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Asociacijos 2019 m. veiklos ataskaita

Vilnius, 2020-05-15

Atsižvelgdama į Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos įstatuose įtvirtintus tikslus ir veiklas (7 ir 8
punktai), Taryba pristato 2019 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 2019 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.
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. Šiais metais mūsų deleguotas alumnas teisėjavo nacionaliniame finale, alumnai taip pat prisidėjo prie
podiumo diskusijos nacionalinio finalo metu, kurios metu ne tik pristatė asociaciją, bet ir organizavo trumpą
diskusiją. 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 13 mokyklose Klaipėdoje,
Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje.
Jaunimo skatinimas domėtis įvairiomis temomis
Asociacija surengė jau antrąją debatų stoyklą Guobsto stovyklavietėje. Jos metu dalyviai gilino debatų žinias,
patys debatavo įvairiomis šiuo metu aktualiomis politinėmis bei visuotinėmis temomis. Stovykloje taip pat
dalyvavo kviestiniai svečiai: oratorytės ekspertai, aktoriai, visuomenės veikėjai.
Asociacijos taryba iniciavo ir suorganizavo viešąją diskusiją apie Europos Parlamento rinkimus. Diskusijoje
dalyvavo Arnoldas Pranckevičius (Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas), Linas Kojala (politologas
Rytų Europos studijų centro direktorius), Sergej Stoma (Europos jaunimo parlamento Lietuvoje
viceprezidentas) bei Doc. Dr. Margarita Šešelgytė (politologė, VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja studijoms).
Diskusijos dalyviai kalbėjo apie Europos Sąjungos ateitį, parlamento rinkimų iššūkius bei perspektyvas.
Asociacijos alumnai suorganizavo informacinį renginį apie studijas vokiškai kalbančiose šalyse. Mūsų alumnai,
kurie studijuoja įvairiuose Vokietijos bei Austrijos miestuose dalinosi patirtimi bei patarimais su visais
besidominančiais.
Tarybos narė Viltė Pacevičiūtė dalyvavo alumnų susitikime Prahoje, kur pristatė asociacijos veiklą kitų šalių
alumnams.
Metų pabaigoje taryba suorganizavo pirmąją Žiemos Akademiją. Jos metu asociacijos nariai lankėsi Kaune,
kur gilinosi bei diskutavo įvairiomis visuomeninėmis temomis. Asociacijos nariai bei draugai skaitė
pranešimus. Antrąją akademijos dieną dalyviai paskyrė temai „Holokaustas Lietuvoje“, klausėsi pranešimo šia
tema, lankėsi IX forto muziejuje bei kalbino Holokaustą išgyvenusią, Kauno žydų bendruomenės narę Frumą
Kučinskienę.
Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, asociacija toliau sėkmingai plečia alumnų
kontaktinių duomenų bazę. 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 bei stiprina tarpusavio ryšius.
Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje – 66
Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – nėra
Asociacijos Tarybos nariai neatlygintinai įgyvendina Asociacijos įstatuose numatytus tikslus.
Informacija apie gautą paramą
2019 metų rugsėjo mėnesį asociacija į sąskaitą įnešė dalyvių mokesčius debatų stovyklai (650eur). 2019m
gegužės 29d. asociacija gavo 390eur paramą iš Goethes Instituto diskusijos apie Europos parlamento rinkimus
įgyvendinimui. Asociaciją gavo paramą iš įmonių: gegužės 31d. 500eur paramą iš UAB Agvystos, rugpjūčio 9d.
200eur paramą iš UAB Linea Libera, lapkričio 8d. 200eur paramą iš UAB Tvarda bei lapkričio 8d. 600eur
paramą iš UAB Siteks
Asociacija 2019 m. gavo 1022,80 EUR paramą iš fizinių asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros
ir paramos įstatymu. Parama buvo panaudota asociacijos metinio susitikimo organizavimui.
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