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

Liepos mėnesis buvo skirtas pasiruošimui LiJOT vasaros forumui bei LiJOT Vasarai’16. Vyko
susitikimai su lektoriais bei renginių partneriais. Mėnesio pabaigoje vykusiuose renginiuose
LiJOT organizacijos kėlė savo kompetencijas administracinių reikalų, komunikacijos bei krizių
valdymo srityse, bendravo neformalioje aplinkoje.
Taip pat šį mėnesį daug dėmesio skirta LiJOT vystymui. Vyko susitikimai, kurių metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės su įvairiais partneriais, ypač daug dėmesio skiriant artėjančiai
2016 m. kampanijai „Man ne dzin“.
Didelis dėmesys šį mėnesį buvo skirtas Eurodesk Lietuva programos pusmečio veiklų
įsivertinimui ir kampanijos „Dalinkis vasara“ paskutinių veiklų įgyvendinimui.
Liepa taip pat buvo skirta struktūrinio dialogo susitikimų organizavimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT valdybos narys V. Gružauskas ir tarptautinių reikalų
koordinatorė R. Jonušaitė Lietuvos Respublikos Seime susitiko
su Belgijos studentų asociacijos „Conférence Olivaint“
atstovais. Susitikimo metu buvo pristatytos pagrindinės 
LiJOT
veiklos kryptys, diskutuota apie jaunimo politikos situaciją
Lietuvoje.

LIEPOS 4 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Užsienio Reikalų Ministerijos surengtame susitikime su Ukrainos
studentais. Susitikimo metu buvo pristatytos pagrindinės LiJOT
veiklos, diskutuota apie abiejų šalių jaunimo bendradarbiavimą
bei galimą jo plėtrą.

LIEPOS 8 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime
su A. Olendraite. Susitikimo metu buvo aptartas būsimas
pranešimas LiJOT vasaros forumo metu.

LIEPOS 5 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos inicijuotame susitikime dėl jaunimo organizacijų
veiklos kokybės vertinimo metodikos ir jos atnaujinimo.
Susitikimo metu M. Zakarka pristatė LiJOT įgyvendinamą
regioninių jaunimo organizacijų tarybų (RJOT) kokybės
standarto kūrimą ir pasidalino patirtimi apie kelerius metus
įgyvendinamą jaunimo organizacijų veiklos kokybės
vertinimą.

LIEPOS 14 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams
įgyvendinti
Alytuje vyko regioninių reikalų susitikimas. Susitikimo metu
organizuota Jaunimo reikalų departamento vesta sesija dėl
jaunimo interesų atstovavimo savivaldybėse gerinimo. Taip pat
buvo koreguojamas regioninių jaunimo organizacijų veiklos
kokybės standartas, diskutuota apie rekomendacijas
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų darbo gerinimui bei
galimybes RJOT dalyvauti finansavimo konkursuose.

LIEPOS 12 D.
Kauno rajone vyko LiJOT Vasara’16, kurios metu organizacijos
bendravo neformalioje aplinkoje. Suorganizuotos trys diskusijos
pristatymai: kampanijos „Balsuok atsakingai“ pristatymas su M.
Aušra; „Ar galime neįsileisti pabėgėlių į Lietuvą (Europą)?“ su
Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros patarėju teisės klausimais V.
Siniovu; „Bored Panda. Kaip užkariauti internetą?“ su vienu iš
boredpanda.com vadovų D. Remeika.

Kauno rajone vyko LiJOT vasaros forumas, kurio metu
organizacijų atstovai dirbo trijose skirtingose darbo grupėse:
„Administraciniai gebėjimai organizacijos valdyme“, „Efektyvi
komunikacija organizacijos viduje ir išorėje“ bei „Krizių
suvaldymas organizacijos veikloje“. Taip pat vyko susitikimai
su menininke J. Vaitkute ir jauniausiu Lietuvos tinklaraštininku
A. Kleiva.

LIEPOS 2123 D.
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo susitikime su Apskritųjų stalų atstovais dėl RJOT
bendrai teikiamo projekto finansavimo konkursui.

LIEPOS 27 D.

LIEPOS 2324 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir atstovė
Utenoje S. Telksnytė dalyvavo renginyje „KItos industrijos
#11. Reklama ir politika. Brexit atvejis“, Kaune. Renginio
metu susipažinta su komunikacijos kampanijų kūrimu ir
pavyzdžiais.

LIEPOS 15 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir
Švietimo mainų paramos fondo atstovais dėl „Time to Move“
kampanijos. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo
galimybės.

LIEPOS 26 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir regioninių
reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo struktūrinio dialogo
susitikime su jaunais žmonėmis Zarasuose.

LIEPOS 27 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su „nowJapan“ atstovais. Susitikimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės ir Eurodesk komandos
dalyvavimas festivalyje.

LIEPOS 19 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su žurnaliste I. Balsiūnaite. Susitikimo metu
aptartos įsitraukimo galimybės į mentorystės programą
„LT Big Brothers“, nuspręsta į straipsnių kūrimą įtraukti
„Žinau viską“ žurnalistus.

LIEPOS 27 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir
regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė
dalyvavo struktūrinio dialogo susitikime su jaunais
žmonėmis Jurbarke.

LIEPOS 28 D.

LiJOT vystymas
„Man ne dzin“ komanda susitiko su komunikacijos
agentūros „Spin Communication“ atstove J. Buzyte
aptarti artėjančias kampanijos veiklas bei
komunikaciją.

„Man ne dzin“ komanda susitiko su komunikacijos
agentūros „Spin Communication“ atstove J. Buzyte
aptarti artėjančias kampanijos veiklas bei
komunikaciją.

LIEPOS 8 D.

LIEPOS 19 D.

Liepos mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuota 41 217 peržiūrų,
patalpintos 63 naujienos, 7 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai
ir 1 EurodeskTV vaizdo klipas. Europos jaunimo portale
patalpintos 26 naujienos (12 iš jų anglų kalba), 3 straipsniai ir 7
renginiai. Raštu atsakytos 59 užklausos.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 5 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 25 pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis liepą buvo
peržiūrėtas 3 358 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
41 217 peržiūrų.
www.lijot.lt 3 358 peržiūros.

