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

XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso nutarimai
XVI-asis Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas:

1. SKATINA PLJS Valdybą, konsultuojantis su ekspertais ir partneriais (pvz. Lietuvių Fondu),

radusiais analogiškos problemos sprendimą, ieškoti būdų įsteigti dedikuotą, Lithuanian

World Youth Association, Inc. priklausančią banko sąskaitą Lietuvoje.

2. RAGINA Valdybą pakeisti vieno ar abiejų susijusių juridinių asmenų (Lithuanian World Youth

Association, Inc. and Asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”) finansinių metų datas,

kad jie prasidėtų ir baigtųsi tomis pačiomis dienomis, taip supaprastinant apskaitos

procedūras.

3. SKATINA PLJS Valdybą organizuoti konsultacijas su kraštais dėl PLJS ir kraštų sąjungų

nario sąvokos, siekiant bendro sutarimo, ir pasikonsultavus su teisininkais ir Jaunimo reikalų

departamentu, kitam Kongresui pasiūlyti nario sąvokos apibrėžimą, kuris atitiktų PLJS

poreikius, būtų suderinamas su PLJS įstatais ir neprieštarautų teisinėms normoms.

4. SKATINA PLJS Valdybą kelti Valdybos narių ir darbo grupių kompetencijas (veiklų planavimo,

apskaitos, vadybines, komunikacijos ir pan.) bendradarbiaujant su praėjusių valdybų nariais,

Jaunimo reikalų departamentu ir mokymų lektoriais reikiamose srityse, o išmoktas žinias ir

įgūdžius nuosekliai perduoti Kraštų sąjungų lyderiams ir valdyboms per mokymus,

konsultacijas ir kitas veiklas.

5. RAGINA PLJS Valdybą užtikrinti struktūrinį organizacijų stiprinimą (per mokymus, metodų

sklaidą, konsultacijas). Veiklos skirtos komandos stiprinimui, organizacinių kompetencijų

tobulinimui, pritraukimui naujų narių ir jų įgūdžių gerinimui. Krašto valdybos narių

supažindinimas su institucijomis, prisidedančioms prie lietuvių jaunimo organizacijų

situacijos gerinimo užsienyje.

6. SKATINA PLJS valdybą tęsti sistemingą rinkimą istorinės medžiagos, susijusios su PLJS,

kraštų sąjungų jaunimo veiklomis ir ją pristatyti virtualioje erdvėje, kuri būtų viešai prieinama.

7. SKATINA PLJS Valdybą kartu su XVI Kongreso organizacine grupe ir bendradarbiaujant su

būsimojo XVII Kongreso rengėjais išanalizuoti, kiek pasiteisino šiame Kongrese pasitelkti
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virtualaus darbo įrankiai (pvz., Slido, Slack) bei metodikos (pvz. nutarimų rengimo).

Išnagrinėti, kurie elementai galėtų būti panaudoti gyvai siekiant suefektyvinti diskusijas

plenarinėje salėje bei pasiūlymų rengimo ir sprendimų priėmimo procesą gyvai

vyksiančiuose Kongresuose.

8. ĮPAREIGOJA PLJS valdybą aktyviai prisidėti prie XVI Kongreso kultūrinės dalies

organizavimo 2022 m. Lenkijoje ir jame dalyvauti.

9. SKATINA Valdybą atsižvelgti į antros, trečios, ketvirtos (ir sekančių) kartų lietuvių diasporos

perspektyvą lyginant su šiuolaikiniais lietuvių emigrantais planuojant komunikaciją, renginius

ar priimant organizacijai svarbius sprendimus.

10. ĮPAREIGOJA Valdybą glaudžiau bendradarbiauti su kraštų jaunimo sąjungomis ar kitomis

lietuvių bendruomenėmis renkant informaciją apie diasporos lietuvių jaunimo poreikius (pvz.

per apklausas ar tikslinių grupių diskusijų metu). Strateginiai PLJS tikslai bei siekiai turėtų

remtis šia informacija, ja reiktų dalintis su institucijomis, vykdančiomis politiką pasaulio

lietuvių jaunimo klausimais (pvz. JRD, URM).

11. RAGINA Valdybą skleisti informaciją socialiniuose tinkluose apie renginius, galimybes

(darbai, studentų praktikos), suvažiavimus, konferencijas ir seminarus, kurie vyksta visame

pasaulyje ir Lietuvoje.

12. SKATINA PLJS Valdybą, bendradarbiaujant su krašto lietuvių jaunimo sąjungomis ir kitomis

pasaulio lietuvių bendruomenėmis, rengti ir prisidėti prie globalaus lietuvių jaunimo kultūros

renginių (pvz. parodų, studijų mugių) Lietuvoje kūrimo bei jų metu dalintis informacija apie

PLJS veiklą.

13. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą prisidėti organizuojant regioninius/kontinentinius (pvz. Europos,

Pietų Amerikos) formalaus ar neformalaus pobūdžio renginius, kurių tikslas sujungti vietos

sąjungas, stiprinti ryšius, atnaujinti kontaktus ir aptarti bendras idėjas. Tai galėtų vykti ir

virtualiu būdu.

14. RAGINA PLJS Valdybą skatinti lietuvių kalbos puoselėjimą tarp bendruomenių organizuojant

ir vykdant integracinius žaidimus virtualioje erdvėje.

15. RAGINA PLJS Valdybą organizuoti reguliarius regioninius susitikimus su Kraštų sąjungų

vadovais ir lyderiais iš kiekvieno kontinento, dalyvaujant bent vienam atstovui iš PLJS

Valdybos.
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16. SKATINA PLJS valdybą bendradarbiauti su kraštų sąjungomis didinant užsienio lietuvių

pilietinį aktyvumą daugybinės pilietybės klausimais.

17. RAGINA PLJS Valdybą aktyviai skleisti informaciją apie pilietybę ir būsimą referendumą.

18. SKATINTI PLJS valdybą komunikuoti su sprendimų priėmėjais ir paremti iniciatyvą dėl LR

pilietybės išsaugojimo, prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę ir dvigubos pilietybės įgijimo.

19. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą kartu su kraštų jaunimo sajungomis ir bendruomenėmis

koordinuoti kampaniją, kuri paskatintų aktyvų pasaulio lietuvių jaunimo balsavimą per 2024

m. LR Prezidento ir Seimo rinkimus.

20. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą 2022 m., Lietuvos jaunimo metų proga, surengti renginį Lietuvoje

(ir Punske) pristatantį PLJS istoriją, veiklą ir pasiekimus, diskutuojant apie ateities kryptis.

Tikslas - didinti PLJS žinomumą Lietuvoje.


