Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. lapkričio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Lapkričio mėnesį vyko daug susitikimų dėl galimo 2015 m. finansavimo jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms. Taip pat lapkritis buvo skirtas pagrindinėms struktūrinio dialogo
veikloms įgyvendinti.
Šį mėnesį Briuselyje vyko Europos jaunimo forumo ugdymo savaitė. Ugdymo savaitė –
kasmetinis Europos jaunimo forumo ir jo narių organizacijų renginys, kuris šiais metais sutraukė
pagrindinius ugdymo ir jaunimo politikos veikėjus iš visos Europos. Ugdymo savaitė šiais metais
siekė kalbėti apie jaunų žmonių teisę į kokybišką ugdymą, ugdymo, įgūdžių ir įsidarbinimo
sąsajas bei neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.
Eurodesk Lietuva atstovės dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime ir Asamblėjoje Italijoje.
Susitikimo metu buvo pristatytos naujos Eurodesk tinklo iniciatyvos, aptartos 2015 m. metų
veiklos, Europos jaunimo savaitė, Europos jaunimo portalo atnaujinimai. Asamblėjos metu
išrinkti nauji Eurodesk valdybos nariai ir prezidentas.
Lapkritį projekto Jaunimo savanoriška tarnyba moderatoriai aplankė 15 skirtingų miestų,
pravedė 19 motyvacinių ir 1 informacinį renginį bei su savanoryste supažindino daugiau nei 350
jaunų žmonių.
Lapkričio mėnesį vyko daug susitikimų, skirtų aptarti įvairių jaunimo ar su jaunimu dirbančių
organizacijų prisijungimą prie LiJOT. Mantas Zakarka, LiJOT prezidentas, susitiko su Maltos
ordino pagalbos tarnybos jaunųjų maltiečių, VšĮ „Mes darom“ atstovais.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis lapkričio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Lapkričio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Lapkričio 4 d. LiJOT prezidentas M. Zakarka, tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis,
projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė, administratorė J. Filipovskytė ir Valdybos narė E.
Sinkevičiūtė dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje. Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai dėl Romoje vykusios Europos jaunimo
konferencijos, Nacionalinės darbo grupės aprašo bei veiklų įgyvendinimo.
Lapkričio 4 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT finansininkė D.
Žižliauskienė dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros planinėje patikroje projekto
„Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ įgyvendinimo vietoje.
Lapkričio 4-10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos
jaunimo forumo ugdymo savaitėje Briuselyje. Ugdymo savaitė – kasmetinis Europos jaunimo
forumo ir jo narių organizacijų renginys, kuris šiais metais sutraukė pagrindinius ugdymo ir
jaunimo politikos veikėjus iš visos Europos. Ugdymo savaitė šiais metais siekė kalbėti apie jaunų
žmonių teisę į kokybišką ugdymą, ugdymo, įgūdžių ir įsidarbinimo sąsajas bei neformaliuoju
būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.
Lapkričio 4-10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo paskutiniame
Europos jaunimo forumo darbo grupės susitikime, kurio metu peržiūrėta 2013-2014 metų darbo
grupės veikla ir įsivertinti rezultatai. Darbo grupė dvejus metu teikė pasiūlymus Europos
jaunimo forumui dėl kokybiško ugdymo, kokybės užtikrinimo neformaliajame ugdyme,
pilietiškumo ugdymo ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo.
Lapkričio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininku J. Požela. Susitikimo metu buvo aptartas galimas
2015 m. finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Taip pat pasidalinta
idėjomis dėl bendrų 2015 m. LiJOT ir LR Seimo Jaunimo ir sporto komisijos veiklų.
Lapkričio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komiteto bei Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos
posėdžiuose. Posėdžių metu buvo pristatyti LiJOT pasiūlymai dėl valstybės biudžeto lėšų,
skiriamų jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
Lapkričio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungos
organizuotame tarptautiniame forume „Bendradarbiavimas tarp gelbėjimo tarnybų ir jaunųjų
ugniagesių sąjungų“. Forumo metu M. Zakarka skaitė pranešimą apie sėkmingus
bendradarbiavimo pavyzdžius tarp valdžios institucijų ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų.
Lapkričio 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Vilniaus
miesto savivaldybės organizuotame forume „Darbas su jaunimu“. Forumo metu M. Zakarka
skaitė pranešimą apie bendrinį jaunimo informavimą bei konsultavimą ir galimą informavimo
bei konsultavimo sistemos įdiegimą Lietuvoje. Taip pat dalyvavo diskusijoje apie įvairias darbo
su jaunimu formas, galimas Lietuvos savivaldybėse.

Lapkričio 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir valdybos narys E. Remeikis dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo Laisvės premijų komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo išrinktas 2014 m.
Lietuvos laisvės premijos laureatas. Juo tapo A. Michnikas.
Lapkričio 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento jaunimo skyriaus atstovais. Susitikimo
metu buvo aptarti jaunimo pilietiškumo, būsto, dalyvavo politiniame šalies gyvenime klausimai.
Lapkričio 10 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su komunikacijos agentūra „Gravitas“ dėl
galimo komunikacijos strategijos kūrimo struktūriniam dialogui.
Lapkričio 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos
Krašto apsaugos ministro patarėja G. Janulaityte. Susitikimo metu buvo aptartas galimas
glaudesnis LiJOT organizacijų ir Krašto apsaugos ministerijos bendradarbiavimas jaunimo
pilietiškumo ugdymo srityje.
Lapkričio 11 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su A. Rapalaite dėl struktūrinio dialogo
konsultacijų metodologijos sukūrimo.
Lapkričio 11 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su komunikacijos agentūra BVRG BursonMarsteller dėl galimo komunikacijos strategijos kūrimo struktūriniam dialogui
Lapkričio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto
ir finansų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas 2015 m. biudžetas ir jo asignavimai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Lapkričio 12 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė susitiko su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento atstovais dėl projekto „Žiniomis ir faktais
grįsta jaunimo politika“ įgyvendinimo. Buvo aptartas jaunimo tyrėjų modelio Lietuvoje aprašo
rengimas, 2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalgos rengimas.
Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomas jaunimo
pilietiškumo ugdymo klausimas. Posėdžio metu M. Zakarka pristatė LiJOT Asamblėjoje priimtą
rezoliuciją dėl jaunimo pilietiškumo ugdymo.
Lapkričio 13 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su A. Vagoniu dėl struktūrinio dialogo
tiesioginių konsultacijų moderavimo.
Lapkričio 13 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su J. Imbrasaite dėl jaunimo įgalinimo Lietuvoje
analizės rengimo.

Lapkričio 13 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime su R. Civinsku dėl jaunimo įgalinimo Lietuvoje
analizės rengimo.
Lapkričio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narės A.
Bilotaitės organizuotoje diskusijoje apie jaunimo pilietiškumą ir jo ugdymą. Diskusijos metu
buvo pristatyta ir LiJOT Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl jaunimo pilietiškumo ugdymo
Lietuvoje.
Lapkričio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir
darbo ministrės patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptarti 2015 m.
jaunimo politikos Lietuvoje prioritetai, galimas didesnis finansavimas jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklai vystyti.
Lapkričio 18 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerijos darbo grupės tarpinstitucinio Pilietinio, lituanistinio ir tautinio ugdymo
2015-2020 m. veiksmų planui parengti posėdyje. Posėdžio metu M. Zakarka pristatė LiJOT
Asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl jaunimo pilietiškumo ugdymo ir išskyrė joje numatytus
pasiūlymus jaunimo pilietiškumo ugdymui stiprinti.
Lapkričio 18 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai susiję su
praėjusia 37-ąja LiJOT Asamblėja, gautu prašymu dėl regioninių reikalų komiteto ir t. t. Daugiau
informacijos čia.
Lapkričio 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie SADM (JRD) direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo aptartos 2014
m. įgyvendintos departamento bei LiJOT veiklos, pasikeista idėjomis dėl 2015 m. veiklos
prioritetų, aptarta JRD organizuojama mokslinė-praktinė konferencija apie jaunimo politiką.
Lapkričio 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Europos
reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų
koalicijos kreipimasis dėl viešųjų pirkimų taikymo/netaikymo nevyriausybinėms, Lietuvoje
veikiančioms organizacijoms.
Lapkričio 19 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo struktūrinio dialogo konsultacijoje Vilniaus jaunimo
informavimo centre.
Lapkričio 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos organizuotoje
konferencijoje „Pilietinė gynyba hibridiniame kare“.
Lapkričio 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros valdybos posėdyje. Posėdžio metu buvo
patvirtintas 2015 m. Jaunimimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros veiklos planas.
Lapkričio 21 d. LiJOT Prezidentas dalyvavo projekto „Žinau ką renku“ organizuotoje
diskusijoje su mokomojo Europos parlamento dalyviais tema „Jaunimo garantijų iniciatyva ir jos
įgyvendinimas Lietuvoje“.

Lapkričio 21-23 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos
jaunimo konferencijoje Generalinėje Asamblėjoje Cluj-Napoca mieste, Rumunijoje. Asamblėjos
metu buvo išrinkta Europos jaunimo forumo valdyba bei prezidente išrinkta J. Nyman iš
Suomijos nac. tarybos. Taip pat priimti darbo su jaunimo dokumentas, patvirtintas Europos
jaunimo forumo elgesio ir kt. dokumentai.
Lapkričio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo parodoje „Mokykla“, kurios metu
moderavo Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotą diskusiją „Mokinių savivalda:
neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos ar laiko švaistymas?“.
Lapkričio 24 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo struktūrinio dialogo konsultacijoje Kaune.
Lapkričio 25 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT tarptautinių reikalų
koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo struktūrinio dialogo konsultacijoje Ukmergėje.
Lapkričio 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė, projektų koordinatorė L. Prievelytė, regioninių reikalų savanorė G. Vaičiūnaitė ir
Eurodesk Lietuva vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie SADM
organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai
ir iššūkiai“.
Lapkričio 27 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) projektų atrankos stebėsenos komiteto posėdyje. Posėdžio
metu buvo apsvarstytas ir JTBA direktorei tvirtinti perduotas finansuotinų projektų sąrašas.
Lapkričio 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė pateikė LiJOT pastabas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017
metų veiksmų plano.
Lapkričio 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, valdybos narė J. Juodišiūtė ir regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“
organizuotoje Panevėžio apskrities jaunimo politikos konferencijoje. Renginio metu M. Zakarka
skaitė pranešimą apie 2014 m. įvykusius pasikeitimus regioninėje bei nacionalinėje jaunimo
politikoje. Trumpai apžvelgė galimus 2015 m. prioritetus jaunimo politikos srityje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Lapkričio 8 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo Lietuvos krikščioniškojo
jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ skyrių konferencijoje ir vedė praktinę sesiją apie projektų
valdymą ir paraiškų rašymą.
Lapkričio 15 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos
moksleivių sąjungos forume, kuriame pristatė Lietuvos jaunimo politikos struktūrą ir
pagrindinius procesus.
Lapkričio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Klaipėdos jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu M. Zakarka sveikino

susirinkusias organizacijas ir moderavo interesų grupę apie regioninę bei nacionalinę jaunimo
politiką Lietuvoje.
Lapkričio 21-22 d. vyko Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymai Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybai „Apvalusis stalas" tema lėšų pritraukimas ir darbas su partneriais. Mokymų
vedė A. Marcinkus.
Lapkričio 22-23 d. vyko Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
veiklos vertinimas ir planavimas. Susitikimą moderavo LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G.
Alaburdaitė. Susitikimo metu atliktas organizacijos veiklos vertinimas ir parengtas 2015 metų
veiklos planas.
Lapkričio 25 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė, LiJOT prezidentas M. Zakarka,
LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo baigiamajame projekto
„Savanorystė - pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link" renginyje.
Lapkričio 25 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame seminare vietos
veiklos grupių atstovams ir jaunimo organizacijų atstovams „Tarpžinybinio bendradarbiavimo
galimybės 2015-2020 m. teikiant kokybiškas paslaugas jauniems žmonėms“. Seminare
pristatytos priemonės jaunimo politikos plėtrai, jaunimo užimtumui didinti bei 2007-2013 metų
vietos veiklos grupių veiklos. Seminaro metu kalbėta apie galimą jaunimo organizacijų ir vietos
veiklos grupių bendradarbiavimą ateinančiame 2014-2020 metų finansavimo laikotarpyje.
Lapkričio 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyavo Rokiškio
jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ jaunimo forume „Ar savivaldybei reikalingas
jaunas žmogus?“. Renginio metu LiJOT prezidentas Mantas Zakarka dalijosi įžvalgomis apie
regioninę jaunimo politiką.
Lapkričio mėnesį taip pat skirtas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ mokymų veiklų galutinės ataskaitos
rengimui.
Taip pat lapkričio mėnesį vyko 2015 metų LiJOT regioninių reikalų veiklos plano rengimas ir
2014 metų regioninių reikalų procesų peržiūra bei regioninių reikalų savanorės G. Vaičiūnaitės
įvedimas į LiJOT biuro veiklą.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Lapkričio 3 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Lazdijų ir Alytaus jaunimo darbo centruose.
Lapkričio 6 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Varėnos ir Druskininkų jaunimo darbo centruose.

Lapkričio 7 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus darbo biržoje.
Lapkričio 6–9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė
dalyvavo Eurodesk tinklo susitikime ir Asamblėjoje Italijoje. Susitikimo metu buvo pristatytos
naujos Eurodesk tinklo iniciatyvos, aptartos 2015 m. metų veiklos, Europos jaunimo savaitė,
Europos jaunimo portalo atnaujinimai. Asamblėjos metu išrinkti nauji Eurodesk valdybos nariai
ir prezidentas.
Lapkričio 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vizitavo Eurodesk Lietuva
atstovus Utenoje, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“.
Susitikimo metu buvo pristatytas Eurodesk Lietuva tinklas bei padėtas vykdyti veiklų
planavimas 2015 metams.
Lapkričio 14 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Lapkričio 17 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinius renginius Kelmės darbo biržoje ir Šiaulių jaunimo darbo centre.
Lapkričio 18 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Vilniaus darbo biržoje ir Vilniaus jaunimo darbo centre.
Lapkričio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė
susitiko su „Žinau viską“ žurnaliste L. Timofejeva dėl savanorystės radijo laidos. Susitikimo
metu aptartos savanorystės ir veiklų galimybės.
Lapkričio 19 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinius
renginius Visagino jaunimo darbo centre ir Zarasų darbo biržoje.
Lapkričio 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Europos
Parlamento informacijos biuro vadove D. Jakaite. Susitikimo metu buvo susitarta dėl
bendradarbiavimo viešinant Europos Parlamento veiklą pasitelkiant Eurodesk Lietuva atstovus
regionuose, jaunųjų žurnalistų tinklą „Žinau viską“.
Lapkričio 21 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir redaktorė I. Jotkaitė
pateikė projektą Amerikos ambasadai verslumo ir medijų tema.
Lapkričio 21–23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir
savanoris A. Ūdra dalyvavo parodoje „Mokykla“. Pristatytas Eurodesk tinklas, teikiamos
paslaugos, pristatytos mobilumo (savanoriškos veiklos, mokymosi, kelionių, darbo) galimybės.
Suteiktos 87 akis į akį konsultacijos, vyko portalo www.žinauviską.lt ir paslaugų viešinimas.

Lapkričio 24 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“
motyvacinius renginius Mažeikių,Telšių ir Plungės jaunimo darbo centruose.
Lapkričio 25 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Kauno jaunimo darbo centre.
Lapkričio 26 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Utenos jaunimo darbo centre.
Lapkričio 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyavo konferencijoje
„Jaunimas globalioje visuomenėje: iššūkiai ir pokyčiai“, kurios metu buvo pristatytas bendrinis
jaunimo informavimas ir informacijos apie jaunų žmonių teises sklaidos svarba.
Lapkričio 27 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Kėdainių darbo biržoje.
Lapkričio 28 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė susitiko su „Žinau viską“
žurnalistu D. Šikšnianu dėl Europos savanorių tarnybos seminaro, kuriame dalyvavo 2 „Žinau
viską“ žurnalistai ir gilinosi į savanorystės temą.
Lapkričio 28 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė įkėlė į www.žinauviską.lt
portalą naują duomenų bazę „Tavo teisės“.
Lapkričio 28 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatoriai R. Aleškevičiūtė ir M. Pociūtė vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ motyvacinį
renginį Vilniaus jaunimo darbo centre.
Lapkričio 28 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių – motyvacinių renginių
moderatorius A. Urbonas vedė „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ informacinį renginį Litexpo
parodų rūmuose vykusiame renginyje „Verslas veža“
Lapkričio 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė, redaktorė I. Jotkaitė ir
savanoris A. Ūdra dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) veiklų planavime,
kurio metu aptarti metų prioritetai bei 2015 m. veiklos planas.
Lapkričio mėn. eurodesk.lt / žinauviską.lt portale suskaičiuotos 45 943 peržiūros, atsakyta į 22
užklausas, patalpinta 49 naujienos, 2 „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 3 EurodeskTV vaizdo
klipai. Europos jaunimo portale patalpintos 7 naujienos.
Lapkričio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 9 straipsniai, o Facebook puslapyje 19
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis lapkritį buvo peržiūrėtas 6 834 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt

45 943 peržiūros;

www.lijot.lt

6 834 peržiūros.

LiJOT vystymas
Lapkričio 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Maltos ordino pagalbos
tarnybos jaunųjų maltiečių vadovu V. Tumėnu. Susitikimo metu buvo aptartas galimas abiejų
organizacijų bendradarbiavimas ir jaunųjų maltiečių prisijungimas prie LiJOT.
Lapkričio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su VšĮ „Mes darom“
direktore R. Ažukaite. Susitikimo metu buvo aptartas galimas abiejų organizacijų
bendradarbiavimas ir VšĮ „Mes darom“ prisijungimas prie LiJOT.
Lapkričio 29 d. LiJOT biuras organizavo 2015 m. LiJOT veiklų planavimo susitikimą.

