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I. BENDROJI DALIS

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (toliau tekste vadinama “PLJS”) egzistuoja nuo
1972 m.

Teisinė organizacijos forma keitėsi ne kartą. Šiuo metu veikla vykdoma per du
atskirus juridinius vienetus:

1) Lithuanian World Youth Association, Inc. – ne pelno siekianti kompanija, įkurta
Jungtinėse Valstijose 2018 m. EIN kodas 304934970, adresas: Lithuanian World
Center, 14911 E 127th Street, Lemont, IL 60439

2) Asociacija „Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”, įregistruota Lietuvoje 2018 m.
spalio 17 d. Teisinė organizacijos forma - asociacija. Iki 2020 m. gruodžio
vadinosi “Pasaulio lietuvių jaunimo biuras”. Registrų centro kodas 304934970,
buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m. P. Vileišio g. 13-35.

Finansinės ataskaitos, pateiktos šiame pranešime, konsoliduoja abiejų juridinių
vienetų finansus – tarpusavio įsipareigojimai ir lėšų pervedimai nėra registruojami
balanse ar veiklos rezultatų ataskaitoje, norint tiksliai atspindėti PLJS bendrus
finansinius išteklius ir įsipareigojimus. Toliau ataskaitose šie juridiniai vienetai kartu
vadinami “PLJS grupe”.

Abiejų juridinių vienetų veiklos laikotarpis neribotas. Grupės finansiniai metai
prasideda balandžio 1 d., ir baigiasi kovo 31 d., nors asociacijos “Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga” atskiri finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

PLJS grupės finansavimo būdai šiuo metu yra tikslinis finansavimas, juridinių ir fizinių
asmenų parama.

2019 m. Asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga” turėjo vieną darbuotoją.
Daugiau darbuotojų PLJS grupė neturėjo – Valdybos nariai veiklą vykdė
neatlygintinai, išskyrus kai kurias su projektais susijusias funkcijas (projektų
administravimo, veiklų koordinavimo ir pan.).

Šiandien Lietuva susiduria su naujais globalizacijos sukeltais emigracijos iššūkiais:
užsienyje gyvena šimtai tūkstančių lietuvių, siekiantys išlaikyti ryšį su Tėvyne ir
jausdami artumą jai. Šiandien kaip niekad stiprus yra poreikis tvirtai ir aiškiai
atstovauti išeivijos pozicijai Lietuvoje, stiprinti išeivijos galimybes realizuoti savo
potencialą Lietuvoje bei atiduoti savo indėlį Lietuvos gyvenimui, gerinti išeivių
tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą bei kurti stiprų pasaulio lietuvių jaunimo
tinklą.

PLJS grupės veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas; nacionalinio, pilietinio ir
kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; pagalba nevyriausybinėms
organizacijoms; pilietiškumo ; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas;
vietos bendruomenių vystymas.
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PLJS grupės veiklos sritys: konsultacinė valdymo veikla; konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla; pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė veikla; kultūrinis švietimas;
pilietiškumo skatinimas; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; meninė
kūryba; narystės organizacijų veikla; pagrindinių buveinių veikla; piliečių iniciatyvos ir
protestų judėjimai; posėdžių, kultūrinių ir visuomeninių renginių organizavimas;
pramogų ir poilsio organizavimo veikla; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa; tyrimai ir taikomoji veikla; sportinė veikla; viešųjų ryšių ir komunikacijos
veikla; švietimui būdingų paslaugų veikla.

PLJS valdybos nariai (išrinkti 2017 m. liepą, nebent nurodyta kitaip):

Vladas Oleinikovas (Jungtinė Karalystė)
Pirmininkas
vladas@pljs.org

Aidis Staskevičius (Lenkija)
Vice pirmininkas
aidis@pljs.org

Skaistė Aleksandravičiūtė (Jungtinė Karalystė)
Sekretorė, projektų vadovė
skaiste@pljs.org

Aivaras Statkevičius (Jungtinė Karalystė)
Iždininkas
aivaras@pljs.org

Indrė Aleksandravičiūtė (Lietuva)
Viešųjų ryšių atstovė, valdybos narė (nuo 2018-12-20)
indre@pljs.org

Lukas Audickas (Jungtinė Karalystė)
Valdybos narys (atsistatydino iš vicepirmininko pozicijos 2019-03-07)
lukas@pljs.org

Kovas Kulbis (JAV)
Valdybos narys
kovas@pljs.org

Skirmantas Liepinis (Norvegija)
Valdybos narys
skirmantas@pljs.org

Raimundas Makauskas (Lenkija)
Valdybos narys, Kongreso ruošos komiteto pirmininkas (nuo 2020-01-05)
raimundas@pljs.org

Tadas Kriščiūnas
Atsistatydino 2019-09-15

Rūta Ruočkutė
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Atsistatydino 2019-03-04

Šios ataskaitos pagrindiniai rengėjai: Indrė Aleksandravičiūtė, Skaistė
Aleksandravičiūtė, Vladas Oleinikovas ir Aivaras Statkevičius. Finansinių ataskaitų
rengėjas bei Asociacijos apskaitos savarankiškas kvalifikuotas tvarkytojas – Aivaras
Statkevičius.

II. VALDYBOS VEIKLOS PASIEKIMAI PER KADENCIJĄ

Nutarimai

Priedas pateikia detalią informaciją apie 2017 m. Kongreso nutarimų vykdymą. Iš 26
nutarimų, 23 buvo įvykdyti ir 3 buvo įvykdyti iš dalies.

Geroji praktika - strategijos formavimas

Išrinktos 2017-2021 metų Valdybos pirmoji užduotis buvo naujos strategijos,
pagrįstos Kongreso metu pateiktų nutarimų pagrindu, paruošimas. Strategija
2017-2021 naujai apibrėžė organizacijos viziją ir misiją, pagrindines darbo vertybes.

Išsikelti strateginiai tikslai:

○ Organizacijos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas;
○ Kraštų sąjungų stiprinimas;
○ Pasaulio lietuvių interesų atstovavimas;
○ Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida.

Nustatytos įgyvendinimo priemonės. Strateginis planas tapo pagrindu sudarant
kasmetinius veiklos planus. Labai rekomenduojame šią praktiką tęsti, ypač turint
galvoje, kad pridėti strateginį organizacijos veiklos planą neretai prašoma prie
finansavimo paraiškų. Su 2017-2021 m. PLJS strateginiu planu, parengtu remiantis
2017 m. Kongreso Nutarimais ir konsultacijomis su delegatais ir ULJO atstovais
(2017 spalį, gruodį), galima susipažinti ČIA.

Renginiai ir veikla

Kartu su pasaulio lietuvių jaunimo sąjungomis rengti regioniniai pasaulio lietuvių
suvažiavimai ir organizuotos veiklos, orientuotos į Kraštų sąjungų valdybų
kompetencijų kėlimą siekiant ugdyti kraštų sąjungų stiprinimui reikalingas narių
kompetencijas. Pavyzdžiui:

○ Suorganizuotas virtualus Europos lietuvių jaunimo suvažiavimas (2020):
pristatyta PLJS ir sąjungų veikla, surengta Kongreso simuliacija; dalyvavo
jaunimas iš 9 šalių: Danijos, Islandijos, JK, Kanados, Lenkijos, Norvegijos,
Suomijos, Turkijos, Vokietijos.

https://docs.google.com/document/d/1XjQaJgNdteo6PZRpVq6ln1h5xsqsAnG0kWI6GHe5ifk/edit?usp=sharing
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○ Suorganizuotas virtualus Transkontinentinis lietuvių jaunimo suvažiavimas
(Šiaurės ir Pietų Amerikai bei Okeanijai, 2020): pristatyta PLJS ir sąjungų veikla,
vyko susipažinimo-pramoginė sesija ir Kongreso simuliacija; dalyvavo jaunimas
iš 12 šalių: Argentinos, Australijos, Brazilijos, Islandijos, Ispanijos, JAV,
Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, N. Zelandijos, Urugvajaus,
Venesuelos.

○ PLJS valdybos nariai, tiesiogiai dirbantys su ULJO projektais, teikia nuolatines
konsultacijas užsienio lietuvių jaunimo sąjungoms (grupėmis ir individualiai pagal
poreikius), įskaitant ir ULJO projektų vykdytojus (veiklų perplanavimas dėl
Covid-19, sąmatos keitimo procedūros, finansavimo paraiškų, ataskaitų
rengimas); tarpininkaujama tarp sąjungų ir JRD; dalinamasi informacija apie
ULJO skirtus konkursus ir programas.

○ Per Šiaurės Europos ir Jungtinės Karalystės suvažiavimus (2020) organizuotos
metodinės veiklos apie vidines organizacijų problemas ir jų sprendimo būdus
(S.A. kurta metodinė sesija “Organizuotas antiterorizmas”), po sesijų dalyviams
pateikta metodinė užsiėmimų medžiaga.

○ Parengta pasirengimo Šiaurės Europos suvažiavimui (2019) metodika,
pravestos planavimo veiklos. Sukurta Šiaurės Europos suvažiavimo programa.
Pristatyti lėšų pritraukimo būdai jaunimo sąjungoms stiprinti ir įkurta Šiaurės
šalių komunikacijos grupė. Šiaurės Europos suvažiavimo metu pristatyta
informacija apie Lietuvos jaunimo politikos pagrindus, Jaunimo reikalų
departamento projektus ir teikiamą pagalbą. Fasilituotos diskusijos dėl
organizacijų bendradarbiavimo, idėjų generavimas.

○ Kanados lietuvių jaunimo suvažiavime (2019) kalbėta pilietiškumo klausimais,
aptartos galimybės Kanados lietuvių jaunimo sąjungai plačiau įsitraukti į užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų tinklą ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
vykdomas veiklas.

○ Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime (2019) bendradarbiavimo
fasilitavimas tarp žemyno lietuvių jaunimo sąjungų, JAV lietuvių bendruomenės,
Lietuvių Fondo ir Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos atstovų.

○ Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo suvažiavime (2019) pristatyta Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjunga, diskutuota apie tapatybę, pilietiškumą ir identitetą.
Pravesta klausimų atsakymų apie ULJO projektą sesija-konsultacija (kartu su
JRD atstove).

○ Per dviejų dienų baigiamąjį metų renginį ”PLJS Kalėdos 2018” Vilniuje užsienio
lietuvių jaunimo sąjungų atstovai susitiko su PLJS valdyba ir
bendradarbiaujančiomis institucijomis bei organizacijomis: URM, JRD, LiJOT,
GLL, Atlantic Council. Dalyviai keitėsi patirtimis, be diskusijų apie politines ir
visuomenines aktualijas, dalyvavo specialioje sesijoje projektų rengėjams apie
paraiškų ULJO konkursui teikimą (lekt. J. Lukaševičiūtė) bei mokymų sesijoje
apie krizių valdymą ir komunikaciją (lekt. A. Jonkus). Renginio metu buvo
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parengti pasiūlymai Globalios Lietuvos programai, “Mūsų Metas DABAR”
iniciatyvai.

○ Per Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą (2018) fasilituota JAV lietuvių
jaunimo sąjungos (JAVLJS) ir Kanados LJS stiprybių, silpnybių, galimybių ir
grėsmių (SSGG) analizė. Aptartos bendros grėsmės, galimybės ir jų sprendimo
būdai. Pristatytos galimybės aktyviai įsitraukti į jaunimo politikos formavimą
Lietuvoje, prisidedant prie pozicijų rengimo ir tiesiogiai atstovaujant užsienio
lietuvių jaunimą Nacionalinėje jaunimo reikalų taryboje. Dalyviai supažindinti su
galimybėmis grįžti į Lietuvą darbu ar stažuotėms. Pristatyta, kuo Lietuva yra
patraukli verslo bei mokslo srityse ir susijusios programos.

○ Per baigiamąjį metų renginį “PLJS Kalėdos 2017” organizuotos PLJS projektų,
idėjų ir veiklos strategijos dirbtuvės, kalbėjo Jaunimo reikalų tarybos atstovai,
dalyvavo Choose Klaipėda atstovai, Kaunas 2022 jaunimo programos kuratorė
vedė diskusiją grįžimo į Lietuvą tema.

○ Kartu su Šiaurės šalių jaunimo sąjungomis organizuota ir viešinta paroda “Veržli,
ambicinga ir pozityvi 100-mečio Lietuva!” (2017), kuri keliavo per visas Šiaurės
Europos šalis.

○ Paraleliai “Globalios Lietuvos forumo” (2017) organizuotos PLJS Dirbtuvės
Vilniuje, kurių metų kvietėme jaunimo ir bendruomenių atstovus susipažinti su
2017 m. Kongreso Nutarimais (diskusija grupėse pasitelkus programinius
reitingavimo įrankius) ir pasidalinti pastabomis dėl PLJS strategijos projekto.

○ PLJS dalyvavo antrajame “Laisvės piknike” (2017), kurio metu pristatyta
organizacija, jos veiklos, užmegzti kontaktai su nevyriausybinėmis
organizacijomis Lietuvoje.

Atstovauta užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms Lietuvos jaunimo ir diasporos
politiką formuojančiose struktūrose:

○ susitikimuose su Jaunimo reikalų departamentu (SADM), Užsienių reikalų
ministerijos (URM) viceministru ir atstovais, Pasaulio lietuvių bendruomenės
pokalbyje su J.E. LR Prezidentu.

○ Jaunimo reikalų taryboje (nuo 2019 m. PLJS į JRT sudėtį oficialiai deleguoja 2
savo atstovus) Lietuvos kultūros ir meno taryboje; Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos darbo grupėje dėl XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo;
LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijoje.

○ Sustiprinti organizaciniai ryšiai iš išplėtoti bendradarbiavimo formatai tarp PLJS
ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT). Be jaunimo NVO sektoriaus
atstovavimo Jaunimo reikalų taryboje, vyko reguliarūs JRT jaunimo dalies
susitikimai, kartu rengiama tarybos darbotvarkė, derinamos pozicijos, klausimai,
pasiūlymų projektai. Kartu bendromis jėgomis ir iniciatyva pavyko pasiekti, kad
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LR Seimas paskelbtų 2022 m. Lietuvos jaunimo metais (rengiantis LiJOT
trisdešimtmečio ir PLJS penkiasdešimtmečio minėjimui).

○ susitikimuose su Užsienio lietuvių departamentu (URM), VDU Išeivijos Institutu,
Kurk Lietuvai programa, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos
departamentu ir kituose diasporai skirtuose renginiuose, kaip diasporos forumas
„Lietuvių Chartai 70: diaspora – nepriklausomai Lietuvai“ ir Globalios Lietuvos
profesionalų forumas.

Bendradarbiauta su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), įsitraukta į jų
organizuotą festivalį ir kuriama partnerystė su kitomis jaunimo organizacijomis dėl
2022 m. paskelbimo Jaunimo (organizacijų) metais.

Organizuoti renginiai ir iniciatyvos, skirti užsienio lietuvių jaunimo pilietiškumo
skatinimui:

○ Parengtas kreipimasis į institucijas dėl pasirengimo 2020 m. Seimo rinkimams ir
sklandaus jų organizavimo pandemijos sąlygomis įtraukiant pilietiškumą
skatinančias organizacijas, kaip Baltosios pirštinės, GLL, PLB, Kurk Lietuvai,
Transparency International, Žinau ką renku ir kt.

○ Organizuotas renginys “KauNice” skirtas Lietuvoje viešintiems “Bring together” ir
“LISS” stažuočių dalyviams, kartu su renginio remėjais “Kaunas 2022”, kuomet
dalyvius informavome apie PLJS galimybes.

○ Organizuoti vieši antrojo Seimo rinkimų turo debatai Pasaulio lietuvių
apygardoje, į klausimų kandidatams kūrimą tiesiogiai įtraukiant Europos
suvažiavimo dalyvius.

○ Su partneriais Silta (Suomija) organizuotas XVII Pasaulio lietuvių bėgimas “5 už
Lietuvą”, skirtas paminėti Nepriklausomybės atgavimo trisdešimtmečiui ir skatinti
užsienio lietuvių aktyvumą rinkimuose į LR Seimą. PLJS ta

○ Bendradarbiauta su JKLJS organizuojant kandidatų pasaulio lietuvių apygardoje
debatus ir rengiant tinklalaidės “Pokalbiai iš salos” rubriką “Pažink kandidatą”.

○ Vieša diskusija-pokalbis “Naujos jungtys su Lietuva” per virtualų
Transkontinentinį suvažiavimą, kuriame dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos ir
LR Seimos atstovai bei LR diplomatiniai atstovai JAV ir Brazilijoje.

○ 2018 m. Jungtinės Karalystės jaunimo sąjunga ir PLJS bendradarbiavo su VDU
Išeivijos Instituto tyrėjais organizuodami diasporos jaunimo poreikių ir nuostatų
tyrimą, tyrimo rezultatų pagrindu išleista monografija. Grįžimo į Lietuvą nuostatos
tiriamos pasitelkiant fokusuotų grupių interviu metodą (Londone, Mančesteryje,
Peterborough, Lydse, Birmingeme ir Edinburge). Tyrimo metu siekta išsiaiškinti,
kokie veiksniai ir valstybės grįžtamosios migracijos politikos priemonės skatina, ir
kas sulaiko nuo grįžimo į Lietuvą. Studijoje taip pat analizuojamas Jungtinės
Karalystės lietuvių jaunimo požiūris į melagingas naujienas (dezinformaciją) ir jų

https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/102274
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įtaką sprendimui sugrįžti. Tyrimo rezultatai pristatyti pasaulio lietuvių jaunimo
organizacijų atstovams baigamajame metų renginyje Vilniuje “PLJS Kalėdos
2018”.

○ Bendradarbiaujant su VDU Išeivijos institutu organizuotos atviros diskusijos
“Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija ir iššūkiai” (gruodis, 2018) ir “Kas
šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas?” (liepa, 2018).

Komunikacija

Kadencijos metu reikšmingai sustiprinta ir išplėsta PLJS išorinė komunikacija, ypač
socialinių tinklų pagalba. Pavyzdžiui, sukurti Instagram profiliai @pljs.org ir
@pljkongresas, suaktyvinta veikla Facebook ir LinkedIn platformose. Vidutiniškai per
dieną socialiniuose tinkluose organiškai pasiekiami 265 asmenys, o didžiausias vieno
įrašo pasiektas peržiūrų kiekis buvo virš 74 000. Išleisti spaudos pranešimai,
renginiai viešinti LRT Lituanica kanale, dalyvauta diskusijose ir renginiuose
atstovaujant PLJS Valdybos interesus ir veiklas. Sutvarkyti medijų algoritmai, kurie
padeda valdyti srautą ir išvysti informaciją, kuri aktuali auditorijai.

Komunikacijos kanalais buvo skleidžiama informacija apie PLJS veiklą, Kongreso
organizavimą, Kraštų sąjungų veiklą, Kraštams aktualią informaciją, įvairių
finansavimo konkursų, pilietinių iniciatyvų detalėmis, kitų strateginių partnerių
teikiama svarbia užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklai informacija. PLJS kaip
viešinimo platforma atvira institucijų, organizacijų ir kitų iniciatyvų renginių, apklausų,
rezultatų viešinimui.

Per socialines platformas skleista diasporos jaunimui aktuali informacija apie tokius
projektus, kaip Tautiška giesmė aplink pasaulį, stažuočių programos, 5 už Lietuvą,
Vizija Lietuvai, Kraštų suvažiavimai, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas,
pasaulio lietuvių bendruomenių iniciatyvos ir renginiai.

Skleista informacija apie veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams, apklausas iš
valstybinių institucijų ir kitų organizacijų, siekiant išanalizuoti auditorijos nuomones ir
poreikius. Viešinimo kanaluose aktyviai minimos valstybinės, diasporos ir pasaulinės
šventės. Viešinimo kanalai tapo būdu susisiekti su PLJS Valdyba.

Bendradarbiauta su PLB ir iniciatyva Mūsų metas DABAR skatinant pasaulio lietuvių
jaunimo pilietiškumą ir aktyvumą rinkimuose. 2021 metais užmegsta partnerystė su iš
Mūsų Metas DABAR išaugusia organizacija “Pilietybė”.

Kadencijos metu stipriai pasistūmėjo PLJS tinklalapio atnaujinimo darbai. Parengta
svetainės www.pljs.org atnaujinimo techninė užduotis ir struktūra, vykdomi
programavimo ir dizaino darbai, surinkta medžiaga ir parengtas naujas turinys ir
sukurtas atnaujintas svetainės identitetas. Atnaujintas PLJS logotipas ir šablonai,
pagaminta atributikos, kuri bus perleista naujai Valdybai. Išdalinome 20 kg saldainių
ir šimtus kitokių suvenyrų!
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PLJS renginių kalendorius ČIA

Administracija

Kadencijos metu:

○ Sukūrėme ir plėtojome juridinius asmenis JAV ir Lietuvoje. Daugiau informacijos
yra III dalyje.

○ Užmezgėme stabilią ir produktyvią partnerystę su LR jaunimo reikalų
departamentu, pritraukiant lėšas instituciniam PLJS ir Kraštų sąjungų stiprinimui ir
tobulinant konkursų užsienio lietuvių jaunimo sąjungoms sąlygas ir vykdymo
procesą (žr. komentarą dėžutėje)

○ Repatrijavome istorines PLJS lėšas repatriacija iš Kanadoje buvusios neaktyvios
banko sąskaitos, kurios suteikė organizacijai stabilų finansinį pamatą ir rezervą

○ Pasiekėme, kad PLJS turėtų pastovius narius Lietuvos Respublikos jaunimo
reikalų taryboje.

○ Atnaujinome elektroninio pašto sistemą ir peržiūrėjome prieigos teises, stiprinant
kibernetinį informacijos saugumą.

JRD finansavimo konkursų pokyčiai, 2017-2021 m.

Iki 2018 m. imtinai Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų finansavimo konkurse
galėjo dalyvauti, greta pačių ULJO, ir su jaunimu dirbančios organizacijos, įskaitant
bendruomenes ir Lietuvoje registruotas organizacijas. Kraštų lietuvių jaunimo
sąjungoms buvo sudėtinga konkuruoti su stambesnėmis organizacijomis, ypač
neturint bazės Lietuvoje ar stokojant projektų planavimo ir rengimo įgūdžių ir
patirties. PLJS Valdyba kėlė šią problemą kaip 2018 m. projekto vykdytojai ir teikė
rekomendacijas, kaip būtų galima užtikrinti, kad konkursinės lėšos pasiektų
pirmiausia tikslinę auditoriją.

2019 m. keitėsi ULJO konkurso nuostatai (konkurso nuostatai pagal metus), buvo
atskirtos dvi finansavimo kryptys, kurioms keliami skirtingi kiekybiniai ir kokybiniai
reikalavimai:
1) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklų koordinavimas - pritaikyta skėtinėms organizacijoms (plg.
kiekybinis rodiklis suorganizuoti ne mažiau kaip 3 veiklos skirtingose šalyse,
įtraukiant bent 250 dalyvių);
2) kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, vykdymas -
pritaikyta lietuvių jaunimo sąjungų poreikiams ir galimybėms (plg. kiekybinis rodiklis
įtraukti ne mažiau kaip 20 dalyvių).
Atnaujinta konkurso struktūra sudarė sąlygas per ateinančius metus konkurse
sėkmingai sudalyvauti tokioms pasaulio lietuvių jaunimo organizacijoms, kaip
JKLJS, Suomijos SiLTa, Danijos LYS, Islandijos ILJS, Lenkijos LLJS.

https://www.facebook.com/PLJS.org/events/
https://jrd.lt/finansavimo-konkursai-organizacijoms/uzsienio-lietuviu-jaunimo-organizaciju-veiklos-finansavimo-konkursas/konkurso-nuostatai-2
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Šis rezultatas taip pat tiesiogiai sietinas ir su Nutarimu, skatinančiu vystyti sąjungų
“projektų rengimo, finansų pritraukimo ir vadybinius įgūdžius bei kompetencijas”.
PLJS Valdybos nariai, atsakingi už ULJO projektų planavimą ir įgyvendinimą, patys
tobulino šias kompetencijas glaudžiai bendradarbiaudami su JRD ir Socialinių
paslaugų priežiūros departamentu (SPPD) ir nuosekliai dalijosi įgytomis žiniomis su
kitais ULJO paraiškų rengėjais, organizuodami ir dalyvaudami ULJO mokymuose,
teikdami nuolatines betarpiškas konsultacijas ULJO konkursų dalyviams (teikiant
paraiškas, rengiant ataskaitas, iškilus poreikiui perplanuoti veiklas dėl Covid-19
pandemijos ir pan.). Nuo 2020 m. PLJS projektų rengėjai palaiko FB “pagalbos
linijas” atitinkamų metų ULJO paraiškų teikėjams ir konkurso laimėtojams.

Bendradarbiaujant su JRD, matyti ryškus jų siekis tiksline parama stiprinti
nevyriausybinį sektorių, įskaitant ir užsienio lietuvių jaunimo sąjungas. Vienas iš
prioritetų yra užtikrinti institucinį organizacijų stabilumą ir tęstinumą. Nuostatuose
pagrindinis ULJO projekto finansavimo tikslas yra gerinti atstovavimą užsienio
lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad
būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių
jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas. Skėtinėms
organizacijoms skirtoje konkurso kryptyje, finansuojamos šios veiklos:

- atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse
institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir
tarptautiniu lygmeniu;

- dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių
renginių organizavimas gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, įtraukiant užsienio
lietuvių jaunimą;

- užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;
- užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų

stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;
- užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

Panaši nuostata taikoma ir Kraštų sąjungoms, tarp finansuojamų veiklų: “užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas,
koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.” Tačiau dirbdami su sąjungų lyderiais
pastebime, kad dažnai jie neįvertina savo laiko ir pastangų, skiriamo šioms
funkcijoms įgyvendinti; nenumato pakankamai išteklių struktūriniam sąjungų veiklos
palaikymui; finansuotinomis laiko išskirtinai tik su renginių ar pavienių projektų
organizavimu ar logistikos išlaidomis.

Tokios nuostatos atsiliepia užsienio lietuvių jaunimo organizacijų tęstinumui (nesant
stiprios organizacinės struktūros, sąjungos gyvavimas tampa tiesiogiai
priklausomas nuo tuo metu ją sudarančių narių motyvacijos, o jai nusilpus, sutrinka
sąjungos veikla, kai kurios būna priverstos nutraukti savo veiklą visiškai). Taip pat
tampa kliūtimi pasinaudoti institucijų parama, skiriamą specialiai užsienio lietuvių
jaunimo organizacijoms (2021 m. sąjungos pateikė mažiau paraiškų nei konkursui
skirta lėšų; kaip vieną pagrindinių priežasčių, kai kurios sąjungos įvardijo per
aukštas konkurso “grindis” - €3,000). Naujai valdybai rekomenduojame ne tik tęsti
pradėtą darbą tobulinant sąjungų vadybinius ir veiklos planavimo įgūdžius ir
kompetencijas, bet ir skatinti nuostatų, susijusių su savo veiklos nevertinimu, pokytį
plėtojant dialogą tarp jaunimo sąjungų lyderių ir ULJO remiančių institucijų apie
sąjungų, kaip svarbių NVO lauko dalyvių, veiklos stiprinimą ir tęstinumo užtikrinimą.
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III. FINANSINĖS IR OPERACINĖS BŪKLĖS APŽVALGA

Finansai

Kitai kadencijai paliekama finansiškai stipresnė ir tvaresnė organizacija. Pradėjus
veiklą su nuliu tiesiogiai prieinamų lėšų, atkūrus juridinį asmenį JAV pavyko
repatrijuoti senose banko sąskaitose gulėjusias lėšas ir pritraukti neatlygintinos
paramos, ypač per asociaciją Lietuvoje. Sukauptas veiklos rezultatas, siekiantis 12
000 USD, yra laikomas grynųjų pinigų pavidalu dalimis Lietuvos ir JAV banko
sąskaitose. Tai leidžia lanksčiai ir efektyviai panaudoti rezervą pagal poreikį.

PLJS grupė neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, o trumpalaikiai įsipareigojimai yra
susiję su JRD projekto lėšų naudojimu ir projekto pabaigoje grupei neturi jokio
tiesioginio finansinio poveikio, išskyrus potencialų mažą nuostolį dėl valiutos kursų
svyravimo (tai buvo pagrindinė mažo grupės nuostolio 2020/21 finansiniais metais
priežastis).

Pagrindinės PLJS grupės įplaukos ir išlaidos per Kadenciją susijusios su Lietuvos
Respublikos jaunimo reikalų departamento (JRD) projektų vykdymu. Stiprus
papildomas šaltinis - kompensacinio tipo finansavimas suteikiamas Lietuvių Fondo
(Lithuanian Foundation). Nors tokiu būdu finansai yra priklausomi nuo kelių stambių
šaltinių, kadencijos metu užmegzta partnerystė suteikia stabilumo ir nuspėjamumo.
Naujai kadencijai paliekama juridinė bazė leis lėšas rinktis įvairiais būdais ir priimti
labdaringą paramą.

Kiek žinoma dabartinei Valdybai, praėjusiomis kadencijomis egzistavę juridiniai
vienetai neįvykdytų įsipareigojimų nepaliko, ir tokio atvejo rizika mažėja kasmet.

Operacijos

Kaip minėta, PLJS Valdyba disponuoja dviem juridiniais vienetais skirtingose
jurisdikcijose: ne pelno siekianti kompanija JAV (“Lithuanian World Youth Association,
Inc”) ir asociacija Lietuvoje (“Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”). Pastaroji buvo
sukurta nepavykus atgauti asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija
Lietuvoje” (PLJOL) kontrolės iš praėjusių kadencijų paskirtos direktorės. Ši problema
Lietuvos žiniasklaidoje nuskambėjo 2018 m. vasarą.

Šių dviejų organizacijų egzistavimas atliepia 2017 m. Kongreso nutarimus, kuriuose
Valdyba buvo įpareigota turėti tiek organizaciją JAV, tiek atstovybę Lietuvoje. Du
juridiniai vienetai atneša didesnį lėšų diversifikacijos potencialą. Pavyzdžiui, JRD
projektai, kurių lėšas pritraukia PLJS grupė, atviri tik užsienio organizacijoms, tad
paraiškos pildomos Lithuanian World Youth Association, Inc. vardu - o lėšos
pervedamos ir laikomos PLJS asociacijos Lietuvoje banko sąskaitoje, didžiajai
daugumai atsiskaitymų vykstant Europos Sąjungos erdvėje. Kita vertus, Lietuvoje
esantiems potencialiems privatiems rėmėjams daug patogiau tiesiogiai remti
Lietuvoje egzistuojantį juridinį vienetą.
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Tokia struktūra turi savo kainą, ypač dėl administracinių pastangų, kurios reikalingos
norint palaikyti abu juridinius vienetus. Finansinės ir kitos ataskaitos turi būti pildomos
atskirai kiekvienai organizacijai pagal JAV ar Lietuvos specifinius reikalavimus.
Organizacijų finansai turi būti prižiūrimi tiek atskirai, tiek visumoje - todėl reikia
skaidriai sekti ir piniginius srautus tarp abiejų organizacijų, ypač kadangi banko
sąskaitos Lietuvoje iš esmės naudojamos abiejų juridinių vienetų tuo pačiu metu
(pavyzdžiui, dabartinės kadencijos metu buvo vedami vidiniai raštai, kai viena
organizacija leido lėšas kitos organizacijos vardu ir atvirkščiai).

Kadencijos metu Valdyba bendravo su keliomis skirtingomis apskaitos įmonėmis
Lietuvoje, bet jų nenoras apskaityti JAV elementus reiškė, kad antroje kadencijos
pusėje apskaitą ir administracinę priežiūrą vykdė PLJS iždininkas, kuris yra
kvalifikuotas apskaitininkas Jungtinėje Karalystėje. Naujai Valdybai arba reikės ieškoti
panašios kompetencijos, arba ja disponuoti ar ją įgyti tiesiogiai.

Kiti PLJS Valdybai liekantys operaciniai iššūkiai yra:

○ Kongresui pritarus, suvienodinti abiejų organizacijų ir pačios PLJS Įstatus taip,
kad jie leistų Delegatų Suvažiavime išrinktai Valdybai automatiškai tapti abiejų
juridinių vienetų valdytojais, ir kad tie įstatai atlieptų abiejų jurisdikcijų teisinius
reikalavimus. Pagrindinė kliūtis, su kuria konsultuodamasi su teisininkais susidūrė
2017-2021 m. Valdyba, buvo nekonkretus PLJS nario apibrėžimas.

○ Kongresui nutarus, ieškoti geresnio sprendimo dėl finansinės abiejų juridinių
vienetų administracijos. Stipriai komplikuojantis faktorius yra tai, kad Lithuanian
World Youth Association, Inc. neturi savo atskiros banko sąskaitos Lietuvoje. Tai
padaro juridinių vienetų finansų atskyrimą neskaidriu neįdedant daug pastangų ir
atsiranda didelė klaidos rizika (nors poveikis nebūtinai materialus - kalba eina
apie klaidas vertinant abiejų juridinių vienetų veiklą atskirai).

○ Derinti PLJS veiklą su karjera, šeima ir kitais gyvenimiškais įsipareigojimais. Nors
iš 2017-2021 m. Valdybos kadencijos eigoje atsistatydino tik du asmenys ir
pavyko juos pakeisti, visi nariai susidūrė su dideliais sunkumais bandant palaikyti
PLJS veiklą ir egzistavimą dėl asmeninių priežasčių, ar neįvertinus laiko, kurį
PLJS veikla užims kadencijos metu. Nemažą kadencijos dalį PLJS veikla buvo
palaikoma vos 2-3 asmenų iš visos Valdybos. Tačiau pabrėžtina, kad visi
Valdybos nariai prisidėjo prie įvairių veiklos aspektų ir kolektyviai didžiuojasi, kad
pavyko išlaikyti komandą, ypač palyginus su pavyzdžiais iš praėjusių Valdybų.

○ Išlaikyti tinkamą finansavimo lygį administraciniams resursams ir tolesniam
instituciniam PLJS stiprinimui. Tarptautinei organizacijai su PLJS struktūra
išlaikyti reikalingos nemažos administracinės pastangos, tiek finansine, tiek
operacine prasme (įskaitant nuolatinės tikslinės išorinės ir vidinės komunikacijos
palaikymą, veiklos planavimą ir koordinavimą, apskaitą). Reikalinga rasti šaltinių,
kurie padėtų toliau tęsti PLJS profesionalizacijos procesus. Nors antroje
kadencijos pusėje, kai pavyko užtikrinti stabilesnį finansinį srautą, šiam tikslui
atsirado daugiau erdvės ir išteklių, Kongresui nutarus, tai galėtų būti strateginė
PLJS vystymo kryptis kitoje kadencijoje.
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Finansinės ir operacinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir rizikos

Stiprybės

Du juridiniai vienetai leidžia gauti lėšų iš
įvairių stambių institucinių rėmėjų

PLJS vardas ir ženklas žinomas
tarptautiniu lygmeniu.

Organizacija neturi ilgalaikių
įsipareigojimų.

Silpnybės

Nors organizacijos finansai stabilūs ir
labiau diversifikuoti, nei prieš kadenciją,
norint auginti rezervą reikia ieškoti
papildomų šaltinių.

Organizacija neturi ilgalaikio turto.

PLJS valdybos nariai yra iš užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų ir nebūtinai
gyvena Lietuvoje. Tai - papildomas
sunkumas iš administracinės pusės.

Galimybės

Juridiniai asmenys leidžia lėšas rinkti
įvairiais būdais, įtraukiant komerciją ir
privačią paramą.

Pandemijos metu išpopuliarėję renginiai
internetu ir socialinių tinklų pagalba
leidžia PLJS lengviau organizuoti ir
dalyvauti tarptautiniuose renginiuose
šalyse, kur Valdybos nariai negyvena.

2022 metai paskelbti pasaulio lietuvių
jaunimo metais - tai puiki galimybė
nušviesti ir sustiprinti PLJS ir Kraštų
sąjungų žinomumą, įtaką ir sklaidą.

Rizikos

Ilgoje kadencijoje Valdybos nariams gali
atsirasti rimtų iššūkių derinant asmeninį
gyvenimą, karjerą ir savanorišką veiklą.

Juridinių asmenų įstatai ir PLJS įstatai
nesuharmonizuoti ir kontrolės
perdavimas formaliai vyksta, tik jei
išeinanti Valdyba su tuo sutinka. Tai ta
pati problema, kurios rezultatas buvo
PLJOL skandalas, ir ją reikia išspręsti.

Sudėtinga tarptautinė organizacinė
struktūra padidina klaidos ar tyčinės
žalos (pavyzdžiui, lėšų pasisavinimo)
galimybes.

IV. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos pateiktos konsoliduota forma, sujungiant Lithuanian World
Youth Association, Inc. ir Asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga” finansinius
duomenis ir atskaitant tarpusavio transakcijas.

Ataskaitos paruoštos naudojantis tarptautiniais apskaitos standartais ir bendrai
priimta apskaitos praktika. Ataskaita vykdyta kaupimo būdu remaintis veiklos
tęstinumo prielaida.

Šiose ataskaitose naudojama valiuta – JAV doleris (USD). Didžioji dalis PLJS pajamų
ir išlaidų patirtos eurais, bet ataskaita pateikiama USD, nes pagrindinis PLJS grupės
juridinis vienetas – Lithuanian World Youth Association, Inc. – yra registruotas JAV.

Naudotas USD ir kitų valiutų kursas perskaičiuotas kiekvieną kartą, kai patirtos
išlaidos ar gautos pajamos, ir finansinių metų pabaigoje. Dėl valiutų kursų svyravimo
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patirtas nuostolis ar ekonominė nauda pateikiami atskiroje veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje.

PLJS ilgalaikio materialiojo turto neturi ir nedisponuoja.

Organizacija 2021m. kovo 31d. turėjo inventoriaus - marškinėlių, kitokių suvenyrų.
Dėl mažos vertės inventorius finansinėje ataskaitoje neįtrauktas.

V. DEKLARACIJA

Tvirtiname, kad finansinėse ir veiklos ataskaitose pateikti duomenys atspindi tikrą ir
taisyklingai įvertintą organizacijos finansinę bei operacinę būklę ir jos veiklos
ekonominius rezultatus. Dėl finansinių operacijų dydžio išorinis finansinis auditas
nebuvo atliktas, bet finansiniai duomenys buvo analizuoti tiek PLJS, tiek PLB
kontrolės komisijų, pateikiant detalesnę informaciją pagal klausimus.

Kongreso Delegatams mielai atsakysime į išankstinius klausimus ir pateiksime
papildomą informaciją apie projektų vykdymą ar finansinius rezultatus.

Valdybos pirmininkas

Vladimiras Oleinikovas

Iždininkas

Aivaras Statkevičius
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021m. kovo 31d. 2020m. kovo 31d. 2019m. kovo 31d. 2018m. kovo 31d.
USD USD USD USD

Ilgalaikis turtas 0.00 0.00 0.00 0.00

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12,439.10 9,833.78 6,916.16 0.00
Per vienus metus gautinos sumos 24,650.89 4,061.28 2,199.23 0.00
Visas trumpalaikis turtas 37,089.99 13,895.06 9,115.39 0.00
Visas turtas 37,089.99 13,895.06 9,115.39 0.00

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos partneriams 0.00 0.00 0.00 0.00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
USD neišleista tikslinė parama 1,700.29 1,700.29 0.00 0.00
EUR neišleista tikslinė parama 23,279.23 0.00 0.00 0.00
Viso: kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 24,979.52 1,700.29 0.00 0.00
Visi trumpalaikiai įsipareigojimai 24,979.52 1,700.29 0.00 0.00

Ilgalaikiai įsipareigojimai 0.00 0.00 0.00 0.00
Visos mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai 24,979.52 1,700.29 0.00 0.00
Turto ir įsipareigojimų
balansas 12,110.47 12,194.77 9,115.39 0.00

Nuosavas kapitalas
Pradinis kapitalas 0.00 0.00 0.00 0.00
Sukauptas veiklos rezultatas 12,110.47 12,194.77 9,115.39 0.00
Visas nuosavas kapitalas 12,110.47 12,194.77 9,115.39 0.00

Valdybos pirmininkas

Vladimiras Oleinikovas

Iždininkas

Aivaras Statkevičius
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
01/04/2020 -
31/03/2021

USD

01/04/2019 -
31/03/2020

USD

01/04/2018 -
31/03/2019

USD
Įplaukos
Jaunimo reikalų departamento lėšos 28,618.87 22,259.61 19,523.53

Lietuvių Fondo lėšos 1,200.63 6,967.64 55.81

Kita gauta parama 1,651.57 7,713.13
Bilietų pardavimai - ŠA lietuvių jaunimo
suvažiavimas 3,122.56 1,871.46

Visos įplaukos 29,819.50 34,001.38 29,163.93

Sąnaudos
DU ir SoDra projekto vadovui 2,600.08

Apskaitos paslaugos 1,463.81 1,630.03 685.11

Transporto išlaikymas ar paslaugos 269.80 8,715.78 8,148.49

Komandiruotės 2,430.98

Turto nuoma 934.98 807.56

Ekspertų ar konsultantų paslaugos 997.61

Kitos prekės 3,063.15 67.14 55.81

Maitinimo paslaugos 4,199.35 4,580.13

Apgyvendinimo paslaugos 381.04 1,466.12

Kitos paslaugos:
Mokymai - konsultacijos 1,488.21
Projekto koordinavimo paslaugos (vadovas ir

koordinatoriai) 10,748.08 2,202.73 915.08

Komunikacijos koordinavimo paslaugos 3,152.89 1,289.78 457.54

Teisininko paslaugos 1,997.80

Tekstų kūrimas ir redagavimas 1,418.72 171.58

Fotografų paslaugos 225.19

Viešinimo paslaugos 217.11 630.23

Visos kitos paslaugos 10,732.28 535.02 343.15

Kiti finansiniai kaštai 118.34 253.98 228.92

Parama partneriams 551.39

Visos veiklos sąnaudos 29,548.35 30,648.71 19,977.93
Praradimas dėl valiutų kurso svyravimo per metus 355.45 273.29 70.61

Visos sąnaudos 29,903.80 30,922.00 20,048.54

Grynasis veiklos rezultatas -84.30 3,079.38 9,115.39
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Valdybos pirmininkas

Vladimiras Oleinikovas

Iždininkas

Aivaras Statkevičius
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PRIEDAS. 2017m. Kongreso nutarimų vykdymas

Nr. Nutarimas Statusas Komentarai

1 Įpareigoja Valdybą užtikrinti, kad
Lietuvoje veiktų PLJS atstovybė. Įgyvendinta Įsteigta Asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo

sąjunga“.

2

Įpareigoja Valdybą išanalizuoti
geriausią PLJS organizacijos
užregistravimo sprendimą ir jį
įgyvendinti, vadovaujantis
Įstatuose nustatyta tvarka.

Įgyvendinta

Organizacija perregistruota Ilinojaus Valstijoje kaip
Lithuanian World Youth Association, Inc. Jai
federaliniu lygmeniu pripažintas ne pelno
siekiančios organizacijos, kuriai netaikomas
pajamų mokestis, statusas.

Lietuvoje įsteigta Asociacija “Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga”.

Abiejų organizacijų direktoriai/valdyba yra PLJS
Valdybos nariai be tarpininkų.

3 Įpareigoja Valdybą palaikyti
ryšius su PLB. Įgyvendinta

PLJS Valdybos narys dalyvauja PLB Valdybos
posėdžiuose. PLB Komunikacijos komisijoje
dalyvavo PLJS Valdybos narys. Kartu parengta
PLB 30-mečio knyga, kurioje skyrių apie PLJS
istoriją rengė Indrė Aleksandravičiūtė. PLJS su
PLB susiderina pozicijas “PLB Seime” ir
dalyvaujant strateginiuose programų rengimo
posėdžiuose (ULRKK, Globalios Lietuvos projekto
pasiūlymų rengimas, Globalios Lietuvos forumas).
Bendradarbiauta įvairiais klausimais, pavyzdžiui,
skatinant aktyvumą LR Seimo rinkimuose ir
pilietybės referendume, PLJS valdybos narys
dalyvavo “Mūsų metas DABAR” organizaciniuose
darbuose.Kartu su PLB dalyvaujama ir diaspora
atstovaujama susitikimuose su Prezidentu,
Vyriausybe, institucijų atstovais.
Organizuoti bendri renginiai, pavyzdžiui, “Šimtas
veidų Lietuvai”, “Mūsų metas DABAR tinklo
koordinacinis renginys URM”, konkursai pasaulio
lietuviams, olimpinės mylios bėgimas.
Dalinamasi informacija ir užtikrinama, jog PLJS
Kraštų atstovai dalyvautų PLB palaikomuose
renginiuose, pavyzdžiui, “Lyderių laikas”, “PLB
pirmininkų ir aktyvo suvažiavimai”

4
Skatina Valdybą bendradarbiauti
su PLB įgyvendinant Lietuvos
šimtmečio projektus.

Įgyvendinta

Šimtmečiui dedikuotas “Pasaulio lietuvių bėgimas
5 už Lietuvą”, kartu su PLB organizuotas “Šimtas
veidų Lietuvai” ir su šiuo renginiu vykusi paroda,
organizuotas “Pasaulio lietuvių jaunimo
susipažinimo vakaras” į kurį įsitraukė PLB

5

Skatina PLJS Valdybą kelti
Kraštų (ypač Rytų kraštų)
sąjungų valdybų kompetenciją
šiose srityse: projektų rengimas,
finansų pritraukimas, viešasis
komunikavimas, vadybinių

Įgyvendinta

Organizuotos įvairios veiklos planavimo, projektų
rengimo, biudžeto planavimo, krizių valdymo ir
komunikacijos veiklos regioniniuose
suvažiavimuose ir PLJS renginiuose lietuvių
jaunimo organizacijų atstovams perduodant PLJS
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įgūdžių kėlimas per seminarus ir
kvalifikacijos tobulinimo
užsiėmimus.

sukauptą patirtį, kviečiant išorinius lektorius,
įtraukiant JRD ir SPPD atstovus. Teiktos nuolatinės
konsultacijos ir pagalba ULJO projektų
pareiškėjams ir vykdytojams (teikiant paraiškas,
rengiant ataskaitas, perplanuojant veiklas ir
sąmatas iškilus Covid-19 pandemijai). Rengiant
Kongresą vystyti Lenkijos LLJS narių projektų
rengimo, biudžeto planavimo, veiklos planavimo ir
lyderystės įgūdžiai.

6

Skatina Valdybą raginti Lietuvos
institucijas supaprastinti
finansavimo paraiškų ir
ataskaitų teikimą.

Įgyvendinta

Bendradarbiaudami su jaunimo reikalų
departamentu siūlėme peržiūrėti ir standartizuoti
konkursų terminus, suteikiant kasmetiniams
procesams daugiau nuspėjamumo. Mūsų
pastangų dėka patobulintos konkursų sąlygos,
užtikrinant lėšų paskirstymą tikslinei grupei
(užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms)
ataskaitos ir paraiškos perkeltos į elektroninę
erdvę, ir konkursų laikas geriau sutampa su Kraštų
finansinio ir veiklų planavimo ciklu.

7

Įpareigoja Valdybą surinkti,
saugoti (administruoti) ir
nuolatos atnaujinti informaciją
apie įvairiuose kraštuose ir
regionuose veikiančius paramos
fondus (pagal veikimo šalis,
pobūdį, paraiškų teikimo
terminus) ir aktyviai dalintis šia
informacija su Kraštų
sąjungomis.

Dalinai
įgyvendinta

Informacija apie finansavimo šaltinius, fondus,
projektus atvirus paraiškoms skelbiame viešai
socialiniuose tinkluose, email ir konsultuojame
Kraštus teikiant paraiškas, tačiau nekaupiame šios
informacijos bendrai.

8

Skatina Valdybą surinkti ir su
Kraštų sąjungomis dalintis
informacija apie ir užmegzti
bendradarbiavimo ryšius su
organizacijomis, jau
vykdančiomis projektus,
susijusius su užsienio lietuviais.

Įgyvendinta

Kadencijos metu užmegzti/palaikyti ryšiai su: PLB,
JRD prie SADM, Lietuvių Fondu, Globalios
Lietuvos programos tinklu, JAV Lietuvių
Bendruomene, Lithuanian World Center, LiJOT,
Mūsų Metas DABAR, Pilietybė, Kurk Lietuvai, GLL,
Bring together, Kanados lietuvių muziejumi, PLU
Išeivijos institutu, LISS programa, Invest Lithuania,
Work in Lithuania, bendruomenėmis.

9

Skatina Valdybą stiprinti ryšius
bei komunikacijos kanalus
bendravimui tarp Kraštų
sąjungų.

Įgyvendinta

Organizuoti įvairūs renginiai (pavyzdžiui, Europos
lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas,
Transkontinentinis lietuvių jaunimo suvažiavimas)
ir dalyvauta rengiant Pietų Amerikos, Šiaurės
Europos lietuvių jaunimo suvažiavimus, inicijuotas
Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas.

10

Skatina Valdybą padėti Kraštų
sąjungoms, bendradarbiaujant
su atitinkamo Krašto lietuvių
bendruomene, įtraukti platesnes
socialines grupes, įvairaus
socialinio sluoksnio žmones bei
didesnį žmonių skaičių į LJS
veiklą.

Įgyvendinta

Kraštų sąjungoms teikėme konsultacijas, metodinę
medžiagą, nukreipdavome į JRD mokymus,
suvesdavome aktyvius pavienius jaunuolius su
Krašto LJS. Taip pat minėtinas 2018 m. vykdytas
JK lietuvių jaunimo poreikių tyrimas, kurio vienas iš
tikslų buvo pasiekti geografiškai įvairesnį jaunimą
(fokus-grupės vyko Londone, Mančesteryje,
Peterborough, Lydse, Birmingeme ir Edinburge).
Šiaurės Amerikos suvažiavimuose
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11

Skatina Valdybą
bendradarbiaujant su Kraštų
sąjungomis rengti ir teikti
rezoliucijas aktualiais pasaulio
lietuviams klausimais.

Įgyvendinta

LLJS is PLJS iniciatyva paskelbta palaikymo
LGBT+ bendruomenei rezoliucija (2021;
pasirašiusios šalys - PLJS, Lenkijos LLJS,
Islandijos ILJS, Urugvajaus ULJS, JAVLJS,
Kanados KLJS, Norvegijos NLJS, JKLJS).
Reaguota į Venesueloje vykusią krizę, išreikštas
Valdybos palaikymas bei prisidėta prie GLL
inicijuoto rašto naująjai LR Vyriausybei.

12
Skatina Valdybą spręsti
pilietybės išsaugojimo klausimą
dirbant kartu su PLB.

Įgyvendinta

Valdyba aktyviai dalyvavo bendradarbiaujant su
PLB, jų iniciatyva “Mūsų Metas DABAR”, nuo 2021
metų - su “Pilietybė.lt” komanda. Organizuotos
diskusijos, skatinta dalyvauti referendume,
informuota apie galimybes ir pokyčius. Kaip dalis
Kongreso programos organizuojama vieša
diskusija pilietybės klausimu su URM, LRS ir
Migracijos departamento atstovais bei vidinė
delegatų diskusija grupėse “Pilietybė 2024: kas
rūpi pasaulio lietuvių jaunimui?”

13

Skatina Valdybą inicijuoti ir
įgalinti bendradarbiavimą tarp
Kraštų sąjungų ir lituanistinio
švietimo projektus bei
programas vykdančių institucijų.

Įgyvendinta

Valdyba skleidė lituanistinio švietimo įstaigų
informaciją, projektus, konkursus, su jaunimo
organizacijų atstovais dalyvavo Globalios Lietuvos
organizuotuose mokymuose “Lyderių laikas 3”
lituanistinio švietimo forume ir mokymuose. 2018 ir
2019m. įvyko susitikimai su Maironio mokyklos
mokiniais Čikagoje. Kartu su Užsienio lietuvių
departamentu ir URM viceministru iškeltas poreikis
kurti bendrąją jungtį tarp bendruomenių ir jaunimo
sąjungų.

14

Skatina Valdybą stebėti ir
dalyvauti internetinio balsavimo
įgyvendinimo procese, siekiant
užtikrinti jo sėkmę.

Įgyvendinta
Lietuvos Jaunimo reikalų taryboje (2018) PLJS
klausytojo teisėmis dalyvavo įstatymo projekto
aptarime, pateikė komentarus ir pasiūlymus.

15

Skatina Valdybą siekti, kad
Lietuvos ir Kraštų sąjungų
politikai bei valstybės tarnautojai
nuosekliau bendradarbiautų su
Kraštų sąjungomis, įskaitant
tarprinkiminį laikotarpį.

Įgyvendinta

Kandidatai į LR Seimą, prezidentus dalyvavo
jaunimo sąjungų organizuotuose renginiuose -
diskusijose, virtualiuose pokalbiuose. Minėtini
PLJS organizuoti debatai su kandidatais pasaulio
lietuvių apygardoje; su partneriais JKLJS
organizuotas tinklalaidžių ciklas “Pažink
kandidatą”. Pasaulio lietuviams turint diasporą
atstovaujančią Seimo narę ir pasaulio lietuvių
rinkimų apygardą atstovaujančią ministrę - ryšys
sustiprintas tarp diasporos ir Lietuvos valstybės.

16
Skatina Valdybą stiprinti ryšius
su Rytų Kraštų ir Australijos
sąjungomis.

Įgyvendinta

Dalyvauta Rytų Kraštų jaunimo suvažiavime URM,
pristatyta PLJS ir dalyvauta bendrose dirbtuvėse.
Dalyvauta Pasaulio ukrainiečių jaunimo
organizacijų kongrese (2018), LR ambasadai
Kijeve perduota žinutė apie PLJS. Užmegztas
ryšys su Užsienio lietuvių namais, Kongrese
dalyvaus jų delegacija. Rengiantis Kongresui dėtos
nuoseklios pastangos identifikuoti jaunimo židinius
Rytų Kraštuose, tačiau iš kur pavyko gauti
atsakymus, paaiškėjo kad nėra aktyvaus jaunimo
arba neatitinka amžiaus grupės. Vis tik pavyko
pasiekti, kad Kongrese turėtume du atstovus iš
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Baltarusijos.
Rengiantis Kongresui sustiprinti ryšiai su
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga, 2020 vasarą
su ALJS valdyba vyko pokalbis apie sąjungos
veiklą, iššūkius, sprendimus ir ateitį.

17
Įpareigoja Valdybą inicijuoti
jaunimo veiklas pasaulio lietuvių
šventėse Lietuvoje.

Įgyvendinta

“Pasaulio lietuvių jaunimo susipažinimo vakaras”
organizuotas paraleliai su Lietuvių dainų ir šokių
švente bei “Šimtas veidų Lietuvai”, Šiaurės
Amerikos suvažiavimų (2018, 2019) dalyvavo
Lietuvių fondo pokylyje, dalyvauta įvairiose
pasaulio bendruomenių iniciatyvose.

18

Įpareigoja Valdybą bent 1 kartą
per Valdybos kadenciją atsiųsti
vieną iš pagrindinių valdybos
narių (pirmininką,
vicepirmininką, sekretorių ar
iždininką) atstovauti PLJS
susirinkimuose kiekvienoje iš
toliau išvardintų Kraštų sąjungų:
Kanada, JAV ir Pietų Amerika.

Įgyvendinta

Kanada (Skaistė (sekretorė) ir Kovas; 2019), JAV
(Vladas (pirmininkas), Lukas (tuometinis
vice-pirmininkas), Skaistė (sekretorė), Kovas;
2018, 2019), Pietų Amerika (Aidis
(vice-pirmininkas), 2020).

19

Skatina Valdybą organizuoti
Šiaurės ir Pietų Amerikų
regioninį susitikimą, įtraukiant
Valdybos narius.

Įgyvendinta

2019 m. PLJS organizavo 2 Pietų Amerikos
suvažiavimo rengėjų vizitą į Šiaurės Amerikos
jaunimo suvažiavimą, siekiant paskatinti keitimąsi
gerąją patirtimi tarp regionų. Regioninis susitikimas
įvyko 2020 m. pradžioje. Pagrindiniai organizatoriai
buvo Pietų ir Šiaurės Amerikos jaunimas, bet jame
taip pat dalyvavo ir PLJS pristatė vicepirmininkas.

20

Įpareigoja Valdybą bent du
kartus per metus platinti
naujienlaiškį, kuriame skelbiama
apie Kraštų sąjungų vystomas
veiklas ir projektus.

Dalinai
įgyvendinta

Išsiųsta 11 naujienlaiškių 2017-2019 metais. Vėliau
naujienlaiškio atsisakyta dėl nepasiteisinusio
sekėjų įsitraukimo ir paspaudimų rodiklių.
Naujienlaiškių funkcijos perkeltos į socialinių tinklų
ir tiesioginės komunikacijos su Kraštais veiklas.

21

Skatina Valdybą bent kas tris
mėnesius platinti naujienlaiškį,
kuriame skelbiama apie
ateinančius renginius įvairiose
Kraštų sąjungose.

Dalinai
įgyvendinta

Išsiųsta 11 naujienlaiškių 2017-2019 metais. Vėliau
naujienlaiškio atsisakyta dėl nepasiteisinusio
sekėjų įsitraukimo ir paspaudimų rodiklių.
Naujienlaiškių funkcijos perkeltos į socialinius
tinklus (sistemingai pildomas sąjungų ir kitų
pasaulio lietuvių jaunimui aktualių renginių
puslapis) ir tiesioginės komunikacijos su Kraštais
veiklas.

22

Įpareigoja Valdybą reguliariai
bendrauti skambučiais su
Kraštų sąjungų atstovais,
siekiant betarpiško asmeninio
bendravimo.

Įgyvendinta

Valdyba reguliariai palaikė ryšį su Kraštais,
atsakinėjo į užklausas ir dalyvavo Kraštų
renginiuose, mokymuose bei užtikrino reguliarią
informacijos sklaidą.

23

Skatina Valdybą plėtoti
stažuočių Lietuvoje programas
bendradarbiaujant su išorinėmis
organizacijomis.

Įgyvendinta

Kartu su “Bring together” (Connect Lithuania) ir
“LISS” stažuočių programomis išvystyta
partnerystė, suorganizuotas renginys programų
dalyviams “KauNice” kartu su partneriais Kaunas
2022, kurie prisidėjo daliniu renginio finansavimu,
pristatyta PLJS organizacija programų renginiuose.

24
Skatina Valdybą aktyviai
bendradarbiauti su Lietuvos
institucijomis kuriant geresnes

Įgyvendinta
Per 2017-18 metus užtikrinome ilgalaikį PLJS
atstovavimą Jaunimo reikalų taryboje (JRT)
2017 m. IV ketv. pradėjome dalyvauti JRT
posėdžiuose kaip stebėtojai

https://www.facebook.com/PLJS.org/events
https://www.facebook.com/PLJS.org/events
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sąlygas užsienio lietuviams
grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje,
to siekti gerinant požiūrį į
emigrantus Lietuvoje bei kitomis
priemonėmis.

PLJS atstovai dalyvavo visuose posėdžiuose nuo
2017 m. IV ketv. ir prisidėjo prie JRT veiklos plano
ir reglamento atnaujinimų
Nuo 2019 m. PLJS deleguoja 2 JRT NVO atstovus
(LiJOT - 6)

25

Įpareigoja Valdybą skatinti
aktyvų Kraštų sąjungų
dalyvavimą PLB valdymo
organų veikloje ir užtikrinti, kad
Kraštų sąjungų atstovai gerai
pasiruoštų ir gausiai dalyvautų
PLB Seime 2018 metais.

Įgyvendinta

2018 m. PLB Seime dalyvavo apie 30 jaunimo
sąjungų atstovų. Tarp delegatų ir svečių PLB
Seime - net 13 XV-ojo Kongreso delegatų iš 7
šalių. Pristatyta PLJS veiklos ataskaita, skaitytas
pranešimas panelinėje diskusijoje “PLB stiprinimas
ir atsinaujinimas. Įvaizdis ir žinomumas Lietuvoje.
Ateities vizija ir veiklos.”

26

Skatina Valdybą diversifikuoti
PLJS finansavimo šaltinius,
mažinant priklausomybę nuo LR
institucijų finansavimo.

Įgyvendinta

PLJS finansavimo šaltiniai stabilesni ir labiau
diversifikuoti, nei kadencijos pradžioje. PLJS grupė
pritraukė lėšų iš Lietuvos valstybinių institucijų,
privačių JAV labdaringų fondų, tiesioginės
paramos ir komercinės veiklos.  Per kadenciją
nuveikti administraciniai darbai (ypač įvairių
juridinių asmenų sukūrimas) leis naujai Valdybai
pritraukti finansavimą iš platesnių šaltinių visame
pasaulyje. Pavyzdžiui, kadencijos metu buvo
pritraukta virš 13 000 USD paramos iš Lietuvių
Fondo (Lithuanian Foundation) ir beveik 2 000
EUR iš privačių donorų.

Per šią kadenciją stebėtas institucijų noras teikti
PLJS strateginį finansavimą, nes tai siejasi su
Globalios Lietuvos programos tikslais, kuriuos
PLJS padeda įgyvendinti savo veikloje.


