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ĮŽANGA
Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau
vadinama MJOTAS) yra savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti,
MJOTAS narius stiprinanti bei jų interesams atstovaujanti skėtinė
jaunimo organizacija.

MISIJA
Siekti pokyčių jaunimo politikoje ir veikloje, kurie gerina jaunimo
organizacijų veiklos sąlygas. Plėtoti Marijampolės savivaldybės
teritorijoje veikiančių jaunimo nevyriausybinių organizacijų, formalių
ir neformalių, sektorių Marijampolės savivaldybėje, teikiant
informaciją ir techninę pagalbą, konsultuojant, rengiant mokymus.

VIZIJA
Palanki ekonominė, socialinė aplinka, įgalinanti veikti jaunimo
organizacijas.

VEIKLOS TIKSLAI
vienyti veikiančias jaunimo organizacijas;
koordinuoti MJOTAS narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo
interesus, dalyvauti formuojant jaunimo politiką.

VEIKLOS UŽDAVINIAI
bendradarbiauti su kitomis organizacijomis;
skatinti Marijampolės savivaldybės bendruomenei ir valstybei
naudingą ir konstruktyvią veiklą;
apibendrinti ir skleisti sukauptą darbo patirtį, vykdyti metodinę
veiklą;
stiprinti Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų dvasinį
ir materialinį potencialą.

JAUNIMO
ORGANIZACIJŲ IR JŲ
NARIŲ STIPRINIMAS
ŽIEMOS FORUMAS
Data: 2017 m. sausio 14-15 d.d.
Vieta: sodyba "Karaliaus krėslas" (Vilkaviškio raj.)
Dalyvių skaičius: 30
Forumo temos:
--- MJOTAS veikla;
--- Vidinė ir išorinė komunikacija;
--- Veikimas jaunimo organizacijoje;
--- Mano verslo idėja;
--- Renginių ABC.

VASAROS FORUMAS
Data: 2017 m. rugpjūčio 28-29 d.d.
Vieta: sodyba "Karaliaus krėslas" (Vilkaviškio raj.)
Dalyvių skaičius: 30
Forumo temos:
--- Marijampolės regiono jaunimo organizacijų apžvalga ir analizė;
--- Lyderių ugdymas;
--- Organizacijos įvaizdžio kūrimas;
--- Streso valdymas.

KULTŪRINIAI
RENGINIAI
VARDAN TOS LIETUVOS
Data: 2017 m. kovo 11 d.
Vieta: Marijampolės kultūros centro aikštelė
Dalyvių skaičius: 200
Kartu su Marijampolės kultūros centru miesto bendruomenei
suorganizuotas atviras renginys, skirtas Kovo-11-osios progai
paminėti.

ŠEIMŲ ŠVENTĖ
Data: 2017 m. gegužės 20 d.
Vieta: Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadionas
Kartu su kitomis jaunimo organizacijomis miesto bendruomenei
suorganizuotas atviras renginys, skirtas šeimos dienai paminėti.

JAUNIMO
ORGANIZACIJŲ
VEIKLOS ŽINOMUMO
DIDINIMAS
MARIJAMPOLĖS MIESTO DIENŲ JAUNIMO MIESTELIS
Data: 2017 m. gegužės 28 d.
Vieta: Marijampolės Poezijos parkas
8 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos miesto šventės
metu pristatė savo veiklas bei kvietė jaunimą prisijungti prie
jaunimo organizacijų.

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ MUGĖ
Data: 2017 m. lapkričio 8 d.
Vieta: Marijampolės kultūros centro mažoji salė
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos kūrybišomis
priemonėmis pristatė savo veiklas bei kvietė jaunimą prisijungti prie
jaunimo organizacijų.

JAUNIMO UGDYMAS
BIURO MOKYMAI
Data: 2017 m. rugsėjo 7 d.
Vieta: MJOTAS biuras.
Dalyvių skaičius: 8
Pristatyta MJOTAS struktūra, veikla bei jaunimo atstovavimo
galimybės.

JAUNAS ŽMOGUS PRIKLAUSOMYBIŲ PASAULYJE
Data: 2017 m. lapkričio 21 ir 29 d.d.
Vieta: Multicentras ir Atviras jaunimo centras
Dalyvių skaičius: 40
Suorganizuotas mokymų ciklas jaunimui ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms apie priklausomybių daromą neigiamą poveikį
jauno žmogaus sveikatai bei socialiniam gyvenimui.

JAUNIMO
ORGANIZACIJŲ
TARPUSAVIO RYŠIO
GERINIMAS
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Data: 2017 m. gruodžio 6 d.
Vieta: Vytauto g. 17, Marijampolė
Dalyvių skaičius: 20
Pagrindiniai nutarimai
--- 2 metų kadencijai išrinktas naujas MJOTAS Pirmininkas Vladas
Polevičius;
--- 2 metų kadencijoms išrinkti MJOTAS Valdybos nariai: Akvilė
Antanaitytė, Dominykas Butkus, Aistė Mikulionytė ir Raimonda
Bogužaitė;
--- Akvilė Antanaitytė deleguota į Marijampolės savivaldybės
jaunimo reikalų tarybą.

PADĖKOS VAKARAS
Data: 2017 m. gruodžio 20 d.
Vieta: viešbutis "Merucre Marijampolė"
Dalyvių skaičius: 70
Išdalintos padėkos jaunimo lyderiams, draugams bei jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijoms, padėkota už puikias 2017 m.
veiklas jaunimui.

ATSTOVAVIMAS
MARIJAMPOLĖS
JAUNIMO
ORGANIZACIJŲ
INTERESAMS
PATEIKTI SIŪLYMAI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI
1. Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo
programos 2015-2018 m. įgyvendinimo.
Data: 2017 m. kovo 20 d.
Raštu rekomenduojama:
--- Skirti didesnį finansavimą vienam projektui bei dėl prastos
paraiškos kokybės nefinansuoti atitinkamų projektų;
--- į finansavimo konkursą įtraukti prioritetą, kai projektai yra skirti
miesto bendruomenei.
2. Dėl naujų jaunimo organizacijų registracijos išlaidų
kompensavimo.
Data: 2017 m. gruodžio 22 d.
3. Dėl registracijos buveinės suteikimo naujom jaunimo
organizacijoms registruojantis.
Data: 2017 m. gruodžio 22 d.

FINANSINĖ
ATASKAITA
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