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Mieli asociacijos nariai, 

2021-ieji mums buvo kaip niekad darbingi, kupini išbandymų, pamokų
ir sėkmingų naujų iniciatyvų bei partnerysčių. Jeigu atidžiai sekate
asociacijos veiklą, pastebėjote, kiek daug visko įvyko per praėjusius
metus! Jūsų visų dėka „Jaunimo debatų“ bendruomenė paaugo narių
skaičiumi ir tapo labiau atpažįstama Lietuvoje kaip profesionali
kūrybingų, darbščių, protingų jaunų žmonių organizacija, prisidedanti
prie politinio bendravimo kultūros ir švietimo gerinimo bei suteikianti
lygias galimybes jauniems žmonėms iš visos Lietuvos mokytis ir
užsiimti visuomenine veikla. 

Jūsų patogumui nusprendėme parengti veiklos ataskaitos dokumentą
su detaliais aprašymais. Labai vertiname kiekvieną šiemet įgyvendintą
iniciatyvą ir džiaugiamės, kad jas organizuodami susiradome naujų
draugų ir partnerių. Taip pat, labai norime padėkoti jums visiems už
ilgametį palaikymą, patarėjų komiteto nariams bei spontaniškai prie
projektų ir renginių prisidėti nusprendusiems nariams už labai didelę
pagalbą, be kurios visos šios iniciatyvos nebūtų taip gerai pavykusios.
Kasmet užsibrėžti dar daugiau tikslų ir kokybiškiau organizuoti
projektus mus labiausiai motyvuoja būtent geros jūsų patirtys.

Labai didžiuojamės asociacijos pasiekimais šiais metais, tokiais kaip
sėkmingas didelio masto tarptautinio projekto „Debate Your Issue“
organizavimas ar Lietuvoje unikalaus projekto „Seimas Insider“
įgyvendinimas ir tikimės, kad kitąmet galėsime parengti dar ilgesnę ir
įdomesnę veiklos ataskaitą. Tokią, kurioje bus dar daugiau jūsų
inicijuotų projektų. Todėl jei turite įdomią idėją, kuri padėtų išpildyti
asociacijos viziją ir pasiekti tikslą #debatuojantiLietuva, nedvejodami
siūlykite ją kitiems ir auginkite asociaciją!

Dar kartą labai ačiū jums už palaikymą ir įsitraukimą. Linkime gero
metinio narių susitikimo ir sėkmingų 2022-ųjų!

Asociacijos „Jaunimo debatai“ taryba



Tęsėme „Debate Your Issue” projektą. 2020-aisiais prasidėjo
„Erasmus +” projekto teminiai užsiėmimai, kurie vyko iki pat 2021 m.
pavasario. Suorganizavome 8 užsiėmimus euroskepticizmo,
dezinformacijos, aplinkosaugos, teisingumo švietime, politikos,
tolerancijos, ekonomikos problemų ir dirbtinio intelekto temomis.
Užsiėmimuose nuosekliai dalyvavo daugiau nei 20 dalyvių, o taip
pat padėti projekto dalyviams nagrinėti šias temas kvietėme tokius
žmones kaip Romas Lazutka, Linas Linkevičius, Nerijus
Maliukevičius. Šių užsiėmimų metu ne tik suteikėme dalyviams
galimybę pagilinti jų teorines ir praktines žinias, bet ir išbandyti
moderatoriaus rolę užduodant sudėtingus klausimus diskusijose su
užsiėmimo svečiais. 

SAUSIS – GEGUŽĖ

Vasario 9-ąją, saugesnio interneto dienos proga surengėme
debatus klausimu „Ar tėvai turėtų gauti prieigą prie vaikų
socialinių tinklų paskyrų?” Debatai buvo transliuojami LRT
mediatekoje, o juose debatavo nuostabios mūsų asociacijos
narės Gabija Ulinskaitė, Dainora Kizytė, Vilija Sviderskytė ir
Gabrielė Špiegytė. Debatų metu buvo nagrinėjamos ir kitos su
šia tema susijusios problemos, tokios kaip patyčių prevencija bei
tėvų ir vaikų santykiai. Šie debatai – didelis žingsnis asociacijai,
nes pasiekė didelę auditoriją visoje Lietuvoje ir buvo
transliuojami gyvai.

Per pastaruosius penkerius metus, sparčiai augant asociacijai, jos
veiklos sritys nuolat plėtėsi. Kartu su komanda šiemet
nusprendėme, kad atėjo metas pokyčiams ir pristatėme naują
asociacijos veidą. Tai ne tik visiškai naujas dizainas bei logotipas,
bet ir naujas, daug trumpesnis pavadinimas  – asociacija „Jaunimo
debatai”.

Keitėmės ne tik išoriškai, bet ir viduje. Įkūrę patarėjų komitetą 
 atnaujinome asociacijos komandą bei pakeitėme narystės tvarką,
kuri leis dar daugeliui motyvuotų ir kūrybingų žmonių prisijungti
prie asociacijos bendruomenės.  Taip pat pradėjome kurti daugiau
turinio socialiniuose tinkluose, atnaujinime svetainės dizainą bei
išvertėme ją į vokiečių ir anglų kalbas.

DEBATE YOUR ISSUE: MOKYMAI

SAUGAUS INTERNETO DEBATAI

ATSINAUJINOME!



ALUMNI AN SCHULEN
Kaip ir kiekvienais metais, prisidėdami prie
tarptautinio debatų konkurso "Jugend debattiert"
organizavimo, šiemet surengėme debatų mokymus
"Alumni an Schulen" moksleiviams (-ėms) iš
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Viekšnių. 

Nuotolinių mokymų metu moksleiviai (-ės) išgirdo
apie debatų struktūrą, išmoko pagrįstai ir
argumentuotai dėstyti savo nuomonę bei pasiruošė
debatų konkursui. 

Ši iniciatyva - viena svarbiausių ir mums, ir
moksleiviams, norintiems išmokti vokiečių kalbą, ir jų
mokytojams. Esame tikri, kad nuoširdi ir visapusiška
asociacijos narių pagalba ruošiantis šiam konkursui
ne tik padeda pasiekti gerus rezultatus, bet ir įkvepia  
domėtis vokiečių kalba ir dalyvauti panašiuose
projektuose. 

JUGEND DEBATTIERT DEBATŲ
KONKURSO FINALAS

Mūsų asociacijos nariai prisidėjo ir prie konkurso "Jugend
debattiert" pusfinalių bei finalo organizavimo. Alumnai
teisėjavo debatų metu, dalino debatantams patarimus bei
kartu su kitais komisijos nariais rinko konkurso nugalėtojus
(-as). 

Be to prisidėjome ir prie konkurso finalo organizavimo,
dalyvavome podiumo diskusijoje bei viso projekto metu
glaudžiai bendradarbiavome su Goethe's Institutu
Lietuvoje bei Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba
(ZfA). 



BIRŽELIS - RUGPJŪTIS

DEBATE YOUR ISSUE:  DEBATŲ
KONKURSAI

 Birželio pabaigoje pradėjome aktyviąją DYI
projekto dalį - debatų konkursus, kurie vyko
kiekvienoje iš projekto partnerių šalių. Pirmasis
debatų konkursas vyko Vilniuje ir buvo skirtas
lygių galimybių temai. Nors konkursą dėl kelionių
apribojimų teko organizuoti nuotoliniu būdu,
džiaugėmės sukvietę visus dalyvius iš Lietuvos
pasimatyti gyvai. Kiti debatų konkursai vyko
Lenkijoje, Vroclave, Serbijoje, Novi Sade, Latvijoje,
Rygoje, Čekijoje, Prahoje bei Belgijoje, Briuselyje.
Visus juos pavyko įgyvendinti gyvai arba hibridiniu
būdu, kuomet į konkursą neatvykdavo viena iš
komandų. Konkursai buvo skirti žiniasklaidos
laisvės, jaunimo įsitraukimo, COVID-19 ribojimų,
istorinės atminties bei reklamų socialiniuose
tinkluose temoms. Po konkurso Briuselyje kartu su
projekto partneriais surengėme DYI finalinę
konferenciją, kurioje aptarėme, ką pavyko nuveikti
viso projekto metu. 

WEB DEBATAI APIE ŽALIĄJĮ
SMEGENŲ PLOVIMĄ 

Jau antrus metus iš eilės tesėme tradiciją
kartu su Lietuvos vartotojų institutu 
 organizuoti debatų konkursą tvarumo tema.
Pirmasis konkurso etapas vyko lietuvių kalba
nuotoliniu būdu birželio 22 ir 29 dienomis bei
buvo transliuojamas gyvai. 10 asociacijos
narių debatavo apie klaidinančių „žaliųjų
teiginių" įtaką vartojimo įpročiams Lietuvoje,
bei gamintojų ir vartotojų atsakomybę už
maisto švaistymą. O vienas dalyvis turėjo
galimybę dalyvauti tarptautiniame finale ir
debatuoti kartu su Danijos, Baltarusijos ir
Švedijos atstovais.



DEMOKRATIJA ŠIANDIEN

Šiemet pratęsėme ir Vasaros akademijos
tradiciją. Bendradarbiaudami su Goethe-Institut
Litauen ir Friedrich-Ebert-Stiftung fondu
suorganizavome 3 dienų renginį netoli Ukmergės,
A. Smetonos šeimos rezidencijoje. Pagrindinė
Vasaros akademijos tema – SĄMONINGUMAS.
Dalyviai klausėsi pranešimų psichologijos (Janina
Sabaitė Melnikovienė), ekologijos (Rytis
Kėvelaitis), pilietiškumo bei visuomenės
atsparumo (Skirtmantas Malinauskas) temomis.
Taip pat galėjome mėgautis nuostabia gamta,
gilinomės į Ukmergės krašto paveldą bei istoriją,
kepėme šakotį, varžėmės protmūšyje ir ieškojome
sąmoningumo  meditacijos bei treniruočių metu.
Renginį vainikavo įspūdingas Asociacijos narių
šventinis koncertas.

VASAROS AKADEMIJA

Vasarą vykdėme projektą „Demokratija Šiandien“.
Tai – keturių debatų renginių ciklas, kuriuo siekėme
paskatinti atviras ir gilias diskusijas fundamentaliais
mūsų visuomenei klausimais. Tad ir kiekvienų debatų
klausimas buvo kiek kitoks negu įprasta asociacijos
organizuojamiems debatams. Debatuose
nagrinėjome tokius klausimus kaip „Ar blogai yra
nusivilti demokratija?“, „Ar pilietis turi būti pilietiškas?“
ir „Ar turime toleruoti netoleranciją?“, o renginių ciklą
užbaigėme podiumo diskusija, kurioje kalbėjomės
apie demokratijos ateitį. Nors šie debatai savo
struktūra nėra išskirtiniai viešojoje erdvėje, tačiau jie
ypatingi tuo, kad mūsų iniciatyva prie bendro
diskusijų stalo susėdo ne tik ekspertai, kurių įžvalgos
yra, be abejo, labai svarbios, bet ir jauni žmonės, kurie
šių debatų metu turėjo galimybę pasidalinti savo
perspektyva ir tobulinti savo debatavimo įgūdžius.
Debatų renginiuose dalyvauti sutiko tokie ekspertai
kaip Dr. Simas Čelutka, Dr. Gintatutas Mažeikis,
Matas Maldeikis, Tomas Vytautas Raskevičius,
Dainius Žalimas ir kiti. Labai džiaugiamės, kad kartu
su jais diskutavo asociacijos nariai Robertas
Remeika, Viltė Sinkevičiūtė, Mantas Vičius,
Dominykas Ragelis, Kęstutis Grumodas, Vilija
Stanislovaitytė ir tarybos narys Sergej Stoma. 



RUGSĖJIS - GRUODIS

JŠį rudenį 151 moksleivis šešiose Lietuvos
mokyklose turėjo unikalią galimybę dalyvauti
naujame, eksperimentiniame politinių
simuliacijų projekte „Seimas Insider”. Šie
moksleiviai yra pirmieji susipažinę su
išskirtinai Lietuvai asociacijos „Jaunimo
debatai“ sukurta ir itin tikslia mokomąja
parlamento simuliacija. Iš viso įvyko šeši
renginiai 5 skirtinguose miestuose, o jų metu
dalyviai mažose 18-30 asmenų grupėse
pusdienį diskutavo ir ieškojo sprendimo itin
svarbiam Lietuvai ir tarptautinei lietuvių
bendruomenei klausimui – galimybei įteisinti
daugybinę pilietybę - ir taip tapo tikrais seimo
darbą išmanančiais „insider‘iais“! 

Projektas buvo globojamas LR Seimo narės
Dalios Asanavičiūtės, o veiklos remiamos
Vokietijos ambasados iš Atsparumo (angl.
resilience) iniciatyvai skirtų lėšų.

SEIMAS INSIDER

Kartu su partneriais Rytų Europos studijų centras / Eastern Europe Studies Centre, Užsienio
reikalų ministerija ir LiJOT surengėme debatus  „Baltic Youth Vision for Europe“. Renginyje
debatavo jauni žmonės iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos, tarp kurių hyra ir puikiai pasirodę
asociacijos tarybos narys Sergej Stoma ir asociacijos narys Robertas Remeika. Dalyviai debatavo
nūdienoje visai Europai itin aktualiomis temomis - visuotinių bazinių pajamų poreikio ES (Should
the EU provide universal basic income for its citizens?) ir ES kariuomenės poreikio (Common EU
security and defence policy – is it time to establish an EU military?). Šis projektas yra išties
reikšmingas asociacijai, kadangi yra tarptautinis ir suteikia dar daugiau galimybių populiarinti
debatų kultūrą jaunų žmonių tarpe svetur.

DEBATAI „BALTIC YOUTH VISION FOR EUROPE“


