
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA (PLJS)
LITHUANIAN WORLD YOUTH ASSOCIATION, INC

Strategija 2017-2021

Vizija

Motyvuotas lietuvybę puoselėjantis jaunimas, visateisiškai dalyvaujantis Lietuvos ir
gyvenamosios vietos visuomenėje ir savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi kuriantis Lietuvos
valstybės gerovę nesvarbu, kur gyventų ir dirbtų.

Misija

Puoselėti lietuvybę ir atstovauti pasaulio lietuvių interesams Lietuvoje ir pasaulyje.

Vertybės

Laisvė – asmens ir visuomenės galimybė rinktis veiklos kryptis, atvirai reikšti savo nuomonę.

Atsakomybė – jaučiama ir suprantama pareiga prieš save, organizaciją, ir globalią Lietuvos
visuomenę.

Pilietiškumas – nuoseklus, kritiškas ir konstruktyvus dalyvavimas valstybiniuose ir
visuomeniniuose procesuose.

Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas. Lietuvybė –
lietuvių kultūros puoselėjimas ir bendruomeniškumas.

Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius organizacijos narius.
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Strateginiai tikslai

1. Organizacijos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas

Pagrindinis tikslas užtikrinti organizacijos ilgalaikiškumą, aktualumą ir pagrindinių idėjų
tąsą. Organizacija turi gilias tradicijas ir prasmingą istoriją. Tačiau pastaraisiais metais
organizacijos teisinė ir finansinė struktūra ženkliai silpnėjo. Kongreso metu paaiškėjo
problemos dėl struktūrų veiksnumo, skaidrumo ir veiklos atskaitomybės. Dėl to veikla tapo
mažiau efektyvi, kėlė daug nesusipratimų organizacijos viduje. PLJS Valdyba sieks iš esmės
reformuoti organizacijos struktūrą, ypatingą dėmesį kreipiant į teisinį PLJS organizacijos ir
jos atstovybės Lietuvoje statusą bei Įstatus. Išanalizuoti ir suderinti aiškų ir skaidrų Kraštų
sąjungų teisinį bendradarbiavimą bei narystę. Formalizuoti PLJS organizacijos
bendradarbiavimą su tikslinėmis institucijomis, LR vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
tarptautinėmis idėjiškai artimomis organizacijomis. Taip pat bus siekiama užtikrinti PLJS ir
KS finansinį stabilumą. Rūpintis organizacijos istorinės medžiagos rinkimu, archyvavimu ir
sklaida bei dokumentavimu. Galiausiai pasirūpinti sėkmingu valdybos įgaliojimų perdavimu
kito Kongreso metu.

2. Kraštų Sąjungų stiprinimas

Pasaulio lietuvių jaunimo bendruomenė yra stipri tiek, kiek stiprios ją sudarančių Kraštų
bendruomenės. Todėl strateginis šios PLJS Valdybos tikslas yra padėti Kraštų sąjungoms
kurtis, plėtotis, stiprėti ir augti. Stiprūs ir savarankiški Kraštai leis pasaulio lietuvių jaunimui
keistis informacija, gilinti tarpusavio ryšius ir leis pačiai organizacijai atsinaujinti ne tik
Kongresų metu, bet ir tarp jų. Tai nereiškia, kad PLJS bandys didinti savo įtaką Kraštų
reikaluose, o atvirkščiai – betarpiškai bendraudami su Valdyba aktyvūs Kraštai padės PLJS
planuoti savo veiklą ir skleisti gerąją praktiką ar patarimus naujai besikuriančioms Kraštų
sąjungoms.

3. Pasaulio lietuvių interesų atstovavimas

Pasaulio lietuvių jaunimas sudaro didelę Lietuvos jaunimo proporciją su savitais poreikiais ir
interesais. Valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos sprendžia politinius klausimus,
susijusius su pasaulio lietuvių jaunimu, dažnai neįtraukdami paties pasaulio lietuvių jaunimo
į diskusijas ar priemonių kūrimo procesą. Neatsižvelgiant į šiuos poreikius ir interesus yra
rizika, kad dalis projektų ar iniciatyvų įgyvendinamos netikslingai arba neefektyviai. To
pasekoje yra švaistomi resursai ir nepasiekiamas trokštamas rezultatas. Taip pat nesant
aiškios pozicijos neretai Lietuvos žiniasklaidoje pasaulio lietuvių įvaizdis yra formuojamas
nekoordinuotai, dažnai neigiamai. Norėdami užtikrinti efektyvią politiką užsienio lietuvių
jaunimo atžvilgiu ir adekvatų įvaizdį visuomenėje, PLJS kelia tikslą aiškiau ir stipriau
atstovauti pasaulio jaunimo interesams.
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4. Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida

Sukurti galimybes lietuvybės puoselėjimui PLJS ir Kraštų lygmeniu. Skatinti gyvai puoselėti,
iš naujo atrasti lietuvišką kultūrą, ja dalintis su vietos bendruomenėmis.

Įgyvendinimo priemonės

1. Organizacijos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas

1.1. Diversifikuoti PLJS finansavimo šaltinius, mažinant priklausomybę nuo LR
institucijų finansavimo (26 nutarimas).

1.1.1. 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.

1.2. Užtikrinti teisinį statusą (PLJS, KS, teisinis PLJS ir KS bendradarbiavimo
formalizavimas):

1.2.1. WLYA registracijos sutvarkymas. PLJS formalių įstatų peržiūra,
atnaujinimas (išanalizuoti geriausią PLJS organizacijos užregistravimo
sprendimą ir jį įgyvendinti, vadovaujantis Įstatuose nustatyta tvarka).

1.2.2. Išanalizuoti kraštų sąjungų teisinio statuso poreikį ir pagalba kuriant
juridinę struktūrą (pagal poreikį) (2 nutarimas).

1.2.3. PLJS ir KS narystės ir bendradarbiavimo formalizavimas.

1.2.4. Atstovybės Lietuvoje veiklos ir atskaitomybės užtikrinimas (1 nutarimas).

1.3. Užsienio lietuvių jaunimo atstovavimas Lietuvos jaunimo politiką formuojančiose
struktūrose:

1.3.1. Kartu su Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerija atnaujinti ir pateikti
svarstymui Jaunimo Politikos pagrindų įstatymą dėl tiesioginio PLJS
atstovavimo Nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje (JRT).

1.4. Narystė tarptautinėse organizacijose:

1.4.1. Parengti paraišką European Youth Forum organizacijai tapti organizacija
stebėtoja ir siekti pilno organizacijos partnerės statuso.

1.4.2. Plėsti idėjiškai artimų tarptautinių jaunimo organizacijų partnerių tinklą.
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1.5. PLJS istorinės medžiagos išsaugojimas:

1.5.1. Rinkimas.

1.5.2. Archyvavimas.

1.5.3. Sklaida.

1.6. Pasirūpinti sklandžiu XVI Kongreso organizavimu.

2. Kraštų Sąjungų stiprinimas

2.1. Kelti Kraštų sąjungų valdybų kompetencijas:

2.1.1. Mokymai (projektų rengimas, finansų pritraukimas, viešasis
komunikavimas, vadybinių įgūdžių kėlimas).

2.2. Skatinti Kraštų sąjungų įsitraukimą į projektus ir renginius aktualius Kraštų
Sąjungoms:

2.2.1. Padėti KS ruoštis PLB Seimui 2018 (ir 2021 metais) siekiant nuoseklaus
jaunimo interesų atstovavimo PLB struktūroje (25 nutarimas).

2.2.2. Skatinti KS atstovus tiesiogiai dalyvauti PLB organų veikloje.

2.2.3. Informacijos skleidimas apie Kraštų sąjungoms aktualius renginius (8
nutarimas).

2.3. Stiprinti ryšius bei komunikacijos kanalus bendravimui su Kraštų sąjungomis ir
tarp jų:

2.3.1. Parama organizuojant regioninius Kraštų Sąjungų susitikimus (tarp jų
Šiaurės ir Pietų Amerikų regioninį susitikimą) (19 nutarimas).

2.3.2. Rinkti ir atnaujinti informaciją iš Kraštų sąjungų apie jų valdybos narius,
rinkimų datas ir kontaktus.

2.3.3. PLJS valdybos dalyvavimas ir patirties sklaida KS renginiuose (tarp jų
Kanadoje, JAV, Pietų Amerikos) (18 nutarimas).

2.3.4. Bent du kartus per metus platinti naujienlaiškį, kuriame skelbiama apie
Kraštų sąjungų vystomas veiklas ir projektus (20 nutarimas).

2.3.5. Bent kas tris mėnesius platinti naujienlaiškį, kuriame skelbiama apie
ateinančius renginius įvairiose Kraštų sąjungose (21 nutarimas).

2.3.6. Reguliariai bendrauti skambučiais su Kraštų sąjungų atstovais, siekiant
betarpiško asmeninio bendravimo (22 nutarimas).
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2.4. Skatinti platesnių socialinių grupių, įvairaus socialinio sluoksnio jaunimo
į(si)traukimą į Kraštų LJS, didinti narių skaičių.

2.5. Naujų sąjungų vystymas (įskaitant Rytų Kraštų ir Australijos sąjungas).

3. Pasaulio lietuvių interesų atstovavimas

3.1. Skatinti bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis (siekti, kad Lietuvos ir
gyvenamosios vietos politikai bei valstybės tarnautojai nuosekliau
bendradarbiautų su KS, įskaitant tarprinkiminį laikotarpį) (15 nutarimas).

3.1.1. Spręsti pilietybės išsaugojimo klausimą dirbant kartu su PLB.

3.1.2. Skatinti supaprastinti užsienio lietuvių balsavimą rinkimuose užtikrinant
geresnį reprezentavimą.

3.1.3. Raginti Lietuvos institucijas supaprastinti finansavimo paraiškų ir
ataskaitų teikimą.

3.1.4. Skatinti “Globalios Lietuvos” programos tęstinumo ir jos efektyvumo
didinimą (mažinti programos vertybių ir praktikos neatitikimus)

3.2. Skatinti galimybių grįžti į Lietuvą plėtrą

3.2.1. Plėtoti stažuočių Lietuvoje programas bendradarbiaujant su išorinėmis
organizacijomis (23 nutarimas).

3.2.2. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis kuriant geresnes
sąlygas užsienio lietuviams grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje.

3.3. Skatinti geresnį požiūrį į emigrantus Lietuvoje.

3.4. Bendradarbiaujant su Kraštų sąjungomis rengti ir teikti rezoliucijas aktualiais
pasaulio lietuviams klausimais.

4. Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida

4.1. Inicijuoti ir įgalinti bendradarbiavimą tarp Kraštų sąjungų ir lituanistinio švietimo
projektus bei programas vykdančių institucijų.

4.2. Organizuoti papildomas PLJS veiklas aktualiuose renginiuose. Inicijuoti jaunimo
veiklas pasaulio lietuvių šventėse Lietuvoje.


