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

Kovo mėnesio pradžioje buvo intensyviai ruošiamasi LiJOT žiemos forumui, kurio metu
diskutuota apie interesų atstovavimą, vyko 4 darbo grupės apie jaunimo emocinę sveikatą,
balsavimo teisę nuo 16 metų, neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, jaunimo
informavimą ir konsultavimą, vyko panelinė diskusija apie Lietuvos jaunimo politiką su
didžiausių politinių partijų atstovais.
Taip pat šį mėnesį daug dėmesio skirta pilietiško jauno žmogaus įvaizdžio formavimui,
vykdant iniciatyvą, skirtą Kovo 11ajai „Laisvę švęsk spalvotai“, pradedant planuoti 2016 m.
kampanijos „Man ne dzin“ veiklas.
Kovas taip pat buvo skirtas LiJOT Asamblėjose priimtų pozicijų ir rezoliucijų atstovavimui
valstybiniu lygmeniu, susitikimams su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis
keturšaliuose susitikimuose, sėkmingam pasirengimui struktūrinio dialogo veikloms bei jų
įgyvendinimui.

Detaliau su LiJOT valdybos ir biuro veiklomis kovo
mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriumi V. Trapinsku. Susitikimo metu buvo
aptartas Jaunimo reikalų departamento veiklos planas ir
keliami prioritetai 2016 m. Taip pat pristatyti LiJOT veiklos
prioritetai 2016 m.

KOVO 1 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Mykolo Romerio
universiteto inicijuotoje diskusijoje „Ką mums reiškia Kovo 11oji?“.
Diskusijos metu M. Zakarka pristatė Lietuvos jaunimo organizacijų
įgyvendinamas pilietiškumo skatinimo iniciatyvas bei kalbėjo apie
jaunų žmonių pilietiškumą šiandieninėje Lietuvoje.

KOVO 8 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
konferencijoje „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis
susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“ Lietuvos Respublikos
Seime. Konferencijos metu buvo pristatytos pagrindinės
demografinės problemos, jų priežastys bei diskutuota apie tai, kaip
jas reikėtų spręsti.

KOVO 9 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo 30
ojoje Europos Tarybos Vietos ir regioninių valdžių kongreso
sesijoje. Sesijos metu jaunimo delegatai kartu su 47 Europos
Tarybos narių šalių delegacijų atstovais diskutavo aktualiais
migracijos, radikalizacijos, demokratinių rinkimų bei informacinio
saugumo klausimais.

KOVO 2125 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento atstovėmis M. Misevičiūte bei M.
Petkevičiūte. Susitikimo metu buvo aptartos būsimos bendros
veiklos, susijusios su struktūrinio dialogo procesu.

KOVO 22 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje
„Centas eurą augina“. Laidos metu M. Zakarka pristatė LiJOT
priimtą poziciją dėl jaunų žmonių finansinio raštingumo ugdymo
Lietuvoje.

KOVO 29 D.
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų
finansavimo 2016 m. konkursui pateiktų projektų vertinimo ir
atrankos komisijos posėdyje.

KOVO 30 D.

Įvyko bendras LiJOT biuro bei Jaunimo reikalų departamento
susitikimas.

KOVO 4 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje
„Atviras pokalbis“. Laidos metu kartu su Swedbank ekonomistu N.
Mačiuliu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministre A.
Pabendinskiene buvo diskutuojama apie jaunimo nedarbo
problemą ir dabartinius jos sprendimo būdus. Laidos metu M.
Zakarka dar kartą išsakė LiJOT poziciją dėl Ūkio ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijų įgyvendinamų priemonių jaunimo
nedarbo situacijai spręsti.

KOVO 9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka Lietuvos Respublikos
Prezidentės D. Grybauskaitės kvietimu dalyvavo Valstybės
pažinimo centro Lietuvos Respublikos Prezidentūroje
atidaryme.

KOVO 10 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Švietimo ir mokslo
ministerijos organizuotoje darbo grupėje dėl lytiškumo
ugdymo ir rengimo šeimai programos projekto ruošimo.
Darbo grupės metu M. Zakarka pristatė LiJOT priimtą
poziciją jaunimo lytiškumo ugdymo klausimais.

KOVO 21 D.
Įvyko Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo
politikos klausimais plėtoti posėdis. Posėdyje dalyvavo šie
LiJOT atstovai – M. Zakarka, I. Paludnevičiūtė, G. Vaičiūnaitė,
A. Graikšaitė, V. Gružauskas. Posėdžio metu buvo aptariami
einamieji klausimai.

KOVO 23 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos
vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos posėdyje dėl Eurodesk programos sutarties
pratęsimo.

KOVO 30 D.
Įvyko nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdžio metu
buvo susipažįstama su jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
Lietuvoje situacija, keliami pasiūlymai Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos planui, pateikti
pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai dėl alkoholio vartojimo
mažinimo priemonių plano, nagrinėtas Jaunimo politiko pagrindų
įstatymo pakeitimo įstatymas, patvirtintas Jaunimo reikalų tarybos
pirmininko pavaduotojas, kuriuo tapo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo
skyriaus vedėja J. Sakalauskienė.

KOVO 31 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Įvyko LiJOT tarptautininkų tinklo informacinis susitikimas, kurio
metu plačiau buvo pristatyta LiJOT tarptautinės veiklos
specifika ir kryptys. Taip pat susipažinta su pagrindinėmis
tarptautinėmis institucijomis, kurios veikia tarptautinės jaunimo
politikos mastu.

KOVO 1 D.

Įvyko LiJOT žiemos forumas, kuriame dalyvavo apie 90 atstovų
iš LiJOT organizacijų narių.

KOVO 56 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Marijampolėje, Kauno rajone bei Kauno mieste vykusiuose
keturšaliuose susitikimuose, kuriuos inicijavo rajonuose
veikiančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos. Susitikimų
metu organizacijos pristatė per praėjusius metus pasiektus
rezultatus bei ateityje planuojamas veiklas, buvo sutarta dėl
keturšalių bendradarbiavimo protokolų.

KOVO 8 D.
Įvyko LiJOT valdybos posėdis.

KOVO 16 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Panevėžio bei Pakruojo rajonų regioninių jaunimo organizacijų
tarybų inicijuotuose keturšaliuose susitikimuose. Jų metu
organizacijos pristatė 20142015 m. įgyvendintas bei ateityje
planuojamas veiklas, buvo sutarta dėl keturšalių
bendradarbiavimo protokolų.

KOVO 18 D.
Vyko susitikimas dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų
veiklos kokybės standarto tobulinimo. Susitikimo metu
organizacijų atstovai diskutavo bei tobulino anksčiau pradėtus
darbus.

KOVO 20 D.
Įvyko tradicinis LiJOT Alumni susitikimas. Susitikimo metu buvo
trumpai pristatytos LiJOT naujienos, atsakyta į Alumni klausimus.
Diskutuota, kaip tinkamai LiJOT galėtų paminėti savo veiklos
25metį 2017 m.

KOVO 30 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo keturšaliame
susitikime tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ ir
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. Susitikimo metu buvo
aptarta dabartinė Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo
politikos situacija, prioritetai šiems metams. Diskutuota, kaip
kiekviena šalis galėtų prisidėti prie jaunimo situacijos Vilniaus
miesto savivaldybėje gerinimo.

KOVO 9 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo AIESEC Lietuva
organizuotoje diskusijoje „Lietuvos verslo konkurencingumas
2030“. Diskusijos metu M. Zakarka pristatė LiJOT pozicijas
jaunimo nedarbo, užimtumo bei dalyvavimo klausimais.

KOVO 17 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos
skautijos metiniame vadovų suvažiavime. Suvažiavimo
metu M. Zakarka sveikino susirinkusius ir linkėjo toliau
išlikti viena stipriausių bei didžiausių jaunimo
organizacijų Lietuvoje.

KOVO 19 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Šiaulių miesto bei Akmenės rajono regioninių jaunimo
organizacijų tarybų organizuotuose keturšaliuose
susitikimuose. Jų metu buvo derinami keturšalių susitarimų
nuostatai.

KOVO 25 D.
LiJOT valdybos narys A. Mikalauskas Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ vedė
mokymus apie vidinę ir organizacijos motyvaciją.

KOVO 31 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
LiJOT Prezidentas M. Zakarka, ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė ir savanorė A. Eidukaitytė
dalyvavo susitikime su komunikacijos agentūra „Spin
Communication“. Susitikimo metu aptartas iniciatyvos „Laisvę
švęsk spalvotai“ komunikacijos planas.

KOVO 1 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su
Eurodesk Lietuva atstovais Vilniaus mieste. Susitikimo metu
buvo aptartos artimiausios jų planuojamos Eurodesk veiklos,
pristatytas Eurodesk intranetas, aptartos iškylančios problemos
ir sunkumai.

KOVO 7 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vykdė
„Pinigų savaitės“, vykstančios visame pasaulyje, viešinimą.
Šios savaitės metu buvo siekiama atkreipti jaunų žmonių
dėmesį į finansinio raštingumo temą. Visą savaitę buvo
viešinamos „Child & Youth Finance International“
galimybės dalyvauti konkursuose–iššūkiuose ir Lietuvoje
organizuojamuose renginiuose finansinio raštingumo
tematika.

KOVO 1420 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
organizavo „FirstClass“ nuotolinius mokymo kursus,
skirtus Eurodesk Lietuva atstovams. Mokymų metu
buvo nagrinėjamos Eurodesk naudojamo vidinio
intraneto funkcijos, galimybės ir kaupiama
informacija.

KOVO 3 D.
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė ir
savanorė A. Eidukaitytė susitiko su 2015 m. LiJOT veiklos
ataskaitos maketuotoju S. Petrausku ir aptarė leidinio dizainą,
lūkesčius, darbų terminus.

KOVO 8 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vykdė
sociologinio projekto, analizuojančio vartotojų elgseną
Baltijos šalyse, viešinimą. Pagrindinis projekto tikslas –
analizuoti informaciją, kuri padės gerinti produktų kokybę
bei įvairovę, tobulinti pakuotes, atsižvelgti į produkto
kokybės ir kainos santykį bei leis gamintojams ir
prekybininkams patenkinti tavo poreikius.

KOVO 1431 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir savanorė
B. Umbrasaitė organizavo Eurodesk informacinį seminarą
Panevėžyje, kurio metu buvo analizuojamos Eurodesk tikslinės
grupės, jų poreikiai, esami informaciniai kanalai ir mobilumo
programos.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir savanorė B.
Umbrasaitė dalyvavo Eurodesk Lietuva atstovybės Panevėžio
mieste atidaryme. Jo metu buvo pristatytas bendrinio jaunimo
informavimo ir konsultavimo sistema, Eurodesk programa ir
teikiamos paslaugos.

KOVO 24 D.

KOVO 24 D.

Kampanijos „Man ne dzin“ komanda dalyvavo susitikime su
komunikacijos agentūra „Spin Communication“. Susitikimo metu
aptartos galimos 2016 m. veiklos, komunikaciniai kanalai,
komunikacinės žinutės.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė
pateikė bendradarbiavimo pasiūlymą „LuxExpress“.
Susitarta dėl bendradarbiavimo kelionės į „Europos
jaunimo renginį 2016“ metu.

KOVO 24 D.

KOVO 29 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su
Europos jaunimo kortelės atstove L. Juozaityte. Susitikimo metu
buvo aptartas bendras jaunimo galimybių pristatymo renginys
gegužės mėnesį, taip pat susitarta dėl bendradarbiavimo
įgyvendinant Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą skatinimo
kampaniją „Dalinkis vasara“.

Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir
savanorė B. Umbrasaitė organizavo Eurodesk informacinį
seminarą Kaune, kurio metu buvo analizuojamos
Eurodesk tikslinės grupės, jų poreikiai, esami informaciniai
kanalai ir mobilumo programos.

KOVO 31 D.

KOVO 30 D.

LiJOT vystymas
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė bei ryšių su
visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo „Points of You
Explorer“ mokymuose.

KOVO 9 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie
Krašto apsaugos ministerijos atstovais. Susitikimo metu buvo
aptartas galimas bendradarbiavimas organizuojant renginius
jauniems žmonėms Lietuvos savivaldybėse pilietiškumo ir
informacinio saugumo temomis.

Kovo mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 49 126 peržiūros,
atsakytos 36 užklausos, patalpinta 41 naujiena, , 5 „Žinau viską“
žurnalistų straipsniai ir 4 Eurodesk TV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpintos 2 naujienos ir 21 straipsnis.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 7 straipsniai, o Facebook
puslapyje 25 pranešimai įvairiomis temomis.
Tinklapis sausį buvo peržiūrėtas 4559 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt 49 126 peržiūros.
www.lijot.lt 4559 peržiūros.

