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Vilnius, 2017-12-27 
Asociacijos 2017 m. veiklos ataskaita 
 
Atsižvelgdama į Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos įstatuose įtvirtintus tikslus ir veiklas 
(7 ir 8 punktai), Taryba pristato 2017 m. asociacijos veiklos ataskaitą. 
 
Įstatuose numatyti tikslai ir veiklos: 
 
7.1. palaikyti ir skatinti tvirtus Lietuvos JDI projekto alumnų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su JDI 
projekto partneriais; 
7.2. atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti; 
7.3. prisidėti prie JDI projekto Lietuvoje organizavimo, populiarinimo ir plėtros, kelti projekto dalyvių 
(moksleivių, alumnų, mokytojų) kvalifikaciją; 
7.4. puoselėti debatų kultūrą Lietuvoje, ypač „Jugend debattiert international“ formatu; 
7.5. skatinti jaunimą domėtis aktualiomis politinėmis, visuomeninėmis, mokslinėmis ir kultūrinėmis 
temomis bei puoselėti pilietiškumą; 
7.6. populiarinti vokiečių kalbą Lietuvoje. 
8. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija: 
8.1. sukurs alumnų kontaktinių duomenų bazę, ją prižiūrės ir nuolat atnaujins; 
8.2. kaups ir skleis aktualią informaciją apie JDI projekto ir alumnų bendruomenės veiklą; 
8.3. inicijuos, organizuos ir koordinuos alumnų susitikimus bei kitus viešus renginius; 
8.4. organizuos mokymus bei seminarus skirtus projekto dalyviams (moksleiviams, alumnams, 
mokytojams); 
8.5. bendradarbiaus su tarptautine JDI projekto alumnų bendruomene bei oficialiais projekto 
parneriais. 
 
JDI alumnų tarpusavio santykių palaikymas ir skatinimas, jų interesų gynimas 
 
Visų asociacijos organizuotų renginių bei projektų tikslinė auditorija 2017 metais buvo JDI alumnai. 
Taryba siuntė asmeninius kvietimus visiems asociacijos duomenų bazėje esantiems alumnams ir 
garantavo jų dalyvavimą renginiuose. Tai skatina stipresnius alumnų bendruomenės ryšius. Kadangi 
projektai dažnai vykdavo Goethe‘s Institute Vilniuje, alumnai taip pat turėjo galimybę susipažinti su 
asociacijos partneriais. Metinio narių susirinkimo metu taip pat buvo aptarti alumnų interesai ir 
pageidavimai ateinantiems debatų projekto metams.  
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JDI projekto Lietuvoje organizavimas, populiarinimas ir plėtra, projekto dalyvių kvalifikacijos 
kėlimas 
 
Asociacija prisidėjo prie JDI projekto Lietuvoje: po du alumnus teisėjavo kiekviename regioniniame 
debatų finale. Viena alumnė teisėjavo nacionaliniame finale, alumnai taip pat dalyvavo podiumo 
diskusijoje nacionalinio finalo metu. Tarybos deleguotas alumnas taip pat teisėjavo tarptautinėje 
kvalifikacijoje bei tarptautiniame debatų finale. Asociacijos nariai suteikė pagalbą debatantams 
ruošiantis nacionaliniam debatų finalui atsakant į jų klausimus apie debatų taisykles ir formatą. 
Kartu su partneriais, Taryba suorganizavo projektą „Alumni an Schulen“, kurio metu vyko debatų 
mokymai Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus mokyklose.  
 
Debatų kultūros Lietuvoje puoselėjimas 
 
Asociacija organizavo debatus „Jugend debattiert“ lietuvių kalba. Bendradarbiaujant su Valstybės 
pažinimo centru, tokie debatai vyko tarptautinės konferencijos „Piliečio ugdymas: modernumo link“ 
metu (tema: Ar reikia ankstinti aktyvių rinkėjų amžių Lietuvoje nuo 16 m. ?). Bendradarbiaujant su 
Ugdymo Plėtotės Centru, buvo organizuojami debatai Kauno Varpo gimnazijoje tema „Ar baigę 
mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“. Šių debatų įrašas buvo patalpintas 
virtualioje platformoje „Mokytojo TV“. Kartu su Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerija, asociacija 
suorganizavo viešus debatus apie kelių greičių Europą.  
 
Jaunimo skatinimas domėtis įvairiomis temomis 
 
Bendradarbiaujant su Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerija, asociacija suorganizavo vienos dienos 
renginį apie populizmą „Politinių idėjų migloje. Kova su populistiniais perukais“. Kartu su Vilniaus 
Universiteto lektoriumi K. Petrausku, dalyviai nagrinėjo populizmo sąvoką, o antroje renginio dalyje 
diskutavo su Edmundu Jakilaičiu bei Vaidotu Beniušiu apie populizmo reikšmę Lietuvoje. 
Bendradarbiaujant su Goethe‘s Institutu Vilniuje, asociacija dalyvauja tarptautiniame projekte 
„Freiraum“. Šio projekto tikslas – probleminio klausimo nagrinėjimas laisvės tematika. Projekto 
rėmuose asociacija suorganizavo kūrybines dirbtuves „Laisvė“, kurios metu dalyviai turėjo galimybę 
susitikti su kviestiniais svečiais ir diskutuoti apie laisvės sąvoką Lietuvos visuomenėje. Metinio narių 
susitikimo pabaigoje, nariai turėjo galimybę susitikti su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
vadovu Arnoldu Pranckevičiumi, kuris pasidalino savo patirtimi ir atsakė į dalyvių klausimus. 
 
Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, asociacija taip pat sukūrė alumnų 
kontaktinių duomenų bazę, kuri yra nuolat atnaujinama. Visa informacija apie asociacijos veiklą yra 
prieinama kiekvienam asociacijos nariui, kuris kreipiasi į asociacijos Tarybą su prašymu gauti veiklos 
ataskaitą. Asociacija taip pat bendradarbiauja su tarptautine JDI projekto alumnų bendruomene: 
asociacijos Tarybos narys Antanas Grimalauskas taip yra tarptautinės JDI projekto alumnų 
asociacijos tarybos narys. Taryba nuolatos palaiko ryšius su oficialiais projekto partneriais, ypač 
Goethe‘s Institutu ir projekto koordinatore.   
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Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje – 30 
 
Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – nėra 
 
Asociacijos Tarybos nariai neatlygintinai įgyvendina Asociacijos įstatuose numatytus tikslus. 
 
Informacija apie gautą paramą 
2017 m. gegužės 10 d. asociacija gavo 3.500 EUR paramą iš Vokietijos ambasados Lietuvoje projektui 
„Politinių idėjų migloje. Kova su populistiniais perukais“ įgyvendinimui. Projektas buvo sėkmingai 
įgyvendintas ir jo ataskaita buvo pateikta ambasadai. 2017 m. rugsėjo 20 d. iš Goethe‘s Insituto buvo 
gauta 1.100 EUR parama projektui „Freiraum. Laisvė“ įgyvendinimui (kūrybinių dirbtuvių 
suorganizavimui). Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas, o jo ataskaita Goethe‘s Institutui.  
 
Asociacija 2017 m. gavo 105 EUR paramą iš fizinių asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
labdaros ir paramos įstatymu. Parama buvo panaudota asociacijos metinio susitikimo 
organizavimui.  
 
 
Asociacijos Taryba 
Vytautas Jankauskas 
Emilė Paskočimaitė 
Antanas Grimalauskas - Suchina 
Eglė Karpauskaitė 
Džiugilė Kersnauskaitė 
 


