Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2016 m. rugsėjo mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos:
Rugsėjo mėnesis buvo skirtas informacinės, pilietiškumą skatinančios kampanijos „Man ne
dzin“ įgyvendinimui: buvo vykdomos „Man ne dzin“ ambasadorių veiklos regionuose, DELFI.lt
platformoje išviešintas analogų neturintis žaidimas, skatinantis eiti balsuoti bei
informuojantis apie demokratinius procesus, išplatinta dalomoji medžiaga visoje Lietuvoje.
Intensyviai vyko pasiruošimas renginiui „Seno Seimo išleistuvės su Laisvės TV ir Man Ne
Dzin“, skirtam rinkimų rezultatų stebėjimui ir aptarimui.
Taip pat šį mėnesį didelis dėmesys skirtas 40-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimto dokumento
„Siūlymai būsimosios XVII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai“ atstovavimui.
LiJOT išsiuntė kvietimą susitikti visoms partijoms, kurioms buvo skirtas dokumentas, ir
susitiko su 5 partijų lyderiais bei pristatė pagrindinius dokumento aspektus.
Didelė reikšmė buvo skirta ir bendrinio jaunimo informavimo sistemos plėtrai: naujų
partnerių vizitavimui, potencialių partnerių paieškai, Eurodesk tinklo savanorių ruošimui.
Rugsėjis taip pat buvo skirtas struktūrinio dialogo konsultacijų apibendrinimui bei leidinio
ruošimui.

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

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo
Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) partnerių atrankos komiteto
posėdyje. Posėdžio metu buvo patvirtintos rekomendacijos
pareiškėjams tapti JGI partneriais.

RUGSĖJO 1 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo Šiaurės
Baltijos nacionalinių jaunimo tarybų susitikime Briuselyje, Belgijoje.
Susitikimo metu nacionalinės jaunimo tarybos pasidalino, kokias
veiklas ir projektus vykdė nuo paskutinio susitikimo, vykusio 2016 m.
balandžio 1-3 d. Helsinkyje. LiJOT pristatė V ciklo struktūrinio dialogo
įgyvendinimo procesą Lietuvoje, planuojamas kampanijos „Man ne
dzin“ veiklas, projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas
pilietiniam įsitraukimui“. Susitikime dalyvavo EUSBSR programos
vadovas P. Schenk, kuris pristatė ES strategiją Baltijos jūros regionui
bei galimybes nacionalinėms jaunimo organizacijų taryboms įsitraukti į
vykstančius procesus bei sprendimų priėmimą. Susitikimo metu buvo
aptartos galimybės plėsti bendradarbiavimą už Europos jaunimo
forumo platformos ribų, stiprinant šiaurės Baltijos šalių nacionalinių
jaunimo tarybų bendradarbiavimą.

RUGSĖJO 2 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir administratorė G.
Šaulytė dalyvavo Kazickų šeimos rezidencijoje vykusioje viešoje
konsultacijoje, kurioje buvo svarstoma, kaip nevyriausybinėms
organizacijoms, jas remiantiems partneriams ir filantropams
sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje siekiant konkrečių tikslų.

RUGSĖJO 5 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo SADM organizuotuose
socialinio verslo apdovanojimuose, kurių metu įteikė
apdovanojimą jauno verslo kategorijoje.

RUGSĖJO 6 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka moderavo JRD organizuotą
diskusiją „Kaip jaunus žmones sudominti politika?“. Diskusijos
metu jaunieji politikai iš skirtingų Lietuvoje veikiančių partijų
dalinosi patirtimi, kaip juos sudomino politika ir kaip į politiką
būtų galima įtraukti daugiau jaunų žmonių.

RUGSĖJO 8 D.

LiJOT ryšių su visuomene komanda Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje vedė mokymus JRD organizuoto „Jaunimo
politikos 20-mečio savaitgalio“ dalyviams apie efektyvią išorinę
komunikaciją bei komunikavimo socialiniuose tinkluose taisykles.

RUGSĖJO 10 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo radijo stoties FM99
jaunimo laidoje „Mes kitokie“, kurios metu pristatė kampaniją
„Man ne dzin“ ir jos įgyvendinimą 2016-aisiais metais.

RUGSĖJO 15 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
konferencijoje „Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant ES Baltijos jūros
regiono strategiją“. Konferencijos metu buvo pristatytos geriausios
regioninio bendradarbiavimo praktikos Lietuvoje bei likusiose
Baltijos jūros regiono šalyse. Šiame kontekste taip pat kalbėta ir
apie jaunimo galimybes įsitraukti į vykstančius procesus bei sritis,
kuriose jaunimui aktualūs klausimai kol kas nesprendžiami ir turėtų
sulaukti daugiau dėmesio.

RUGSĖJO 15 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka, Valdybos bei biuro atstovai
dalyvavo socialinės kampanijos „Balsuok atsakingai“ pristatyme
Valstybės pažinimo centre. Pristatymo metu M. Zakarka
kalbėjo apie „Man ne dzin“ kampanijos veiklas ir įgyvendinimą
nuo 2004 iki 2016 m. Šio renginio metu LiJOT su kampanija
„Man ne dzin“ prisijungė prie bendrų „Balsuok atsakingai“
iniciatyvos veiklų.

RUGSĖJO 2 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
Europos jaunimo forumo konsultacijoje dėl ruošiamo veiklos
plano, kuris nustatys prioritetines forumo veiklos sritis 2017-2018
m. Susitikime diskutuota apie jaunimo teisę, stiprias jaunimo
organizacijas, tvarų vystymąsi, socialinę ir ekonominę įtrauktį,
jaunimo dalyvavimą. LiJOT ragino daugiau dėmesio skirti jaunimo
organizacijų stiprinimui ir sėkmingo bei ilgalaikio jų veikimo
garantavimui. Taip pat išreiškė nuomonę, kad reikia ieškoti naujų
būdų jaunimo dalyvavimo demokratiniuose procesuose didinimui.
Konsultacijos metu pateikti pasiūlymai bus įtraukti į veiklos planą
tam pritarus narėms organizacijoms lapkritį vyksiančios Europos
jaunimo forumo Generalinės Asamblėjos metu.

RUGSĖJO 3 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime
su Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (SADM) informacijos analizės ir tarptautinių
ryšių skyriaus vedėja M. Petkevičiūte . Susitikimo metu buvo
aptariamas struktūrinio dialogo projekto koofinansavimas.

RUGSĖJO 5 D.

LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo
susitikime su Moldovos jaunimo ir sporto ministerijos delegacijos
nariais. Susitikimo metu buvo pristatytos LiJOT veiklos kryptys,
kampanijos ir tyrimai, diskutuota apie jaunimo politikos skirtumus
Moldovoje ir Lietuvoje, ypatingai daug dėmesio skirta jaunimo
aktyvumui ir dalyvavimui demokratiniuose procesuose abiejose
šalyse.

RUGSĖJO 6 D.
LiJOT dalyvavo III-ojoje mokslinėje-praktinėje jaunimo tyrėjų
konferencijoje „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir
atsakomybės takoskyros“. Konferencijos metu dalyvauta
įvairiose diskusijose, apsikeista nuomonėmis ir gerosiomis
praktikomis, ypatingai daug dėmesio skirta jaunimo
dalyvavimo sekcijai.

RUGSĖJO 8 D.

Vyko LiJOT Valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstyti
klausimai, susiję su 41-ąja LiJOT Asamblėja, LiJOT veikla 2016 m.
rudenį, Jaunimo tarptautine bendradarbiavimo agentūra. Su
visu Valdybos posėdžio protokolu ir priimtais sprendimais
galima susipažinti čia: http://www.lijot.lt/lt/dokumentai/lijotveiklos-dokumentai/valdyba/finish/9-valdyba/1118-lijotvaldybos-posedis-nr-387-2016-09-16.

RUGSĖJO 12 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo naujienų portalo
DELFI.lt tiesioginėje vaizdo konferencijoje, kurios metu
buvo pristatytas kampanijos „Man ne dzin“ DELFI.lt
platformoje sukurtas žaidimas, skirtas rinkiminiam
aktyvumui skatinti, bei pati kampanija.

RUGSĖJO 19 D.

Vyko LiJOT Valdybos ir didžiausių Lietuvoje politinių partijų
susitikimai, kurių metu LiJOT atstovai pristatė parengtus ir
40-ojoje Asamblėjoje priimtus pasiūlymus būsimosios XVIItosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.
Susitikimų metu LiJOT akcentavo jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų priimtus siūlymus bei pristatė, kokie
svarbiausi prioritetai jaunimo srityje galėtų būti išskirti
naujai formuojamos Vyriausybės programoje.

RUGSĖJO 15-19 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka kartu su Lietuvos medicinos
studentų asociacijos ir Lietuvos krikščioniško jaunimo
blaivybės sąjungos „Žingsnis“ atstovais dalyvavo susitikime su
Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Šio susitikimo metu buvo
pristatyta LiJOT priimta pozicija dėl alkoholio vartojimo
mažinimo Lietuvoje ir apsikeista turimomis pozicijomis šiuo
klausimu.

RUGSĖJO 20 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su naujaisiais
programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais, kurie dirbs su jaunimo politikos
temomis iki 2016 m. pavasario. Susitikimo metu M. Zakarka pristatė
LiJOT veiklą, naujausius LiJOT organizacijų priimtus dokumentus ir LiJOT
veikloje vykstančius procesus. Buvo nuspręsta toliau bendradarbiauti ir
dalintis informacija, kai programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai pradės
konkrečių veiksmų planavimą.

LiJOT ryšių su visuomene savanorė A. Eidukaitytė ir tarptautinių
reikalų koordinatorė R. Jonušaitė dalyvavo susitikime su Japonijos
jaunimo gerosios valios misija Lietuvoje. Susitikimo metu buvo
pristatytos LiJOT veiklos kryptys, iniciatyvos, kampanijos ir tyrimai.
Susitikimo tema buvo susijusi su jaunimo dalyvavimu, todėl daug
dėmesio buvo skirta kampanijos „Man ne dzin“ pristatymui bei su
jaunimo dalyvavimu susijusioms diskusijoms.

RUGSĖJO 22 D.
LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus darbo su
jaunimu forume, kurio metu pristatė pranešimą apie
neformalųjį ugdymą ir jo situaciją Lietuvoje. Pranešimo metu
taip pat buvo akcentuotos LiJOT organizacijų narių priimtos
pozicijos bei rezoliucijos šiuo klausimu ir pristatytas didžiausių
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų požiūris į
neformalų ugdymą kaip itin svarbu procesą jauno žmogaus
gyvenime.

RUGSĖJO 29 D.

RUGSĖJO 29 D.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė, Eurodesk
Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir ryšių su visuomene
savanorė A. Eidukaitytė dalyvavo Akmenės rajono jaunimo
vasaros akademijoje. Darbo grupių metu buvo pristatytos
kampanijos „Man ne dzin“ bei „Įsitrauk! Nes jaunimo
nuomonė svarbi“, įvyko struktūrinio dialogo konsultacija bei
pristatytos tarptautinės jaunimo dalyvavimo galimybės.

RUGSĖJO 2 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Klaipėdos miesto
savivaldybės kartu su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“ organizuotoje diskusijoje „Kodėl mažėja
jaunimo Klaipėdoje, Lietuvoje ir ES?“ Diskusijos metu M. Zakarka
išsakė LiJOT požiūrį į jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą
Lietuvoje bei išskyrė pagrindines prioritetines sritis, su kuriomis
dirbo ir toliau dirbs jaunimo ir su jaunimu dirbančios
organizacijos Lietuvoje.

RUGSĖJO 9 D.

LiJOT Valdybos narė J. Juodišiūtė vedė Jaunųjų konservatorių
lygos skyrių pirmininkų mokymus apie darbą su skyriais bei
regionine politika, kurią jie formuoja ir įgyvendina.

RUGSĖJO 17 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“. Susitikimo metu
M. Zakarka konsultavo organizaciją strategijos kūrimo
klausimais ir kalbėjosi apie Klaipėdos miesto jaunimo
politikos aktualijas.

RUGSĖJO 9 D.

Vyko darbo grupės, kuriančios Regioninių jaunimo organizacijų
tarybų (RJOT) kokybės standartą, susitikimas. Darbo grupė
susitikimo metu aptarė įvykusius bandomuosius vertinimus bei
dirbo ties kokybės standarto tobulinimu, tolimesnių veiklų
išsigryninimu.

RUGSĖJO 17 D.

LiJOT Prezidentas M. Zakarka moderavo Rokiškio jaunimo
organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ inicijuotą diskusiją
apie jaunų žmonių pilietiškumą ir jo ugdymą Rokiškio
mieste.

RUGSĖJO 21 D.
LiJOT Valdybos nariai A. Mikalauskas ir J. Juodišiūtė
dalyvavo Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ renginyje „Atsikratyk savo zombio“,
kur vedė pilietiškumo pamoką. Pamokos metu buvo
kalbėta apie moksleivių laisvalaikį, piliečių teises ir
pareigas, artėjančius rinkimus.

RUGSĖJO 28 D.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
Eurodesk partnerius Kuršėnuose. Susitikimo metu
aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.

RUGSĖJO 2 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
potencialiai naujus partnerius Kaune, Kazlų Rūdoje ir Vilkaviškyje.
Susitikimo metu buvo vertinama organizacijų situacija ir
motyvacija tapti Eurodesk atstovais savo miestuose.

RUGSĖJO 7 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
potencialiai naujus partnerius Švenčionyse. Susitikimo metu
buvo vertinama organizacijos situacija ir motyvacija tapti
Eurodesk atstovu savo mieste.

RUGSĖJO 12 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė susitiko su
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA)
darbuotoja V. Ružaite dėl 2017 m. veiklos plano. Susitikimo metu
įsivardytos kelios sritys, kuriose ketinama aktyviai
bendradarbiauti: „šešėliniai“ regionai (neaktyvūs miestai,
kuriuose kelerius metus iš eilės neatsiranda jokių ES struktūrinių
vienetų, jaučiamas tiek bendruomenių, tiek jaunimo organizacijų
pasyvumas); „Žinau viską“ žurnalistų tinklas; „Erasmus+“
programos viešinimas; Europos jaunimo savaitės minėjimas.

RUGSĖJO 14 D.

Eurodesk programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo
diskusijoje dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos Lietuvos
banke. Diskusijos metu pateiktos idėjos, kaip didinti
moksleivių ir kitų jaunų žmonių finansinį raštingumą, pateikti
finansinio raštingumo temą įdomiai, interaktyviai ir
patraukliai visiems jauniems žmonėms, besinaudojantiems
įvairių atsiskaitymų būdais.

RUGSĖJO 15 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė dalyvavo
laidos su G. Savicku filmavime apie nacionalinės
savanorystės galimybes. Laida bus rodoma Lietuvos
mokyklose klasės valandėlių metu.

RUGSĖJO 21 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė, redaktorė U.
Zakšauskaitė ir praktikantė A. Arkadjevaitė dalyvavo Jungtinių
Tautų Pabėgėlių agentūros organizuotoje solidarumo su
pabėgėliais akcijoje. Jos metu vyko susitikimai su pabėgėlio
statusą turinčiais jaunais žmonėmis, domėtasi jų
pasaulėžiūra, galimybėmis ir patirtimis, parengtas interviu su
akcijoje dalyvavusiu muzikantu J. Didžiuliu.

RUGSĖJO 23 D.

Kampanijos „Man ne dzin“ komanda dalyvavo vieno iš
kampanijos video filmavime, kur su filmavimo komanda
aptarė kitų video idėjas, filmavimo vietas bei video
parengimo datas.

RUGSĖJO 28 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
potencialiai naujus partnerius Varėnoje. Susitikimo metu
buvo vertinama organizacijų situacija ir motyvacija tapti
Eurodesk atstovu savo mieste.

RUGSĖJO 5 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir atstovė
Utenoje S. Telksnytė dalyvavo festivalyje „nowJapan“, Vilniuje.
Festivalio metu buvo teikiamos konsultacijos apie mobilumo
galimybes, viešinama Eurodesk veikla. Festivalio metu
pakonsultuoti 108 jauni žmonės.

RUGSĖJO 10-11 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė vizitavo
potencialiai naujus partnerius Pakruojyje. Susitikimo metu
buvo vertinama organizacijų situacija ir motyvacija tapti
Eurodesk atstovu savo mieste.

RUGSĖJO 14 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė susitiko su
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studente A. Arkadjevaite
dėl žurnalistinės praktikos Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos biure, Eurodesk įgyvendinamų veiklų srityje. Susitarta
dėl mėnesio trukmės praktikos informacinėje-žurnalistinėje
srityje.

RUGSĖJO 15 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė ir programos
redaktorė U. Zakšauskaitė organizavo mokymo kursus
Eurodesk tinklo savanoriams. Pradėtas vystyti „nepriklausomas“
regioninis savanorių tinklas. Mokymo kursų metu suteikta
informacija apie Eurodesk programos įgyvendinimą Lietuvoje,
išbandyti 2 darbo su jaunais žmonėmis metodai, suplanuotos
pirmosios veiklos spalio mėnesiui.

RUGSĖJO 16 D.

Eurodesk programos redaktorė U. Zakšauskaitė
dalyvavo Europos savanorių tarnybos (EST) tyrimo
pristatyme ISM Vadybos ir ekonomikos universitete
Inovatorių bazėje. Pristatymo metu išsiaiškinta, kaip EST
iniciatyvos veikia vietos bendruomenes Lietuvoje, į
kurias savanoriškai tarnybai atvyksta EST savanoriai.

RUGSĖJO 22 D.

Eurodesk programos redaktorė U. Zakšauskaitė dalyvavo
diskusijoje „EK iniciatyva: VET week 2016“ Švietimo mainų ir
paramos fonde. Susitikimo metu aptartos dalyvaujančių
organizacijų veiklos, prisidedant prie renginio įgyvendinimo,
Eurodesk įsipareigojimai ir veiklos VET savaitės metu.

RUGSĖJO 27 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su komunikacijos agentūros „Spin
Communication“ atstove J. Buzyte. Susitikimo metu buvo
aptartos būsimos struktūrinio dialogo komunikacijnės
žinutės.

RUGSĖJO 28 D.

Eurodesk Lietuva programos vadovė I. Jotkaitė organizavo
2 pristatymus EST tematika vyresniųjų klasių moksleiviams
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje. Pristatymų metu
moksleiviai supažindinti su savanoriavimo galimybėmis po
mokyklos baigimo. Pristatymuose dalyvavo apie 40 žmonių.

RUGSĖJO 30 D.

LiJOT vystymas
Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su „Laisvės TV“
komandos atstovu A. Bezekavičiumi. Susitikimo metu aptartos
renginio „Seno Seimo išleistuvės su Laisvės TV ir Man ne dzin“
detalės, planas, atsakomybės.

RUGSĖJO 21 D.
Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su DELFI.lt
programuotoju M. Gudausku aptarti kampanijos žaidimo
tolimesnę eigą bei įsivertinti žaidimo sėkmę, aptarti galimas
jo modifikavimo galimybes. Nutarta, kad žaidimą galima
modifikuoti į pilietiškumą skatinančią interaktyvią priemonę,
kuri galėtų likti DELFI.lt portale ir po Seimo rinkimų.

RUGSĖJO 26 D.
LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorė R. Jonušaitė susitiko su
iniciatyvos „Play4Work“, kuri siekia padėti jauniems žmonėms
rasti mėgstamą darbą ar praktikos vietą, vienu iš kūrėjų G.
Sandstrom. Susitikimo metu buvo pristatyta „Play4Work“
koncepcija ir bandyta ieškoti sąlyčio taškų, kur ši iniciatyva
galėtų būti naudinga LiJOT nariams, sutarta dėl informacijos
apie iniciatyvą sklaidos ateityje.

Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su DELFI.lt vyr.
redaktorės pirmuoju pavaduotoju K. Cemnolonskiu.
Susitikimo metu įvertintas bendradarbiavimas kampanijos
metu, artėjančios veiklos bei galimi bendri projektai, skirti
LiJOT 25-mečiui.

RUGSĖJO 26 D.

Kampanijos „Man ne dzin“ komanda susitiko su „Trip Shop“
atstovais. Susitikimo metu „Man ne dzin“ žaidimui buvo skirtas
tam tikras kiekis prizų, kurie galėtų dar labiau išpopuliarinti
žaidimą ir padidinti kampanijos žinomumą.

RUGSĖJO 27 D.
LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos atstove. Susitikimo metu buvo aptartos
galimybės bendradarbiauti.

RUGSĖJO 28 D.

RUGSĖJO 28 D.

LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su Vaidilos teatro atstovu. Susitikimo metu buvo
aptartos galimybės bendradarbiauti.

RUGSĖJO 29 D.
Rugsėjo mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 47 973 peržiūros,
patalpintos 68 naujienos. 5 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5
EurodeskTV vaizdo klipai. Raštu atsakytos 22 užklausos, žodžiu
– 118. Europos jaunimo portale patalpintos 8 naujienos (6 iš jų anglų
kalba), 7 straipsniai ir 4 renginiai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai. Gautos 4
narių, ketinančių prisijungti prie „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų
tinklo, paraiškos.

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 6 straipsniai, o „Facebook“
puslapyje 23 pranešimai įvairiomis temomis. Kampanijos „Man ne
dzin“ „Facebook“ puslapyje paskelbta 20 pranešimų įvairiomis
temomis.Tinklapis rugsėjį buvo peržiūrėtas 3 827 kartus.

