Stokholmas, 2017 m. sausio 31 d.
Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje Valdybos ataskaita
Atsiskaitomasis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.
2017 m. gruodžio 31 d. Lietuvių jaunimo bendruomenei Švedijoje (LJB) priklausė 93 nariai
(susimokėję narystės mokestį), bendruomenės Facebook puslapis turi 618 sekėjų (‘Follower’) ir
susidomėjusių 585 (‘Like’).
2017 m. LJB valdyboje dirbo:
Kristina Baronaitė
Jovita Markuckytė
Ugnė Čepulytė
Eglė Arlauskaitė
Kristupas Liorančas
Ignė Stalmokaitė
Aušra Pockevičiūtė
Paulius Poška
24 d.)
Richardas Šopa
12 d. iki spalio 9 d.)
Marija Rudzevičiūtė
d.)

Pirmininkė
Vicepirmininkė (iki 2017 balandžio 26 d.)
Sekretorė (iki 2017 gegužės 24 d.)
Sekretorė (nuo 2017 gegužės 24 d.)
Iždininkas
Projektų koordinatorė
Atstovas ryšiams su visuomene
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (iki 2017 gegužės
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (nuo 2017 birželio
Atstovas ryšiams su visuomene (nuo 2017 birželio 12

Taip pat Valdybai dirbti padėjo garbės narė Inga Grinytė-Fedčuk su rėmėjų ir partnerių paieška.
2017 m. Audito komisijoje dirbo:
Marijus Sabalas
Rita Melinavičiūtė
2017 m. suorganizuota 13 renginių. Viename iš jų dalyvavo apie 10.000 žmonių, kituose vidutiniškai po 20 asm.

Nr.

Renginys

Dalyvių
skaičius

Data

1

Susitikimas su Asmik Gregorian

41

2017-01-09

2

LJB 3-jų metų gimtadienis

19

2017-03-22

3

LJB BBQ

22

2017-05-01

4

Pasaulio lietuvių bėgimas

33

2017-06-04

5

LJB vizitas Gothenburgo mieste

8

2017-06-14

6

LJB Gothenburgo BBQ

25

2017-07-01

7

Susitikimas su nauju Ambasadoriumi

13

2017-06-19

8

Keliaujanti 100-ečio Lietuva

10.000

nuo
2017-09-09
iki
2017-11-20

9

Humoro šou kartu su Wacky events

450

2017-09-30

10

Protmūšis nr. 1

9

2017-10-04

11

Protmūšis nr. 2

15

2017-11-08

12

Šiaurės šalių suvažiavimas Stokholme

37

2017-11-25

13

Protmūšis nr. 3

12

2017-12-13

Svarbiausių renginių aprašymai
“Keliaujanti 100-ečio Lietuva - ambasadorė Šiaurės šalyse”
Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija, bendradarbiaudama su Lietuvių jaunimo bendruomenėmis
Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Suomijoje suorganizavo tarptautinę keliaujančią fotografijų
parodą pavadinimu “Veržli, ambicinga, pozityvi 100-mečio Lietuva”. Fotografijų paroda, skirta
artėjančiai Lietuvos šimtmečio sukakčiai paminėti, nuo rugsėjo 9 d. keliavo maršrutu Stokholmas,
Kopenhaga, Oslas, Helsinkis ir Vilnius. Projektas sulaukė didelio pasisekimo visose penkiose
šalyse, kuriose buvo eksponuojama fotografijų paroda. Projektas truko iki lapkričio 20 d. ir paroda
buvo aplankyta apie 10000 asmenų.
Tai pirmasis ir vienas didžiausių LJB inicijuotų projektų, kuris apjungė PLJS atstovus Lietuvoje bei
Šiaurės šalių lietuvių jaunimo bendruomenes bendram projektui.
Šiaurės šalių suvažiavimas Stokholme
Suvažiavimas buvo surengtas Djurhamn rajone, sodyboje, kur vyko 2 dienas, lapkričio 25-26. Jame
dalyvavo 37 dalyviai iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos. Taip pat buvo svečių
iš Lietuvos: lektorė Jolanta Nėjutė su savo kolege ir dukra bei buvęs LJBŠ pirmininkas Karolis
Uziela. Šiame suvažiavime taip pat dalyvavo atstovų ir iš kitų Švedijos miestų.

Žiniasklaidos atsiliepimai apie lietuvių jaunimo bendruomenę
● LRT laidoje “Laba diena, Lietuva”:
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/185922/kelione-siaures-salyse-pradeda-lietuvos-100-mecio-p
aroda#wowzaplaystart=1952000&amp;wowzaplayduration=318000
● LRT žiniose (lapkričio 11 d.):
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013678796/vilniuje_pasaulio_lietuviu_fotografijos#wowzaplays
tart=222000&amp;wowzaplayduration=46000

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013678812/zinios#wowzaplaystart=885000&amp;wowzaplaydu
ration=128000)
● LRT Pasaulio lietuvių žiniose (lapkričio 25 d.):
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679788/pasaulio_lietuviu_zinios._-_2017.11.25_laida_129_
08_2017.11.25_eteris#wowzaplaystart=0&amp;wowzaplayduration=1476000
● internetiniame dienraštyje 15min.lt apie projekto rezultatus:
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/lietuvos-100- mecio-parodos-fotografijoje-dainininkopovilo-meskelos- anukes-1050- 880874#_
● informacijos skaida apie vykdomą konkursą bei fotografijų parodą per Pasaulio lietuvių
jaunimo organizacijos tinklalapį, Lietuvių jaunimo bendruomenių Švedijoje, Danijoje,
Suomijoje ir Norvegijoje naujienlaiškius, internetines svetaines bei veidaknyges.
● prieš parodą visuose miestuose (Stokholme, Kopenhagoje, Osle, Helsinkyje ir Vilniuje)
buvo platinami specialiai parodos viešinimui sukurti plakatai
● Lenkijos lietuvių dvisaitiniame žurnale “Aušra”:
http://e-ausra.pl/2017/07/12/lietuvos-100- mecio-paroda- lietuviu-fotografijossiaures-saliu-sostinese/
● tinklalapyje “Pasaulio lietuvis”:
http://pasauliolietuvis.lt/po-siaures-saliu-sostines-keliaus-paroda-verzli- ambicinga-ir- pozityvi-100mecio-lietuva/
● interneto dienraščiuose delfi.lt bei 15min.lt:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ka-mes- simtmecio-proga-padovanosime-pasauliui56-871104
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/simtmecio-dovanos/valstybes- atkurimo-simtmecioproga-lietuviai-pasauliui-isdalys- 100-dovanu.d?id=76266553
● interneto dienraštyje londoniete.lt:
http://www.londoniete.com/article/kokius-lietuvius-mato- pasaulis-ir- ka-jam- padovanosime-savosimtmecio-proga- /4311
● internetiniame dienraštyje lietuva.lt:
http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/renginiai/verzli-ambicinga- ir-pozityvi- 100-mecio- lietuva.
● interneto dienraštyje alkas.lt:
http://alkas.lt/2017/09/10/uzsienyje-gyvenantys-lietuviai-vienijasi- lietuvos-simtmeciui/
http://alkas.lt/2017/11/10/vilniuje-pristatyta-siaures- saliu-lietuviu- surengta-lietuvos- 100-mecioparoda-nuotraukos/).
● interneto dienraštyje bernardinai.lt:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-06- skandinavijos-lietuviu- surengta-lietuvossimtmecio-paroda- atkeliauja-i-vilniu/165746
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11- 10-lapkricio- 10-osios-kulturos-renginiai/165926)

● Vilniaus universiteto tinklalapyje:
http://naujienos.vu.lt/skandinavijos-lietuviu-surengta-lietuvos- simtmecio-paroda- atkeliauja-ivilniu/
http://www.gmc.vu.lt/naujienos/148-siaures- saliu-lietuviu- surengta-lietuvos- 100mecio-paroda- atkeliauja-i-gmc
● - interneto dienraščiuose diena.lt bei lietuve.lt:
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir- pramogos/vilniuje-pasaulio-lietuviu-fotografijos837170
http://lietuve.lt/kultura/skandinavijos-lietuviu- surengta-lietuvos- simtmecio-paroda-atkeliaujai-vilniu.
● pranešimai platinti Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Suomijos tinklalapiuose:
http://www.en.cph.aau.dk/events/show-event/photo- exhibition-from-lithuania.cid333684
https://biblioteket.stockholm.se/en/node/37221
https://allevents.in/solna/fotoutst%C3%A4llning-litauens-100-%C3%A5rsjubileum/147153429208
019
● LJBŠ narių pasisakymai “Global Lithuanian Leaders” video “Šimtmečio dovana pasauliui”:
https://www.facebook.com/dovanapasauliui/videos/669118270143969/
● LRT televizija, laida “Labas rytas, Lietuva”. Sveikinimas Lietuvai 100-mečio proga:
https://www.facebook.com/LRT.sestadienis/videos/1880016392288282/

Lietuvių jaunimo bendruomenės (LJB) užmegzti nauji partnerystės ryšiai bei
rėmėjai
2017 m. LJB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su lietuvių įkurta renginių organizavimo įmone
Danijoje “Wacky events IVS”.
LJB inicijavo susitikimą Gothenburgo mieste ir plėtė geografines bendradarbiavimo ribas.
Taip pat LJB susirado naujų rėmėjų: Gedimino Kvietkausko įmonė EWA, įmonė “Tavo siunta”,
SPA Vilnius; Viva EL AB; Majoni - dynamisk entreprenad AB.
2017 m. LJB gavo 5700 eur paramą iš Lietuvos Kultūros tarybos dalyvaudama projekte
“Keliaujanti šimtmečio Lietuva - ambasadorė Šiaurės šalyse”.

Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje reprezentacija ir bendradarbiavimas
su kitomis organizacijomis
Dvylika (12) Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje narių dalyvavo Šiaurės šalių jaunimo
sąjungų suvažiavime Stokholme, 2017 lapkričio 25-26 dienomis.
Ugnė Čepulytė ir Paulius Poška dalyvavo XV-ajame Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Kongrese,
Suomijoje, 2017 liepos 6-12 d.
Kristina Baronaitė priklauso Lietuvių bendruomenės Švedijoje skėtinės organizacijos valdybai.

Kristina Baronaitė dalyvavo PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Panevėžio raj., liepos 2-5 d.
Marija Rudzevičiūtė dalyvavo URM organizuotose viešųjų ryšių mokymuose užsienio lietuvių
organizacijoms 2017 spalio 27-28, Vilniuje.
Ataskaitą ruošė LJB pirmininkė Kristina Baronaitė
2017 m. sausio 29 d. Stokholmas

