Programos „Europa piliečiams”
projektai
Kelmės rajono savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybės užsienio
partneriai
Kelmės rajono savivaldybė – aktyvi tarptautinių ryšių dalyvė ir puoselėtoja.
Nuo 1991 metų, valstybei atgavus nepriklausomybę, jau plėtojome ryšius su pirmąja
savo tarptautine partnere – Hodmezėvašarhėjaus savivaldybe iš Vengrijos ir vystome
ryšius iki šių dienų, kai turime 12 oficialių užsienio partnerių iš devynių Europos šalių
ir dar keletas savivaldybių, su kuriomis plėtojami draugiški, tačiau oficialių
susitarimų nesaistomi ryšiai: Kipras, Graikija, Turkija ir kt.

Programa „Europa piliečiams“


Kelmės rajono savivaldybė jau penki metai sėkmingai dalyvauja ES
programoje „Europa piliečiams“, kurios dėka finansuoja savo tarptautinį
bendradarbiavimą kartu su savo partneriais iš visos Europos.



Skiriama parama reikšmingai prisideda prie savivaldybės tarptautinių ryšių
plėtros, įtraukia ir kitas rajono įstaigas į bendradarbiavimą, sukuria prielaidas
bendrų projektų vystymui ir įgyvendinimui.



Įgyvendinti projektai:


„Europe where we want to live“



„European Future in our Hands“



„BRICS - Broaden Resources In Common for Solidarity“



„United citizens in strong Europe“



„Key to Success – European Solidarity“

„European Future in our Hands“/2016


Projekte dalyvavo atstovai iš 8 Europos šalių.



Pagrindinės temos: išmoktos istorijos pamokos, Europos Sąjungos pasiekimai,
Europos Sąjunga svarba kiekvienam piliečiui, demokratijos stiprinimo keliai
Europoje, diskutuota kuo piliečiai gali prisidėti stiprindami Europą, paliesta
imigrantų tema.

„Europe where we want to live“ /2019


Projekte dalyvavo 162 dalyviai iš Vengrijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos.



Susitikimai vyko birželio 6-11 d., jų metu vyko debatai apie Europos ateitį
kartu su rajono jaunimo organizacijomis, atvykusiais svečiais, vyko kultūriniai
mainai, susitikimai su projekto partneriais. Vyko darbas bendrose grupėse,
vaikų piešinių konkursas apie Europos ateitį. Svečiai susipažino su regiono
kultūra, pabendravo su vietos piliečiais ir organizacijomis.

„BRICS - Broaden Resources In Common
for Solidarity“ /2019
Projekte dalyvavo atstovai iš Graikijos, Kipro, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Serbijos,
Portugalijos ir Bulgarijos. Susitikimas vyko savaitę.
Projektą vykdė: Kelmės miesto vietos veiklos grupė.
Renginio deklaracijos pasirašymas

Sportinės – pramoginės varžybos

„United citizens in strong Europe“ /2021


Projekte dalyvauja: Vartburgas (Vokietija), Hodmezėvašarhėjus,
Vengrija Vengrija), Galezė (Italija), Uogrė (Latvija), Miastko (Lenkija)
ir Kelmės rajono kultūros, švietimo ir turizmo įstaigos bei
bendruomenės.



Projektas visų pirma skirtas įtraukti vaikus ir įvairias tarptautines
jaunimo organizacijas. Jaunimas bus skatinamas diskusijos metu
aptarti euroskepticizmo klausimus ir ieškoti konkrečių žingsnių jam
sumažinti ir rasti būdų, kaip visiems europiečiams skleisti teigiamas
žinias ir patirtį apie gerovės siekimą visiems.



Projekto įgyvendinimas nukeltas į 2021 metus. Planuojame projektą
vykdyti antroje metų pusėje.

„Key to Success – European Solidarity“ /
2021


Projekte dalyvauja: Vartburgas (Vokietija), Hodmezėvašarhėjus, Vengrija
Vengrija), Galezė (Italija), Uogrė (Latvija), Miastko (Lenkija), Lietuvos
organizacijos - Kelmės muziejus, Kelmės kultūros centras, Kelmės rajono
Tytuvėnų gimnazija, Kelmės teatras, Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų piligrimų
centras.



Projekto tikslas yra išsaugoti vertybes, kurias puoselėja ES kaip organizacijos,
vienijančios įvairias tautas ir skatinančios piliečių pilietiškumą, įsitraukimą ir
tikėjimą ES ateitimi, skatinti demokratinį ir pilietinį piliečių dalyvavimą
Europos Sąjungos lygmeniu.



Diskusijų temos: nauja ekonominė realybė pandemijos metu, finansiniai,
socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir administraciniai sprendimai, Europos
piliečių gerovės skatinimas, įtraukiant jaunus žmones į sprendimų priėmimą,
skatinant diskusijas ir tinklų plėtrą Europos Sąjungos lygiu.



Projekto įgyvendinimas nukeltas į 2021 metus. Planuojame projektą vykdyti
antroje metų pusėje.

Kultūriniai mainai, diskusijos,
renginiai...
Kultūriniai ryšiai ir mainai aktyviai
palaikomi su savivaldybėmis iš Lenkijos,
Latvijos, Švedijos, Ukrainos, Italijos ir kitų
šalių.

Kasmet
Kelmės
rajono
savivaldybės
partneriai susitinka tradicinėje šventėje
„Kelmės ratas“.

Flora, Norvegija
Reikšmingas ir bendradarbiavimas su partneriais Norvegijoje. Šių ryšių dėka
įgyvendinta keletas reikšmingų projektų: renovuoti vaikų globos namai
Vijurkuose, sutvarkyti net šešių rajono mokyklų stadionai, restauruotas seniausias
svirnas Lietuvoje, priklausantis Kelmės dvaro sodybai.

Vokietija
Per šiuos 30 savivaldybės tarptautinių ryšių bendradarbiavimo metų glaudžiausi saitai
sieja su Vokietijos Lyneno ir Vartburgo savivaldybėmis. Vokietijos partneriai aktyviai remia
vokiečių kalbos mokymą ir mokymąsi, organizuoja tarptautines stovyklas, kuriuose
dalyvauja geriausiai besimokantys moksleiviai.
Vyresni mokiniai dalyvauja mokinių apsikeitimo programose ir turi galimybę kalbos
žinias gilinti Vokietijoje. Net kelios Kelmės rajono gimnazijos vysto ryšius su Vokietijos
gimnazijomis, nuolat keičiamasi delegacijomis, vyksta bendri projektai.

Vokietija
Visą šį bendradarbiavimą įprasmina vienintelė Baltijos šalyse Vokiečių kalbos šventė,
tradiciškai vykstanti jau kelis dešimtmečius kiekvieną pavasarį. Renginys apjungia
savivaldybes iš Vokietijos, Kelmės rajono garbės pilietį, Lietuvos Respublikos garbės konsulą
Vokietijoje, mecenatą baroną profesorių Volfgangą von Šteteną, paramos fondą „Lietuvos
vaikai“, Vokietijos ambasadą Vilniuje, Getės institutą bei kitas įstaigas.
Renginio metu vyksta įvairūs konkursai, apdovanojami jų laureatai, parengiamos
tolimesnio bendradarbiavimo gairės.

Austrija
Vieni aktyviausi bendradarbiavimo saitų mus sieja su Austrijos savivaldybėmis.
Šaukėnų ir Liolių seniūnijos puoselėja ryšius su Gurko ir Vaitensfildo seniūnijomis.

Šio bendradarbiavimo dėka Kelmės rajono mokiniai vyksta į praktikas Austrijos
įmonėse ir ūkiuose, verslo ir ūkininkų delegacijos susipažįsta su atitinkamomis įmonėmis ir
ūkiais šioje šalyje.

Uogrė, Latvija

Ačiū už dėmesį!

