Mieli jaunimo organizacijų nariai,

LiJOT Valdybos
ir biuro sausio
mėnesio
veiklos
ataskaita

pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą,
kurioje aprašyta svarbiausia 2017 m. sausio mėnesio veikla
pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos
kryptis.
Sausio mėnesis LiJOT buvo skirtas 2016 m. veiklos įsivertinimui bei
2017 m. Valdybos ir biuro veiklų planavimui, aptarimui, pradėti
LiJOT 25-mečio planavimo darbai. Taip pat pradėta ruoštis
artėjančiam LiJOT žiemos forumui.
Sausio mėnesį, minint Laisvės gynėjų dieną, LiJOT organizavo
socialinių tinklų akciją „Laisvės istorijos sklinda po Lietuvą“, kurios
metu ragino visus pasiteirauti savo artimųjų, kaimynų, pažįstamų
apie tai, ką šie žmonės veikė sausio įvykių metu, ir dalintis
istorijomis socialiniuose tinkluose taip atrandant dar neišgirstas
istorijas ir padėkojant visiems, kovojusiems už šalies laisvę.
Taip pat sausio mėnesis buvo skirtas Eurodesk komunikacijos
plano parengimui. Pagrindine komunikacijos strategija pasirinktas
portalo stiprinimas, kuris leidžia tikėtis didesnio portalo
lankomumo, t. y. jaunimo pasiekiamumo ir jaunų žmonių
užklausų. Remiantis tuo, buvo nuspręsta didinti įkeliamo turinio
apimtis, atnaujinti ir plėsti portalo skiltis.
Tarptautinių reikalų srityje, sausį buvo derinami, rengiami ir
pateikiami bendri projektai su tarptautiniais partneriais.
Sausio mėnesį taip pat buvo pradėta ruošti struktrūrinio dialogo
2016 m. ataskaita, derinamos 2017 m. veiklos.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas

Sausio 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Krašto apsaugos ministerijoje vykusioje šaukimo į privalomąją
karinę tarnybą sąrašų sudarymo procedūroje. Procedūros metu M. Zakarka kaip visuomenės atstovas stebėjo, ar
procesas vykdomas skaidriai, nenusižengiant patvirtintoms taisyklėms ir laikantis visų reikalavimų, kad nebūtų
pažeisti jaunų žmonių interesai.
Sausio 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vykusiame
susitikime dėl Lietuvoje veikiančių bendruomenių finansavimo 2017 m. Šio susitikimo metu M. Zakarka pristatė ir
LiJOT poziciją dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Buvo pristatyta nuomonė, jog situacija, kuomet
finansavimo konkursai organizacijoms yra paskelbiami tik pirmojo metų ketvirčio pabaigoje, trikdo organizacijų
veiklą ir nesudaro galimybių tinkamai vystyti nevyriausybinio sektoriaus Lietuvoje.
Sausio 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotoje
diskusijoje apie įtakos darymą. Susitikimo metu M. Zakarka išsakė poziciją, kad svarstant lobistinės veiklos įstatymą
Seime negalima sulyginti verslo asociacijų, kurios atstovauja privačiam interesui, profesionalių lobistų, kurie teikia
tokias paslaugas už atlygį, bei nevyriausybinių organizacijų, kurios siekia atstovauti viešąjį interesą.
Sausio 11 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI)
partnerių atrankos komisijos posėdyje. Jo metu komisijos nariai buvo supažindinti su konkurso nuostatais, susitarė
dėl tolimesnių darbų.
Sausio 12 d. vyko visuotinis Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) dalininkų susirinkimas.
Susirinkimo metu buvo svarstytas 2017 m. veiklos planas, JTBA veiklos prioritetai, aptartas techninis programos
Erasmus+ jaunimo srities įgyvendinimas 2017 m.
Sausio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalicijos
susitikime. Susitikimo metu buvo nutarta siekti, kad Lietuvos Respublikos Seime (LRS) būtų sukurta
bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis grupė, atnaujintas koalicijos narių, deleguojamų į
nacionalinę nevyriausybinių organizacijų tarybą, sąrašas, aptarti pagrindiniai skėtinių organizacijų prioritetai 2017
m.
Sausio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Valdybos narys A. Mikalauskas dalyvavo iškilmingame Laisvės gynėjų
dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje LRS.
Sausio 13 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė A. Eidukaitytė vedė pilietiškumo pamoką Vilniaus „Sietuvos“
progimnazijos moksleiviams. Renginio metu buvo pristatyta LiJOT organizuota iniciatyva „Laisvės istorijos“, būdai
jauniems žmonėms dalyvauti pilietiniame gyvenime.
Sausio 16 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo JGI partnerių atrankos komisijos
posėdyje. Posėdžio metu buvo patvirtintos rekomendacijos dėl paraiškas teikusių organizacijų tapimo JGI
partneriais.
Sausio 19 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis, kurio metu buvo aptarti tradiciniai 2017 m. renginiai, vadovų klubo
organizavimas, galimi susitikimai su naujuoju SADM ministru ir kitomis institucijomis. Su Valdybos posėdžių
protokolais galima susipažinti čia: http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/lijot-veiklos-dokumentai/valdyba?
layout=categories
Sausio 25 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė susitiko su Jaunimo reikalų departamento (JRD)
Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja V. Karnickaite bei vyr. specialiste D. Nakutyte.
Susitikimo metu buvo aptartas regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimas 2017 m.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Sausio 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Joniškio jaunimo konferencijoje „Joniškio
rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos“. Jo metu jaunimo organizacijų atstovams buvo pristatytos veiklos, kurių metu
jauni žmonės gali aktyviau prisijungti prie pilietinio gyvenimo bei jaunimo veiklos.
Sausio 20d. LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo susitikime su Jurbarko jaunimo organizacijų atstovais bei
jaunimo reikalų koordinatore. Susitikimo metu buvo diskutuota apie regioninę jaunimo politiką, apskritąjį stalą bei
galimus organizacijos atsinaujinimo veiksmus. Po šio susitikimo buvo organizuojamas Jurbarko jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo kalbėta apie organizacijos
tolimesnes veiklos kryptis.
Sausio 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) 25-ojo gimtadienio šventėje.
Jos metu M. Zakarka sveikino renginio dalyvius ir linkėjo toliau išlikti aktyvia, liberalių pažiūrų jaunus žmones
jungiančia organizacija Lietuvoje.
Sausio 27–29 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo labdaros ir paramos fondo „Jauniems“
įgyvendinamo projekto „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ kompetencijų kėlimo
renginyje, kuriame dalyvavo LLJ padalinių atstovai.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas

Sausio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė susitiko su E. Markiš, „Housing Anywhere“ platformos
atstove. Susitikimo metu aptartos galimybės jauniems žmonėms nuomotis/nuomoti būstą platformoje „Housing
Anywhere“. Nuspręsta parengti informaciją Lietuvos auditorijai ir ją viešinti „Žinau viską“ bei Europos jaunimo
portalo kanalais.
Sausio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U. Zakšauskaitė rengė infosesiją Vilniaus
teritorinės darbo biržos Širvintų jaunimo darbo skyriuje. Renginyje dalyvavo apie 30 įvairaus amžiaus jaunų žmonių:
moksleivių, gimnazistų, projekto „Atrask save“ dalyvių. Renginio metu pristatytos tarptautinės mobilumo galimybės
įvairaus amžiaus ir poreikių jauniems žmonėms, atsakyta į tu tuo susijusius jaunuoliams kylančius klausimus.
Sausio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė susitiko su JRD atstovais aptarti praėjusių metų
jaunimo informavimo taškų (JIT) veiklas ir poreikius. Nuspręsta šiais metais didinti JIT matomumą ir žinomumą,
daugiau dėmesio skirti jaunimo informavimo darbuotojų galimybėms.
Sausio 25 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo atviro jaunimo centro „Žalianamis“ diskusijoje
„Jaunimas gyvai: mūsų kartos revoliucijos“. Diskusijos metu kartu su jaunais žmonėmis nagrinėta „revoliucijos“
sąvoka, pavyzdžiai bei ieškota atsakymų, kaip jaunimo mobilumas ir aktyvumas gali prisidėti prie visuomenės
pokyčių.
Sausio 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir redaktorė U. Zakšauskaitė kartu su Vilniaus miesto ir
rajono moksleiviais dalyvavo susitikime su Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros Lietuvoje atstovais ir JAV filmo
„Salam, kaimyne“ kūrėjais menų fabrike „Loftas“. Renginio metu vyko dokumentinio filmo peržiūra, pagrindinė
filmo tema – įvairaus amžiaus (ypač) jaunų žmonių gyvenimas didžiausioje pabėgėlių stovykloje. Renginio metu
susipažinta su jauno amžiaus auditorijai kylančiais klausimais ir nuogąstavimais šia tema, aptartos jaunų žmonių
įsitraukimo į socialinės ir humanitarinės krizės įveikimą galimybės.
Sausio 27–29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „EPIC –
Educational Platforms Improve Communication“, kurioje dalyvavo jaunimo platformų-portalų atstovai iš
Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Makedonijos. Konferencijos metu susipažinta su portalų specifikomis, pasidalinta
Lietuvos patirtimi, užmegztas bendradarbiavimas su Rytų Europos valstybėmis.

LiJOT vystymas

Sausio 20 d. LiJOT biuro administratorė G. Šaulytė dalyvavo mokymuose „Partnerių dalyvavimo galimybės
ES investicijų administravimo procese“, kuriuos organizavo Finansų ministerija ir Viešosios politikos ir
vadybos institutas. Mokymai buvo skirti pristatyti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir įsitraukimo
galimybes partnerystės programoje.
Sausio 23 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė A. Eidukaitytė susitiko su programuotoju M. Gudausku
aptarti LiJOT tinklo vystymo ir tobulinimo galimybes.

Sausio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 66 005 peržiūros, patalpinta 71 naujiena, 6
„Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5 EurodeskTV vaizdo klipai. Europos jaunimo portale
patalpinta 11 naujienų (iš jų 3 anglų k.), 6 straipsniai. Išsiųsti 5 naujienlaiškiai. Raštu
atsakytos 35 užklausos.
LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 5 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 17 pranešimų
įvairiomis temomis. Tinklapis lapkritį buvo peržiūrėtas 3 283 kartus.

