Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. spalio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:
Spalio mėnesis buvo skirtas informacinės pilietiškumą skatinančios kampanijos „Man ne
dzin“ finalinių veiklų įgyvendinimui: įvyko „Seno Seimo išleistuvės su Laisvės TV ir Man ne
dzin“ – renginys, kurio metu jauni žmonės rinkosi stebėti rinkimų rezultatų menų fabrike
LOFTAS, finišavo DELFI.lt platformoje analogų neturintis žaidimas, skatinantis eiti balsuoti
bei informuojantis apie demokratinius procesus, paskelbti žaidimo nugalėtojai, aktyviai
komunikuota socialiniuose tinkluose abiejų Seimo rinkimų turų metu. Kampanijai aktyviai
atstovauta šalies žiniasklaidos priemonėse: televizijoje, radijuje, įvairiuose renginiuose. 2016
m. pasiektas rekordinis jaunimo rinkiminis aktyvumas – pirmajame Seimo rinkimų ture
dalyvavo 38% jaunų žmonių, o tai yra dvigubai daugiau nei 2012 m. Seimo rinkimuose.
Taip pat spalį įvyko 41-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) tapo
tikrąja LiJOT nare, išrinktas vienas naujas LiJOT Valdybos narys, kuriuo tapo Lietuvos
psichologų studentų asociacijos (LiPSA) finansininkas Tadas Vadvilavičius. Taip pat
Asamblėjos sprendimu iš LiJOT pašalintos 4 organizacijos: Europos bendruomenės centras,
Jaunieji liberalcentristai, Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija, Lietuvos jūrų
skautija. 41-osios LiJOT Asamblėjos metu išrinkti LiJOT nominacijų nugalėtojai, kurie bus
apdovanoti LiJOT Padėkos vakaro metu.
Didelė reikšmė buvo skirta atstovavimui tarptautiniu lygmeniu: sudalyvauta Europos
jaunimo konferencijoje Slovakijoje, Košicėje bei Europos Tarybos Vietos ir regioninių valdžių
kongreso sesijoje Strasbūre.
Taip pat didelis dėmesys skirtas LiJOT narių stiprinimui ir telkimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė, regioninių reikalų
koordinatorė G. Vaičiūnaitė bei Valdybos narys V. Gružauskas
dalyvavo Europos jaunimo konferencijoje Slovakijoje, Košicėje.
Konferencijos metu buvo konstruojamos jungtinės
rekomendacijos V struktūrinio dialogo ciklo tema.

SPALIO 3-7 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos radijo laidoje
„Rinkimų naktis“, kurios metu komentavo jaunimo aktyvumą
2016 m. Seimo rinkimuose bei pristatė LiJOT įgyvendinamą
kampaniją „Man ne dzin“.

SPALIO 9 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo JTBA Valdybos posėdyje.
Posėdžio metu buvo aptarta JTBA finansinė situacija, artimiausios
planuojamos veiklos bei patvirtintas 2017 m. veiklos planas. Po
šios peržiūros veiklos planas bus siunčiamas EK peržiūrai bei
pastaboms.

SPALIO 13 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
31
-ojoje Europos Tarybos Vietos ir regioninių valdžių kongreso
sesijoje Strasbūre. Sesijos metu jaunimo delegatai kartu su 47
Europos Tarybos šalių narių delegacijų atstovais diskutavo
aktualiais migracijos, radikalizacijos, demokratijos užtikrinimo
bei kovos su korupcija klausimais. Taip pat jaunimo delegatai
kongresui pateikė pasiūlymą parengti priemonių rinkinį, kuris
užtikrintų jaunų žmonių galimybę naudotis jiems
priklausančiomis teisėmis („Toolkit for Local Authorities to
Empower Young People to Access Their Rights“).

SPALIO 17-20 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G.
Vaičiūnaitė dalyvavo JRD organizuotoje metinėje jaunimo reikalų
koordinatorių savivaldybėse konferencijoje „#DraugiškasJaunimui“.
Konferencijos metu buvo pristatyti apklausos apie Savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų (SJRT) darbą 2015 m. rezultatai bei
rekomendacijos dėl SJRT veiklos gerinimo.

SPALIO 19 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje „Man
rūpi“. Laidos metu buvo pristatoma kampanija „Man ne dzin“ bei iš
jaunimo organizacijų perspektyvos diskutuojama apie Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų antro turo rezultatus.

SPALIO 24 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene
koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Lietuvos televizijos
laidoje „Labas rytas, Lietuva“. Laidos metu buvo pristatyta 2016
m. kampanija „Man ne dzin“.

SPALIO 4 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje, kurio metu buvo svarstomas
klausimas dėl Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
(JTBA) įtraukimo į Jaunimo politikos pagrindų įstatymą (JPPĮ). M.
Zakarka posėdžio metu pristatė LiJOT poziciją, kad, siekiant
išsaugoti Europos Komisijos (EK) skiriamą finansavimą Lietuvos
jaunimo organizacijų projektams, privaloma įtraukti JTBA į JPPĮ, nes
Lietuvai nesukūrus teisinio pagrindo JTBA veiklai gali būti
pritaikytos EK sankcijos. Komisija atsižvelgė į LiJOT išsakytus
argumentus ir pritarė teikiamai JPPĮ pataisai.

SPALIO 12 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento (JRD) rengiamuose įvadiniuose naujųjų
jaunimo reikalų koordinatorių savivaldybėse mokymuose. Jų
metu M. Zakarka pristatė LiJOT bei jos narių, regioninių
jaunimo organizacijų tarybų lūkesčius jaunimo reikalų
koordinatoriams savivaldybėse.

SPALIO 13 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Žinių radijo laidoje „Atviras
pokalbis“, kur buvo diskutuojama apie jaunus žmones Lietuvos
politikoje. M. Zakarka teigė, kad jauni žmonės vis aktyviau
dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose bei politiniuose procesuose,
todėl politinės partijos savo retorikoje bei veikloje turi skirti
daugiau dėmesio jaunam žmogui.

SPALIO 19 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo festivalio „Nepatogus
kinas“ organizuotoje filmo „SEX(ED)“ peržiūroje bei po filmo
vykusioje jaunimo organizacijų atstovų diskusijoje apie
Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamą lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programą. Diskusijos metu M. Zakarka
pabrėžė, kad remiantis LiJOT priimta rezoliucija dėl lytiškumo
ugdymo Lietuvoje buvo siekiama šios programos atnaujinimo
ir šiuo metu yra pasiektas kompromisinis programos
variantas, kurį turi pasirašyti Švietimo ir mokslo ministrė.

SPALIO 19 D.

LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) partnerių atrankos komiteto
posėdyje. Posėdžio metu komiteto nariai buvo supažindinti su
konfidencialumo deklaracijomis bei teikėjų sąrašu.

LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė
dalyvavo Bendruomenių kaitos centro kasmet
organizuojamame NVO ekspertų posėdyje, kuriame buvo
rengiama Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo
indekso ataskaita JAV Tarptautinės Plėtros agentūros
leidiniui.

SPALIO 28 D.

SPALIO 26 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene savanorė
A. Eidukaitytė dalyvavo Lietuvos medicinos studentų
asociacijos (LiMSA) Vilniaus skyriaus susirinkime, kurio metu
pristatė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą, jaunų žmonių
interesų atstovavimo būdus ir galimybes Lietuvoje bei 2016
m. kampaniją „Man ne dzin“.

SPALIO 5 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė
G. Vaičiūnaitė dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
rengiamame kompetencijų kėlimo renginyje su Jaunųjų
konservatorių lyga (JKL). Renginio metu buvo keliamos regioninės
bei nacionalinės jaunimo politikos ir interesų atstovavimo
kompetencijos.

Vyko LiJOT vadovų klubas, kurio metu organizacijų atstovai
buvo supažindinti su būsimais kandidatais į LiJOT Valdybą,
dokumentais, kuriuos planuojama teikti 41-ojoje LiJOT
Asamblėjoje, kitais klausimais, susijusiais su 41-ąja
Asamblėja.

SPALIO 13 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos liberalaus
jaunimo (LLJ) metinėje sueigoje, kurios metu buvo renkamas
naujas organizacijos pirmininkas. M. Zakarka sveikino sueigos
dalyvius ir linkėjo konstruktyvių sprendimų.

SPALIO 15 D.

SPALIO 14-16 D.

Vyko 41-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu Jaunųjų gydytojų
asociacija (JGA) tapo tikrąja LiJOT nare, išrinktas vienas naujas
LiJOT Valdybos narys, kuriuo tapo Lietuvos psichologų studentų
asociacijos (LiPSA) finansininkas Tadas Vadvilavičius. Taip pat
Asamblėjos sprendimu iš LiJOT pašalintos 4 organizacijos:
Europos bendruomenės centras, Jaunieji liberalcentristai,
Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija, Lietuvos jūrų
skautija. 41-osios LiJOT Asamblėjos metu išrinkti LiJOT
nominacijų nugalėtojai, kurie bus apdovanoti LiJOT Padėkos
vakaro metu.

SPALIO 22-23 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su JTBA darbuotoja V. Ružaite. Susitikimo metu
buvo aptartas mobilumo kalendoriaus moksleiviams
turinys ir konkrečios temos. Susitarta kalendorių parengti
iki metų pabaigos.

Menų fabrike LOFTAS įvyko kampanijos „Man ne dzin“ ir
„Laisvės TV“ kūrybinės komandos bendras renginys „Seno
Seimo išleistuvės su Laisvės TV ir Man ne dzin“. Jo metu visi
jauni žmonės buvo kviečiami laukti pirmojo turo Seimo
rinkimų rezultatų kartu, vyko tiesioginis laidos „Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu“ filmavimas. Renginio transliacija sulaukė
188 571 peržiūros „Laisvės TV“ kanale Youtube. „Seno Seimo
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime išleistuvių“ metu A. Tapinas ir kiti žurnalistai kalbino politikus,
visuomenės veikėjus, nuomonės formuotojus, įvairių
su Mykolo Romerio Universiteto (MRU) dėstytoju M. Bileišiu.
iniciatyvų atstovus.
Susitikimo metu buvo aptartas leidinio, skirto V struktūrinio
dialogo ciklo prioriteto analizei Lietuvoje, turinys.

SPALIO 3 D.

SPALIO 10 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su MRU dėstytoju M. Bileišiu ir doktorante A.
Šilinskyte. Susitikimo metu buvo aptartas leidinio, skirto V
struktūrinio dialogo ciklo prioriteto analizei Lietuvoje, turinys.

SPALIO 17 D.

Eurodesk Lietuva programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo
renginyje, skirtame „Time to Move 2016“ kampanijai, Vilniaus
universitete, kurio metu pristatė jaunimo mobilumo galimybes
universiteto bendruomenei ir į renginį atvykusiems svečiams.
Renginyje dalyvavo apie 20 žmonių.

SPALIO 18 D.

SPALIO 9 D.

Eurodesk Lietuva komanda organizavo mokymo kursus
„YIntro“, parengtus pagal ERYICA metodiką. Mokymų metu
jaunimo centrų, bibliotekų, jaunimo darbo centrų ir kitų įstaigų
darbuotojai sėmėsi teorinių ir praktinių žinių apie tai, kaip
vyksta jaunimo informavimo ir konsultavimo procesas, kaip
atrenkama ir patraukliai pateikiama patikima ir tiksli
informacija, kaip sudominti ir informuoti jaunus žmones.

SPALIO 11-15 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su MRU studentu U. Gasiūnu. Susitikimo metu
buvo aptartas jo bakalaurinis darbas. I. Paludnevičiūtė yra
U. Gasiūno bakalaurinio darbo vadovė-praktikė.

SPALIO 17 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
susitikime su Jungtinių Tautų atstovais Lietuvoje ir Lietuvos radijo
ir televizijos žurnalistais. Susitikimo metu aptarta žurnalistinė
ekspedicija į pabėgėlių stovyklą. Žurnalistinės ekspedicijos tikslas
– susitikti su pabėgėliais, surinkti istorijas ir parengti kokybišką
turinį „Žinau viską“ portalui bei Lietuvos radijo laidai.

SPALIO 24 D.
Eurodesk Lietuva programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo
Politikos tyrimų ir analizės instituto 2016 m. liepos–spalio mėn.
Lietuvoje ir Latvijoje vykdyto tyrimo pristatyme „Pabėgėlių
integracija per darbą su jaunimu“. Tyrimo metu pristatyta, su
kokiais iššūkiais susiduria jauni žmonės, turintys pabėgėlio statusą,
ir vietinių šalių jaunimo darbuotojai, bendraujantys bei
sprendžiantys pabėgėlių problemas. Renginys vyko atvirame
Vilniaus jaunimo centre „Mes“.

SPALIO 27 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė organizavo
mobilumo pamokas Biržų moksleiviams „Atžalyno“ ir
„Kaštono“ pagrindinėse mokyklose. Suorganizuotos 3
pamokos, kuriose dalyvavo 70 moksleivių.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
Eurodesk tinklo susitikime Portugalijoje. Susitikimo metu
aptarti tinklo einamieji darbai ir 2017 m. veiklų gairės.

SPALIO 20-23 D.
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
renginyje, skirtame kampanijai „Time to Move 2016“, ISM
vadybos ir ekonomikos universitete. Renginio metu I. Jotkaitė
universiteto studentus, darbuotojus ir svečius supažindino su
jaunimo ir jaunimo darbuotojų mobilumo galimybėmis.
Renginyje dalyvavo 15 žmonių.

SPALIO 25 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
renginyje, skirtame kampanijai „Time to Move 2016“,
Vilniaus Gedimino technikos universitete. Renginio metu
I. Jotkaitė universiteto studentus, darbuotojus ir svečius
supažindino su jaunimo ir jaunimo darbuotojų
mobilumo galimybėmis. Renginyje dalyvavo 6 žmonės.

SPALIO 27 D.

SPALIO 28 D.
LiJOT vystymas
Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su menų fabriko
LOFTAS pardavimų vadove M. Servaite aptarti artėjančio
renginio „Seno Seimo išleistuvės su Laisvės TV ir Man ne dzin“
detales. Susitikime taip pat dalyvavo politinės satyros žaidimo
„Šeimas“ sumanytoja A. Araminaitė, su kuria buvo aptartos
bendradarbiavimo ir žaidimo komunikacijos renginio metu
galimybės.

SPALIO 5 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su tarptautinės įmonės
„Microsoft Lietuva“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartas
galimas bendradarbiavimas tarp Lietuvos jaunimo
organizacijų ir „Microsoft Lietuva“ suteikiant galimybę
Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
neatlygintinai naudotis legalia, licencijuota programine
įranga.

Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su „Laisvės TV“
kūrybine grupe aptarti artėjančio renginio „Seno Seimo
išleistuvės su Laisvės TV ir Man ne dzin“ scenarijų,
organizacines detales, komunikaciją.

SPALIO 7 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su „Vilnius Tech Park“ atstove E. Zuzevičiūte.
Susitikimo metu buvo aptartos galimybės
bendradarbiauti.

SPALIO 14 D.

SPALIO 12 D.
Spalio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 41 005 peržiūros,
patalpintos 53 naujienos. 2 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 4
EurodeskTV vaizdo klipai. Raštu atsakytos 53 užklausos, žodžiu – 13.
Europos jaunimo portale patalpintos 6 naujienos (4 iš jų anglų
kalba), 3 straipsniai ir 19 renginių. Išsiųsti 5 naujienlaiškiai. Gautos 7
narių, ketinančių prisijungti prie „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų
tinklo, paraiškos.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 3 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 32 pranešimai įvairiomis temomis. Kampanijos „Man ne
dzin“ „Facebook“ puslapyje paskelbti 23 pranešimai įvairiomis
temomis.Tinklapis spalį buvo peržiūrėtas 5 593 kartus.

