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12 straipsnis. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita
KEISTA:
2013 06 25 įstatymu Nr. XII-403 (nuo 2014 01 01)
(Žin., 2013, Nr. 75-3755)

4. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos veiklos
ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų
rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų
rinkiniu ir auditoriaus išvada ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji
įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita
susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.
KEISTA:
2015 04 23 įstatymu Nr. XII-1651 (nuo 2015 06 01)
(TAR, 2015, Nr. 2015-06526)

APIE MUS
Jaunimo jaunimui iniciatyva tai skėtinė (angl. umbrella) nepelno siekianti organizacija įkurta 2015
m. liepos mėnesį Alytuje. Organizacijos tikslas – skatinti pokyčius bei kurti efektyvią apliką
jaunimo dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose bei bendruomenės vystymiasi. Per
dialogą ir neatidėliotinus veiksmų planus organizacija siekia spręsti svarbiausius klausimus
švietimo, užimtumo, kultūros ir religijos, žmogaus teisių, pilietinės visuomenės aktyvumo bei
dalyvavimo visuomenės veikloje, socialinio verslumo, lyčių lygybės, neformalios diplomatijos,
migracijos, aplinkosaugos, tvaraus bendruomenių vystymosi, antikorupcijos, humanitarinių
veiksmų bei taikos stiprinimo srityse.
Organizacijos misija - suteikti jauniems žmonėms prieigą prie efektyvaus dalyvavimo
visuomenės vystymiasi ir platformą jaunimui iš viso pasaulio keistis idėjomis ir užmegzti
kontaktus taip skatinant tarpkultūrinio dialogo formavimąsi.

KOMANDA
Karolina Mazėtytė (Lietuva) - Viena iš Iniciatyvos Įkūrėjų ir VšĮ Direktorė
Ania Ankowska (Lenkija) - Viena iš Iniciatyvos Įkūrėjų ir 2016 m. Jaunimo Suvažiavimo
pagrindinė koordinatorė
Saida Ibrahimava (Baltarusija-Rusija) - Viena iš Iniciatyvos Įkūrėjų ir Projektų Plėtros Direktorė
Jeremy Blaney (JAV) - Plėtros Direktorius JAV
Olga Kalner (Rusija) - IT Direktorė, Action Hub‘o vystytoja
Carlotta Missaglia (Italija) - Socialinės žiniasklaidos strategė
Alina Bezuglova (Rusija) - Crowdfunding‘o specialistė
Paollo Ottomano (Italija) - Video kūrėjas/redaguotojas
Riccardo Pronzato (Italija) - Socialinės žiniasklaidos turinio vadovas
Alejandra Barbé Sevilla (Ispanija) - Komunikacijos komandos narė
Vilija Terezaitė - Savanorių koordinatorė Lietuvoje

MECHANIZMAS
Unikali Y2Y koncepcija mums suteikia galimybę dirbti trimis lygmenimis: su jaunimu per
metinį teminį Y2Y suvažiavimą, kuris sukurtas kaip dialogo ir kontaktų užmezgimo platforma; su
projektais per Y2Y Action Hub'ą, - sukurtą jaunimo jaunimui greitai reaguojantį, bendruomenės
varomą online inkubatorių skirtą socialiai naudingos idėjoms, projektams, iniciatyvoms.; - su
jaunais lyderiais iš viso pasaulio skatinant tapti Jaunimo Jaunimui Iniciatyvos Ambasadoriais
tam, kad būtų padidinta jaunimo iniciatyvų įtaka ir veiksmingumas tarptautiniu lygmeniu.

TVARUMAS
Kasmetinis Y2Y Suvažiavimas tampa atramos tašku naujoms idėjoms, naujiems projektams,
partnerystėms, draugystėms ir kontaktams užsimezgti. Suvažiavimo metu sukurta atmosfera
įkvepia jaunimą tapti kūrybingiems ir užmegzti tarpusavio dialogą, kuris tampa naujų
partnerysčių bei projektų toliau plėtojamų per Action Hub‘ą sėkla.
Action Hub‘as suteikia visas reikiamas priemones bei šaltinius projektų įgyvendinimui bei
vystymui, naujų įgūdžių kūrymui bei pozityvios jaunimo iniciatyvų įtakos visuomenei ir
visuomeninėms problemoms augimui.
Kad užtikrintume projektų įgyvendinimą ir ilgalaikiškumą, sukūrėme papildomą monitoringo
priemonenę, - Y2Y Ambasadorius, kurie yra išrenkami iš aktyviausių jaunimo lyderių.

Jaunimo jaunimui kasmetinis suvažiavimas (angl. Y2Y Summit)
Kiekvienais metais Y2Y pristato šešias jaunimui svarbias temas bei suteikia platformą
panelinėms diskusijoms, kontaktų užmezgimui, kultūrinėms veikloms ir dirbtuvėms (angl.
Workshops) bei seminarams, kurių tikslas motyvuoti dalyvius kurti bendrus projektus.
Y2Y suvažiavimo dalyviai patenka į vieną iš šešių temų kategorijų ir jie gali pateikti savo projektų
idėjas į Y2Y Action Hub‘ą. 6 geriausi projektai, iš kiekvienos temų kategorijos yra atrinkti
suvažiavimo metu, kurie automatiškai gauna ištisus metus neribotą paramą kuriant ir
įgyvendinant projektus per Y2Y Action Hub'ą.

Suvažiavimo tikslai:
1. Sukurti efektyvią sistemą funkciniam dialogui ir projektų plėtrai šešioms jaunimui
jautriausioms ir aktualiausioms temoms.
2. Išrinkti šešis konkrečius projektus, atspindinčius suvažiavimo temas, kurie bus įgyvendinti
sugrįžus į savo gyvenamąsias šalis.
3. Padidinti Y2Y Alumni tinklą, kuris skirtas vienybės tarp jaunimo iš įvairių pasaulio žemynų
stiprinimui bei tiltų tarp šalių kūrimui.

YJaunimo Jaunimui Suvažiavimas 2015 m. balandžio 16-19 d. Vilniuje, Lietuvoje
„Jaunimo vaidmuo globalių iššūkių sprendime ir tiltų tarp tautų kūrime”
2015 m. balandžio 16-19 d. Vilniuje buvo suorganizuotas 1-asis Tarptautinis Jaunimo Jaunimui
Suvažiavimas. Tuo metu Jaunimo jaunimui iniciatyva dirbo kaip neformali jaunimo grupė. Všį
,,Galimybių Plėtra‘‘ buvo pagrindinė renginio organizatorė ir padėjo neformaliai jaunimo grupei šį
renginį paversti realybe. E-globalknowledge tapo pagrindine renginio partnere turinio kūrimo
procese.
Renginio internetinis puslapis: http://summit.y2yinitiative.org/
VšĮ ,,Galimybių plėtra“ yra jauna ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas motyvuoti jaunimą
aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą bei atrasti įvairias su jaunimu susijęs galimybes.

„E-globalknowledge“ judėjimas yra jaunų žmonių iniciatyva jauniems žmonėms siekiant aktyviau
įtraukti jaunimą į globalių klausimų sprendimą bei suteikti jiems galimybę būti išgirstiems.

Suvažiavimo uždaviniai:
• Sukurti Youth to Youth (Y2Y) Suvažiavimo deklaraciją, kuri apibrėš jaunimo poziciją bei taps
gairėmis, išreiškiančiomis vieningą jaunimo poziciją 6 jautriausiomis ir svarbiausiomis jaunimui
temomis;
• Sukurti 6 konkrečius veiksmus kiekvienai forumo temų, kuriuos Suvažiavimo dalyviai galėtų
plėtoti grįžus į savo šalis.
• Suburti Y2Y Draugų tinklą, kuris funkcionuos kaip erdvė skirtingų žemynų jaunimo vienybės
ugdymui bei bus erdvė siekiant mažinti tarpžemyninę atskirtį;
• Išrinkti Y2Y ambasadorius, atstovaujančius visų pasaulio kontinentų jaunimą.
Pagrindinės suvažiavimo temos:
• Socialinis verslumas kaip jaunimo nedarbo mažinimo priemonė;
• Jaunimo vaidmuo sprendimų priėmimo procesuose;
• Jaunų moterų įgalinimas naudotis savo teisėmis ir galimybėmis;
• Švietimas visiems;
• Jaunimas kaip taikos ambasadoriai;
• Jaunimo diplomatija;
Jaunimo suvažiavimas tapo platforma jaunimui kaip esamiems ir būsimiems visuomenės
aktyvistams ir lyderiams, padėsianti gerinti jų lyderystės, diplomatijos, tarpkultūrinės
komunikacijos, kritinio mąstymo įgūdžius. Tikime, kad Suvažiavimo metu užmegzti ryšiai bei
sukauptas socialinis kapitalas prisidės prie keliamų problemų sprendimo bei galimybių atskirčiai
mažinti paieškos.
Renginio globėjas Gerb. Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos Ambasadorius Amerikai apie
Suvažiavimą kalbėjo: ,, Aš labai palaikai Y2Y Iniciatyvą, nes jaunimas yra svarbus mūsų
dabarčiai ir ateičiai, nes jie yra šiandienos ir rytdienos lyderiai. Jeigu mes suteiksime jauniem
žmonėms galimybę kurti veiksmus bei išreikšti save, jie gali labai stipriai mus nustebinti ir
pasidalinti savo rezultatais – aš jau dabar tikiu, kad mes galime matyti jaunimo veiklų rezultatus ir
dar labiau laukiu didesnių rezultatų netolimoje ateityje!‘‘

Y2Y BRUNCH‘AS SU PRANEŠĖJU (daugiau informacijos:
http://y2yinitiative.org/index.php/what-we-do/brunch-with-speaker)
Šis projektas buvo sukuratas kaip tęstinė Y2Y Suvažiavimo Vilniuje 2015 m. balandį veikla.
Suvažiavimo metu supratome, kad pakvietus įdomius kalbėtojus kelių valandų visų jų įdomią
patirtį išgirsti neužtenka, bet dalyviai nori gilesnių ir ilgesnių diskusijų su kiekvienu iš kviestinių
pranešėjų. Todėl nusprendėme, sukurti Y2Y neformalias diskusijas jaunimui aktualiomis
temomies prie kavos puodelio su įkvepiančiais ir įdomiais pranešėjais, kuriuos pavadinome Y2Y
Brunch‘ais.

Y2Y Brunch'ai – tai neformalūs pašnekesiai jaunimui aktualiomis temomis su įkvepiančiais
žmonėmis prie kavos puodelio
Renginio formatas – neformali diskusija trunka nuo 1,5 val. iki 2 val. kavinėje, visuomeninėje
erdvėje arba skirtingose institucijoje. Renginio metu diskutuojame tokiais klausimais kaip:
jaunimo vaidmuo sprendimo priėmimo procese, jaunų moterų motyvavimas aktyviai dalyvauti
visuomeninėje veikloje ar taikos palaikymas, ir panašiai. Kartu vaišinamės maistu ir skania kava,
taip sukurdami jaukią ir naujiems kontaktams užmegzti palankią atmosferą.
Jaunimo

jaunimui

Ambasadoriai

(daugiau

informacijos:

http://y2yinitiative.org/index.php/what-we-do/y2y-ambassador)
Ambasadoriai atrenkami iš aktyviausių jaunų lyderių iš viso pasaulio, kurie yra pademonstravę
įsipareigojimą prisidėti prie globalių iššūkių liečiančių jaunimą sprendimo. Būdami Y2Y
Ambasadoriai jie atstovauja organizaciją skirtingose pasaulio šalyse bei padeda informuoti
plačiąją visuomenę apie Y2Y projektus. Jie užsiima lobizmu, dirba su žiniasklaida siekdami
stiprinti organizacijos profilį bei žinomumą ir reprezentuota Y2Y misiją tarptautiniuose ir
vietiniuose renginiuose.

BRUNCH WITH A SPEAKER
2015-09-27 „Women Empowerment“, Paris, France
This brunch was organized by French alumni of the Y2Y Summit 2015. As a main speaker,
the organizers invited the President of Regard de Femmes who discussed the work carried out
by the non-profit as well as the current situation of women’s rights in France and developing
countries. Michèle Vianès is an expert of women’s rights and has recently organized a meeting
at the UN in Geneva entitled “Pas de gouvernance démocratique sans les femmes”, advocating
for the inclusion of women into the decision making process. Expenses of the event: 0 EUR
2015-09-27,,Youth Diplomacy“, Irvine, USA
Guest speaker Kevin Pham, PhD student of Political Science at the University of Riverside,
was selected to lead the discussion. Kevin began the conversation by defining what diplomacy
is. According to Kevin, it is negotiation between two nations, two parties, or simply representing
a group or idea in a positive light.
The discussion then evolved into a theme of mastering internal peace before attempting
external peace. The second part of the discussion applied these theories at the international
level, citing the conflict in Israel and Palestine as an example. Kevin, who has attended multiple
OTI trips, described his most recent experience in the region, the uniqueness of this issue, and
how certain diplomatic efforts have failed and succeeded.
After discussing the issues in an Israeli and Palestinian context, participants discussed
conflict resolution and diplomacy in the work place. Kevin explained that in order for a third party
individual to act diplomatically, whether in the work place or internationally, both individuals must
be willing to transform the conflict. Lastly, after a delicious brunch combined with multiple cups of
coffee and tea, participants discussed career opportunities that youth have in diplomacy.
Expenses of the event: 0 EUR

Y2Y Action Hub'as
Novatoriška internetinė sistema sukurta sėkmingam socialiai naudingų idėjų, projektų, iniciatyvų,
start-up'ų įgyvendinimui ir vystymui. Be to, tai yra patogi virtuali erdvė kontaktų užmezgimui,
komandos kūrimui, naujų įgūdžių įgijimui, dalinimuisi žiniomis, konsultacijomis, analizei ir
stebėsenai, bet svarbiausia, tai yra aktyvi ir gyvybinga Y2Y bendraminčių ir profesionalų
bendruomenė padedanti socialioms įmonėms ir projektams tapti pokyčių katalizatoriais
visuomenėje.
Action Hub‘as suteikia Y2Y suvažiavimo metu išrinktiems projektams paramą, mentorystę
projektų įgyvendinimui ir plėtrai, reikiamiems projektams tyrimams, technologinę ir inovacinę
paramą, paramą pritraukiant finansus, marketingo ir komunikacijos konsultacijas, multimedijos
bei dizaino patirtį, kurią turi patyrę Action Hub komandos nariai.
Tolimesnėse projektų plėtros stadijose, Y2Y Ambasadoriai įkvėpia bei skatina projekto lyderius
apjungti savo veiklas tarptautiniu lygmeniu ir taip maksimaliai išnaudoti projektų plėtrą bei jau
vietiniu lygmeniu įgyvendtus problemų sprendimo būdus bei juos replikuoti tarptautiniu mastu
kaip geruosius pavyzdžius.
Be to, unikali Y2Y Iniciatyvos struktura jauniems lyderiams suteikia galimybę užmegzti
naudingus kontaktus ir įgyti naujų įgūdžių, kurie jiems padėtų ateityje vystant savo projektus

PARTNERIAI
Y2Y Iniciatyva JAV
Partnerystė su 180 Degress Consulting
Šiais metais Y2Y Iniciatyva užmezgė partnerystę su 180 Degrees Consulting, didžiausia
pasaulyje universiteto pagrindu veikiančia konsultacijų platforma tam, kad Y2Y Action Hub‘e
dalyvaujančių projektų plėtra ir įgyvendinimas vyktų dar sklandžiau ir efektyviau.
180 Degrees Consulting jungiai socialiai atsakingus pelno nesiekiančias organizacijas bei
aukštus rezultatus parodžiusius bakalauro bei magistro studijų studentus siekiant abipusės
naudos. Nepelno siekiančios organizacijos gauna prieigą prie pro bono konsultacijų,
padedančių organizacijoms įvairiose srityse (pvz. marketinge, finansuose, komunikacijoje, ir
panašiai) nepaisant organizacijos plėtros ir augimo (pvz. startuoliai ar akseleratoriai). Studentai
tuo tarpu prisideda prie pozityvaus poveikio organizacijoje kūrimo taip išmokstant apie įvairius
sektorius ir industrijas.
2015 m. Y2Y Iniciatyva atrinko 2 organizacijas dalyvauti 180 Degress Consulting: Lensational ir
Pocket Stories. Tufts Universiteto1 180 Degrees Consulting skyrius atidžiai peržiūrėjo
perspektyvius studentus konsultantus ir sukūrė dvi komandas susidedančias iš penkių individų,
kurie remia Lensational ir Pocket Stories organizacijų plėtrą. Abi organizacijos dalyvauja Y2Y
Action Hub‘e.
Komandai remiančiai Lensational buvo paskirta peržiūrėti organizacijos marketingo strategiją.
Tuo tarpu komanda remianti Pocket Stories turėjo peržiūrėti organizacijos komunikacijos
strategiją. Abejais atvejais per keturis 180 Degrees Consulting dalyvavimo mėnesius,
Lensational ir Pocket Stories gavo paramą ir konsultacijas jiems reikiamose srityse.
Žvelgiant į ateity, Y2Y Iniciatyva ir 180 Degrees Consulting siekia ir toliau bendradarbiauti.
Abidvi organizacijos turi fundamentalų įsitikinimą, kad šiandienos jaunimas yra pasirengęs
adresuoti socialinius iššūkius. Taip pat jaunos organizacijos bei įmonės pasiekia tašką savo
plėtroje, kai išorės pagalba yra reikalinga organizacijos augimui ir didesnės įtakos darymui.

PARTNERIAI
Y2Y Iniciatyvos atstovybės JAV steigimas
Y2Y Iniciatyva pradeda žvalgytis į galimybes atidaryti organizacijos atstovybę JAV pagal
(501(C)3) teisės aktą. Atstovybės kūrimo tikslas turi keletą aspektų: 1) JAV donorams bus
lengviau ir paprasčiau remti organizaciją kartu pasinaudojant mokesčių pažinimo paskatinimu;
2) JAV yra keletas paraiškų, kurios yra apribotos tik JAV organizacijoms – JAV įsikūrusioms
organizacijoms, tad įkūrus atstovybę organizacija galės teikti paraiškas paramai gauti šioms
paraiškoms taip padidinant organizacijos biudžetą ir palengvinant organizacijos plėtrą. 3)
Įkuriant Y2Y Iniciatyvos atstovybę JAV taps pirmuoju žingsniu organizuojant Y2Y Suvažiavimą
JAV (metai bus nuspręsti vėliau).
Jeremy Blaney buvo atrinktas Y2Y Iniciatyvos Plėtros Direktoriumi JAV. Su jo pagalba bus
parengti teisiniai dokumentai, kad atstovybė būtų atidaryta 2016 m. Keletas asmenų ir
organizacijų jau parodė susidomėjimą Y2Y Iniciatyvą JAV. Kai 2016 m. atstovybė bus oficialiai
atidaryta, organizacija pradės savo veiklą JAV bei bendradarbiavimą su susidomėjusiomis
organizacijomis bei asmenimis.

1 Tufts Universitetas yra įsikūres Medford, Masačusetse, Bostono priemiestyje, ir yra laikomas
vienu iš geriausių privačių universitetų Naujosios Anglijos regione.

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS ATASKAITA 2015 M.
Y2Y Iniciatyva siekia plėsti bei stiprinti savo santykius su tinkle nariais, rėmėjais,
partneriais ir žmonėmis besidominčiais organizacijos veikla visame pasaulyje, todėl sukūrėme
komunikacijos strategiją.
Šiandieninėje visuomenėje socialinė žiniasklaida užima aktyvų vaidmenį kuriant stiprius tinklus,
tad nusprendėme sukurti įvairius strateginius kanalus socialiniuose tinkluose: Facebook (Fb.
puslapis: International Youth to Youth Initiative) and Twitter (@Y2Yinitiative).
Abeji kanalai sparčiai auga. Šiuo metu Facebook esame pasiekę 5.026 žmonių auditoriją, tuo
tarpu Twitter daugiau negu 200 pasekėjų.
Socialinė žiniasklaida yra naudojama dėl skirtingų tikslų:
-

Facebook yra skirtas informuoti apie organizacijos veiklas, būti matomiems ir lengvai

pasiekiamiems. Facebook naudojamas Y2Y potencialios auditorijos aktyvinimui, informacijos bei
naujienų sklaidai bei informuoti visuomenę apie Action Hub’o veiklas. Visa informacija talpinama
anglų k., nes organizacijos nariai yra iš skirtingų pasaulio valstybių.
-

Twitter naudojamas kaip įkvepimo kanalas. Žinutės varijuoja nuo įkvepiančių bei

motyvuojančių istorijų, renginių ir iniciatyvų įdomių jaunimui iki įvairių patarimų jaunimui
aktualiais klausimais.
Šiuo metu organizacijos komunikacijos komanda auga ir planuojam pradėti bendradarbiauti su
IULM Universitetu Italijoje, kad universiteto studentai galėtų atlikti praktiką mūsų viešojoje
įstaigoje.
Italijos Universitetas specializuojasi ruošiant komunikacijos specialistus, tad partnerystė būtų
naudinga abejoms pusėms.
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