Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2015
m. rugsėjo mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Rugsėjo mėnesį pradedami pasiruošiamieji darbai 2016 m. Seimo rinkimams. LiJOT atstovai
dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos organizuotame susitikime, kuris buvo skirtas rinkėjų
papirkinėjimo rinkimų metu užkardymui aptarti. Jo metu buvo pasidalinta aktualia informacija
bei patirtimi, aptartos bendradarbiavimo bei veiksmų koordinavimo galimybės, taip pat pateikti
siūlymai dėl priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią balsų pirkimui.
Taip pat rugsėjis buvo skirtas sėkmingam struktūrinio dialogo IV ciklo veiklų įgyvendinimui:
kuriama bei įgyvendinama komunikacijos strategija, įvyko ES jaunimo konferencija, vykdomi
artėjančios struktūrinio dialogo konferencijos organizavimo bei pasiruošimo darbai. ES jaunimo
konferencijos metu buvo galutinai suformuotos struktūrinio dialogo rekomendacijos bei
parengtas jų įgyvendinimo priemonių planas.
Rugsėjo mėnesį buvo atliekami ir LiJOT tinklo rengimo bei LiJOT tinklapio atnaujinimo darbai,
derinamos sutartys su tiekėju, rengiama techninė specifikacija.
Rugsėjis taip pat buvo skirtas regioninės jaunimo politikos veiklos plano įgyvendinimui.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis rugsėjo mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Rugsėjo mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugsėjo 1 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė dalyvavo LiJOT narės organizacijos „Sėkmės mokykla“ įkurtos Demokratinės
mokyklos atidarymo šventėje.
Rugsėjo 10 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės kartu su Eurodesk Lietuva Šiaulių skyriumi
organizuotoje konferencijoje „Šiauliai – jaunimo miestas. Misija įmanoma“. Konferencijos metu
M. Zakarka skaitė pranešimą apie jaunimo galimybes užsiimti aktyvia veikla Lietuvoje bei
moderavo darbo grupę, kurios metu buvo kuriama Šiaulių miesto strateginio plano jaunimo
politikos dalis.
Rugsėjo 10 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su Asta
Dilyte, kurią Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimams
plėtoti išrinko atstovauti Lietuvą Lietuvos jaunimo delegacijoje Europos Sąjungos jaunimo
konferencijoje Liuksemburge. Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su artėjančia
konferencija.
Rugsėjo 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto
savivaldybės jaunimo skyriaus vedėju J. Laniausku. Susitikimo metu buvo aptartas tolesnis
LiJOT ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas teikiant jauniems žmonėms jaunimo
informavimo ir konsultavimo paslaugas Vilniaus mieste.
Rugsėjo 21 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo ZIP FM laidoje „Zipsteriai”, kurios metu
buvo diskutuoja apie savanorišką veiklą, galimybes jaunam žmogui į ją įsitraukti Lietuvoje.
Rugsėjo 21-24 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė, LiJOT valdybos narė E.
Sinkevičiūtė bei A. Dilytė dalyvavo ES jaunimo konferencijoje Liuksemburge. Konferencijos
metu buvo galutinai suformuotos struktūrinio dialogo rekomendacijos bei parengtas jų
įgyvendinimo priemonių planas.
Rugsėjo 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka kartu su kitų Lietuvoje veikiančių skėtinių
nevyriausybinių organizacijų atstovais dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo
ministre A. Pabedinskiene. Susitikimo metu A. Pabedinskienė pristatė vykstantį Lietuvos
pasiruošimą priimti karo pabėgėlius. M. Zakarka susitikimo metu išsakė poziciją, kad jaunimo
organizacijos gana palankiai žiūri į pabėgėlių priėmimą Lietuvoje ir esant poreikiui būtų
pasiruošusios įsitraukti į antrąjį pabėgėlių integracijos etapą bei ypatingą dėmesį skirti darbui
jaunais žmonėmis.
Rugsėjo 24 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo 2014-2020 m. ES fondų
investicijų stebėsenos komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo tvirtinimai komiteto reglamento
pakeitimai, nauji projektų priemonių planai.

Rugsėjo 24 d. LiJOT biure įvyko neformalus jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų
susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartas pirmasis būsimas Jaunimo reikalų tarybos šios
kadencijos posėdis, jo metu svarstytini klausimai. Vieningai sutarta dėl Jaunimo reikalų tarybai
teikiamų veiklos gairių 2015-2017 m. projekto.
Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos banko atstovais.
Susitikimo metu buvo aptartos galimos Lietuvos banko organizuojamos veiklos jauniems
žmonėms įgyvendinant Lietuvos banko projekto „Pinigų bitės“ savaitę.
Rugsėjo 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir ryšių su visuomene koordinatorė R.
Aleškevičiūtė dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos organizuotame susitikime, kuris buvo skirtas
rinkėjų papirkinėjimo rinkimų metu užkardymui aptarti. Jo metu buvo pasidalinta aktualia
informacija bei patirtimi, aptartos bendradarbiavimo bei veiksmų koordinavimo galimybės, taip
pat pateikti siūlymai dėl priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią balsų pirkimui.
Rugsėjo 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Žinių radijo generaliniu
direktoriumi D. Arlausku. Susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavais kuriant laidą
radijo eteryje apie jaunimo ir jaunimo organizacijų aktualijas.
Rusėjo 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento prie SADM direktoriumi J. Meldžiuku. Susitikimo metu aptartas LietuvosUkrainos jaunimo tarybos kūrimo nuostatų įgyvendinimas, 2016 m. jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų finansavimas bei projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ įgyvendinimas.
Rugsėjo 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Vilniaus jaunimo informacijos centro
naujojo sezono atidaryme. Atidarymo metu M. Zakarka sveikino renginio dalyvius, dėkojo
Vilniaus miesto savivaldybei už bendradarbiavimą įkuriant ir išlaikant šį centrą bei linkėjo
didinti veiklos rezultatus ir kokybę.
Rugėjo 30 d. LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka, LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė
ir LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Nacionalinės darbo grupės
struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti posėdyje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Rugsėjo 11 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos skautijos 20-mečio
konferencijoje. M. Zakarka sveikino konferencijos dalyvius ir linkėjo Lietuvos skautijai toliau
kryptingai siekti savo užsibrėžtų tikslų būnant viena didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje.
Rugsėjo 11 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su Lietuvos
šaulių sąjungos atstovais.
Rugsėjo 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė ir
Valdybos narė J. Juodišiūtė dalyvavo Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
organizuotoje diskusijoje „Jaunimo užimtumas didmiesčiuose: tendencijos ir iššūkiai“. Renginio
metu M. Zakarka skaitė pranešimą apie jaunimo užimtumo padėtį bei skirtumus Lietuvos
rajonuose ir didmiesčiuose.

Rugsėjo 18 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Jaunimo reikalų
departamento organizuotame susitikime su Vietos veiklos grupių (VVG) atstovais, siekiant
išdiskutuoti, kaip sudominti jaunimą dalyvauti VVG ir kaimo bendruomeninių organizacijų
veiklose.
Rugsėjo 20 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė atliko veiklos kokybės vertinimą
Lietuvos psichologijos studentų asociacijai.
Rugsėjo 21 d. regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja V.
Karnickaitė ir vyr. specialistė I. Stogevičiūtė-Noreikienė.
Rugsėjo 25 d. vyko vidinis susitikimas, skirtas aptarti regioninei jaunimo politikai. Jame
dalyvavo LiJOT Prezidentas M. Zakarka, valdybos narė J. Juodišiūtė bei regioninių reikalų
koordinatorė G. Vaičiūnaitė.
Rugsėjo 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ organizuotuose lyderių mokymuose. Šių mokymų metu
M. Zakarka UVJOSAS narių organizacijų atstovams pristatė europinę, nacionalinę bei regioninę
jaunimo politikas, jų įgyvendinimo formas bei būdus.
Rugsėjo 27 d. regioninių reikalu koordinatorė G. Vaičiūnaitė dalyvavo Utenos visuomeninių
Jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ lyderiu mokymuose. Jų metu G. Vaičiūnaitė
vedė diskusiją tarp jaunimo organizacijų atstovų ir savivaldybės jaunimo reikalu tarybos narių.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugsėjo 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo „Demokratinės
mokyklos“ atidaryme.
Rugsėjo 4 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo susitikime su Švietimo
mainų paramos fondo, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovais ir ESN
Lietuva studentais. Susitikimo metu buvo aptartas kampanijos „Time to Move“ komunikacijos
planas ir tolimesnės veiklos.
Rugsėjo 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitikimo su Klaipėdos
universiteto Studentų reikalų skyriaus atstovais, kurie pateikė paraišką tapti jaunimo
informavimo tašku. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir lūkesčiai.
Rugsėjo 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Neringos socialinių
paslaugų centro atviros jaunimo erdvės atstovais, kurie pateikė paraišką tapti jaunimo
informavimo tašku. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir lūkesčiai.

Rugsėjo 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė lankė Veiviržėnų kultūros
centro atvirą erdvę, kuri pateikė paraišką tapti jaunimo informavimo tašku. Susitikimo metu
buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir lūkesčiai.
Rugsėjo 7 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Plungės raj.
savivaldybės bibliotekos darbuotojais, kurie išreiškė norą prisijungti prie jaunimo informavimo
taškų tinklo. Susitikimo metu buvo aptarti lūkesčiai ir bendradarbiavimo galimybės.
Rugsėjo 9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Europos jaunimo
kortelės atstove L. Juozaityte ir ISIC Mokinys koordinatoriumi A. Mikalausku. Susitikimo metu
buvo aptartas EJK ir ISIC pažymėjimų įsitraukimas į Eurodesk kampaniją „Time to Move“.
Rugsėjo 10 d. Eurodesk Lietuva atstovė Vilniuje K. Žąsinaitė organizavo konsultaciją su jaunais
žmonėmis apie jų informacinius poreikius. Konsultacijos metu buvo kalbama apie tai, kur jauni
žmonės ieško informacijos, kokius informacinius kanalus naudoja, kokius trūkumus ir
privalumus įžvelgia ir kokio pateikimo norėtų.
Rugsėjo 10 d. Eurodesk Lietuva atstovė Visagine J. Plešak organizavo konsultaciją su jaunais
žmonėmis apie jų informacinius poreikius. Konsultacijos metu buvo kalbama apie tai, kur jauni
žmonės ieško informacijos, kokius informacinius kanalus naudoja, kokius trūkumus ir
privalumus įžvelgia ir kokio pateikimo norėtų.
Rugsėjo 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo webinare su Eurodesk
Brussels Link darbuotoju Gh. Kraszuk. Webinaro metu vyko atnaujinto vidinio Eurodesk tinklo
įrankio pristatymas.
Rugsėjo 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė organizavo kampanijos „Time
to Move“ video filmavimą. Nufilmuotas kampaniją pristatantis video.
Rugsėjo 15 d. Eurodesk Lietuva atstovė Ukmergėje D. Pranckevičienė organizavo konsultaciją
su jaunais žmonėmis apie jų informacinius poreikius. Konsultacijos metu buvo kalbama apie tai,
kur jauni žmonės ieško informacijos, kokius informacinius kanalus naudoja, kokius trūkumus ir
privalumus įžvelgia ir kokio pateikimo norėtų.
Rugsėjo 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva redaktorė
I. Jotkaitė organizavo Eurodesk kampanijos „Time to Move“ partnerių susitikimą, kurio metu
buvo pristatyti kampanijos tikslai, eiga ir komunikacijos strategija. Susitikime dalyvavo Švietimo
mainų paramos fondo atstovai, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovės, ESN
studentai, Europos savanorių tarnybos savanoriai ir Eurodesk Lietuva partneriai.
Rugsėjo 17 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva redaktorė
I. Jotkaitė susitiko su Beatriče Umbrasaite aptarti galimą savanorišką veiklą Eurodesk Lietuva
komandoje.
Rugsėjo 20 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vyko į susitikimą su Eurodesk
atstovais Šiauliuose. Susitikimo metu aptartos artimiausios veiklos.

Rugsėjo 21 d. Eurodesk Lietuva komanda pradeda Europos Eurodesk kampanijos „Time to
Move“ įgyvendinimą Lietuvoje.
Rugsėjo 21 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė R. Aleškevičiūtė dalyvavo Lietuvoje
veikiančių baltarusių organizacijų, jų savanorių ir partnerių susitikime Vilniuje, kur pristatė
kampaniją „Man Ne Dzin“.
Rugsėjo 21 d. Eurodesk Lietuva atstovai Šiauliuose organizavo „Time to Move“ renginį, kurio
metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 22 d. Eurodesk Lietuva atstovai Anykščiuose organizavo „Time to Move“ renginį,
kurio metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo
programos.
Rugsėjo 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su L. Jurkštu aptari
finansinio raštingumo duomenų bazės Eurodesk Lietuva nacionaliniame portale sužaidybinimo
galimybės. Susitikimo metu buvo aptarti galimi variantai, pristatyti pavyzdžiai.
Rugsėjo 23 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Vilniaus miesto
jaunimo reikalų koordinatoriumi J. Laniausku ir Vilniaus jaunimo informacijos centro
koordinatore K. Jodkaite. Susitikimo metu buvo aptartos šių metų veiklos, partnerių lūkesčiai.
Rugsėjo 23 d. Eurodesk Lietuva atstovai Radviliškyje organizavo „Time to Move“ renginį, kurio
metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 23 d. Eurodesk Lietuva atstovai Alytuje organizavo „Time to Move“ renginį, kurio
metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 23 d. Eurodesk Lietuva atstovai Marijampolėje organizavo „Time to Move“ renginį,
kurio metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo
programos.
Rugsėjo 23 d. Eurodesk Lietuva savanorė I. Naudžiūtė pristatė Eurodesk kampaniją „Time to
move“ ir mobilumo programas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto renginyje.
Rugsėjo 24 d. Eurodesk Lietuva atstovai Utenoje organizavo „Time to Move“ renginį, kurio
metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 24 d. Eurodesk Lietuva atstovai Ukmergėje organizavo „Time to Move“ renginį, kurio
metu pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 24 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo „Time to Move“
renginyje Vilniuje, kuriame pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos
mobilumo programos.

Rugsėjo 24–27 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo „Gamification
and Humour as Methods in Youth Work“ mokymo kursuose, kurių metu buvo nagrinėti
sužaidybinimo ir humoro metodai darbe su jaunais žmonėmis
Rugsėjo 25 d. Eurodesk Lietuva atstovai Molėtuose organizavo „Time to Move“ renginį,
kuriame pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva savanorė
B. Umbrasaitė dalyvavo Eurodesk kampanijos „Time to Move“ renginyje Vilniuje Lietuvos
edukologijos universitete, kuriame buvo pristatytos savanoriškos veiklos, studijų mainų ir kitos
mobilumo galimybės.
Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva atstovai Biržuose organizavo „Time to Move“ renginį, kuriame
pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, studijų mainų ir kitos mobilumo programos.
Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva atstovai Mažeikiuose organizavo „Time to Move“ kampanijos
renginį, kuriame pristatytos savanoriškos veiklos, studijų mainų ir kitos mobilumo galimybės.
Rugsėjo 29 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo saugesnio interneto
jaunimo forumo susitikime, kuriame buvo pristatytos veiklos, skirtos užtikrinti saugų elgesį
internete.
Rugsėjo 29 d. Eurodesk Lietuva atstovai Gargžduose organizavo kampanijos „Time to Move“
renginį Klaipėdoje, kur buvo pristatytos savanoriškos veiklos, studijų mainų ir kitos mobilumo
programos.
Rugsėjo mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 48 092 peržiūros, atsakyta į 8 užklausas,
patalpintos 49 naujienos, 1 „Žinau viską“ žurnalistų straipsnis ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpinta 1 naujiena (anglų kalba), 23 renginiai ir 1 straipsnis.
Rugsėjo mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 8 straipsniai, o Facebook puslapyje 20 pranešimų
įvairiomis temomis. Tinklapis rugsėjį buvo peržiūrėtas 5 889 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
48 092 peržiūros.
www.lijot.lt
5 889 peržiūros.

