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protokolo Nr.ME-16-01 

Pagrindiniai duomenys 

1. Organizacija įsteigta: 2012 m. lapkričio 16 d. 

2. Teisinė forma: asociacija. 

3. Narių skaičius 2015 metų pabaigoje 30 . 

4. Samdomų darbuotojų skaičius 2015 metų pabaigoje: nėra. 

5. Prezidentas (išrinkta 2015 Kovo 27 d.): Elena Jakūnaitė.  

6. Revizorius(išrinkta 2015 Kovo 27 d.) Tomas Mazeliauskas 

6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis,  

kuris prasideda sausio mėn. 1 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d. 

7. Nuo 2014-01-28 asociacija turi paramos gavėjo statusą. 

8. Nuo 2013-12-18 asociacija tapo tarptautinio jaunimo asociacijų tinklo TDM International  nare . 

Asociacijos Veikla 2015 metais 

•  Sausis. Vykdome savanorių atrankas  2015 metų  projektų veikoms. 

• Sausis.  Dalyvaujame tarptautiniame konkurse  Contest of TDM 2000 International . 

• Sausis.  Vykdome  dalyvių atrankas į ES programos Erasmus+ remiamus tarptautinius jaunimo 

mainus  Ispanijoje . 

• Sausis.   Toliau informuojame  asociacijos narius ir vietinį jaunimą apie ES teikimas galimybes 

jaunimui , Erasmus+ progmą, Europos Savanorystę, Erasmus jaunajam veslinikui ir kt. 

• Sausio 28 dieną  asociacijos atstovai vyksta į Europos Parlamentą Briuselyje,kur pristato jaunimo 

demokratiškumo  2014 metais vykdyto projekto “Raise a problem, get an answer!” .rezultatus  Europos 

Parlamento Vice- prezidentui Antonio Tajani ir Eupopos Parlamento Nariams Lara Comi bei Salvatore Cicu 

bei aptaria jaunimo verslumo  gerinimo galimybes Europoje. 

• Vasaris. Dalinamės informacija apie  savanorių atrankas XXXI SELL studentų sporto žaidynėms. 

• Vasaris .Prisidedame prie “Lietuva ir man” akscijos Vasario 16 paminėjimui. 

• Vasaris.  Tęsiame   “Raise Up” platformos sklaidą ir analizuojame jaunimo poreikius Lietuvoje. 

• Kovas. Prisijungiame prie akcijos “Be patyčių”. 

• Kovas. Vykdome dalyvių atranką į ES programos Erasmus+ remiamus kursus Turkioje. 

• Kovas. Vykdome dalyvių atranką į ES programos Erasmus+ remiamus tarptautiniu jaunimo mainus 

Portugalijoje. 
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• Gegužė. Vykdome dalyvių atranką į ES programos Erasmus+ remiamus kursus Latvijoje. 

• Gegužės 16 -23 dienomis Kaune organizuojame ES programos Erasmus+  finansuojamus tarptautinius 

kursus “Sharing is Caring”. Asociacijos nariai,savanoriai kartu su 35 projekto dalyviais iš dešimties šalių 

diskutuoja apie socialine integraciją Europoje. 

• Gegužė.  Kartu su  asociacija “Miegantys drabliai” organizuojame socialinės integracijos laipiojimo 

workshopą su negalią turinčiu jaunimu. 

• Gegužė. Straipsnis “Kauno Dienoje” apie asociacijos veiklas Kauno mieste. 

• Gegužės-22-27 dienomis  deleguojame tris asociacijos atstovus,kurie vyksta į Turkiją ir  Kusadarsi mieste  

dalyvauja  tarptautiniuose kursuose apie gamtosaugą  CCNConscious Consumption. 

• Gegužės 25 – Biržėlio 2 dienomis deleguojame dvi asociacijos nares,kurios vyksta į Gruziją ir Kobuleti 

mieste atstovauja Lietuvą ir asociaciją tarptautinouose kursuose apie  teatro metodų panaudojimą 

dirbant su jaunimu. “Theatre and Campaigning Course”. 

• Birželio 2-10 dienomis  delaguojame dvi asociacijos atstoves ,kurios vyksta į Laviją ir Liepaja mieste 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją tarptautiniuose mokymuose  “Increasing competence, developing 

capacity”. 

• Birželio viduryje  deleguojame keturis asociacijos atsovus,kurie  vyksta į Kiprą  ir Larnakos mieste 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją tarptautiniuose kursuose "Enter to Exit Mode in Employability". 

• Liepos pradžia. Deleguojame penkis asociacijos narius,kurie vyksta į Portugaliją ir Esposende mieste, 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją tarptautiniuose jaunimo mainuose "How to make the world a better 

place". 

• Liepos pradžia. Deleguojame dešimt atrinktų telentingų jaunuolių,kuriuos siunčiame  į Ispaniją ,kurie 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją  tarptauninės ES remiamos stovyklos metu  “Youth Up, Sharing Talent for 

Europe” . 

• Liepos vidurys. Asociacijos nariai kuria sveikinimo video asociacijos partneriu iš Italijos 10 metų darbo 

jaunimo srityje progai paminėti. 

• Rugpjūtis. Dešimt asociacijos atstovų vyksta į tarptautinį jaunimo susitimimą Italijoje “International 

summer week” kur pristato Lietuvos kultūrą ir tradicijas. 

• Rugpjūčio 16 -23 dienomis deleguojame tris asociacijo atsovus,kurie vykta į Čekiją  ir Zlin mieste 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją ES remiamuose  tarptautiniuose kursuose Soft Skills as a Key to 

Employability". 

• Rugpjūčio 16 -23 dienomis  deleguojame du asociacijos atsovus,kurie vyksta į Lenkiją ir Pińczów miete 

atstovauja Lietuvą ir asociaciją tarptautinuose kursuose “Leader almighty” .  

• Rugsėjo pradžia. Asociacijos atstovai prisijungia prie “Dirbanti Lietuva” dirbtuvėlių Vilniuje. 

• Rugsėjo galas. Deleguojame keturis talentingus jaunuolius vyksti į Angliją ir atstovauti Lietuvą ir 

asociaciją tarptautinuose kursuose apie teatro metodų panaudojimą darbe su jaunimu “Youth Takes the 

stage”. 
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• Spalio 26 menesį dalyvaujame tarpautautiniame, asociacijų tinklo TDM 2000 International 

organizuotame online seminare Webinar “Public relations with policy makers”. 

• Lapkričio 26 dieną dalyvaujame tarpautautiniame asociacijų tinklo TDM 2000 International 

organizuotame online seminare Webinar “Visibility and dissemination” 

• Lapričio vidurys. Asociacijos prezidentė vyksta į susitikimą su Maltos Nacionaline agentūra,kur 

aptariamos naujos ES gamilybės jaunimui. 

• Lapkritis. Dalyvaujame tarptautiniame diskusijų konkurse” European Problematics on 2015” 

• Gruodis. Asociacijos prezidentė dalyvauja asociacijų tinklo TDM 2000 International  metiniame 

visuotiniame narių susitikime, kurio metu “MEMOVE” trijų metų kadencijai  išrinkta tarptautinio 

jaunimo asociacijų tinklo TDM 2000 International valdybos nariais, atsakingais už tinklo plėtrą. 

• Gruodis. Asociacijos nariai vyskta į Lekiją pristayti Lietuvos kultūros ir tradicijų  tarptautiniame  jaunimo 

susitikime “International Winter Week”. 

• Gruodis . Nacionalinė Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūra pakviečia į tarptautinius kursus 

"Promote yourself"  apie ES projektų rezultatų sklaidą. Į Kursus Slovėnijoje vyskta asociacijos prezidentė 

ir atsovauja asociacijos interesus. 
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