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Programos
Nr.

1K-1.7-05

1K-1.7-06

1K-1.7-03

Vykdytojas

“Pasaulio
lietuvių
jaunimo
sąjungos
veiklos 2020”

„Tęstinis
Jungtinės
Karalystės
lietuvių
studentų
sąjunga
įgalinimas ir
JKLJS
valdybos, kaip
skėtinės krašto
diasporos
organizacijos
lyderių,
kvalifikacijos
kėlimas 2020
m.“
„Lietuva –
mūsų širdys su
tavimi“

Programo
s statusas
(Vykdoma
s/Įvykdyta
s/Sustabd
ytas/Nutra
ukas)

Rezultatai

Skirta
(Eur/meta
ms)

Įvykdyta

Artėjantis XVI-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
(toliau – Kongresas) ir tai, kad 2020 metais pirmą kartą
užsienio lietuviai turėjo galimybę rinkti savo atstovą į
Lietuvos Respublikos Seimą, lėmė, kad prioritetinėmis
projekto „Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklos
2020“ veiklos kryptimis tapo PLJS ryšių su kraštų
jaunimo sąjungomis ir jų tarpusavio bendradarbiavimo
stiprinimas, pasirengimas Kongresui ir diasporos
jaunimo pilietiškumo ir aktyvumo rinkimuose
skatinimas. Įgyvendinant projektą suorganizuota ar
dalyvauta organizuojant keturis regioninius užsienio
lietuvių jaunimo suvažiavimus, diskusijas su
kandidatais į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atstovais bei diplomatais,
dirbančiais su užsienio lietuviais, ir kitus renginius.
Nepriklausomybės trisdešimtmečiui paminėti vyko
virtualus pasaulio lietuvių bėgimas „5 už Lietuvą“.
Renginiuose ir veiklose dalyvavo dalyviai iš 34 šalių iš
keturių žemynų. Dėl pandemijos visos veiklos turėjo
vykti nuotoliniu būdu, tačiau tai tapo papildoma paskata
organizacijai susitelkti, persiorientuoti, pasiekti didesnę
auditoriją ir sustiprinti PLJS matomumą viešojoje
erdvėje.

26 000,00

Jungtinės
Karalystės
Lietuvių
Jaunimo
Sąjunga
(JKLJS) (UK
Lithuanian
youth
association
C.I.C.)

Įvykdyta

Atsižvelgiant į JKLJS valdybos identifikuotas
prioritetines sritis ir auditorijos poreikius suorganizuoti
net keli nauji projektai, plečiantys JKLJS pasiekiamumą
ir stiprinantys veiklos kokybę:
- „Pokalbiai su Ekspertais“;
- „Kavos Klubas“;
- „Pokalbiai iš Salos“;
- „Auksinis Protas JK“ (bei labdaringas protmūšis)
- Pilietiškumą ir ryšius su Lietuva skatinantis pokalbis,
surengtas bendrai su Birminghamo universiteto
lietuviais.

5 999,00

Islandijos
lietuvių
jaunimo

Įvykdyta

2020 m. birželio 27 d. organizuotos krepšinio varžybos,
kuriose per tris šalis iš viso dalyvavo 140 unikalių
dalyvių.

6 000,00

Programos
pavadinimas

Pasaulio
lietuvių
jaunimo
sąjunga
(Lithuanian
World Youth
Association,
Inc.)

sąjunga
„ILJS“
(Ungmennafel
ag Lithaa a
Islandi)

1K-1.7-02

„Šiaurės šalių
lietuvių
jaunimo
sąjungų
suvažiavimas
„Šiaurės
sriuba 20“

Danijos
lietuvių
jaunimo
sąjunga
„LYS“
(Lithuanian
Youth Society
in Denmark)

2020 m. liepos 6 d. organizuoti Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienos žygiai į kalnus Islandijoje
ir Lenkijoje. Prieš žygį su viso pasaulio lietuviais vienu
metu giedotas Lietuvos himnas. Abiejų šalių žygiuose
dalyvavo 37 unikalūs dalyviai.
Bendraudamos Islandijos, Danijos ir Lenkijos lietuvių
jaunimo sąjungos sustiprino tarpusavio ryšius. Į „ILJS“
sąjungą įsitraukė naujų narių ir atsirado didesnis
domėjimasis jų vykdoma veikla.

Nutraukta

Projekto vykdytojas paraiškos teikimo metu negalėjo
įvertinti galimos situacijos dėl nevaldomo Covid-19
viruso plitimo Pasaulyje susiklosčius ekstremaliai
situacijai ir to sąlygotų griežtų apribojimų keliauti,
todėl laikantis nurodymų ir vengiant rizikos dėl dalyvių
sveikatos numatytas projektas negalėjo įvykti. Projekto
vykdytojas visas jam projektui įgyvendinti skirtas ir
pervestas
valstybės
biudžeto
lėšas
grąžino
Departamentui, pervesdamas jas į Departamento banko
sąskaitą..

6 116,00
(visos lėšos
buvo
grąžintos į
valstybės
biudžetą)

