grupės veikimą;

○ Pašalinti Rusijos jaunimo organizacijų tarybą iš Europos jaunimo forumo.

Umberto Masi



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Reakcijos į politinius įvykius;

○ Pradėtas darbas su tautinių mažumų organizacijų į LiJOT pritraukimu;

○ Pradėtas darbas dėl tautinių mažumų jaunimo apsaugos dokumento;

○ Dalyvavimas kultūrinės edukacijos tarybos posėdžiuose dėl kultūros paso ir kitų kultūrinių aktualijų;

○ Turinio atžvilgiu prisidėta prie LiJOT gimtadienio diskusijų organizavimo;

○ Susitikimas su politikais (Kultūros ministru) dėl LiJOT bendradarbiavimo ir iniciatyvų jaunimo kultūros 

srityje.

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Parengta, išdiskutuota ir patvirtinta LiJOT nuomonė dėl tautinių mažumų jaunimo;

○ LiJOT – įvairesnė;

○ LiJOT – kultūringesnė.

Daniel Ilkevič



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Nauja LR savanorystės įstatymo redakcija;

○ Darbai dėl naujos JPPĮ redakcijos;

○ Parengta Pozicija dėl jaunimo amžiaus;

○ Parengti LiJOT finansavimo konkurso nuostatai;

○ Dalyvavimas Privalomo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose.

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Didesnis LiJOT dėmesys jaunimo fizinei sveikatai.

Benas Marcalis



LiJOT
valdyba

Svarbiausi darbai per šį pusmetį:

○ Aktyvus įsitraukimas SAM inicijuotoje Psichikos sveikatos taryboje ruošiant 

rekomendacijas dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo;

○ Jaunimo organizacijų kompetencijų stiprinimas vedant mokymus psichikos sveikatos ir darbo 

su komanda temomis;

○ Pastovi pagalba LiJOT biuro darbuotojams darbo su komanda, savo tikslų įgyvendinimo klausimais.

 

Pokytis, kurį norima įgyvendinti (ar įgyvendinama) LiJOT:

○ Suburti  psichikos sveikatos darbo grupę iš jaunimo organizacijų atstovų, kurioje būtų aktyviai 

dirbama jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo klausimais;

○ Inicijuoti mentorystės programos po LiJOT skėčiu esančių organizacijų vadovams įgyvendinimą – 

paruošti koncepciją.

Karolina Poškutė



Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

Didžioji g. 8–5, Vilnius LT-01128
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