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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.6. priemonę „įgyvendinti Strateginio veiklos plano
priemonės „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti,
„Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje“ veiklas: <...> 1.1.6.2.
„Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektams konkurso būdu finansuoti“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ –
užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ priedo 1.1.1 papunkčio priemonę „remti
užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui,
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“
sampratai įtvirtinti“ socialinės apsaugos ir darbo srityje ir Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 2V-226 (1.4) „Dėl
užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso
nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Užsienio lietuvių
jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso komisijos 2021 m.
vasario 11 d. posėdžio protokolą Nr. 4P–15 (5.9) ir 2021 m. kovo 3 d. posėdžio protokolą Nr. 4P
–20 (5.9):

1.

Tvirtinu

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų

finansavimo 2021 metais konkurso būdu finansuojamų projektų sąrašą (Priedas Nr. 1).
2.

P a v e d u Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos jaunesniajai koordinavimo specialistei Gabijai Balzarevičiūtei užtikrinti tinkamą
konkurso nuostatų įgyvendinimą finansuojant projektus.

Direktorius

Jonas Laniauskas

PATVIRTINTA
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo d. įsakymu Nr. 2V- (1.4)
Priedas Nr. 1
UŽSIENIO LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ
FINANSAVIMO 2021 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Projekto
numeris
RUMA01432
RUMB01480

RUMB01405

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lithuanian World Youth
Association, Inc.

Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos veiklos 2021
Lenkijos lietuvių jaunimo
sąjungos veiklos 2021
Tęstinis Jungtinės
Karalystės lietuvių
studentų sąjungų
įgalinimas ir
bendradarbiavimo
skatinimas, vidinio ir
išorinio partnerių tinklo
stiprinimas, JKLJS
valdybos kvalifikacijos
kėlimas ir bendruomenės
matomumo didinimas
2021 m.

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga

Jungtinės Karalystės Lietuvių
Jaunimo Sąjunga (JKLJS)

Skiriama suma
(eurais)
26 850,00
6 375,00

6 843,00

40 068,00
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