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Į ž A N G A

Nuo 2007 m. sėkmingai veikusi Europos Sąjungos programa „Europa piliečiams“ ne tik pa-
dėjo plėtoti suvienytos Europos idėją, bet ir praktiškai leido tūkstančiams piliečių prisidėti 
prie Europos formavimo proceso. Nuo pat programos įkūrimo Lietuvai tapus programos 
dalyve, per trylika jos įgyvendinimo metų ji suteikė Lietuvos organizacijoms, miestams, 
bendruomenėms ir žmonėms galimybę įsilieti į Europos piliečių dialogą, stiprinti bendra-
darbiavimą ir diskutuoti mus siejančiomis temomis kartu su kitomis Europos šalimis. 

Šiame leidinyje apibendrinome Lietuvos dalyvavimo programos „Europa piliečiams“ 
2014–2020 m. patirtis – surinkome ir aprašėme Lietuvos organizacijų inicijuotus ir kartu 
su užsienio partneriais įgyvendintus projektus, apžvelgėme statistinius duomenis, leidusius 
parodyti bendradarbiavimo apimtis platesniame Europos kontekste. Tikimės, kad šiame 
leidinyje pateikta informacija bus naudinga besidomintiems tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybėmis pilietiškumo skatinimo srityje, suteiks idėjų naujoms iniciatyvoms ar paskatins 
leistis ieškoti bendraminčių kitose Europos šalyse ir kurti bendrą Europos ateitį. 

Ypatingai dėkojame projektus įgyvendinusių organizacijų atstovams, be kurių gerano-
riškumo ir žinių šis leidinys būtų neįmanomas. Linkime, kad pasitelkiant jūsų projektus 
Lietuvos įsitraukimas į geresnės Europos auginimo procesus sėkmingai tęstųsi ir ateityje.

– Asta Visminaitė, Programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje vadovė
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Europos Sąjungos programa 
„E U R O P A 
P I L I E Č I A M S“ 
2014–2020

„Europa piliečiams“ – tai Europos Sąjungos programa, kuria buvo siekiama, kad 500 milijo-
nų Europos Sąjungos gyventojų imtųsi aktyviau dalyvauti Europos raidos procese. Piliečiai 
įsitraukti ir savo nuomonę išsakyti galėjo per įvairius programos remiamus tarptautinius 
projektus, kuriuose buvo kalbama apie bendrą Europos istoriją, Europos vertybes, taip pat 
buvo prisidedama prie aktyvaus piliečių dalyvavimo, europiečio tapatybės formavimo, ska-
tinamas ES piliečių tarpusavio supratimas ir sudaromos sąlygos dalyvauti kuriant glaudesnę 
Europą. 

Programa buvo įgyvendinama nuo 2014 m. iki 2020 m., o septynerių metų laikotarpiui 
programos reikmėms skirtas 188 mln. eurų biudžetas.

bENDRIEJI PROGRAMOS „EUROPA PILIEČIAMS“ TIKSLAI:
¶ prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;

¶ skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu 
sąlygas.

KONKRETūS PROGRAMOS TIKSLAI:
¶ skatinant debatus, svarstymus ir tinklų kūrimą, puoselėti atminimą, gerinti bendros 

istorijos, Sąjungos vertybių bei tikslo suvokimą;

¶ skatinti demokratišką ir pilietinį asmenų dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių 
supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir didinant galimybes visuome-
nės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Europos lygiu.
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PROGRAMOS DALYVIAI
Projektus pagal šią programą galėjo įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus ne 
pelno siekiančios pilietinės visuomenės organizacijos, savivaldybės ir savivaldos, švie-
timo, kultūros, tyrimų, jaunimo organizacijos.

PROGRAMOS VYKDYMAS
Programa „Europa piliečiams“ buvo vykdoma centralizuotai. Ją administravo ir pro-
jektų įgyvendinimui vadovavo Briuselyje (Belgija) veikianti Švietimo, garso ir vaizdo 
bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA).

Europos Komisija dalyvavo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios 
agentūros veikloje ir buvo atsakinga už politinius su programos įgyvendinimu susiju-
sius sprendimus, tokius kaip programos krypčių, strategijų ir prioritetų formavimas. 
Komisija taip pat buvo įsitraukusi į gerųjų patirčių ir programos rezultatų viešinimą.

Informaciją apie programą bei konsultacijas besidominčioms organizacijoms naci-
onaliniu lygmeniu suteikdavo programoje dalyvaujančiose šalyse įsteigti „Europa 
piliečiams“ biurai.

PROGRAMOS STRUKTūRA IR PARAMOS TIPAI
Atliepiant programos keliamus tikslus, „Europa piliečiams“ buvo įgyvendinama 
skiriant paramą projektinėms veikloms pagal dvi kryptis arba suteikiant struktūrinę 
paramą organizacijų veiklai. 

1 KRYPTIS – EUROPOS ATMINIMAS

1.1 EUROPOS ATMINIMAS
Buvo remiamos iniciatyvos, kuriomis buvo siekiama apsvarstyti priežastis, lėmusias 
Europos modernioje istorijoje atsiradusius totalitarinius režimus, taip pat projektus, 
kalbančius apie kitus lemiamus moderniosios Europos istorijos momentus ir atskaitos 
taškus, žvelgiant į juos iš skirtingų perspektyvų. 

Projekto trukmė: iki 18 mėnesių

Paramos dydis: iki 100 000 Eur

2 KRYPTIS – DEMOKRATINIS ĮSIPAREIGOJIMAS IR PILIEČIų DALYVAVIMAS

2.1 MIESTų PARTNERYSTė
Tai susigiminiavusių, jau bendradarbiaujančių ar naujų partnerysčių siekiančių 
miestų projektai, kuriuose piliečiai ir savivaldybių atstovai buvo sutelkiami diskutuoti 
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Europos politinės darbotvarkės ir jos sąsajų su vietos problematika klausimais. Pro-
jektais buvo skatinamas aktyvus piliečių įsitraukimas bei savanorystė Europos mastu. 

Susitikimo trukmė: iki 21 dienos

Paramos dydis: iki 25 000 Eur

2.2 MIESTų TINKLAI
Tai ilgalaikį, intensyvų ir organizuotą miestų ir savivaldybių bendradarbiavimą skati-
nantys projektai, kuriuose kuriant partnerystės tinklus buvo aptariamos ES mastu ak-
tualios temos, dalijamasi patirtimi ir idėjomis, bandoma ieškoti sprendimų bendroms 
problemoms spręsti.

Projekto trukmė: iki 24 mėnesių

Paramos dydis: iki 150 000 Eur

2.3 PILIETINėS VISUOMENėS PROJEKTAI
Priemonė, suteikusi piliečiams galimybę patiems prisijungti prie ES politikos forma-
vimo proceso ir veikti kartu Europos mastu. Bendradarbiaujant organizacijoms buvo 
siekiama skatinti tarptautines diskusijas, kuriomis buvo ieškoma bendrų praktinių 
sprendimų ar skatinamas visuomenių įsitraukimas į demokratinius procesus. 

Projekto trukmė: iki 18 mėnesių

Paramos dydis: iki 150 000 Eur

STRUKTūRINė PARAMA
Europos Komisija taip pat skyrė struktūrinę paramą Europos mastu veikiančioms 
pilietinės visuomenės ar viešosios politikos tyrimų organizacijoms, kurios savo 
ilgalaike, įprasta ir nuolatine veikla reikšmingai prisidėjo prie programos „Europa 
piliečiams“ tikslų įgyvendinimo bei atliepė bendrus ES interesus – stengėsi įamžinti ir 
išsaugoti Europos atminimą (1 kryptis) ir skatino demokratinį ir pilietinį dalyvavimą 
(2 kryptis).

L I E T U V O S 
D A L Y V A V I M A S: 
faktai, kontekstas, tendencijos

Per septynerius programos įgyvendinimo metus Europos mastu programa „Europa pi-
liečiams“ sulaukė 14 402 paraiškų iš joje dalyvaujančių šalių, o 175 milijonų eurų parama 
skirta 2 549 projektams. 

Iš 1-os diagramos matyti, kiek projektų buvo pateikta ir kiek iš jų finansuota Europos 
mastu. Galima pastebėti, kad programoje ypatingai aktyviu dalyvavimu pasižymėjo trijų 
šalių organizacijos – Italijos, Vengrijos ir Slovakijos (šios šalys pateikė 41 proc. visų paraiškų 
ir jų projektai sudarė 36 proc. visų finansuotų projektų). 

1  diagrama. 2014–2020 m. programai „Europa piliečiams“ Europos mastu pateikta  
paraiškų / finansuota projektų

Europos kontekste Lietuva rikiuojasi sąrašo viduryje ir iš 34 šalių užima aštuonioliktą vietą 
pagal pateiktų projektų skaičių ir dvidešimtą vietą pagal finansuotų projektų skaičių. Lietu-
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vos organizacijos per 2014–2020 m. laikotarpį pateikė 189 paraiškas, iš kurių 1 993 185 Eur 
finansavimas skirtas 28 projektams: aštuoniems projektams pagal priemonę „Europos 
atminimas“, dvylikai projektų pagal „Miestų partnerystes“, vienam projektui pagal „Miestų 
tinklus“ ir septyniems projektams pagal „Pilietinės visuomenės projektų“ priemonę.

2  diagrama. Lietuvos organizacijų dalyvavimas programos projektuose (organizacijų sk.)

2-oje diagramoje matyti, kiek Lietuvos organizacijų visomis teisėmis dalyvavo programos 
„Europa piliečiams“ projektuose. Atsakingiausio vaidmens – projekto organizatoriaus per 
metus imdavosi 3–7 organizacijos. Per septynerių metų laikotarpį 240 Lietuvos organizacijų 
programoje dalyvavo partnerio teisėmis kitų vadovaujamuose projektuose. Nors ir neturė-
damos finansinių įsipareigojimų, jos paprastai prisidėdavo koordinuodamos Lietuvos atsto-
vų dalyvavimą projektuose, dalyvių iš užsienio sulaukiančias veiklas Lietuvoje ir stiprindavo 
bendradarbiavimo ryšius. 

Analizuojant Lietuvos organizacijų bendradarbiavimo su kitomis šalimis intensyvumą 
galima pastebėti, kad į Lietuvos organizacijų vadovaujamus projektus neretai kviesta įsi-
traukti kitas nacionalines ar vietos organizacijas, tad į tarptautines veiklas per 2014–2020 m. 
įtraukti 57 Lietuvos partneriai (3-oji diagrama). Lietuvos vadovaujamuose projektuose dau-
giausiai ryšių iš užsienio šalių palaikyta su kaimyninių Latvijos (21) ir Lenkijos (19) organi-
zacijomis, taip pat su Vokietijos (13), Italijos (12) ir Vengrijos organizacijomis.

2014

3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3333
7 6

33 33 33

20

36 36

49

FINANSUOTA PARTNERIAI

3  diagrama. Partneriai Lietuvos organizacijų rengtuose projektuose (organizacijų sk.)

Panašios bendradarbiavimo su kitomis šalimis tendencijos buvo stebimos ir Lietuvos orga-
nizacijų, prisijungusių partnerio teisėmis į kitų inicijuotus projektus, tarpe. 4-oje diagramoje 
galima pastebėti, jog dažniausiai įsijungta į Lenkijos (36), Latvijos (26), Italijos (21), Prancū-
zijos (15) ir Vokietijos (13) vadovaujamus projektus. 
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4  diagrama. Lietuvos partneriai kitų organizuotuose projektuose (organizacijų sk.)

Programos „Europa piliečiams“ 2014–2020 m. įgyvendinimo laikotarpiu parama projektams 
buvo skiriama pagal keturias priemones. 5-oje diagramoje galime matyti, jog gausiausia tiek 
pateiktų idėjų skaičiumi, tiek įgyvendintų projektų skaičiumi buvo „Miestų partnerysčių“ 
priemonė. Ši priemonė leido įgyvendinti mažiausio masto projektus programoje, t. y. iki 21 
dienos trunkančius bendradarbiaujančių miestų piliečių susitikimus, kuriems buvo skiriama 
nuo 5 000 iki 25 000 eurų parama. Mažesnė projektų apimtis leido kiekvienam priemonės 
kvietimui numatytą paramos lėšų sumą padalinti didesniam skaičiui projektų. Tuo tarpu 

„Europos atminimo“, „Pilietinės visuomenės projektų“ bei „Miestų tinklų“ priemonės skatino 
didesnės apimties, daugiau partnerių įtraukiančius bei ilgesnės trukmės projektus, todėl ir jų 
finansuotų skaičius yra ženkliai mažesnis (6 diagrama).
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5  diagrama. Europos mastu pateiktų   6 diagrama. Europos mastu finansuotų
paraiškų pasiskirstymas pagal priemones  projektų skaičius pagal priemonę

Pagal Lietuvos organizacijų finansuotų projektų skaičių tendencijos labai panašios kaip ir 
Europoje (8-oji diagrama) – daugiausiai įgyvendinta „Miestų partnerystės“ projektų (12), 
antroje vietoje rikiuojasi „Europos atminimo“ priemonės projektai (8), trečioje – „Pilietinės 
visuomenės projektų“ priemonė (7). Visgi, jei pažvelgtume į Lietuvos organizacijų pateiktų 
paraiškų santykį pagal priemonę (7 diagrama), matytume, kad mūsų šalies organizacijas la-
biausiai domino galimybė vykdyti „Pilietinės visuomenės projektus“, kurių paraiškos sudarė 
37 proc. visų iš Lietuvos pateiktų paraiškų, taip pat „Europos atminimo“ priemonė, kuriai 
pateikta 34 proc. paraiškų. 

7  diagrama. Lietuvos organizacijų pateiktų  8 diagrama. Lietuvos organizacijų
pasiskirstymas pagal priemones   finansuotų projektų skaičius pagal   

      priemonę
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„Pilietinės visuomenės projektų“ priemonei, kuri buvo sukurta kaip įrankis piliečiams 
išsakyti savo nuomonę kokią Europą jie nori matyti bei paskatinti jų įsitraukimą į Sąjungos 
formavimo procesą, iš Lietuvos buvo pateikta 70 paraiškų, 908 270 eurų finansavimas skir-
tas 7 projektams, o į kitų organizuotas iniciatyvas partnerio teisėmis įtrauktos 25 Lietuvos 
organizacijos. Projektuose dažnai apimtos savanorystės, žmogaus teisių ir jų raidos temos, 
ieškota metodų kaip įtraukti diskusijai piliečius, rengta nemažai viešų ir plačias auditorijas 
pritraukiančių diskusijų serijų, kalbėta apie dezinformacijos ir žiniasklaidos priemonių bei 
jų vartotojų sąmoningumo ugdymą bei apie skaitmeninių technologijų panaudojimą pilieti-
nės visuomenės įgalinimui stiprinti.

Lietuvos organizacijų susidomėjimą „Europos atminimo“ priemone buvo galima matyti 
jau programos „Europa piliečiams“ 2007–2013 m. įgyvendinimo laikotarpiu ir dėmesingu-
mas jai išliko 2014–2020 m. tarpsnyje, kai modernios Europos istorijos kertinius momentus, 
jų priežastis ir pasekmes aptariantiems projektams buvo suteiktas dar svarbesnis vaidmuo 
programoje. Šiai priemonei per septynerius metus iš Lietuvos buvo pateiktos 65 paraiškos, 8 
projektai finansuoti, jiems skirta 696 540 eurų parama, 63 organizacijos dalyvavo kitų šalių 
organizuotuose projektuose. Projektuose išskirtinai buvo ieškoma istorinio konteksto sąsajų 
su šiandienos Europai svarbiomis aktualijomis, taip pat į jų veiklas buvo stengiamasi įtraukti 
įvairias jaunimo grupes ar su jaunimu dirbančius specialistus, kad per kartų dialogą būtų ne 
tik perduodama istorinė patirtis, bet ir užtikrinamas Europos kaip taikos projekto tęstinu-
mas. Lietuvos įgyvendintuose projektuose aprėptas gana platus temų ratas. Visų pirma, ko 
ir buvo siekiama šios priemonės tiksluose, projektuose kalbėta apie totalitarinių režimų 
Europoje atsiradimo priežastis ir pasekmes, režimų aukų įamžinimą, atskirų tautų, o ypač 
žydų kultūrą ir istoriją Europoje, per kurių tautos patirtį buvo kalbama apie nusikaltimus 
žmonijai, žmogaus teisėms, pamatinėms vertybėms, ksenofobijos, netolerancijos ištakas. 
Taip pat projektuose įgyvendintos idėjos, kurioms atspirties tašku plėtojamai temai buvo 
pasirinkti kertiniai Europos žmogaus teisių dokumentai, tokie kaip 1951 m. Konvencija dėl 
pabėgėlių statuso arba Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Dar viena grupė pro-
jektuose rėmėsi ir kalbėjo apie 1990-ųjų metų laikotarpiu Europoje vykusių demokratinio iš-
silaisvinimo judėjimų temas. Džiugina ir tai, kad projektuose buvo matoma skirtingų sričių 
organizacijų sinergija, t. y. projektus įgyvendino ar į juos įsitraukė tiek pilietinės visuomenės 
organizacijos, tiek įvairaus lygmens švietimo institucijos (mokyklos, mokslininkų grupės, 
universitetai), atminties institucijos ir savivaldybės bei jų organizacijos.

Tuo tarpu miestų tarptautiniam bendradarbiavimui skirtos programos „Europa pilie-
čiams“ priemonės Lietuvos organizacijų ir savivaldybių tarpe buvo gerokai mažiau populia-
rios nei kad Europos mastu. Europoje „Miestų partnerystės“ ir „Miestų tinklų“ priemonėms 
pateikti projektai sudarė 58 proc. visų gautų paraiškų (5 diagrama), o Lietuvos atveju jos 
pritraukė 29 proc. paraiškų (7 diagrama). Tokią tendenciją galėjo lemti tai, jog Europoje 
miestų partnerysčių (town-twinning) ryšiai turi ilgametes tradicijas, tuo tarpu mūsų regione 
istorinis kontekstas ilgą laiką nesuteikė galimybių plėtotis tokiam bendradarbiavimui, o 
įsilieti ir auginti partnerystės saitus su kitų Europos šalių miestais ir jų bendruomenėmis 
galėjome tik atgavę Nepriklausomybę. Tad ir „Europa piliečiams“ programoje Lietuvos 

dalyvavimas miestų bendradarbiavimo priemonėse aktyviau buvo matomas per įsitraukimą 
į kitų šalių organizuojamus projektus. 

Pagal „Miestų partnerysčių“ priemonę iš Lietuvos pateiktos 34 paraiškos, iš jų 238 465 
eurų finansavimas skirtas 12-ai projektų, o partnerio teisėmis kitų organizatorių projek-
tuose dalyvavo net 109 Lietuvos organizacijos ir savivaldybės. „Miestų tinklų“ priemonei 
iš Lietuvos buvo pateikta 20 paraiškų, parama skirta 1 projektui, kuris kartu su partneriais 
gavo 150 000 eurų finansavimą, 33 Lietuvos organizacijos ir savivaldybės į šios priemonės 
projektus įsitraukė partnerio teisėmis. Lietuvos organizacijų inicijuotuose projektuose vyra-
vusios temos buvo tarpkultūrinis bendradarbiavimas, Europos iššūkių, tokių kaip migracijos 
bangos, ekonominės ir sveikatos krizių, sprendimų būdai ir gerosios patirties pasidalinimas, 
savitarpio pagalba, savanorystės skatinimas, piliečių įtraukimo į miestų, valstybių ir Europos 
politikos formavimą skatinimas. 

Reikia pastebėti, kad abi miestų bendradarbiavimui skirtos programos „Europa pilie-
čiams“ priemonės buvo patrauklesnės ne didiesiems miestams, o regionams. Buvo stebima 
tendencija, jog tie patys miestai, kurių projektai buvo atrinkti gauti finansavimą, taip pat 
aktyviai įsitraukdavo ir į kitus projektus partnerio teisėmis. Šiuo atžvilgiu verta būtų išskirti 
Kelmės rajono organizacijų dalyvavimą, kurių 5 projektai buvo atrinkti įgyvendinimui, 32 
kartus organizacijos dalyvavo partnerio teisėmis „Miestų partnerystės“ ir 7 kartus – „Miestų 
tinklų“ projektuose. Lazdijų rajono organizacijos, pačios įgyvendinusios 1 „Miestų partne-
rystės“ projektą, dar 9 kartus buvo miestų bendradarbiavimo priemonių projekto partne-
riais. Marijampolės organizacijos įgyvendino 2 „Miestų partnerystės“ projektus ir 1 „Miestų 
tinklų“ projektą bei 1 projekte dalyvavo partnerio teisėmis. Tai rodo, jog miestų bendradar-
biavimo projektų metu atsirandančios Lietuvos miestų partnerystės su Europos šalių miestų 
institucijomis bei bendruomenėmis padeda pagrindą tolimesniam bendradarbiavimui, 
partnerių tinklų plėtimui, o galų gale mažiau patirties turėjusioms organizacijoms suteikia 
galimybę kelti kvalifikaciją, įgauti projektų valdymo žinių ir imtis inicijuoti savo projektus. 

Tikimės, kad dėl sėkmingai veikusios ES programos „Europa piliečiams“, Lietuvos ir Eu-
ropos organizacijų megztų partnerysčių tinklų, kartu su partneriais augintų idėjų ir sėkmin-
gų projektų rezultatų tradicijos bus tęsiamos naujosios Europos Sąjungos „Piliečių, lygybės, 
teisių ir vertybių“ programos rėmuose ir dėl šios priežasties Lietuvos organizacijų balsas 
darniai įsilies į Europos piliečių dialogą. 
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TRAPI JUNGTIS: 
bALTIJOS ISTORIJA TAIKIAI ATEIČIAI
Fragile Thread: 
BalTic STory For PeaceFul FuTure 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2014 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Savęs pažinimo ir realizavimo studija“ 

PARTNERIAI:
Rigas 25 Vidusskola (Latvija), Rigas 89 Vidusskola 
(Latvija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-

cijos tyrimo centras (Lietuva), Vilniaus Aleksandro 
Puškino vidurinė mokykla (Lietuva), Vilniaus 

Karoliniškių gimnazija (Lietuva), Jurbarko Vytauto 
Didžiojo pagrindinė mokykla (Lietuva), Tallinna 

Laanemere Gumnaasium (Estija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

85 000 Eur

Projekto tikslas – prisiminti Baltijos šalių istoriją, siekiant didesnio jaunosios visuomenės 
dalies sąmoningumo ir stipresnio asmeninio įsitraukimo taikios ateities kūrimui. Projektas 
sukvietė skirtingų tautybių jaunąją kartą iš Baltijos šalių prisiminti bendrą neseną komunis-
tinio režimo istoriją, tyrinėjant Europos Sąjungos vertybes, atveriant 10-ies metų perspekty-
vą: nuo skausmingos TSRS praeities link harmoningos ES ateities. Projekto dalyviai – moki-
niai iš rusakalbių bei vietine kalba mokančių mokyklų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei jų 
mokytojai. Projektą įgyvendinti padėjo istorijos ekspertai, menininkai, edukacijos specialis-
tai, „Playback“ teatro mentoriai. 

Projekto metu renginiai buvo organizuojami 7-iose Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklo-
se, o juose dalyvauti sukviesta 1 400 mokinių. Veiklos prasidėjo „Playback“ teatro (metodo, 
siūlančio teatrinėmis formomis įtraukti žiūrovą bendram problemos sprendimui rasti ir 
aptarti) seminaru Lietuvoje, kur susitiko visų partnerių atstovai ir pasitelkiant kūrybines 
išraiškos priemones aptarė projekto temą, tikslus bei suplanavo bendras veiklas. Vėliau 
mokyklose buvo įgyvendinta mobili, interaktyvi meninė instaliacija „Laiko mašina: suvar-
žyta praeitis ir tvari ateitis“, komunistinio režimo vertybes pastatant prieš Europos Sąjungos 
vertybes. Debatų metu moksleiviai klasėse diskutavo primestų „komunizmo vertybių“ ir 
bendražmogiškų vertybių svarbos žmogaus, visuomenės gyvenime temomis. Organizuotas 

kūrybinio rašymo konkursas „Istorija, kurios mano mama / tėtis man dar nepasakojo“, o 
geriausi kūriniai publikuoti leidinyje. Projektas baigėsi bendru tarptautiniu flash-mobo 
veiksmu projekto partnerių bei jų kaimyninėse mokyklose, kuriuo mokyklų bendruomenės 
buvo kviečiamos susimąstyti, kas pasikeitė per 10 metų, įstojus į Europos Sąjungą. Kartu su 
partneriais ir ekspertais buvo parengta mokomoji priemonė „Netolima praeitis moko atei-
ties istorijos“, skirta 7–9 klasių mokinių klasės valandėlėms. Šis mokymosi įrankių rinkinys, 
skirtas ES vertybėms ir pilietiškumo procesams su mokiniais aptarti per istorijos prizmę, 
nagrinėja daugybę esminių Europos vertybių klausimų, tikslų, pateikia kūrybinių priemonių 
mokytojams ir mokiniams: istorijos faktai, interaktyvios užduotys, modeliavimo pratimai, 
kūrybinės dirbtuvės, technikos ir kt. Ši ilgalaikio užimtumo programą pilietinio ugdymo 
klasėms siūlanti metodinė priemonė pristatyta 14-kai partnerių bei jų kaimyninių mokyklų 
mokytojų bendruomenėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
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būTI žYDU 
Being a Jew

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2014 m.)
ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Vilko valia“ 
PARTNERIAI:
Buvusių getų kalinių labdaros ir paramos fondas 
(Lietuva), Savanorių centras (Lietuva), Vilniaus 
miesto savivaldybės administracija (Lietu-
va), Fundacja Gaudete (Lenkija), Moremusic 
(Slovakija), Primaria Municipiului Alba Iulia 
(Rumunija)

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
80 250 Eur

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2014 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Vilko valia“ 

PARTNERIAI:
Buvusių getų kalinių labdaros ir paramos fondas 
(Lietuva), Savanorių centras (Lietuva), Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija (Lietuva), Fun-
dacja Gaudete (Lenkija), Moremusic (Slovakija), 

Primaria Municipiului Alba Iulia (Rumunija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

80 250 Eur

Projektas „Būti žydu“ yra 2012 m. tos pačios organizacijos sėkmingai įgyvendinto projekto 
„Panerių lopšinė“ tęsinys. Anksčiau įgyvendinta iniciatyva susilaukė didelio pasisekimo ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir buvo teigiamai vertinama už sėkmingą metodo taikymą. 
Projekto „Būti žydu“ tikslas yra ksenofobijos mažinimas per įvairialypį senosios ir dabarti-
nės žydų kultūros atskleidimą. 

„Būti žydu“ – reiškia vienos dienos patirtį buvusių getų teritorijoje viename iš Rytų ir 
Vidurio Europos miestų, kuriuose prieš holokaustą žydų kultūra ir gyvenimas buvo jau-
čiami itin ryškiai. 40–50 žmonių grupės buvo pakviestos patirti kasdieninį žydo gyvenimą 
prieš holokaustą: lankytis vietose, kur prieškario žydų kultūra klestėjo, išgirsti kuo grįsta 
žydų religija sinagogoje, paragauti košerinio maisto, mokytis žydų tradicinių dainų ir šokių 
su vietos klezmerių grupėmis, apsilankyti žydų slėptuvėse, kuriose jie slėpėsi nuo nacių ir 
pagerbti masinių žudynių vietose žuvusiuosius uždegant žvakę ir sugiedant atminimo dainą 
jidiš kalba. Projekto dalyviai (jaunimas, mokytojai, projekto partneriai) turėjo galimybę 
susipažinti su jų gimtųjų miestų neatskleistomis ar jiems nežinomomis istorijomis, permąs-
tyti holokausto padarinius ir ko yra verta dabartinės Europos demokratija. Kaune, Gdanske, 
Krokuvoje ir Aušvice (Lenkija), Cliuj (Rumunija), Košice (Slovakija) rengtos edukacinės 
programos, supažindinančios su žydų paveldu ir kultūra mieste, susitinkant su dabartinėmis 
žydų bendruomenėmis ir pagerbiant Holokausto masinių žudynių aukas. Projektas vaini-
kuotas tarptautine konferencija apie holokausto edukaciją, kurioje susirinko mokyklų istori-
jos ir etikos mokytojai, Vilniaus universiteto ir edukologijos universiteto studentai-istorikai, 
gidai, Lietuvos švietimo politikos formuotojai, užsienio svečiai bei projekto „Būti žydu“ 
partneriai iš 4 Europos valstybių. Greta konferencijos 600 Vilniaus jaunuolių, sausio–ba-
landžio mėnesiais dalyvavusių Litvakų kultūros pristatymo renginiuose Vilniaus sinagogoje, 

drauge su Lietuvos žydų bendruomene, buvusiais getų kaliniais ir žmonėmis, išgyvenusiais 
holokaustą, dalyvavo tradiciniame „Gyvųjų marše“ Paneriuose. „Gyvųjų maršo“ startas – ak-
cija „Pagarbos žvaigždė“ Vilniaus Rotušės aikštėje, kur 600 jaunuolių dėvėdami kipas keletui 
minučių sustojo į gyvą Dovydo žvaigždę, kurią buvo galima filmuoti ir fotografuoti nuo 
Rotušės stogo.

„Būti žydu“ – tai projektas, kilęs iš nuoširdaus 
susidomėjimo nepažinta Lietuvos žydų kultūra ir 
tradicijomis. Viena jo sėkmės paslapčių buvo tai, 

jog kurdami projektą akcentavome ne tik tragišką žydų 
tautos likimą, bet kalbėjome apie įdomų ir spalvingą jų 
gyvenimą bei kultūrą. Prie projekto sėkmės Lietuvoje 

prisidėjo ir tai, kad turėjome nuostabų gidą į žydų 
pasaulį – Simoną Gurevičių“. 

– Rūta Vanagaitė, projekto vadovė



Šis projektas buvo skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-ioms metinėms. Projektu 
siekta atrasti ir parodyti Antrojo pasaulinio karo ir jo pasekmių bendrumą ne tik Lietuvos, 
Latvijos ir Lenkijos, bet ir visos Europos gyventojams, milijonams išskirtų ir išdraskytų šei-
mų, sulaužytų likimų, aktualizuojant karo pasekmes ypač jaunimo tarpe per jų įsitraukimą ir 
gilinimąsi į jų pačių šeimų, jų gimtųjų miestų gyventojų ir jų bendraamžių istorijas, renkant 
to laikotarpio įvairių šeimų nuotraukas kaip vizualius istorijos šaltinius. Projekto tikslai 
buvo pasiekti ne tik per pažintinę ir tiriamąją, bet ir interaktyviąją meninę ir kūrybinę veik-
lą. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos jaunimas kartu su menininkais dalyvavo kuriant viešojo 
meno (public art) objektus, padėjusius vizualizuoti turimas žinias apie Antrojo pasaulinio 
karo pasekmes jų šalims. Kartu buvo siekiama gerinti Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių 
supratimą ir domėjimąsi bendra Europos istorija, skatinti bendrą europinį pilietiškumą ir 
vertybes, kartu supažindinti kitas Europos šalis su Antrojo pasaulinio karo įtaka ir pa-  
sekmėmis trims projekte dalyvaujančioms šalims, parengiant keliaujančią parodą, metodinę 
medžiagą mokytojams ir dėstytojams.

Projektas pradėtas partnerių susitikimu bei atidarymo konferencija Kėdainiuose, kur 
skaityti pranešimai apie Antrąjį pasaulinį karą ir jo pasekmes partnerių miestuose, lanky-
tos istorinės vietos. Vėliau, visose trijose šalyse prasidėjo projekto pažintinės ir tiriamosios 
veiklos, vyko partnerių susitikimai Vilniuje, Seinuose, Krasnogrūdoje (Lenkija), Rezeknėje 
(Latvija), kurių metu buvo peržiūrėti tematiniai filmai, vyko įvairių tautų kultūrų pažinimas 
per praktinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, pristatyta kilnojamoji projekto paroda, 
internetinis su Antrojo pasaulinio karo istorija susijusių vietovių žemėlapis, projekto metu 
sukurti viešojo meno objektai. Projektas uždarytas baigiamąja konferencija Kėdainiuose 
ir Paberžėje, kurioje taip pat aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės su projekto 
partneriais.

„Projektas buvo naudingas trijų kaimyninių šalių 
jaunimo ir institucijų bendravimui ir bendradarbiavimui, 
atrandant panašumus ir bendrumą skaudžiose Antrojo 

pasaulinio karo pasekmėse ir patirtyse. Projekto išskirtinis 
bruožas, kad jo metu vyko ne tik susitikimai, tiriamoji, 
bet ir kūrybinė veikla. Jos rezultatas: bendrai parengta 
paroda, sukurtas filmas, parengti turistiniai maršrutai, 

viešojo meno kūriniai“. 

– Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejus
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PRAEITIS bENDRAI ATEIČIAI 
The PaST For The common 
FuTure 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kėdainių krašto muziejus (Kėdainiai) 

PARTNERIAI:
Šėtos gimnazija (Lietuva), Rezeknes tehnologiju 

akademija (Latvija), ESTO (Latvija), Fundacja 
Pogranicze (Lenkija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
99 750 Eur
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EUROPA PO ANTROJO PASAULINIO KARO:    
DAUGIAMETIS POVEIKIS INTEGRAcIJAI KAIP  
VALSTYbėS IR žMOGAUS SAUGUMO GARANTAS 
wiSe. euroPe aFTer The wwii: mulTidimenSional 
eFFecTS oF inTegraTion aS a guaranTee For  
STaTe and human SecuriTy

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Mykolo Romerio universitetas (Vilnius) 

PARTNERIAI:
Ruano universitetas (Prancūzija), Gyseno univer-
sitetas (Vokietija), Vroclavo universitetas (Lenki-
ja), Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija), 

Vestminsterio universitetas (Didžioji Britanija), 
Neapolio universitetas (Italija), Karolio universi-

tetas Prahoje (Čekija), Čekijos vidurinių mokyklų 
moksleivių sąjunga (Čekija), Alytaus Šv. Benedikto 

gimnazija (Lietuva), Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazija (Lietuva), Kauno Santaros gimnazija 

(Lietuva), Varėnos Ąžuolo gimnazija (Lietuva), Tra-
kų Vytauto Didžiojo gimnazija (Lietuva), Lietuvos 
moksleivių sąjunga (Lietuva), Suomijos vidurinių 

mokyklų moksleivių sąjunga (Suomija), Estijos 
moksleivių sąjunga (Estija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
85 000 Eur

Pagrindinis projekto tikslas – įtraukiant įvairias Europos tautų kartas, skatinti jas pasida-
linti prisiminimais bei kurti naują perspektyvą, išplėsti Antrojo pasaulinio karo priežasčių, 
dimensijos ir pasekmių bei Europos integracijos suvokimą, siekiant stiprinti taikią, stabilią 
ir klestinčią Europą. Suburdamas Antrojo pasaulinio karo paliestų Europos šalių švietimo 
ir mokslo tyrimų partnerius, skirtingų Europos kartų piliečius ir suinteresuotąsias šalis, 
projektas skatino pasidalinti Antrojo pasaulinio karo prisiminimais ir supratimu apie jį. 
Atsižvelgiant į dalyvaujančių šalių kultūrinę aplinką ir geopolitinę padėtį, gauta informa-
cija buvo naudojama Europos integracijos procesams gerinti, siekiant mažinti šiuolaikines 
grėsmes taikai ir saugumui, ir prisidėti prie veiksmingos ginkluotų konfliktų ir tarptauti-
nių nusikaltimų, ypač nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų prevencijos. Rasinės 
netolerancijos, ypač religinės, augimas šiandieniniame pasaulyje yra aiškus pavojus pasau-
lio taikai ir socialinei integracijai, todėl reikalauja stipresnio atsako visuose visuomenės 
sluoksniuose. Daugelis konfliktų kyla dėl negebėjimo apsaugoti žmogaus teisių, todėl būtina 

gerinti pagrindinių žmogaus teisių standartų suvokimą, stiprinti ES vaidmenį ginant žmo-
gaus teises ir skatinti jaunus piliečius pranešti apie žmogaus teisių pažeidimus visuomenei, 
siekiant išvengti tolimesnio žmogaus teisių situacijos blogėjimo. 

Projekto tikslai buvo pasiekti organizuojant tarptautinius renginius, įtraukusius beveik 
300 skirtingų tikslinių grupių dalyvių iš 7 šalių. Vilniuje rengta konferencija „Tarptautinių 
nusikaltimų ir netolerancijos augimo priežastys ir pasekmės praeityje ir ateityje“, kurioje 
šiuolaikinės temos buvo analizuojamos iš Antrojo pasaulinio karo perspektyvos ar konteks-
to, siekiant įvertinti, ar karo metu išmoktos pamokos buvo veiksmingos. Projekte įtrauktų 
partnerių šalyse organizuotas Europos šalių mokyklų komandų fotografijų konkursas 
U&WWII, kuriame apie Antrojo pasaulinio karo pamokas, žmogaus teises kalbėta ir atsimi-
nimai aptarti su jaunąja karta. Prahoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Permąstant 
ES: šiuolaikinės Europos Sąjungos vertybės“ aiškintasi ir nagrinėta pagrindinių politikos 
principų, laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės principų naudojimas įvairiose 
praktinėse srityse, ypatingą dėmesį skiriant jų poveikiui tolerantiškos ir tvarios visuomenės 
ugdymui. Devynias dienas Vilniuje vykusioje Žmogaus teisių vasaros mokykloje, intensy-
vioms studijoms susirinko Europos aukštųjų mokyklų studentai, kuriems rengtos interakty-
vios sesijos žmogaus teisių teisinių aspektų, tarptautinių žmogaus ir tarptautinių pabėgėlių 
teisių klausimais įvairiose istorinėse ir edukacijos vietose, dalyvių komandos pristatinėjo 
inscenizuotas žmogaus teisių bylas teisėjams Lietuvos Konstituciniame teisme.

Projekto metu diskusijoms apie Antrojo pasaulinio karo svarbą, toleranciją ir įvairovę 
Europoje pasitelktos socialinių medijų platformos, kuriomis pasiekta 119 tūkstančių žmonių, 
daugiausiai jaunimo Europoje. Taip pat svarbus projekto rezultatas – sukurtas Tarptautinis 
tolerancijos tinklas, kuriuo siekta skatinti, vykdyti ir remti tarpvalstybinę ir tarpdisciplininę 
akademinę veiklą, skirtą istorinių konfliktų reikšmės Europai aptarimui, bei pilietinės visuo-
menės vertybių plėtrai šiandieniniame kontekste.
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PAGALbA PAbėGėLIų INTEGRAcIJAI  
ĮTRAUKIANT JAUNIMĄ: 1951 m. KONVENcIJA 
IR šIANDIENOS PAbėGėLIAI  
PromoTing reFugee inTegraTion SuPPorT 
Through youTh engagemenT: 1951   
convenTion and nowadayS reFugeeS

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
Mykolo Romerio universitetas (Vilnius) 

PARTNERIAI:
Associazione Accoglierete Per La Tutela Dei Msna 
(Italija), Universita degli Studi di Catania (Italija), 
Foundation for Access to Rights - Far (Bulgarija), 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lietuva), Lie-
tuvos savivaldybių asociacija (Lietuva), London South

 Bank University Lbg (Jungtinė Karalystė), Pecsi 
Tudomanyegyetem - University of Pecs (Vengrija), 
Sopianae Kulturális Egyesület (Vengrija), Svjetski 

savez mladih Hrvatska (Vengrija), Sveuciliste Josipa 
Jurja Strossmayera Osijeko (Kroatija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
97 250 Eur

Projektu buvo siekiama paskatinti sklandesnį Europoje priimamų sprendimų procesą pabė-
gėlius priimančiose bendruomenėse, sukuriant diskusijų forumus nepaprastosios pabėgėlių 
padėties Europoje aptarimui. Projekte remtasi 1951 m. „Konvencija dėl pabėgėlių statuso“, 
o projekto metu siekta kurti priemones, skirtas jaunimo įtraukimui į pabėgėlių integraciją 
tarptautiniu lygmeniu. Poreikis įgyvendinti tokį projektą kilo reaguojant į besikeičiančią 
Europos aplinką ir 1951 m. Konvencijos taikymą, apžvelgiant Konvencijos aktualumą nuo 
jos priėmimo pradžios, kuomet buvo siekiama išspręsti II pasaulinio karo pabėgėlių padėties 
klausimus. 2015 m. Europa susidūrė su pabėgėlių judėjimo srautais, nematytais nuo Antrojo 
pasaulinio karo. Nors pirmieji judėjimai kilo tarp Europos gyventojų, šiandien iš savo namų 
bėga ir pagalbos ieško ne Europos piliečiai, susiduriantys su nepakantumu ir daugybe 
naujų apribojimų Europos šalyse, kurie 1951 m. Konvencijos kontekste kelia susirūpinimą. 
Vykstantys pokyčiai, deja, bet dažniausiai tik trukdo, o ne padeda pabėgėlių integracijai. 
Susidariusi situacija reikalavo permąstyti 1951 m. Konvencijos svarbą dabartinių poreikių 
kontekste, sutelkti skirtingų šalių pabėgėlių apsaugos Europoje patirtis ir skleisti toleranciją 
vietos bendruomenėse pasitelkiant jaunimą. 

Projekto tikslas – sukurti tarptautinį tinklą, vienijantį pabėgėlių apsaugos srityje veikiantį 
jaunimą, ir suteikti savivaldybėms įrankį dirbti su pabėgėlių integracija.  Jaunimas dalyvavo 
6 viešose diskusijose skirtingose šalyse ir tarptautinėje konferencijoje, skirtoje aktualiau-
siems pabėgėlių klausimams aptarti 1951 m. Konvencijos kontekste. Įvadiniame renginyje 
Kaune nagrinėti jaunimo tinklo įkūrimo klausimai, Londone (Didžioji Britanija) studen-
tams pristatyta ir aptarta 1951 m. Konvencija, Osijek (Kroatija) apvaliojo stalo diskusijoje 
jaunimas kviestas diskutuoti kaip jie gali įsitraukti į pabėgėlių integracijos procesus. Viešose 
diskusijose Sofijoje (Bulgarija) suburtos vietos NVO, savivaldybės ir jaunimo organizacijos, 
dirbančios su pabėgėliais, patirties pasidalinimui. Sirakuzoje (Italija) rengtuose debatuose 
ir konferencijoje kartu su jaunimo organizacijomis ir vietos valdžios institucijomis aptarti 
pabėgėlių apsaugos ir integracijos praktiniai aspektai. Studentams, įsitraukusiems į sukur-
to tinklo veiklą, Pecs mieste (Vengrija) rengti mokymai apie tarptautinę pabėgėlių teisę ir 
ES migracijos politiką. Baigiamoji konferencija Kaune buvo skirta savivaldybių, jaunimo 
organizacijų specialistams, dirbantiems pabėgėlių integracijos srityje. Projekto metu taip 
pat išleistos metodinės gairės savivaldybėms apie jaunimo įtraukimą į pabėgėlių integracijos 
procesus. 

Projekte keliami klausimai ir veiklos padėjo ugdyti toleranciją, abipusį ir geresnį piliečių, 
esančių skirtingose ES valstybėse narėse, supratimą apie pabėgėlių padėtį ir skatino ES šalyse 
palankesnes sąlygas pabėgėlių integracijai.



Europos šalyse gyveno ir dirbo didelės žydų bendruomenės, kartu su vietos gyventojais 
veikusios kultūros, socialinėje, ekonominėje ir politinėje srityse ir kūrusios bendrą valstybės 
viziją. Šiai vizijai nebuvo lemta išsipildyti dėl ostrakizmo, totalitarinių režimų vykdytų repre-
sijų, kurių pasekmės vis dar jaučiamos Europoje.

Šio projekto tikslas buvo sudaryti galimybę iš nacionalinių perspektyvų diskutuoti apie 
žydų istoriją ir jų išskyrimą iš kitų tautų totalitarinių režimų sąlygomis bei sustiprinti istori-
nį atminimą, kalbant apie jį su dabarties kartomis. Tikslas buvo pasiektas įtraukiant skirtin-
gų regionų piliečius į diskusijas ir interaktyvias programas, skirtas totalitarinių režimų aukų 
atminimui, režimų lemto ostrakizmo perpratimui bei atskirų visuomenės grupių atskirties 
atsiradimo prevencijai. Siekta dalyvius supažindinti su totalitarinių režimų priežastimis ir 
pasekmėmis, pilietinio dalyvavimo kritinėse situacijose pavyzdžiais ir prasme, kurti prieš-
priešą neapykantą skatinantiems politiniams diskursams ir kitiems propagandos šaltiniams. 
Per tarptautines partnerystes mokytasi kalbėti jautriais istoriniais klausimais, stiprinti 
socialinį supratingumą ir bendruomeniškumo jausmą, griauti istorijos mitus aptariant kon- 
fliktus tautų ir bendruomenių prisiminimuose. Taip pat siekta suteikti galimybę įsitraukti 
piliečiams ir skatinti kaimyniškumo jausmą. Visos šios pamokos gali būti išmoktos iš žydų ir 
kitų europiečių istorijos.

Projekto metu surengtos 4 konferencijos dalyviams iš 5 šalių, kuriose kalbėta apie žydų 
vaidmenį Europos šalyse, jų įtaką kultūrai, ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Disku-
tuota apie visuomeninę ir socialinę atmintį, galimybes mokytis ir mokyti žmogaus teisių. 
Renginiuose aptarti mokymo modeliai ir metodai, skirti prieštaringos ir jautrios istorijos 
nagrinėjimui, kuriuos galima naudoti siekiant bendro supratimo apie neigiamus praeities 
aspektus. Įgyvendinant projektą taip pat parengtas ir pristatytas turizmo maršrutas, sudary-

tas ir paskelbtas rekomendacijų žinynas su surinktomis istorijomis ir žmonių prisiminimais 
bei konferencijų išvadomis (šešiomis kalbomis). Projekto metu sukurti trumpametražiai 
filmai, atspindintys projekto partnerių šalyse vykusiose konferencijose analizuojamas temas 
bei turizmo maršrutą.
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žYDAI. ESAME VIENINGI 
JewS. uniTed we STand 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2017 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ (Marijampolė) 

PARTNERIAI:
Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau 
e.V. – OBAK (Vokietija), Association Connexion 

Roumanie (Pranzūzija), Seinų miesto administracija 
(Lenkija), Rygos žydų bendruomenė (Latvija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
97 750 Eur
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PERMĄSTANT DEMOKRATINę ATEITĮ:  
XX AMžIAUS PAMOKOS
reThinking The democraTic FuTure: 
leSSonS From The 20th cenTury 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2019 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ (Vilnius) 

PARTNERIAI:
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskie-

go (Lenkija), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 
Nowaka-Jezioranskiego we Wroclawiu (Lenkija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
95 760 Eur

Projektu siekta įamžinti demokratines revoliucijas ir paskatinti regionų mokymąsi iš įvairių 
demokratinių revoliucijų dabartinio demokratinio nuosmukio sąlygomis; kritiškai ir tiksliai 
reflektuoti demokratijos perėjimo procesus regione, siekiant užkirsti kelią nekritiškam, klai-
dingai informuotam istorijos naudojimui; taip pat pasimokyti iš demokratinių revoliucijų, jų 
intelektinio paveldo, skirto aktyviam pilietiškumui skaitmeniniame amžiuje. 

Projekto metu buvo rengiamos skirtingo pobūdžio veiklos: vykdyti studijų turai Lie-
tuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Latvijoje, viešos diskusijos, organizuota rudens mokykla 
Lenkijoje, skirta jaunimo pilietiniam ugdymui / pamokoms iš XX a. pabaigos demokratinių 
revoliucijų permąstyti (dalyvavo 11 jaunųjų tyrėjų ir studentų iš 9 Europos šalių), rengtos 
tarptautinės konferencijos, skirtos pilietinio aktyvumo ir nepaklusnumo bei revoliucijų 
temoms. Taip pat projekto metu vykdyta įvairi informacinė / analitinė veikla: parengtos 
ataskaitos, ruošiami ir publikuojami įvairūs interviu, komentarai ir straipsniai, naudojantis 
plačią aprėptį turinčiomis informacinėmis platformomis. Projektas įtraukė įvairiais tikslines 
grupes: istorikus, politikos teoretikus, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovus, ypatin-
gas dėmesys skirtas jaunimui. Tiesiogiai projektas pasiekė virš 300 žmonių iš daugiau kaip 
15 šalių. Projekto rezultatas – naujos dialogo ir tarpdiscipliniškumo linijos, ginant demokra-
tiją bei puoselėjant pilietinį ir politinį aktyvumą.

Projekto metu buvo suteikta galimybė 1989-ųjų metų įvykių dalyviams naujai reflektuoti 
savo patirtį iš laiko perspektyvos, sukurti atminties dialogą tarp skirtingų šalių bei tarp 
kartų, gimusių iki ir po 1989 m. Pasitelkus gyvas diskusijas ir tekstus, atsigręžimas į istorinę 
perspektyvą leido įsigilinti ir geriau suprasti demokratinių šalių problemas.



32 | Europos atminimas33 |

NEVALIA IGNORUOTI EUROPOS 
chARTIJOS
nice: noBody ignoreS The 
charTer oF euroPe 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
1.1 Europos atminimas (2020 m.)

ORGANIzATORIUS:
Asociacija „Unique projects“ (Kaunas) 

PARTNERIAI:
Consiglio Italiano del Movimento Europeo (Italija), 

Socialas inovacijas centrs (Latvija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

55 690 Eur

Tai trijų organizacijų iš Lietuvos, Latvijos ir Italijos įgyvendinamas projektas, siekiantis pa-
rodyti žmogaus teisių svarbą kiekvieno visuomenės nario gyvenime. Diskusijomis, interviu 
tyrimais ir kitomis veiklomis siekiama atkreipti dėmesį į 2000 m. patvirtintą ES Pagrindinių 
teisių chartiją, ir visuomenės vertybes, kurias šis dokumentas apibrėžia. Paraleliai norima 
paskatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą į projekto veiklas įtraukiant savivaldybes, biblio-
tekas, universitetus, mokyklas, nevyriausybines organizacijas bei jaunimo centrus. 

Projektas sudarytas iš trijų tarptautinių renginių. Jo eigoje bus rengiami debatai apie 
ES Chartiją ir jos istorines šaknis, taip pat ji bus lyginama su 70-metį mininčia Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Tarp susitikimų bus vykdomas 
tyrimas pasitelkiant interviu su vietiniais gyventojais, analizuojama jų nuomonė ir požiū-
ris teisių klausimu Europos Sąjungoje, o rezultatai bus pristatomi vieno iš renginių metu. 
Taip pat suplanuota nuotraukų paroda, kurios pagrindinis tikslas bus meniškai atvaizduoti 
kiekvieną iš ES Chartijos skyrių, kad šie būtų patrauklūs ir geriau suprantami Europos ben-
druomenės nariams. 

Tikimasi, kad projektas prisidės prie ES teisės reguliavimo proceso pasiekimų sklaidos 
ir ateityje paskatins jos raidą, netiesiogiai pasieks 10 000 žmonių, leis veiklose tiesiogiai 
dalyvauti 220 žmonėms. Taip pat projekto metu planuojama sukurti Vakarų ir Rytų Europos 
organizacijų tinklą, kuris sudarys sąlygas tolimesniam ilgalaikiam bendradarbiavimui.

„Manome, kad šiuo projektu stipriai padidinsime 
visuomenės narių sąmoningumą apie jų turimas teises 

ir jų reikšmę. Tikimės, jog visuomenės nariai ne tik 
turės galimybę sudalyvauti debatuose, gilintis į ES Chartiją 
ir jos istorines šaknis, bet ir apskritai skatinsime smalsumą 

domėtis su tuo susijusiomis temomis, gebėjimą lyginti 
ES Chartiją su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencija. Savo bendruomenėse jie veiks 
kaip žinių skleidėjai, skatindami toleranciją ir supratimą 
apie visas mūsų teises. Sustiprintas tolerancijos jausmas 
padės lengviau gyventi, užmegzti geresnius santykius su 

kitais žmonėmis.“ 

– Gabrielė Puleikienė, Unique Projects
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JAUNIME, GRĮžK Į    
GIMTUOSIUS MIESTUS
youTh, come Back   
To homeTownS 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kretingos rajono savivaldybės administracija 

(Kretinga) 
PARTNERIAI:

Ligatnes novada dome (Latvija), Jekabpils muni-
cipality (Latvija), Kokneses novada dome (Latvija), 
Vilakas novada dome (Latvija), Baublių kaimo ben-

druomenės centras (Lietuva), Kūlupėnų bendruome-
nės centras „Kūlupėnai“ (Lietuva), Kretingos rajono 

jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 
(Lietuva)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
22 000 Eur

Projektas gimė kaip atsakas į kelis pastaruosius dešimtmečius nedideliems regiono mieste-
liams aktualią problemą – studijuoti į kitus miestus išvyksta ir į gimtuosius miestus negrįžta 
jaunimas, o dėl to nyksta bendruomenės ir net miestai. Šio projekto įgyvendinimu siekta 
įrodyti, kad ES gimtieji miestai kuria galimybes jaunimui įsidarbinti, siekia tapti modernūs, 
saviti, besistengiantys dėl ateities kartų. Projekto dalyviai – jaunimo, savivaldybių atstovai, 
verslininkai iš Lietuvos ir Latvijos, taip pat Kretingos ir kitų miestų gyventojai. 

Projekto metu 2015 m. rugsėjo 12–26 d. vyko renginių ciklas Lietuvos ir Latvijos ben-
dradarbiaujančių miestų jaunimui, jų atstovams ir Kretingos rajono vietos bendruomenei, 
kuriuose per mokymus, diskusijas, kultūros mainų ir kitus renginius buvo bandoma rasti 
formulę, kaip įtraukti jaunimą į savo gimtojo miesto gyvenimą ir paskatinti į juos sugrįžti, 
ten kurti šeimas, taip pat sustiprinti vienybės, pilietiškumo ir priklausymo Europos Sąjungai 
bei gimtajam miestui jausmą.

Rugsėjo 12 d. Kretingos Rotušės aikštėje šurmuliavo jaunimo informacinės mugės 
dalyviai, čia pristatyta 19-os su jaunimu dirbančių organizacijų veikla bei įstaigų ar nevy-
riausybinių organizacijų jaunimui siūlomos paslaugos, skaityta muzikanto ir kūrėjo Jurgio 
Didžiulio motyvacinė paskaita jaunimui bei surengtas koncertas miesto aikštėje. 

Kitų dviejų savaičių metu rengti Lietuvos ir Latvijos miestelių bendruomenių susitikimai: 
susitikta su Baublių ir Juodupėnų jaunimu, Kūlupėnų jaunų šeimų bendruomene, jaunimo 
reikalų tarybų atstovai lankėsi jaunimo centre „Tavo erdvė“, jaunimo NVO atstovai susitiko su 

Kretingos meru ir pasidalino idėjomis, kaip gerinti jaunimo užimtumo galimybes, susitiki-
me su broliais pranciškonais diskutuota apie jaunimo švietimo dabartinę situaciją ir jo ateitį, 
rengti mokinių ir jaunimo mokymai „Motyvacija. Būti aktyviam“.

Rugsėjo 26 d. Latvijos Vilaka, Jekabpils, Ligatne ir Koknese savivaldybių delegacijos į 
Kretingą atvyko pristatyti liaudies šokių ir dainų kultūrą, įvairių amatininkų dirbinius. Pro-
jektą vainikavo dalyvių diskusija, kurioje aptarta jaunimo situacija kiekvienoje savivaldybėje, 
pasidalinta panašumais ir skirtumais, išgirsta organizacijos „Misija Sibiras“ nuomonė, kodėl 
jaunimas renkasi emigraciją. Galiausiai jaunimui pasiūlyta darbo grupėse aptarti penkias 
jaunimui aktualias problemas ir ieškoti joms sprendimų.
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25 METAI EUROPOS KELIU
25 yearS in euroPe’S way 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

(Lazdijai) 
PARTNERIAI:

B-Clik (Lenkija), Dom Kultury Litewskiej (Lenkija), 
Latvijas Okupacijas muzeja biedrib (Latvija), Lazdijų 

krašto muziejus (Lietuva), Lazdijų meno mokykla 
(Lietuva), Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija 

(Lietuva), Lazdijų rajono savivaldybės viešoji bibli-
oteka (Lietuva), Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzi-

navičiaus gimnazija (Lietuva), Lazdijų r. Veisiejų 
gimnazija (Lietuva), Osrodek Kultury w Sejnach 

(Lenkija), Lazdijų kultūros centras (Lietuva)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

25 000 Eur

1990 m. rugpjūčio 23 dieną, Lazdijų rajone, prie Lenkijos sienos, buvo surengta akcija 
,,Europos kelias“. Neabejingi laisvės troškimui žmonės aiškiai pareiškė: „Mes norime grįžti į 
Europą Europos keliu“. Projekto „25 metai Europos keliu“ organizavimo tikslas – paminėti 
šį svarbų Baltijos valstybėms ir visam Baltijos regionui įvykį – Europos kelio 25-ąsias meti-
nes, parodyti, koks ilgas ir sunkus kelias buvo nueitas, kad Lietuva, Latvija ir Lenkija taptų 
Europos Sąjungos narėmis, parodyti, kokiais europiečiais šios tautos tapo ir kaip šių tautų 
laisvės siekis paveikė visos Europos piliečius. Projekto dalyviai – prieš 25 metus „Europos 
kelio“ akcijoje dalyvavę žmonės ir tie, kurie jau gimė laisvoje, europietiškoje Lietuvoje. 

Projekto metu buvo surengtos 25-osios „Europos kelio“ metinės Lazdijuose, kuriose 
dalyvavo vietos bendruomenė ir partneriai iš Latvijos ir Lenkijos, kuriems yra artima Lietu-
vos ir viso Baltijos regiono integracijos į Europą raida. Renginio metu vyko Šventos Mišios 
Lazdijų bažnyčioje, nuotraukų paroda „Europos keliui 25 metai“, interaktyvios viktorinos 
ir edukaciniai žaidimai apie Europos Sąjungą, „Europos kelio“ ekspozicija Lazdijų muzie-
juje, ekspertų pranešimai, uždaromasis renginio koncertas ir neformali vakaronė visiems 
renginio dalyviams. Po šio projekto užsimezgė artimesnis bendradarbiavimas tarp partnerių. 
Šis projektas leido Lazdijų miestui nuskambėti, kaip viso Baltijos regiono valstybių laisvės 
simboliui, kuriame prieš 25 metus įvyko toks reikšmingas visam regionui ir visai Europai, 
renginys. Miestas tapo matomesnis ir Europos žemėlapyje pažymėtas kaip vieta, kurioje 
buvo atlikti reikšmingi Baltijos regiono valstybių žingsniai laisvės susigrąžinimo vardan.
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DėMESYS JAUNIMUI: PROFESIONALų IR 
PILIEČIų SUTELKIMAS, INFORMAVIMAS IR 
ĮKVėPIMAS bENDRADARbIAUTI SIEKIANT 
STIPRINTI bENDRUOMENES
FocuS on youTh: uniTing, inForming 
and inSPiring ProFeSSionalS and  
ciTizenS To cooPeraTe TowardS  
STronger communiTy 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kauno miesto savivaldybės administracija (Kaunas) 

PARTNERIAI:
Comune di Cava dei Tirreni (Italija), Comune di 

Ferrara (Italija), Kreis Lippe der Landrat (Vokietija), 
Stowarzyszenie Europartner Akie (Lenkija), Ville de 

Grenoble (Prancūzija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

25 000 Eur

Jaunimo darbas yra susijęs su jaunų žmonių vaizduotės, iniciatyvumo, integracijos, įsitrau-
kimo ir siekių ugdymu. Vykdant veiklą, žaidžiant ir linksminantis, rengiant kampanijas, 
keičiantis informacija, judant, savanoriaujant, bendraujant ir kalbant yra skatinamas jų 
supratimas apie artimą aplinką ir kritinis bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis. 
Nors Lietuvos įdirbis įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu yra nemažas, vis dar 
nepakanka atvirų jaunimo erdvių ar jaunimo centrų, trūksta su jaunimo politika dirbančių 
institucijų bendradarbiavimo. 

Šiuo projektu buvo siekta suburti žmones kartu aptarti, informuoti ir vienytis, įkvėpti 
juos ir mokyti atlikti kūrybinį darbą su jaunimu. Stengtasi paskatinti aktyvų pilietiškumą, 
savanorystę jaunimo tarpe. Projektas suteikė galimybę bendradarbiauti tarp specialistų, 
aktyvių vietos bendruomenės narių, norinčių dirbti su jaunimu, bet nežinančių kaip, ir švie-
timo įstaigų bei mokslininkų, kurie kartu dalinosi savo žiniomis, gerosiomis praktikomis ir 
patirtimis, kryptingai einant stipresnės bendruomenės link.

2016 m. rusėjo 19–23 d. Kaune susirinko miesto partnerių atstovai, dirbantys su jaunimu 
iš Vokietijos (Kreis Lippe), Latvijos (Ryga), Švedijos (Vaxjo), Norvegijos (Vestfoldas), Italijos 
(Cava de Tirreni ir Ferrara), Prancūzijos (Grenoblis), Lenkijos (Vroclavas). Dalyviai lankėsi 

iškilmingoje Kauno Jaunimo apdovanojimų ceremonijoje, kurioje susitiko su jaunimu dir-
bančias nevyriausybines organizacijas, susipažino su Kauno technologijos universiteto „Start 
up Space“ veikla, lankėsi Kauno VII forto tvirtovėje ir stebėjo naujai įsigyto 3D spausdintuvo 
darbą bei susipažino kaip vedama popamokinė veikla moksleiviams chemijos laboratorijoje, 
diskutavo su Kauno jaunimo reikalų tarybos nariais. 

Rugsėjo 21 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko tarptautinė konferencija – gerosios 
patirties pasidalinimo seminaras. Konferencijos metu atstovai iš 9 užsienio šalių, įskaitant ir 
Kauno miesto specialistus, dalinosi geriausiais metodais ir praktika, kuri įgyvendinama ne-
vyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse ar socialiniuose centruose dirbant su jaunais 
žmonėmis, įtraukiant juos į vietos bendruomenių veiklas ir skatinant užimtumą. Projektą 
uždarė nuotaikingas „Euro protų“ mūšis, kurį padėjo surengti Kauno Europe Direct infor-
macijos centras. 
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EUROPOS ATEITIS MūSų RANKOSE
euroPean FuTure in our handS 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kelmės rajono savivaldybė (Kelmė) 

PARTNERIAI:
Kelmės muziejus (Lietuva), Kelmės kultūros centras 
(Lietuva), Kelmės anglų kalbos klubas „ABC“ (Lietu-
va), Kelmės teatras (Lietuva), Kelmės miesto vietos 

veiklos grupė (Lietuva), Tytuvėnų bendruomenė 
(Lietuva), Tytuvėnų piligrimų centras (Lietuva), 

Gmina Miastko (Lenkija), Hodmezovasarhely Me-
gyei Jogu Varos Onkormanyzata (Vengrija), Landrat-

samt Wartburgkreis (Vokietija), Ogre Municipality 
(Latvija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
18 000 Eur

Kelmės savivaldybė yra pasirašiusi 9 partnerystės sutartis su skirtingais Europos miestais 
ir, laikas nuo laiko, partneriai organizuoja oficialius susitikimus bei dalyvauja įvairiuose 
tarptautiniuose projektuose. Visi tarptautinio projekto partneriai nusprendė, kad šiuo neapi-
brėžtu metu, kai ne taip toli nuo Europos sienų vyksta kariniai veiksmai ir daugelis imi-
grantų atvyksta į Europos Sąjungą siekdami geresnio gyvenimo, pagrindinis projekto tikslas 
turėtų būti susitikimas su esamais Europos Sąjungos partneriais: miesto politiniai lyderiai, 
ne pelno organizacijos ir visuomenės nariai per įvairius renginius turėtų sustiprinti senus ir 
užmegzti naujus neoficialius piliečių ryšius bei aptarti bendrą Europos ateitį. 

Projekto metu rengtais seminarais, renginiais ir viešomis diskusijomis, kuriose dalyvavo 
skirtingų šalių valdininkai ir piliečiai, buvo siekiama padėti suprasti, kad net skirtingo-
se šalyse gyvenantys žmonės turi tas pačias vertybes, nerimauja dėl tų pačių problemų ir 
galėtų pasidalinti savo patirtimi sprendžiant tuos pačius sunkumus. Tradicinių žaidimų, 
teatro, meno ir rankdarbių, kulinarinio paveldo seminarai, tradicinių šokių ir dainų kon-
certas padėjo iš naujo atrasti bendrą kultūros paveldą ir mokytis naujų įgūdžių, per kuriuos 
sustiprinta tolerancija, tarpusavio supratimas bei visuomenės požiūris į mažiau galimybių 
turinčių grupių problemas. Draugystės ratas, kuriame visi dalyviai susikibo aplinkui Kelmės 
dvaro teritorijoje augantį seną ąžuolą, padėjo pagrindą kurti neoficialius ryšius tarp Lietuvos 
ir užsienio partnerių, taip pat tarp mažiau galimybių turinčių žmonių, jaunimo, senjorų ir 
visuomenės. Partneriuose miestuose vyko nuotraukų paroda „Europos ateitis mūsų ranko-
se“, kurioje pateiktos geriausios nuotraukos iš projekto veiklos akimirkų, siekiant išreikšti 
skirtingų šalių vienybę ir puoselėti Europos tapatybės jausmą.
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šIANDIENOS MES – RYTOJAUS EUROPA?
we oF Today – euroPe oF Tomorrow 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
Šilalės rajono savivaldybės administracija (Šilalė) 

PARTNERIAI:
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (Lietuva), 

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“ (Lietuva), Amtstavenha-

gen (Vokietija), Miasto Krasnik (Lenkija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

7 500 Eur

Vykstant emigrantų integracijos procesui ES šalyse, Europą krečia nauja migracijos krizė, 
o pabėgėliams tenka susidurti su visiškai naujais iššūkiais, taikomomis stigmomis. Todėl 
europiečių solidarumas emigrantų, o ypač pabėgėlių atžvilgiu, yra vienas pagrindinių būdų 
veiksmingai spręsti netolerancijos ir homofobijos atvykėliams klausimą. 

Šio projekto tikslas buvo tarptautinės jaunimo bendruomenės sąmoningumo kėlimas 
Europos migracijos krizės metu, solidarumo skatinimas emigrantų ir pabėgėlių atžvilgiu bei 
objektyvaus požiūrio į atvykėlius formavimas per netradicines interaktyvias veiklas. Būtina 
ugdyti piliečių, o ypač jaunų žmonių bendruomeniškumą, vieningumą ir bendros atsakomy-
bės jausmą, kad atvykėlių integracija Europos valstybėse taptų lengvesnė ir kad netolimoje 
ateityje jie jaustųsi pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais. Ugdyti šias vertybes galima tik 
pasitelkiant įvairias jaunimui patrauklias veiklas, kurios įtrauktų, skatintų platesnį suvoki-
mą, keistų požiūrį į nusistovėjusius stereotipus. Projekte dalyvavo jaunimas iš Stavenhagen 
(Vokietija), Krasnik (Lenkija), mokiniai iš Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bei Šilalės 
rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ nariai. Keturias 
dienas daugiau kaip pusšimtis jaunų žmonių dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kūrybi-
nėse dirbtuvėse, simuliaciniuose žaidimuose „Priversti pabėgti“ ir „Pabėgimo kambarys“, 

„Tolerancijos eisenoje“, žiūrėjo dokumentinius socialinius filmus, išbandė mokomąjį metodą 
„Gyvoji biblioteka“. Šie projekto metu taikyti metodai leido įvairiapusiškai pažvelgti į migra-
cijos krizę ir jos kilmę, įsigilinti į tikrąją pabėgėlių situaciją, daugiau sužinoti apie atvykėlius, 
už skaičių paslėptas jų istorijas – asmenines tragedijas, galimybes ir atsakomybę padėti. 

Projektas sutelkė ir paskatino tarptautinę jaunimo bendruomenę aktyviai domėtis svar-
biais ES klausimais – tarptautinės migracijos ir pabėgėlių krizės temomis, suteikė galimybę 
jauniesiems Europos piliečiams įsitraukti į ES svarbių problemų sprendimą ir objektyvios 
visuomenės nuomonės formavimo procesą, taip pat ženkliai prisidėjo prie jaunų žmonių 
sąmoningumo kėlimo, tarpkultūrinio dialogo dėl geresnės Europos ateities stiprinimo.
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MūSų GERų EMOcIJų KūRIMAS
develoPing our good viBeS 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ (Marijampolė) 

PARTNERIAI:
Asociacion Cazalla-intercultural (Ispanija), Aso-

ciatia suportis for Better (Rumunija), Association 
Connexion Roumanie (Prancūzija), Kekavas novada 

Jaunatnes iniciativu centrs (Latvija), Mittetulun-
dusühing Involved (Estija), Otto Bartning-Arbeit-

sgemeinschaft Kirchenbau e.V. - OBAK (Vokietija), 
Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. prof. Ed-

warda F. Szczepanika w Suwalkach (Lenkija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

25 000 Eur

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą ir įsitraukimą į Europos Sąjun-
gos demokratinius procesus, skirtingų problemų sprendimų paiešką ir didinti toleranciją 
kitoms kultūroms. Projekte 255 dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Estijos, Rumunijos, 
Latvijos ir Ispanijos aptarė konfliktų valdymo, tolerancijos ir propagandos temas, kurio-
mis kartu su partnerių miestų delegacijomis diskutuota 5 dienų konferencijoje Lietuvoje. 
Konferencijoje buvo svarbus vietinių bendruomenių įtraukimas į Europai aktualių temų 
svarstymą, stiprinantis europiečių ryšius, vadovaujantis aktyvaus pilietiškumo ir dalyvauja-
mosios demokratijos principais. Dalyviai buvo skatinami keistis nuomonėmis ir gerosiomis 
patirtimis, formuluoti naujas idėjas ir konkrečius pasiūlymus ateičiai. ES išgyvena stiprios 
transformacijos ir principinių pokyčių laikus, atnešančius krizes, susijusias su prieglobsčio 
prašytojais, euroskepticizmu, imigrantų stigmatizacija. Dėl šios priežasties projekto užda-
vinys buvo prisidėti prie šių problemų sprendimo, grįžtant prie pirminių Europos Sąjungos 
idėjų – integracijos, įtraukties ir tarptautiškumo. Šis projektas gyventojams suteikė galimy-
bę ir platformą prisidėti ir dalyvauti procesuose, skirtuose gerosios praktikos ir patirties 
sklaidai pagrindinėmis šio projekto temomis. Naujosios fizinės ir simbolinės sienos, tokios 
kaip ksenofobija, netolerancija ir diskriminacija, kyla  įvairiuose Europos miestuose, tad 
įtraukiant įvairias bendruomenes į procesų valdymo ir sprendimų priėmimo procesus, šiuo 
projektu buvo siekiama plėtoti vietos lygmens supratimą apie naujų tarpkultūrinių ryšių 
plėtojimo svarbą, ypač kai tam tikros visuomenės grupės yra nekaltai kaltinamos dėl netei-
singai suprastų stereotipų.
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KARTų IR KULTūRų SPALVOS EUROPOJE
generaTionS and colorS     
oF culTureS in euroPe 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
Molėtų rajono savivaldybės administracija (Molėtai) 

PARTNERIAI:
Förderverein Städtepartnerschaften der Stadt 

Hörstel E.v. (Vokietija), Ludzas novada pasvaldiba 
(Latvija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
25 000 Eur

Projekto tikslas buvo paskatinti žmones kalbėtis ir pažinti skirtingas kultūras, suprasti Euro-
pos solidarumo idėją bei padrąsinti vietos gyventojus priimti imigrantus į vietos bendruo-
menę. Siekta parodyti žmonėms, kad nors visi esame skirtingi, bet vis tiek visi esame lipdyti 

„iš to pačio molio“. Molėtų miesto vardas reiškia „molis“, o molis yra viena iš svarbiausių 
medžiagų tiek statant, tiek kuriant: jis gali būti spalvingas, naudingas, tvirtas, minkštas, 
šiltas, gražus ir pačių įvairiausių formų. Kaip ir žmonės Europoje – visi skirtingi. Kuomet 
Europa susidūrė su migrantų krize ir augančiu nacionalizmu buvo svarbu suvaldyti besifor-
muojantį neigiamą požiūrį ir nusistatymą visuomenėje. ES pabėgėlių politiką sunkiai priima 
vietos bendruomenės, paprastai bijančios pabėgėlių ir migrantų, besistengiančios jų vengti. 
Šiuo projektu buvo skatinamas Europos solidarumas ir skirtingų kultūrų žmonių integracija 
į vietos bendruomenę. Siekta dialogo tarp kartų, nes įprastai jos turi skirtingus požiūrius į 
procesus visuomenėje ir Europoje. 

Projekto partneriai Latvijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose valstybėse susiduria su 
tokiomis pačiomis problemomis, todėl buvo naudinga susitikus pasidalinti patirtimi. Buvo 
norima parodyti žmonėms, kad migrantai bendruomenės veidui suteikia tik geras „spalvas“. 
Projekto veiklų temos buvo suskirstytos į spalvas: „jaunimo spalvos“, „kultūros spalvos“, „ak-
tyvios spalvos“ ir „dialogo spalvos“, jos buvo skirtos kalbėtis ir suprasti vieniems kitus. Skir-
tingų kartų ir skirtingų tautybių žmonės buvo kviečiami aktyviai dalyvauti visose veiklose, 
kad pažintų vienas kitą geriau ir kartu smagiai praleistų laiką. Projekto metu suorganizuota 
tarptautinė jaunimo stovykla / forumas, kultūriniai renginiai (kinas po atviru dangumi, 
amatų mugė, atviros dirbtuvės, koncertai), aktyvios veiklos (m‘olimpinės žaidynės), atvi-
ra diskusija „Mūsų nauji kaimynai: kaip priimti ir susidoroti su augančiais kultūriniais 
iššūkiais“. Dalyviai ne tik įgavo teorinių žinių, bet ir turėjo galimybę jas išbandyti praktiškai, 
dalyvaujant siūlomose veiklose. Projekto veiklos skatino mažinti diskriminaciją ir nepakan-
tumą, stereotipinį mąstymą, stiprinti piliečių toleranciją imigrantų atžvilgiu, pažįstant jų 
kultūrą. 
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ATEITIS PER KULTūRĄ IR DIALOGĄ  
TARP MIESTų IR PILIEČIų
FuTure Through culTure and dialogue 
BeTween TownS and ciTizenS 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2017 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ (Marijampolė) 

PARTNERIAI:
Marijampolės savivaldybės administracija (Lietuva), 
Valkas nomada dome (Latvija), Valga Linnavalitsus 

(Latvija), Miasto Suwalki (Lenkija), Berufskolleg Ber-
gisch Gladbach (Vokietija), Kokkola City (Suomija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
25 000 Eur

Partneriai iš 6 valstybių įgyvendino projektą siekdami skatinti demokratinį piliečių dalyva-
vimą ES lygmeniu, sukviesdami į vieną vietą besigiminiuojančių miestų piliečius, skatindami 
aktyvų pilietiškumą, įsitraukimą į demokratinius procesus, mobilizuojant žmones diskutuoti 
apie Europos ateitį per kultūrą ir daugiakultūrį dialogą. Projektu buvo siekiama skatinti 
pilietinį dalyvavimą, plėtoti socialinio įsitraukimo ir savanorystės įvairiomis formomis 
galimybes. Projekto veiklos stiprino miestų bendradarbiavimą ES aktualiomis temomis, kūrė 
naujus pilietinių organizacijų, piliečių ryšius ir stiprino esamus, skatino jaunus žmones 
mokytis iš pasidalinimo patirtimi, skirtingų idėjų apie tai, kaip pasitelkus kultūrą didinti 
toleranciją ir supratimą, siekiant formuluoti pasiūlymus vieningos Europos idėjos išlikimui.

Projekto veiklose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas debatams apie Europos ateitį, pa-
remtiems istorijos pamokomis, naudojant kultūrines raiškos formas, dialogą, modeliuojant 
pasiūlymus Europos idėjos stiprinimui. Dešimties dienų susitikimas Marijampolėje buvo 
organizuojamas siekiant suburti piliečius, vietos valdžią, pilietines organizacijas iš besigimi-
niuojančių miestų į debatus ir skirtingas veiklas, tokias kaip meno ir fotografijos dirbtuvės, 
parodos skirtingose miesto erdvėse, konferencija Europos ateities temomis (nacionalinis 
identitetas, civilinis dalyvavimas, savanorystė, socialinė įtrauktis, tarpkultūrinis dialogas, 
ES vizija, prisidėjimo formos). Buvo rengiama kultūrinė programa, atskleidžianti tautų ir 
kultūrų bendrystę ir tarpkultūrinio dialogo formų įvairovę. Sukurta brošiūra vietos organi-
zacijoms ir piliečiams, kuri buvo viešinama visose partnerių valstybėse. Projektu pabrėžta 
besigiminiuojančių miestų partnerystės svarba, miesto istorijos, politinės kultūros, menų ir 
laisvų menininkų judėjimo reikšmė, miestų plėtros svarba vieningai Europai.
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EUROPA, KURIOJE NORIME GYVENTI
euroPe where we wanT To live 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2018 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kelmės rajono savivaldybės administracija (Kelmė) 

PARTNERIAI:
Kelmės muziejus (Lietuva), Kelmės kultūros centras 
(Lietuva), Kelmės teatras (Lietuva), Tytuvėnų seniū-
nija (Lietuva), Tytuvėnų piligrimų centras (Lietuva), 

Gmina Miastko (Lenkija), Hodmezovasarhely Me-
gyei Jogu Varos Onkormanyzata (Vengrija), Landrat-

samt Wartburgkreis (Vokietija), Ogre Municipality 
(Latvija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
18 145 Eur

Kartu su partneriais iš Vokietijos, Vengrijos, Latvijos ir Lenkijos, Kelmės rajono savivaldy-
bės administracijos įgyvendinamame projekte atspirties taškas buvo ES laimėjimų ir istori-
nės patirties temos, kuriomis remiantis buvo siekiama prisidėti prie Europos Sąjungos stra-
tegijos ir plėtros. Projekto veiklose siekta įtraukti įvairaus amžiaus, lyties, socialinės padėties, 
skirtingo požiūrio ir vertybių žmones. Projekte dalyvavo 162 dalyviai iš Vengrijos, Latvijos, 
Lenkijos ir Lietuvos. Projekto metu 2019 m. birželio 6–11 d. Lietuvoje lankėsi ir galimybę 
su mūsų bendruomenėmis susitikti turėjo 21 Hodmezėvašarhėjaus (Vengrija), 72 Uogrės 
(Latvija) ir 24 Miastko (Lenkija) gyventojai. Organizuoti savivaldybių atstovų susitikimai 
bei darbas su jais grupėmis, rengti debatai apie Europos Sąjungos socialinės, ekonominės ir 
politinės sanglaudos stiprinimą, rinkėjų aktyvumo klausimą ir jų įtraukties būdus, aptarta 
Europos ateities tema kartu su rajono jaunimo organizacijomis, rengti kultūriniai mainai ir 
susitikimai su projekto partneriais, organizacijomis ir piliečiais Kelmės rajone, svečiai supa-
žindinti su regiono kultūra. Norint paskatinti jaunosios kartos susidomėjimą Europos Sąjun-
ga, kiekvienoje šalyje mokiniai buvo kviečiami dalyvauti vaikų piešinių konkurse „Europa 
šiandien ir rytoj“, o partnerių susitikimo metu vyko darbų vertinimas.

„Visada siekiame, kad projektai nesibaigtų tik formaliomis 
deklaracijomis ir diskusijomis. Labai džiaugiamės, 

kad programa „Europa piliečiams“ mums padėjo išplėsti 
užsienio partnerių ratą, o projektų metu stiprinami 

tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai ir gimusios idėjos 
padeda įgyvendinti miestui bei rajono žmonėms svarbius 
projektus, taip pat, kad net ir už projekto ribų yra tęsiama 

piliečių, o ypač jaunimo draugystė per įvairius 
mobilumo mainus“. 

– Vilmantas Kizis, Kelmės rajono savivaldybės administracija
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bENDRų IšTEKLIų PLėTRA 
SOLIDARUMO VYSTYMUI
BricS — Broaden reSourceS 
in common For SolidariTy 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2018 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kelmės miesto vietos veiklos grupė (Kelmė) 

PARTNERIAI:
Comune di Gallese (Italija), Municipality of De-

ryneia (Kipras), Association SoJovèm (Portugalija), 
Municipality of Strumyani (Bulgarija), Municipality 

of Agia (Graikija), Development center of Vojvodina 
(Serbija), Emiliusschool (Nyderlandai), Asociacija 

Balkanu Zields (Latvija), Kelmės rajono savivaldybės 
administracija (Lietuva), Tytuvėnų piligrimų centras 

(Lietuva), Kelmės kultūros centras (Lietuva)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

25 000 Eur

Projektu BRICS siekta sukurti ilgalaikį ir aktyvų įvairių Europos šalių piliečių tinklą, ga-
lintį užtikrinti novatorišką bendradarbiavimą, aktyvų demokratinį įsitraukimą ir piliečių 
dalyvavimą. Pagrindinės šiame projekte aptariamos temos buvo solidarumas krizės metu ir 
diskusijos apie Europos ateitį. Partnerius sieja ankstesnis įsitraukimas į ES politikos procesus, 
todėl tikėtasi, jog jie prisidės prie piliečių supratimo didinimo apie Europos Sąjungą, jos 
istoriją ir pasiekimus bei ES politikos formavimo procesą, iškeliant klausimus ir įtraukiant 
piliečius į diskusijas tomis temomis, kurios yra ypatingai svarbios vietos bendruomenėms. 

Septynias dienas Kelmėje ir jos apylinkėse trukusiose veiklose tiesiogiai dalyvavo 315 
dalyvių – 205 užsienio organizacijų ir 110 vietos bendruomenių bei organizacijų atstovų. 
Užsienio delegacijoms buvo pristatyta Kelmės miesto ir apylinkių istorija bei paveldas, greta 
tarptautinio vandens festivalio „Keliam bangą!“ miesto parke kartu su vietos bendruomene 
surengta vieša diskusija apie Europos šalių kultūrinius panašumus ir skirtumus, lankytasi 
Tytuvėnų piligrimų centre, dalyvauta susitikimuose Šiauliuose, Plokščių šaltojo karo mu-
ziejuje diskutuota skirtingų Europos šalių istorinių patirčių klausimais. Trečiąją vizito dieną 
Kelmės rajono savivaldybėje surengta konferencija, kurios metu pasidalinta savanorystės ir 
savitarpio pagalbos pavyzdžiais projekto partnerių šalyse, taip pat aptartos tolimesnės ben-
dradarbiavimo galimybės. Konferenciją vainikavo ilgalaikio bendradarbiavimo partnerystės 
susitarimo pasirašymas. Delegacijos nariai taip pat aktyviai įsitraukė į Žemaičių liaudies 
muzikos ir tradicinių amatų užsiėmimus, o po susitikimo su Jaunimo centro atstovais daly-
vavo liaudies dainų vakaronėje. Kitomis dienomis susitikta su vietos turizmo institucijomis 
ir apsvarstytos bendradarbiavimo galimybės šioje srityje, surengtos apvaliojo stalo diskusijos 

apie Europos ateitį, aptartos artimiausių projektų, vystančių tolimesnį bendradarbiavimą, 
rengimo galimybės. Šeštąją dieną vyko projekte dalyvaujančių savivaldybių atstovų susitiki-
mas, kuriame visi dalyvaujantys aptarė jiems aktualias problemas, o vėliau dirbant grupėse 
buvo bendrai ieškota šių problemų sprendimo būdų. Paskutinė susitikimo diena buvo skirta 
Europos Sąjungos politikos ir veiksmų socialinės gerovės ir savitarpio pagalbos srityse 
aptarimui.

„Mūsų organizacija tvirtai tikėjo šiuo projektu, nes tai buvo 
puikus šansas susitikti su kitų Europos šalių piliečiais ir 

pasidalyti gerąja patirtimi, projektų idėjomis, metodikomis 
ir poreikiais, rasti bendrus sprendimus ir sukurti naują 
priklausymo bendrai ES piliečių bendruomenei jausmą. 
Mūsų organizacijos projektinė veikla ir šis įgyvendintas 
projektas gali būti įvairių ES šalių kaimiškose vietovėse 
egzistuojančių problemų sprendimų galimybių paieškos 

pavyzdys. Esu tikra, kad tai buvo teigiama ir labai reikalinga 
iniciatyva kelmiškiams, kurie, betarpiškai bendraudami 
su bendraminčiais iš kitų Europos šalių, pasijuto tikrais 

Europos piliečiais.“ 

– Lina Urbelytė, Kelmės miesto vietos veiklos grupė
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VIENINGI PILIEČIAI STIPRIOJE EUROPOJE
uniTed ciTizenS in STrong euroPe 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2019 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kelmės rajono savivaldybės administracija (Kelmė) 

PARTNERIAI:
Landratsamt Wartburgkreis (Vokietija), Hodmezo-

vasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (Ven-
grija), Comune di Gallese (Italija), Kelmės muziejus 

(Lietuva), Kelmės kultūros centras (Lietuva), Kelmės 
teatras (Lietuva), Tytuvėnų apylinkių seniūnija 

(Lietuva), Tytuvėnų piligrimų centras (Lietuva), Ogre 
Municipality (Latvija), Gmina Miastko (Lenkija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

20 160 Eur

Kelmės rajono savivaldybės administracija, padedama vietinių ir užsienio partnerių iš 
Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Italijos, Ukrainos ir Lenkijos, planuoja įgyvendinti projektą 

„Vieningi piliečiai stiprioje Europoje“.
Projekto tikslas yra išsaugoti vertybes, puoselėjamas Europos Sąjungos kaip institucijos, 

vienijančios skirtingas tautas ir skatinančios žmonių pilietiškumą, įsitraukimą ir tikėjimą 
Bendrijos ateitimi. Projektas bus paremtas Europos Sąjungos laimėjimais ir istorine patirti-
mi, siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos plėtojimo. Projektas, visų pirma, skirtas įtraukti 
vaikus, jaunimą ir įvairias tarptautines jaunimo organizacijas. Jaunimas bus skatinamas 
diskusijų metu aptarti euroskepticizmo augimo priežastis, ieškoti konkrečių žingsnių tam 
sumažinti ir rasti būdų, kaip visiems europiečiams susitelkus skleisti teigiamą žinią apie 
savitarpio pagalbą bei visuotinį gerovės siekimą. Patirtimi su jaunimu dalinsis Europos 
Parlamento nariai, įvairių sričių vietos ir užsienio partnerių atstovai. Pasidalijimas gerąja 
patirtimi padės pažvelgti į daugeliui ES šalių aktualius tarptautinius iššūkius ir bus ieškomi 
geriausi sprendimo būdai. Dalyvavimo tokiame projekte nauda ir žinių pasidalinimas ypač 
aktualus jaunimui, kuris jau dabar gali kurti arba ateityje kurs Europos ateitį. Planuojama 
projekto diskusijose aptarti šias temas: bendra tautų istorija, vertybės ir gerovės skatinimas 
pasitelkiant diskusijas, bendradarbiavimo tinklų plėtra, demokratinis piliečių dalyvavimas 
Sąjungos lygmeniu, piliečių supratimo apie Sąjungos politikos formavimo procesą ugdy-
mas, socialinio bei tarpkultūrinio įsitraukimo skatinimas, savanoriškos veiklos galimybės 
Sąjungos lygiu.
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RAKTAS Į SėKMę – EUROPOS SOLIDARUMAS 
key To SucceSS – euroPean SolidariTy 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.1 Miestų partnerystė (2020 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kelmės rajono savivaldybės administracija (Kelmė) 

PARTNERIAI:
Landratsamt Wartburgkreis (Vokietija), Hodmezo-

vasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (Ven-
grija), Comune di Gallese (Italija), Ogre Municipality 
(Latvija), Gmina Miastko (Lenkija), Kelmės muziejus 
(Lietuva), Kelmės kultūros centras (Lietuva), Kelmės 
rajono Tytuvėnų gimnazija (Lietuva), Kelmės teatras 

(Lietuva), Tytuvėnų seniūnija (Lietuva), Tytuvėnų 
piligrimų centras (Lietuva)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
20 160 Eur

Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos ir tarptautiniais partneriais 
iš Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Italijos ir Lenkijos siekia įgyvendinti projektą „Raktas į 
sėkmę – Europos solidarumas“, kuris yra anksčiau užsimezgusio tarptautinio dialogo per 
miestų partnerysčių projektus tąsa. 

Projekte planuojama sutelkti dalyvaujančių šalių atstovus, kurie pasidalins patirtimi ir 
pristatys dabartinės sveikatos ir ekonomikos krizės valdymo principus bei pasiekimus. Tai 
yra žinios, kurios vertingos ne tik dalyvaujančioms, bet ir kitoms Europos Sąjungos šalims. 
Miestai susiduria su socialiniais, kultūriniais, ekonominiais ir administraciniais pandemijos 
valdymo sunkumais, todėl partneriai kviečiami pristatyti situacijas savo šalyse bei aptarti, 
kokie sprendimai yra priimami ir kaip jie taikomi. Projekto veiklose dalyvaus įvairaus am-
žiaus, lyties, socialinės padėties, skirtingo požiūrio ir vertybių žmonės. Patirtimi pasidalins 
Europos Parlamento nariai, vietos ir užsienio partnerių atstovai, atstovaujantys įvairioms 
sritims. Gerosios patirties sklaida bei konkretūs problemų sprendimų pavyzdžiai padės 
pažvelgti į tarptautinį kontekstą ir sprendimus, aktualius daugeliui ES šalių, o ypatingai jau-
nimui, kuris yra Europos ateitis. Projektas apims diskusijas ir seminarus, kuriuose dalyvaus 
projekto partneriai, svečiai ir vietos piliečiai. Diskusijų temos: nauja ekonominė realybė 
pandemijos kontekste, finansiniai, socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir administraciniai 
sprendimai, Europos piliečių gerovės skatinimas, jaunimo įtraukimas į sprendimų priėmi-
mą, skatinant diskusijas ir tinklų plėtrą, demokratinis ir visuomeninis piliečių dalyvavimas 
Sąjungos lygiu.
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IššūKIAI EUROPAI: SUPRASTI IR   
ĮVEIKTI JUOS KARTU 
challengeS For euroPe – underSTand 
and overcome TogeTher 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.2 Miestų tinklai (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ (Marijampolė) 

PARTNERIAI:
Asociacion Cazalla-Intercultural (Ispanija), Kekavas 

novada Jaunatnes iniciativu centrs (Latvija), Otto 
Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau e.V. - 

OBAK (Vokietija), Association Connexion Roumanie 
(Prancūzija), Mittetulundusühing Involved (Estija), 

Asociatia suportis For Better (Rumunija), Panstwowa 
wyzsza szkola zawodowa im. prof. Edwarda F. Szcze-

pan (Lenkija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

150 000 Eur

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniuo-
se Europos Sąjungos procesuose, dalinantis žiniomis ir supratimu bendruomenių lygmenyje. 
Projekto veiklos buvo skirtos miestų bendradarbiavimui skatinti, sukurti ir palaikyti naujus 
ryšius tarp skirtingų pilietinių organizacijų, padrąsinti piliečius susipažinti su skirtingais 
požiūriais ir patirtimis bei sukurti naujas galimybes įveikti iššūkius, šiandien kylančius 
Europos Sąjungai, tokius kaip pabėgėlių krizė, migracija, euroskepticizmas, solidarumo ir 
bendrų vertybių silpnėjimas, ekonominiai ir politiniai iššūkiai. 

Projektas suteikė galimybę piliečiams dalyvauti renginiuose, leidžiančiuose dalintis 
praktika, skirtingomis patirtimis ir požiūriais į pagrindines projekto temas bei įgyti platesnį 
argumentų visumos ir jų pačių vaidmens nugalint šiandienos krizes suvokimą. 

Projekto metu organizuotos 6 tarptautinės konferencijos apie šiandienos iššūkius, ten-
kančius Europai. Konferencijose dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Rumunijos ir Ispanijos miestų atstovai. Marijampolėje startavusioje dviejų 
dienų konferencijoje „Vertybių krizė“ projekto partneriai turėjo galimybę apžvelgti buvusias, 
esamas ir galimai būsimas Europos Sąjungos krizes, jų priežastis ir pasekmes, taip pat pri-
statyti savo šalių savanorystės, pilietinės visuomenės organizacijų ir bendruomenių dalyva-
vimo patirtis. Kekavoje (Latvija) vykusiame renginyje „Europinis ir nacionalinis identitetas“ 
kalbėta apie solidarumo, vieningos Europos, tautinės kultūros temas siekiant paskatinti 
Europos vieningumą ateityje. Laci (Rumunija) rengtoje diskusijoje „Ekonominiai iššūkiai“ 
įtraukiant piliečius aptarta ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje 

bei kitose Europos šalyse. Euroskepticizmo priežasčių ir pasekmių demokratiniam ir pilie-
tiniam dalyvavimui problematika aptarta Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje konferencijoje 

„Politinis euroskepticizmo kontekstas ir jo įtaka ES ateičiai“. Penktasis renginys Lorkoje (Ispa-
nija) „Migracijos krizė“ palietė migracijos bangas lydinčius iššūkius, tokius kaip ksenofobija, 
diskriminacija, netolerancija, pabėgėlių krizės grėsmės, imigrantų atskirtis ir ekstremišku-
mas, bei ieškota būdų jiems mažinti. Baigiamasis renginys Taline (Estija) buvo skirtas aptarti 
ir išanalizuoti piliečių dalyvavimo ir aktyvaus įsitraukimo į bendruomeninę, pilietinę veiklą 
galimybes, jų poveikį ES politikai ir krizių sprendimams.

Projekto metu išleistas rekomendacijų leidinys su gerosiomis praktikomis ir pasiūlymais 
vietos bendruomenėms, kuriant pagrindą geresniam Europos iššūkių suvokimui ir prista-
tant pilietinio įsitraukimo priemones. Taip pat sukurti trumpi vaizdo klipai, pristatantys 
sėkmės istorijas, dalyvavimo būdus, demokratines patirtis, skirtingus požiūrius į problemas, 
Europiečių pamokas ir iššūkius, kuriuos galime spręsti kartu.
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SAVANORYSTė – AKTYVAUS PILIETIšKUMO KODAS 
volunTeering – code oF acTive ciTizenShiP 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2014 m.)

ORGANIzATORIUS:
Kauno technologijos universiteto Savivaldos 

mokymo centras (Kaunas) 
PARTNERIAI:

Fundacja Aktywnosci Obywatelskiej (Lenkija), Istitu-
to Culturale Relazioni Euromediterranee ICRE (Italija), 
Local Government Training Centre of Latvia (Latvija), 
Pathways: Inspirational Development C.I.C. (Jungtinė 

Karalystė), Stichting VU-VUMC (Nyderlandai)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

140 000 Eur

Projektu buvo siekiama užmegzti partnerystes Europos mastu, plėtoti, palaikyti ir paskatinti 
aktyvų pilietiškumą bei savanoriškas veiklas. Tuo pačiu projektas buvo skirtas demokrati-
jos ir žmonių pilietinio dalyvavimo Europos mastu labui. Projekto metu buvo plėtojamas 
supratimas apie tai, kas yra pilietinis dalyvavimas, kokios yra piliečių teisės, atsakomybės 
ir galimybės tam, jog būtų lengviau įsitraukti į Europos politikos formavimo procesus. 
Piliečiai buvo skatinami suvokti savo galimybių potencialą ir prisiimti atsakomybę už juos 
supančią visuomenę bei aplinką. Taip pat projekto metu buvo siekiama pasidalinti pilietinio 
dalyvavimo ir savanorystės gerąja patirtimi tarptautinių partnerių rate. 

Projekto metu įgyvendinta 13 nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose dalyvavo 
skirtingų sričių praktikai, tyrėjai, mokymų vadovai ir institucijos: parengiamasis vizitas 
projekto partneriams, kuriame pasidalinta ekspertinėmis žiniomis ir patirtimis savanorystės 
srityje (Lietuva), tarptautinės diskusijos, skirtos tokioms temoms kaip savanoriškas veiklas 
įgyvendinančių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldos institucijų patirtys (Latvija), 
tarptautinis seminaras „Savanorystė: praktikų socialinio ir demokratinio vystymosi būdas, 
su praktikais ir tiems, kurie bus praktikai“ (Jungtinė Karalystė). 6 nacionalinėse pilieti-
nio aktyvumo mugėse (Lietuva, Lenkija, Italija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Latvija) 
miestų bendruomenės buvo supažindinamos su vietos organizacijomis, prie kurių galima 
prisijungti savanoriauti. Projektą vainikavo baigiamoji tarptautinė konferencija, suvienijusi 
seminarų, diskusijų, pilietinio dalyvavimo mugių dalyvius, vietos savivaldybių atstovus, NVO 
ir bendruomenės narius. Konferencijoje buvo aptarta savanorystė ir jos iššūkiai, pristatytos 
vietos savanoriškos veiklos iniciatyvos, dalijamasi tarptautine patirtimi. Svarbus projekto 
rezultatas – tai projekto metu surinktos medžiagos ir gerosios patirties pagrindu parengtas 
dokumentas „Rekomendacijos skatinti savanorystę Europos Sąjungoje“, kuris buvo išsiųstas 
Europos Parlamento nariams.

„Manome, kad savanorystė yra nepaprasta aktyvaus 
ES pilietiškumo išraiška - skirdami laiko kitų labui, 

savanoriai tarnauja savo bendruomenei ir vaidina aktyvų 
vaidmenį demokratinėje visuomenėje. Tai ypač galingas 

būdas ugdyti piliečių įsipareigojimą ir paramą visuomenei, 
kurioje jie gyvena. Be to, savanoriška veikla suteikia 

galimybę neformaliai mokytis, kaupti patirtį ir žinias bei 
ugdyti savo gebėjimus ir įgūdžius. Iš esmės savanoriai 
yra agentai, skleidžiantys europines vertybes ir tikslus. 
Programoje „Europa piliečiams“ ypatingas dėmesys 

skiriamas savanorystei ir ji puikiai atitiko mūsų tikslą 
suteikti piliečiams galimybę dalyvauti jų bendruomenės 
veikloje ir įgyti didesnį socialinės atsakomybės jausmą. 
Savanorystė prasideda bendruomenėje, tačiau ją skiria 

tik mažas žingsnis nuo tarpkultūrinio dalyvavimo ir 
pilietinio dalyvavimo ES lygiu. Tarptautinio 
bendradarbiavimo dėka mes galime pasiekti 

didesnį poveikį“. 

– Jolanta Vaičiūnienė, Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras
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NUTEISTIEJI: DAbARTIES DISKUSIJOS IR  
INDėLIS Į EUROPOS SĄJUNGOS ATEITĮ  
PriSonerS: PreSenT diScuSSion and   
conTriBuTion To The FuTure euroPean 
union 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2015 m.)

ORGANIzATORIUS:
Asociacija „Novi Homines“ (Kaunas) 

PARTNERIAI:
Union of Women Association of Heraklion Prefec-
ture (Graikija), ARSIS – Association for the Social 

Support of Youth (Graikija), Intercultural Institute 
for Solidarity (Graikija), Center of Non-formal 

education (Graikija), You in Europe Greece
 (Graikija), CYCLISIS (Graikija), European Prison 

Education Association – Malta Branch (Malta), 
Universitat Ramon Llull Fundacio Privada (Ispanija), 

Sapana.org Association (Portugalija), Penitenciarul 
Bistrita (Rumunija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
59 750 Eur

Projekte iškelti keli pagrindiniai tikslai. Pirmiausia – įtraukti nuteistuosius ir susijusius 
asmenis (jau atlikusius bausmę, nuteistųjų artimuosius, darbuotojus įkalinimo įstaigose, vai-
kus, gyvenančius įkalinimo įstaigose) į pilietiškumo dialogą, aptariant dabarties problemas, 
išskiriant esamus pasiekimus darbo su nuteistaisiais srityje ir aptariant ateities perspektyvas 
Europos Sąjungoje. Taip pat siekta sustiprinti pilietiškumo (Europos piliečio) jausmą ir page-
rinti sąlygas įsitraukti į demokratiją ir pilietiškas veiklas Europos Sąjungos lygmeniu. 

Projekto metu įgyvendinta 11 renginių, kuriuose dalyvavo virš 500 dalyvių iš Lietuvos, 
Vokietijos, Ispanijos, Graikijos, Rumunijos, Danijos ir Portugalijos. Surengtas partnerystės 
ir bendradarbiavimo susitikimas, aptariant temas, kuriomis bus diskutuojama susitikimų 
metu (Vokietija, Malta), organizuoti mokymai ir kūrybinės dirbtuvės kalėjimų personalui 
apie žmogaus teises ir praktinius jų taikymo aspektus (Graikija), organizuota diskusija apie 
įkalinimo sąlygas ir žiaurumo prevenciją (Rumunija), vykdyti mokymai apie meno terapijos 
taikymą ir įkalintųjų kūrybiškumo skatinimą bei kalinių meno kūrinių paroda (Rumunija), 
surengta konferencija apie buvusių kalinių įdarbinimo ir integracijos į visuomenę klausimus 
(Graikija), vykdytas tyrimas, paskaitos ir seminarai apie savanorystės patirtis, galimybes 
įkalinimo įstaigose ir pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimą į tokias veiklas (Graiki-
ja), vizitai į įkalinimo įstaigas ir diskusijos apie žmogaus teises Europos Sąjungoje (Ispanija), 
seminarai ir kūrybinės dirbtuvės įkalintųjų įgalinimui – konsultacijos įsidarbinimo ir verslo 
kūrimo klausimais, reintegracijos sesijos naudojant teatro ir meno metodus, diskusijos ir 
praktiniai užsiėmimai meno ir psichologijos klausimais (Portugalija). 

Visose šalyse, kuriose vyko projekto veiklos, buvo lankomasi vietos įkalinimo įstaigose ir 
rengiamos viešos diskusijos. Renginiuose pakviesti dalyvauti asmenys iš skirtingų socialinių 
grupių: nuteistieji, bausmę atlikę asmenys, kalėjimų administracijos darbuotojai, socialiniai 
darbuotojai ir kiti. Projekto metu surinktos medžiagos pagrindu buvo parengtas ir išsiųstas 
rekomendacijų rinkinys Europos Parlamentui.

Įgyvendinus projektą buvo pasiekti numatyti rezultatai: paskatintas nuteistųjų pilietiš-
kumas, dalyvavimas politiniuose įvykiuose, domėjimasis politika ir demokratija, pagerintas 
visuomenės požiūris į atlikusius bausmę asmenis, prisidėta prie skurdo, nedarbo, diskrimi-
nacijos mažinimo. Projekte produktyviai diskutuota apie Europos Sąjungos ateitį, esamas 
problemas ir pasiekimus, taip pat paskatintas didesnis visuomenės įsitraukimas į savanorystę.
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PILIEČIO KELIAS ISTORIJOS VEIDRODYJE 
The road oF The ciTizen in The mirror  
oF hiSTory 

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2016 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Menų ir mokymo namai“ (Vilnius) 

PARTNERIAI:
INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao (Por-

tugalija), Opstina Herceg-Novi (Juodkalnija), MIRE 
Magyar Identitasert Regionalis Egyesulet (Vengrija), 

Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla (Lietuva), 
Kauno Milikonių pagrindinė mokykla (Lietuva)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
117 750 Eur

Projekto tikslas – skatinti dialogą tarp skirtingų kartų, siekiant atskleisti teisių ir laisvių, 
kurias užtikrina ES, svarbą, palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose, pa-
drąsinti piliečius aiškiau įsisąmoninti ES užtikrinamas teises ir laisves, jas skleisti ir ginti. 

Projekto pradžioje partneriai susitiko Vilniuje ir išsirinko Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos straipsnius, su kuriais vėliau dirbo projekto metu. Keturiose projekto šalyse 
partneriai apklausė skirtingas žmonių grupes: vyresnio amžiaus žmones, kurie dalijosi 
patirtimi apie žmogaus teisių pažeidimus buvusiuose represiniuose režimuose, specialistus, 
komentavusius, kaip šias teises dabar suteikia ir gina ES, ir jaunuolius, svarsčiusius, ką jiems 
reikštų prarasti turimas teises. Apklausų metu surinkta medžiaga buvo sujungta į vientisą 
filmą. Vėliau projekto partneriai mokėsi „Forumo teatro“ metodo, skirto ieškoti socialinių 
problemų sprendimų scenoje kartu su žiūrovais. Vėliau organizuoti vieši renginiai projekte 
dalyvaujančiose šalyse. Šių renginių metu žiūrovai žiūrėjo projekto metu parengtą filmą, 
dalyvavo specialistų, kalbančių apie ES ir žmogaus teises, pristatymuose bei „Forumo teatro“ 
spektaklyje, kuris suteikė galimybę aptarti, ką reikėtų daryti, jei yra matomi žmogaus teisių 
pažeidimai. Šis metodas taip pat suteikė galimybę pasiūlyti skirtingus spektaklyje mato-
mos problemos sprendimus ir net tapti aktoriumi bei išbandyti, kaip šis sprendimas veiktų 
praktiškai. Išmoktus metodus ir turimą medžiagą dalyviai ateityje galės panaudoti mokymo 
procese (neformaliajame ugdyme). Šis projektas padėjo atkreipti dėmesį į tai, kad mes esa-
me linkę savo teises laikyti savaime suprantamomis ir net neprisimename, kaip neseniai jas 
įgijome ir kaip lengva vėl jas prarasti.

Viešuose renginiuose taip pat buvo įtraukiami dalyvauti praeiviai. Juose jie ne tik matė 
projekto metu sukurtą filmą ir galėjo sužinoti apie ES ir jos funkcijas saugant žmogaus 
teises, bet ir išvysti „Forumo teatro“ spektaklį apie sunkias socialines situacijas ir įvairius 
teisių pažeidimus. Tai buvo dalis, emociškai labiausiai įtraukusi dalyvius. Jie aptarė tai, ką 

matė scenoje, kokias problemas atpažino, diskutavo, ar su jomis susidūrė gyvenime, taip pat 
pateikė įvairius pasiūlymus, ką reikėtų daryti kitaip, ir turėjo galimybę tai suvaidinti scenoje 
ir pamatyti, kuo tai baigsis. Pagrindinis poveikis buvo tas, kad iš pasyvių stebėtojų jie 
tapo aktyviais socialinio gyvenimo dalyviais. „Forumo teatras“ apibūdinamas kaip realaus 
gyvenimo atkartojimas, todėl reikia tikėtis, kad ši patirtis taip pat padėjo dalyviams tapti 
aktyvesniems ir labiau pasirengusiems ginti žmogaus teises savo gyvenime.

„Tiek projekto metu, tiek po jo, norėjome sužinoti dalyvių 
nuomonę. Pradžioje jie buvo labai išsigandę – nežinojo, 
kad turės būti tokie aktyvūs ir turės rasti drąsos lipti ant 

scenos. Visgi, mokymosi procesas buvo naudingas 
ir atsiperkantis su kaupu. Su kiekvienu viešu renginiu 

komanda vis labiau panašėjo į šeimą, o šiuose 
renginiuose nurodytos ir aptartos temos visą laiką gilėjo 

ir tapo sudėtingesnės. Dirbti su „Europa piliečiams“ 
programa buvo lengva, mes labai džiaugiamės, kad visada 
galėjome tikėtis supratimo, pagalbos, bendradarbiavimo 
sprendžiant įvairius klausimus tiek iš atstovų Briuselyje, 

tiek Vilniuje. Mūsų projekto komanda taip pat didžiavosi 
už šį projektą gavusi Europos Pilietiškumo, saugumo ir 

gynybos apdovanojimą, organizuojamą asociacijos „Civisme 
Défense Armées Nation“ (CiDAN) kartu su Europos 
tarpparlamentine saugumo ir gynybos asociacija ir 
remiant Europos Tarybos Parlamentinei asamblėjai. 
Prizas buvo įteiktas Berlyno saugumo konferencijos 

metu, 2017 m.“ 

– Rimanta Vaičekonytė, Menų ir mokymo namai
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bALSAS MIGRANTAMS 
voice4migranTS

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2017 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” 

(Vilnius) 
PARTNERIAI:

Arci Comitato Territoriale di Catania (Italija), 
Associazione Trepuntozero (Italija), European Youth 

Press-Network of Young Media Makers e.V. (Vokie-
tija), S.O.S. Racismo Gipuzkoa Asociacion (Ispanija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
147 500 Eur

Migracijos augimas Europos Sąjungos viduje ir iš išorės į Europos Sąjungą paskatino 
populistinių nedemokratinių jėgų iškilimą, kurios ne tik stigmatizuoja migrantus, bet ir 
meta iššūkį Europos sanglaudai ir solidarumui. Gerai informuotas ir racionalias diskusijas 
nustelbė garsūs neapykantos ir baimės pranešimai. Visgi, racionalios politinės diskusijos 
tebėra raktas į vieningą ir demokratinę Europą. Šiuo projektu buvo siekiama paskatinti platų 
pilietinės visuomenės įsitraukimą į demokratiškas diskusijas migracijos klausimais 7 ES 
valstybėse narėse. 

Projekte buvo siekiama kelių tikslų: užmegzti dialogą tarp posovietinių šalių ir labiausiai 
pažeidžiamų šalių, kuriose migracija ir prieglobsčio prašytojų klausimas yra aktualus (Ven-
grija, Graikija, Italija); suteikti Europos piliečiams ir migrantams galimybę aktyviai daly-
vauti formuojant ir įgyvendinant kampaniją, skirtą propaguoti naratyvus, kuriais siekiama 
sumažinti migrantų ir pabėgėlių stigmatizavimą; sumažinti neapykantos kurstymo apraiškas 
tarp politikų ir žiniasklaidoje, taip pat įgyvendinti novatoriškus metodus, siekiant didinti in-
formuotumą apie neapykantos kurstymo pasekmes ir galimas jos įveikimo strategijas; ugdyti 
kritinį mąstymą ir tarpusavio supratimą tarp Europos pilietinės visuomenės bendruomenės 
narių. Projektas labiausiai buvo orientuotas į neapykantos mažinimo žinią skleidžiančius 
nuomonės formuotojus (šioje srityje dirbančios NVO, blogeriai), migrantus ir mažumas, 
žurnalistus ir jaunimą. 

Pradiniame partnerių strateginiame susitikime buvo formuojamos keturios darbo grupės, 
siūliusios metodus tikslui pasiekti. Projekto metu įgyvendinti trys tarptautiniai renginiai: 
kūrybinės dirbtuvės žurnalistams San Sebastiane bei 2 tarptautinės kūrybinės dirbtuvės 
Vengrijoje bei Lietuvoje. Dirbtuvės apėmė daugybę veiklos sričių ir taikė novatoriškus 
metodus: migrantų biblioteka, paremta „gyvosios bibliotekos“ principu, kai į diskusiją su 
migrantais pakviesti parlamentų nariai, (ne)stereotipinių antraščių parodos, žurnalistikos 
eksperimentai, situaciniai testai, mokymai žurnalistams, naujienų plakatai, grafičiai prieš ne-

apykantos kalbą gatvėse ir meno pasirodymai bei diskusijos. Projekto pabaigoje vykusiame 
įsivertinimo renginyje apžvelgti labiausiai pasiteisinę metodai, nutiestos gairės tolimesnei 
veiklai, atviros konferencijos metu pristatyti rezultatai visuomenei.

„Aktyvus pilietinis dalyvavimas yra bene vienintelė 
galimybė sukurti pasaulį tokį, kokį jį norime matyti, 

todėl mūsų pačių įsitraukimas yra labai svarbus. Tokie 
projektai kaip šis įkvėpia galvoti ne tik apie savo miestą ar 

šalį, bet ir žvelgti kur kas plačiau“. 

– Neringa Jurčiukonytė, Nacionalinis socialinės integracijos institutas
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EUROPOS SPRENDIMų LAbORATORIJA 
euroPean SoluTionS laB

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2018 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ (Vilnius) 

PARTNERIAI:
Jubel – European Conversation Festival (Belgija), 
Fonds atvertai sabiedribai DOTS (Latvija), Avatud 

Eesti Fond (Estija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

145 910 Eur

Didėjant euroskepticizmui Europos šalyse, atsiranda poreikis naujų, kokybiškesnių priemo-
nių ir erdvių, kuriose rastųsi konstruktyvus politinis dialogas tarp sprendimų priėmėjų ir 
piliečių. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Belgijoje vykusių demokratijos festivalių organiza-
torių ir partnerių konsorciumo parengtas ir įgyvendinamas projektas „Europos sprendimų 
laboratorija“ skatino paprastų piliečių iš partnerių šalių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą 
vietos, nacionaliniuose ir Europos lygmens politikos formavimo procesuose.

Pasitelkiant projektą buvo ieškoma būdų, kaip naudojantis vietos, nacionaliniais ir tarp-
tautiniais renginiais įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesus, supažindinti juos su 
kuo įdomesnėmis, patrauklesnėmis, interaktyvesnėmis dalyvavimo galimybėmis. Pagrindi-
niai projekto renginiai buvo susiję su populiariais tapusiais diskusijų, demokratijos festiva-
liais. Diskusijų festivalyje „Būtent!“ Lietuvoje vyko keturi renginiai, kuriuose su ekspertais iš 
Lenkijos ir Airijos pristatyta piliečių asamblėjos idėja, vyko diskusijos apie vietos bendruo-
menių įsitraukimą į miestų reikalus, kaip jos gali atstovauti savo interesus bei nepasiduoti, 
kai šie yra pažeidžiami. Kėdainiuose surengta diskusijų popietė „Atviras miestas“, kurioje 
moderatoriais buvo mokiniai, o miestelėnai galėjo diskutuoti apie Europą, miestą ir jo 
gyventojus, iššūkius, su kuriais jie susiduria, ir būdus, kaip šiuos iššūkius įveikti. Partneriai 
iš Belgijos parengė ir išbandė konsultacijų su Europos šalių piliečiais modelį „European 
Whispers“, kurį pasitelkus buvo apklausti visų ES šalių piliečiai. Jo rezultatas – aktualiausios 
įvairių Europos šalių gyventojų problemos ir iššūkiai, o tai tapo „Jubel“ diskusijų festivalio 
pamatu. Panašūs renginiai vyko Latvijos diskusijų festivalio LAMPA ir Estijos diskusijų festi-
valio „Arvamusfestival“ metu. 

Projektą vainikavo renginys Vilniuje, kuriame projekto partnerių ir Lietuvos NVO atstovai 
susitiko su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi ir apta-
rė išvakarėse patvirtintos Europos Komisijos veiklos gaires bei galimybes Europos pilietinei 
visuomenei dalyvauti aptariant ir priimant sprendimus dėl bendros visų mūsų ateities. 

Projekto veiklose iš viso tiesiogiai dalyvavo 8 439 dalyviai.

„Projekto koordinavimas suteikė galimybę padirbėti su 
senais partneriais bei užmegzti naujų ryšių, atrasti 

užsienio ekspertus, atnešusius didelį indėlį į mūsų projektą. 
Problemos, kurias analizavome, prisidėjo prie tolesnės 

organizacijos veiklų krypties gryninimo, pasipildė 
nagrinėjamų temų, idėjų veikloms arsenalas. Labai 

svarbus buvo ir bendradarbiavimas su ekspertais ir įvairių 
organizacijų atstovais Lietuvoje. Šis projektas visapusiškai 

išplėtė tiek mūsų ekspertų duomenų bazę, tiek papildė 
dalyvių ir galimų partnerių tolimesniems 

projektams sąrašą.“

– Giedrė Tumosaitė, Atviros Lietuvos fondas
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IšMANIų EUROPOS PILIEČIų INIcIATYVA 
euroPean SmarT ciTizenS’ iniTiaTive

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2019 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Turing School“ (Vilnius) 

PARTNERIAI:
Asociacion Cultural Somos Europa (Ispanija), 

Drustvo Bodi Svetloba (Slovakija), Mittetulun-
dusuhing Involved (Estija), Nötárs Közhasznú 

Alapítvány (Vengrija), Stichting Turing Society 
Netherlands (Nyderlandai), Tiber Umbria Comett 

Education Programme (Italija)
 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:

148 680 Eur

Savo šalyse aktyvūs ir į pokyčius linkę projekto partneriai iš Ispanijos, Slovakijos, Estijos, 
Vengrijos, Nyderlandų ir Italijos susibūrė projektui tam, kad savo bendruomenėse paska-
tintų aktyvų pilietiškumą ir įsitraukimą į demokratinius ES procesus, keičiantis žiniomis ir 
patirtimi. Bus ne tik siekiama palaikyti įvairių pilietinių organizacijų bendradarbiavimą, bet 
ir įtraukti bendradarbiauti daugiau organizacijų, skatinti projekte dalyvaujančius piliečius 
kritiškai ir tolerantiškai reaguoti į skirtingus požiūrius bei sukurti naujus būdus, kaip daly-
vauti sprendžiant Europos Sąjungai kylančius iššūkius šiandien. Debatams, svarstymams ir 
sprendimų ieškojimams opioms Europos visuomenės problemoms spręsti, – tokioms kaip 
pabėgėlių krizė, migracija, ekonominės krizės, euroskepticizmas, bendrų vertybių ir solida-
rumo silpnėjimas, ekonominiai ir politiniai iššūkiai – bus pasitelkiamos technologijos. 

Projekte numatyti 7 hakatonai, skirti dalyviams iš mažiausiai 7 šalių, į kuriuos labiau-
siai norima pritraukti jaunus 14–29 metų žmones diskutuoti temomis, susijusiomis su 
šiuolaikiniais Europos iššūkiais. Bus siekiama, kad dalyviai iš hakatonų išeitų su sprendi-
mais, kuriuos galėtų vystyti toliau už hakatono ribų arba kurti socialiai atsakingus, darnius, 
bendruomenių poreikius atliepiančius verslus. Virtualus rekomendacijų vadovas su gerąja 
patirtimi ir pasiūlymais vietos bendruomenėms bus parengtas ir išleistas 8 kalbomis, suda-
rydamas sąlygas suprasti Europos iššūkius ir pristatyti pilietinio įsitraukimo įrankius.

Projekto metu planuojama kurti trumpametražius filmus, pristatančius sėkmės istorijas, 
dalyvavimo būdus, demokratines patirtis, skirtingą požiūrį į problemas, europiečių pa-
mokas ir parodančius kaip aktyvus dalyvavimas gali lemti pokyčius įvairiose konkrečiose 
situacijose. 

Projekto metu taip pat bus sukurtas ir prižiūrimas socialinių medijų tinklapis, kuriame 
ne tik bus pristatomi įvairūs dalyvavimo demokratiniuose procesuose įrankiai, bet jis tar-
naus ir kaip priemonė projekte bendradarbiaujančių organizacijų tinklui plėsti tiek projekto 
metu, tiek jam pasibaigus.
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ISTORIJų LAbORATORIJA     
„žINIASKLAIDA PILIEČIAMS“  
media For ciTizenS STory laB

„EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PRIEMONė:
2.3 Pilietinės visuomenės projektai (2020 m.)

ORGANIzATORIUS:
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 

(Vilnius) 
PARTNERIAI:

ICNM Internationales Centrum fur Neue Medien 
Verein (Austrija), Stampmedia VZW (Belgija), 
Babel International Association (Prancūzija), 

Mladiinfo Montenegro (Juodkalnija), Europsky 
Dialog (Slovakija)

 „EUROPA PILIEČIAMS“ PROGRAMOS PARAMA:
148 680 Eur

Šiuolaikinė žiniasklaida, ypač naujienų sektorius, susiduria su precedento neturinčiais iššū-
kiais. Ji susiduria su melaginga informacija, turinio iškraipymu, su politikų, ypač populistų, 
dezinformacija ir jų skleidžiamu niekinimu. Ne mažiau aktuali problema yra iškilimas 
žiniasklaidos priemonių, manipuliuojančių informacija, nesilaikančių profesinių standartų 
ir neatsižvelgiančių į savo auditorijos interesus. Todėl visuomenės pasitikėjimas žurnalistika 
mažėja. Visgi, yra ir gerų pavyzdžių, kai laikraščiai, žiniasklaidos priemonės ir kitos organi-
zacijos investuoja į gero santykio su auditorija kūrimą.

Istorijų laboratorija „Žiniasklaida piliečiams“ (Media for Citizens Story Lab) sukvies šių 
gerųjų pavyzdžių atstovus, kitus žiniasklaidos kūrėjus ir auditoriją iš Lietuvos, Slovakijos, 
Austrijos, Belgijos, Prancūzijos ir Juodkalnijos kartu imtis veiksmų tam, kad keistųsi neigia-
mos žiniasklaidos tendencijos, kad būtų atgautas piliečių pasitikėjimas ir galiausiai, kad būtų 
atsakyta į įvairius visuomenėje kylančius iššūkius bei pasiūlyti sprendimo būdai. Projekto 
partneriai naudos pilietinės, įtraukiosios ir sprendimų žurnalistikos metodus siekdami: 
įgalinti profesionalius ir pilietinės žiniasklaidos kūrėjus bendrauti su savo auditorija ir kartu 
tiksliai ir atsakingai nušviesti socialiai svarbias temas ir galimus sprendimus; skatinti audito-
rijos įtraukimą į žiniasklaidos turinio kūrimą ir diskutuoti aktualiomis temomis su žurnalis-
tais, žiniasklaidos atstovais, ekspertais ir politikos formuotojais; pateikti Europos visuome-
nės iššūkių sprendimų pasiūlymus; sukurti ir palaikyti tinklą, skirtą piliečių ir įtraukiosios 
žurnalistikos veiklai sustiprinti Europoje.

Visa tai bus įgyvendinta per strateginį susitikimą, gebėjimų ugdymo mokymus „Nauja ki-
birkštis žurnalistikai“ (New Spark to Journalism), seminarą „Žurnalistika šalia“ (Journalism 
Next Door), viešas diskusijas „Pasidalink savo idėja: kurk pokyčius“ (Share Your Idea: Create 
a Change) ir baigiamąją konferenciją – renginius, kuriuose dalyvaus 350 tiesioginių dalyvių. 
Projekto komanda mentorystės pagalba seminarų ir mokymų dalyviams teiks tęstinę pagal-
bą ir palaikymą. „Ateities istorijų laboratorija“ (Future Story Lab) platforma bus naudojama 
ryšiams užmegzti, palaikyti ir sukurtam turiniui bei pasiūlymams skelbti.
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PROGRAMOS „EUROPA PILIEČIAMS“ bIURAS LIETUVOJE
Programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje buvo įkurtas 2008 m. tuometinia-
me Tarptautinių kultūros programų centre, kuris nuo 2014 m. pervadintas Lietuvos 
kultūros institutu ir koordinavo programą iki 2021 m.

PAGRINDINėS PROGRAMOS bIURO FUNKcIJOS: 
¶  teikė informaciją suinteresuotoms Lietuvos organizacijoms apie galimybę dalyvauti ir 

pasinaudoti programos „Europa piliečiams“ parama projektams;

¶  konsultavo Lietuvos pilietinės visuomenės ir savivaldos organizacijas paraiškų rengi-
mo klausimais, rengė seminarus ir mokymus;

¶  sekė svarbiausius su pilietine visuomene, Europos atmintimi, miestų tarptautiniu ben-
dradarbiavimu susijusius įvykius Europos bendrijoje ir informavo apie juos suintere-
suotas institucijas Lietuvoje; 

¶  tarpininkavo Lietuvos organizacijoms, ieškančioms partnerių savo projektams Euro-
pos šalyse, ir užsienio organizacijoms, ieškančioms partnerių Lietuvoje.

Programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje buvo programą koordinuojančių 
nacionalinių kontaktų biurų Europos šalyse tinklo narys. 

Programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje
Lietuvos kultūros institutas
Z. Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6687
El. p. info@lithuanianculture.lt

KUR RASTI INFORMAcIJĄ APIE PROGRAMĄ 
„EUROPA PILIEČIAMS“ 2014–2020?

Informaciją apie programą, finansuotus projektus bei buvusius metinius   
prioritetus galima rasti:

¶  Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios įstaigos (EACEA) oficialiame 
programos tinklapyje: http://eacea.ec.europa.eu;

¶  lietuviškame programos tinklapyje: www.pilieciams.eu.
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