Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. sausio mėnesio veikla pagal LiJOT 20112018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:

Sausio mėnesis buvo skirtas derinti 2016 m. veiklos plano pakeitimus su LiJOT biuro
darbuotojais ir valdybos nariais. Galutinai parengtas veiklos planas bus tvirtinamas vasario
mėnesio valdybos posėdyje.
Siekiant plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, sausio mėnesį buvo galutinai
išbandoma vidinė LiJOT organizacijų narių bendravimo ir bendradarbiavimo sistema – LiJOT
tinklas. Po paskutinių parengiamųjų darbų ši sistema startuos vasario mėnesį, po vasario 11
d. įvyksiančio LiJOT vadovų klubo.
Sausį taip pat buvo rengiama Struktūrinio dialogo projekto paraiška 2016 m., ataskaita už
2015 m. bei vykdomi LiJOT žiemos forumo organizaciniai darbai.
Negana to šis mėnesis buvo skirtas LiJOT Asamblėjose priimtų pozicijų ir rezoliucijų
atstovavimui valstybiniu lygmeniu, regioninių reikalų aptarimui bei organizacijų atstovų,
atsakingų už viešuosius ryšius, kompetencijų kėlimui

Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis sausio
mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė ir regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo
politikos klausimais plėtoti posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartos
2015 m. veiklos, lapkričio mėn. vykusios Struktūrinio dialogo
konferencijos rezultatai, 2016 m. ciklo prioritetai ir galimos veiklos.

SAUSIO 6 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
darbo grupės posėdyje dėl Jaunimo darbuotojų sertifikavimo
sistemos atnaujinimo.

SAUSIO 7 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo UNESCO komisijos
Lietuvos sekretoriato darbo grupės posėdyje dėl Kultūros raiškų
įvairovės Lietuvoje ataskaitos teikimo. Posėdžio metu M. Zakarka
pristatė LiJOT parengtą Jaunimo ir jaunimo politikos apžvalgą ir
situaciją dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
galimybių įsitraukti į kultūros politikos formavimą Lietuvoje.

SAUSIO 15 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
Nacionalinės darbo grupės darbiniame susitikime dėl
2016 m. Struktūrinio dialogo veiklų planavimo.

SAUSIO 19 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos
Prezidentūros inicijuotoje diskusijoje apie jaunimo psichikos
sveikatos būklę Lietuvoje. Diskusijos metu M. Zakarka pristatė
39oje LiJOT Asamblėjoje organizacijų narių priimtą poziciją šiuo
klausimu bei tolimesnius žingsnius, kurių bus imtasi siekiant
pokyčių šioje srityje.

SAUSIO 21 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Užsienio lietuvių
jaunimo organizacijų paramos konkurso vertinimo
komisijos posėdyje Jaunimo reikalų departamente.

SAUSIO 25 D.
Vyko Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtinti JTBA vidaus
veiklos reglamentų pakeitimai, pakoreguotas 2016 m. JTBA
biudžetas bei patvirtinti JTBA paraiškų vertinimo ekspertai
2016 m.

SAUSIO 27 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo seimo nario
G. Steponavičiaus inicijuotoje diskusijoje
„Savarankiška mokykla“ Lietuvos Respublikos
Seime.

SAUSIO 28 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Krašto
apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento atstovais. Susitikimo
metu buvo aptarta LiJOT organizacijų narių priimta
rezoliucija dėl pilietiškumo situacijos Lietuvoje bei
diskutuota apie galimą LiJOT ir departamento tolesnį
bendradarbiavimą organizuojant bendrus renginius
Lietuvoje jauniems žmonėms apie informacinį
saugumą.

SAUSIO 29 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo šaukimo į privalomąją
karinę tarnybą procedūroje, kur buvo vienas iš visuomeninės
komisijos, užtikrinančios šios procedūros skaidrumą, narių.

SAUSIO 7 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo Europos
komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios
agentūros organizuotame webinare, kurio metu buvo aptarti
Struktūrinio dialogo 2015 m. ataskaitos pateikimo klausimai bei
2016 m. paraiškos rengimo aspektai.

SAUSIO 12 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo darbo grupės posėdyje dėl Jaunimo darbuotojų
sertifikavimo sistemos atnaujinimo. Posėdžio metu buvo
sudarytas ir patvirtintas galutinis Jaunimo darbuotojų
kompetencijų ir siekinių sąrašas.

SAUSIO 18 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento organizuotame įvadiniame Jaunimo reikalų
koordinatorių, naujai dirbančių savivaldybėse, susitikime.
Susitikimo metu M. Zakarka pristatė LiJOT veiklą bei pagrindinius
regioninių jaunimo organizacijų tarybų ir nacionalinių organizacijų
lūkesčius jaunimo reikalų koordinatoriams.

SAUSIO 20 D.

Vyko neformalus Jaunimo reikalų tarybos narių susitikimas
jaunimo verslumo tema. Susitikimo metu buvo parengtas
preliminarus pasiūlymų dėl jaunimo verslumo situacijos
Lietuvoje projektas, kuris bus svarstomas Jaunimo reikalų
tarybos posėdyje vasario mėnesį.

SAUSIO 22 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo Skype
pokalbyje su M. Grajausku. Pokalbio metu buvo aptarta LiJOT
žiemos forumo metodika, diskutuota apie būsimo renginio
išpildymą.

SAUSIO 25 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo
užsiėmime „Design Thinking“, skirtame nevyriausybinio
sektoriaus atstovams. Užsiėmime pristatytas ir praktiškai
išbandytas minėtas metodas.

SAUSIO 27 D.
LiJOT prezidentas M. Zakarka, projektų koordinatorė I.
Paludnevičiūtė ir ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė dalyvavo susitikime su komunikacijos
agentūra „Spin Communication“. Susitikimo metu buvo
aptartos galimybės bendradarbiauti.

SAUSIO 28 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko
su Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
pirmininke M. Simaškaite. A. Graikšaitė pristatė jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistemą, Eurodesk Lietuva
atstovų veiklą, buvo aptartos KJOSAS galimybės įsitraukti į
jaunimo informavimo vystymą Kaune.

SAUSIO 12 D.
Vyko vidinis LiJOT biuro ir valdybos susitikimas, skirtas
aptarti regioninius reikalus.

SAUSIO 20 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos moksleivių
sąjungos žiemos forume. Forumo metu M. Zakarka
moderavo LMS valdybos darbo grupę apie strateginį
planavimą, Lietuvos moksleivių sąjungos strategijos
įsivertinimą bei naujos strategijos kūrimą.

Vyko LiJOT valdybos posėdis.

SAUSIO 19 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo
organizacijos „DARBAS“ renginyje „Politinė laboratorija“.
Renginio metu M. Zakarka skaitė pranešimą apie
nacionalinę bei regioninę jaunimo politiką Lietuvoje, jos
formavimo bei įgyvendinimo tendencijas ir kylančius
iššūkius.

SAUSIO 23 D.
Vyko vidinis LiJOT biuro ir valdybos susitikimas skirtas
aptarti regioninius reikalus.

SAUSIO 28 D.

SAUSIO 23 D.
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas, ryšių su
visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė, savanorė
A. Eidukaitytė bei organizacijų nariai, atsakingi už
ryšius su visuomene dalyvavo mokymuose „Kaip
sukurti gerą komunikacinę/reklaminę kampaniją?“.

SAUSIO 30 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko
su žurnalistu K. Vyšniausku. Šio susitikimo metu buvo
aptartos būsimos laidos „Man 20keli“ temos, nutarta kurti
logotipą laidai ir susitarta dėl tolimesnio komunikavimo
kuriant laidą.

SAUSIO 7 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė
A. Graikšaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamento
vyr. specialistu A. Skaržinsku. Susitikimo metu buvo aptartas galimas
didesnis LiJOT ir JRD bendradarbiavimas vystant Jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistemą Lietuvoje bei plėtojant Jaunimo
ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą.

SAUSIO 14 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I.
Jotkaitė ir savanorė B. Umbrasaitė susitiko su LiJOT valdybos
nariu A. Mikalausku, kuriam buvo pristatyta jaunimo informavimo
ir konsultavimo sistema, Eurodesk Lietuva programa, aptartos
valdybos nario galimybės įsitraukti į veiklas.

SAUSIO 19 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su
Eurodesk Lietuva savanorėmis – vertėjomis. Buvo pristatyta
veiklos specifika, aptartos užduotys ir pasiskirstyti darbai.

SAUSIO 20 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I.
Jotkaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros darbuotoja V. Ružaite. Buvo aptarti
2016 m. planai ir bendradarbiavimo galimybės Europos
savanorių tarnybos 20mečio minėjimo Eurodesk Lietuva
mobilumo vasarą skatinimo kampanijos metu.

SAUSIO 25 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė
I. Jotkaitė susitiko su Eurodesk Lietuva atstovėmis Kaune ir
Utenoje. Šio susitikimo metu buvo teikiama konsultacija
projekto apie jaunų žmonių informavimą saugaus interneto
tema rengimui. Eurodesk Lietuva atstovės nusprendė parengti
ir įgyvendinti projektą.

SAUSIO 9 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko
su mokymų vadove A. Rapalaite. Susitikimo metu buvo
nutarta pritaikyti atvirųjų ženkliukų sistemą „Žinau viską“
žurnalistų tinklui. Taip pat aptartos 2016 m. jaunimo
informavimo darbuotojų tobulinimosi galimybės.

SAUSIO 19 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko
su manodienynas.lt atstovu. Susitikime aptartos
bendradarbiavimo galimybės, nuspręsta ieškoti būdų
www.žinauviską.lt informaciją atvaizduoti manodienynas.lt
sistemoje, aptartos reklamos galimybės.

SAUSIO 20 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A.Graikšaitė susitiko su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo skyriaus
specialiste D. Navieraite. Susitikimo metu buvo aptarta
Eurodesk Lietuva 2015 m. veiklos ataskaita bei pasiekti
rezultatai.

SAUSIO 21 D.

LiJOT vystymas
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė
dalyvavo susitikime su G. Galkiu iš EventBuizz.
Susitikimo metu buvo aptartos galimybės
bendradarbiauti.

SAUSIO 26 D.

LiJOT atstovai dalyvavo susitikime su ESN Lietuva
organizacijos atstovais, kurie išreiškė norą 40tosios
LiJOT Asamblėjos metu prisijungti prie LiJOT narių
stebėtojų. Susitikimų metu buvo išsamiai pristatyta LiJOT
veikla, pagrindiniai LiJOT veiklą reglamentuojantys
dokumentai, organizacijos galimybės tapus nare –
stebėtoja.

SAUSIO MĖN.

Sausio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 54 422
peržiūros, patalpintos 52 naujienos, 3 „Žinau viską“ žurnalistų
straipsniai ir 2 Eurodesk TV vaizdo klipai. Atsakytos 4 užklausos
žodžiu ir 31 raštu.
Europos jaunimo portale patalpintos 29 naujienos (iš jų 7 anglų
kalba), 2 straipsniai, 4 renginiai.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 4 straipsniai, o Facebook
puslapyje 16 pranešimų įvairiomis temomis.
Tinklapis sausį buvo peržiūrėtas 5745 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 54 422 peržiūros.
www.lijot.lt 5745 peržiūros.

