Vilnius, 2022-03-15
Asociacijos 2021 m. veiklos ataskaita
Atsižvelgdama į Asociacijos „Jaunimo debatai“ (iki 2021-12-27 Tarptautinių jaunimo debatų
alumnų asociacijos) įstatuose įtvirtintus tikslus ir veiklas (7 ir 8 punktai), Taryba pristato 2021
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 2021 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. 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 nuotolianiai debatų mokymai JDI projekto
dalyviams iš mokyklų visoje Lietuvoje. Taryba taip pat delegavo alumnus bei asociacijos narius
teisėjauti.
Jaunimo skatinimas domėtis įvairiomis temomis
2021 m. asociacija kartu su partneriais iš 5 Europos šalių užbaigė 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 mokėso priimti ir suprasti kitų žmonių kitokias nuomones bei prisiimti atsakomybę už
savo paties žodžius, tokiu būdu prisidėdamas formuojant stiprią, pagarba kitiems žmonėms
pasižyminčią bendruomenę. Aktyvi projekto fazė Lietuvoje prasidėjo dar 2020 spalio mėnesį,
kuomet 30 jaunų motyvuotų
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žmonių susirinko į pirmąjį nuotolinį projekto susitikimą. 2021 metais projekto rėmuose
asociacija suorganizavo penkis workshop‘us apie švietimą, politiką, toleranciją, ekonomines
probelmas ir socialinę nelygybę bei dirbtinį intelektą/. Dalyviai taip pat rašė straipsnius, kurie
buvo publikuoti protale lrytas.lt, dalyvavo debatų mokymuose bei turėjo galimybę patys
debatuoti ir vykti į debatų konkursus, kurie vyko Lenkijoje, Serbijoje, Latvijoje, Čekijoje bei
Belgijoje.
Birželio mėnesį asociacija kartu su Lietuvos vartotojų institutu suorganizavo nuotolinius debatus
maisto švaistymo tema. Debatuose dalyvavo asociacijos nariai bei draugai, o jų pasiklausyti galėjo
prisijungti visi susidomėję žmonės.
Vasarą buvo vykdomas ir Vokietijos ambasados remiamas projektas „Demokratija šiandien“ Tai
– keturių debatų renginių ciklas, kuriuo siekėme paskatinti atviras ir gilias diskusijas
fundamentaliais mūsų visuomenei klausimais. Debatuose buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip
„Ar blogai yra nusivilti demokratija?“, „Ar pilietis turi būti pilietiškas?“ ir „Ar turime toleruoti
netoleranciją?“, renginių ciklą užbaigė podiumo diskusija, kurioje kalbėjomės apie demokratijos
ateitį. Asociacijos iniciatyva prie bendro diskusijų stalo susėdo ne tik ekspertai, bet ir jauni
žmonės, kurie 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.
Kartu su jais diskutavo asociacijos nariai Robertas Remeika, Viltė Sinkevičiūtė, Mantas Vičius,
Dominykas Ragelis, Kęstutis Grumodas, Vilija Stanislovaitytė ir tarybos narys Sergej Stoma.
Rugpjūčio mėnesį asociacija surengė Vasaros akademiją. Bendradarbiaujant su Goethe-Institut
Litauen ir Friedrich-Ebert-Stiftung fondu buvo suorganizuotas 3 dienų renginys 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.
Dalyviai taip pat gilinosi į Ukmergės krašto paveldą bei istoriją, varžėsi protmūšyje. Renginį
užbaigė Asociacijos narių šventinis koncertas.
Rudenį 151 moksleivis šešiose Lietuvos mokyklose turėjo unikalią galimybę dalyvauti naujame,
eksperimentiniame politinių simuliacijų projekte „Seimas Insider”, kurį pilnai įgyvendino
asociacija. Moksleiviai buvo pirmieji susipažinę s išskirtinai Lietuvai asociacijos sukurta ir itin
tikslia mokomąja parlamento simuliacija. Iš viso įvyko šeši renginiai 5 skirtinguose miestuose, o
jų metu dalyviai mažose 18-30 asmenų grupėse po pusdienį diskutavo ir ieškojo sprendimo itin
svarbiam Lietuvai ir tarptautinei lietuvių bendruomenei klausimui – galimybei įteisinti
daugybinę pilietybę. Projektas buvo globojamas LR Seimo narės Dalios Asanavičiūtės, o veiklos
remiamos Vokietijos ambasados iš Atsparumo (angl. resilience) iniciatyvai skirtų lėšų.
Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, asociacija toliau sėkmingai plėtė
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 – 80
Samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – nėra
Asociacijos Tarybos nariai neatlygintinai įgyvendina Asociacijos įstatuose numatytus tikslus.
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Informacija apie gautą paramą
2021 metais asociacija vykdė du projektus, kurie buvo finansuojami Vokietijos Federacinės
Respublikos ambasados lėšomis. Šių projektų finansavimas siekė 13 000 EUR. Viktoras
Žostauskas parėmė asociaciją 940 EUR. Debatų formato kūrimui iš Lietuvos laisvosios rinkos
instituto buvo gauta 600 EUR. Iš “Debate Your Issue” partnerių įmonės IMEC buvo gauta 2425
EUR projekto “News in the classroom” debatų vaizdo įrašų sukūrimui. Asociacija gavo 8 000 EUR
paramą iš įmonės UAB “Tvarda” bei 250 EUR paramą iš UAB “Layher”. Asociacija taip pat gavo
886.96 EUR paramą iš fizinių asmenų pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą
gavėjams
Asociacijos prezidentas
Sergej Stoma
Asociacijos Taryba
Emilė Paskočimaitė
Povilas Gembickis
Viltė Sinkevičiūtė
Vitalijus Dobrovolskis
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