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Vilnius, 2021-03-09 
Asociacijos 2020 m. veiklos ataskaita 
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 2020 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. Renginius taryba stengėsi 
esant galimybėms rengti skirtinguose Lietuvos miestuose ir taip palengvinti alumnų keliones. Šiais metais 
taryba pristatė ir naują iniciatyvą, skirtą bendruomenės stiprinimui – asociacijos narių Stammtisch. Šių 
renginių metu asociacijos nariai buvo kviečiami neformaliems susitikimams. Metinio narių susirinkimo metu 
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. Kartu su partneriais, Taryba suorganizavo projektą „Alumni 
an Schulen“, kurio metu vyko debatų mokymai mokyklose Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. Kadangi 
dėl pandemijos 2020 metais nevyko nei regioniniai nei nacionalinis finalai, Taryba neturėjo galimybės 
deleguoti alumnų bei asociacijos narių teisėjauti.  
 
Jaunimo skatinimas domėtis įvairiomis temomis 
2020 m. vasario mėnesio pabaigoje asociacija kartu su partneriais iš 5 Europos šalių pradėjo 
vykdyti tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą Debate Your Issue (DYI), kurio tikslas – kovoti su augančiu 
euroskepticizmu, nesidomėjimu naujienomis bei mažėjančiu įsitraukimu į politiką jaunimo tarpe. Projekto 
metu jaunimas mokysosi priimti ir suprasti kitų žmonių kitokias nuomones bei prisiimti atsakomybę už savo 
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paties žodžius, tokiu būdu prisidėdamas formuojant stiprią, pagarba kitiems žmonėms pasižyminčią 
bendruomenę. Projektą planavimas prasidėjo vasario mėnesį, partnerių susitikime Prahoje. Aktyvi projekto 
fazė Lietuvoje prasidėjo spalio mėnesį, kuomet 30 jaunų motyvuotų žmonių susirinko į pirmąjį nuotolinį 
projekto susitikimą. Iki metų pabaigos projekto rėmuose asociacija suorganizavo tris workshop‘us apie 
Europos Sąjungą, Informacijos bei melagingų žinių sklaidą bei aplinkosaugą. Dalyviai taip pat kūrė 
infografikus, dalyvavo debatų mokymuose bei turėjo galimybę patys debatuoti.  
Balandžio mėnesį asociacija kartu su Lietuvos vartotojų institutu suorganizavo nuotolinius debatus maisto 
švaistymo per karantiną tema. Debatuose dalyvavo asociacijos nariai bei draugai, o jų pasiklausyti galėjo 
prisijungti visi susidomėję žmonės.  
Rugpjūčio mėnesį asociacija surengė vasaros renginį „Įkvėpk“. Jame dalyvavo virš 20 motyvuotų jaunų 
žmonių, kurie turėjo galimybę klausytis pranešimų įvairiausiomis temomis - nuo komunikacijos iki Vilniaus 
miesto planavimo ir Kaliningrado srities istorijos. Tarp akademijos svečių buvo Swedbank 
vyriausiasis  ekonomistas Nerijus Mačiulis, Vilniaus miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis, 
užsienio ekspertai bei mūsų asociacijos draugai ir nariai.  
Spalio mėnesį asociacija suorganizavo dvejus viešus debatus. Pirmieji vieši debatai buvo apie intensyvią 
gyvulininkystę Lietuvoje. Debatai vyko „Ö kaip vokiškai“ iniciatyvos rėmuose, o juose debatavo savo sričių 
ekspertai. Antrieji debatai buvo vykdomi kartu su Studentų ateitininkų sąjunga, Laisvos visuomenės institutu 
bei Savanorystės Misijų Korpusu,o jų metų asociacijos narės debatavo apie valstybės vaidmenį nėštumo 
nutraukimo situacijoje. Į šiuos renginius įtraukėme ne tik asociacijos narius bei draugus, bet ir skirtingai 
mąstančius visuomenės narius, bei savo sričių ekspertus.  
 
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 – 67 
 
Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – nėra 
Asociacijos Tarybos nariai neatlygintinai įgyvendina Asociacijos įstatuose numatytus tikslus. 
 
Informacija apie gautą paramą 
2020 metais asociacija gavo 55024 EUR finansavimą iš Europos Komisijos Debate Your Issue projekto 
organizavimui. Asociacija taip pat gavo 200 EU paramą iš UAB „Air Idea“, 100 EUR paramą iš UAB „Elmer“, 
400 EUR paramą iš UAB „Sargasas“, 500 EUR paramą iš UAB „Siteks“, 1300 EUR paramą iš UAB „BaltCap“. 
Visa ši parama buvo skirta projekto Debate Your Issue daliniam finansavimui. Maisto švaistymo debatai buvo 
rengti su Lietuvos vartotojų instituto, iš kurio gauta 600 EUR paramos. Įmonė UAB „Agvysta“ skyrė 400 EUR 
paramą vasaros renginio organizavimui. Kitas reginio finansavimas (1710 EUR) gautas iš Vokietijos 
Federacinės Respublikos ambasados bei dalyvių mokesčių. Gyvulininkystės debatus finansavo Goethe‘s 
institutas Vilniuje skirdamas 400 EUR paramą.  
 
Asociacija 2020 m. gavo 341,99 EUR paramą iš fizinių asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir 
paramos įstatymu.  
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