ES programa „Europa piliečiams“

Asta Visminaitė,
programos koordinatorė Lietuvoje
Tarptautinių kultūros programų centras

*Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

1 veiksmas

Miestų giminiavimosi projektai:
1.1 priemonė “Miestų giminiavimosi veiklai skirti
piliečių sustikimai”

Projektas: “Energijos ir natūralių išteklių konservavimas bei jų
įtaka Europos piliečių kasdieniniam gyvenimui”
Organizatorius:
• Nether Kellet (Didžioji Britanija)
Partneriai:
• Bussieres/Loir (Prancūzija)

Temos:
• darni plėtra, atliekų perdirbimas, energijos ir natūralių išteklių
išsaugojimas;
• Europos finansavimo vietiniams konservavimo projektams įtaka;
• vietinių, nacionalinių ir Europos institucijų darbas bei paslaugos.
Tikslas:
• Projekto dalyvių įtraukimas į nagrinėjamas temas per praktinius
aspektus.

Dalyviai:
• vietinių bendruomenių nariai (nuo
jaunimo iki senjorų);
• vietiniai ir nacionaliniai politikai;
• Didžiosios Britanijos atstovas
Europos Parlamente.
Veiklos:
• Tematiškai susijusių vietų aplankymas (Nacionalinis Wildflower centras
Liverpulyje, Wigan Pier projektas, vėjo jėgainių parkas);
• Didžiosios Britanijos atstovo Europos Parlamente pristatymas apie ES
energetikos politiką;
• diskusija apie požiūrį į atsinaujinančią energiją ir atliekų perdirbimą skirtingose
šalyse.
Rezultatai:
• Vietos bendruomenės galėjo įvertinti savo situaciją Europos kontekste;
• pasidalinimas patirtimi ir gerosiomis praktikomis;
• prancūzų miesto bendruomenė susipažino su kasdieniniu anglų miesto
gyvenimu.

1 veiksmas

Miestų giminiavimosi projektai:
1.2 priemonė “Susigiminiavusių miestų tinklai”

Projektas: “Darni plėtra – uždavinys Europos piliečiams”
(Sustainable Development – Issue for European Citizens)

Organizatorius:
• Plerin-Sur-Mer (Prancūzija)
•
•
•

Partneriai:
Avrig (Rumunija)
Wronki (Lenkija)
Cookstown (Airija)

Temos:
• eko-pilietiškumas: darnios plėtros integracija į Europos piliečių kasdieninį
gyvenimą;
• aplinkos apsauga;
• globalinis atšilimas;
• vandens politika: upių ir vandens kokybė ir apsauga;
• atsinaujinančios energijos.

Dalyviai:
• ūkininkai;
• galvijų augintojai;
• gamtos apsaugos asociacijos;
• studentai;
• dėstytojai;
• bendruomenės nariai;
• vietos politikai.
Veiklos:
• konferencija kartu su
• kūrybinėmis dirbtuvėmis,
• debatais;
• paroda apie darnią plėtrą;
• filmo “Nepatogi tiesa” (David Guggenheim) peržiūra.
Rezultatai:
• pasirašyta aplinkos apsaugos chartija;
• DVD ir tinklalapis apie projektą;
• straipsniai spaudoje;
• tęsiamas bendradarbiavimas tarp dalyvavusių miestų darnios plėtros srityje.

Projektas: “Baltijos kaimynų draugystės dienos”

Organizatorius:
• Pakruojo rajono savivaldybė
Partneriai:
• Mariestado miesto savivaldybė (Švedija)
• Rypin miesto savivaldybė (Lenkija)
Tikslas:
• paskatinti Pakruojo, Rypino ir Mariestado - susigiminiavusių
miestų - piliečių giminystę Baltijos jūros regione, palaikant aktyvius
draugystės ryšius bei suteikiant galimybę veikti kartu ir dalyvauti kuriant
glaudesnę, demokratinę, kultūrų įvairovės pagrindu suvienytą Europą.

Projektas: “Baltijos kaimynų draugystės dienos”
Uždaviniai:
• sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūrinėje veikloje;
• plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, skatinti naujų kontaktų užmezgimą;
• išplėsti galimybes pažinti Lietuvos, Lenkijos, Švedijos verslus, amatus,
kultūrą, papročius;
• skatinti efektyvaus tarpkultūrinio dialogo kūrimą, kaip pagrindinę taikaus
skirtingų kultūrų, etninių grupių, kalbų ir socialinių sluoksnių bendravimo
priemonę.
Veiklos:
• 1 dienos konferencija.
• miestų giminystės bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties
pasirašymas tarp Pakruojo ir Rypino miestų.
• susitikimas su Pakruojo rajono verslo įmonių atsovais, kuriame svečiams
bus pristatomas rajono verslas, čia gaminami produktai.
• svečių dalyvavimas tradicinėje, kasmetinėje Pakruojo miesto šventėje
• Kultūrinis renginys (tautinių šokių ir dainų koncertai, teatralizuotos
eitynės, amatų mugė).

2 veiksmas. 3 priemonė

Parama pilietinės visuomenės
organizacijų inicijuotiems projektams

Projektas: “Menas – bendra Europos piliečių kalba”
(Art – Common Language of European citizens )
Organizatorius:
• Trakų rajono savivaldybės administracija
Partneriai:
• Jaroslaw, Gizycko, Malbork, Nowysacz, Punsk, (Lenkija);
• Reinas (Vokietija);
• Trelleborg (Švedija)

Tikslas:
• naujų klasikinio meno pateikimo formų netradicinėje erdvėje paieška,
siekiant populiarinti klasikinį meną visuomenėje bei skatinti įvairų šalių
tarpkultūrinį dialogą ir bendradarbiavimą.

Dalyviai:
•

•
•

daugiau kaip 100 dalyvių iš ES šalių
(Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos ir
Švedijos);
4 svečiai iš ES šalies kandidatės
Turkijos;
12 asmenų iš trečiųjų šalių Baltarusijos ir Ukrainos

Veiklos:
• diskusijos, aptarimai;
• pristatytas kultūrinis paveldas (ekskursijos į Trakų salos pilį, Vilnių);
• pristatyti novatoriški meno pateikimo visuomenei netradicinėje aplinkoje pavydžiai;
• dalyvauta vietiniuose muzikos, meno ir edukacijos festivaliuose;
• vakaronės su vietinės virtuvės paveldo, LDK šokių ir muzikos pristatymais;
Rezultatai:
• išplėstas dalyvavusių miestų bendradarbiavimo tinklas;
• pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (Trakai – Lyda,
Aukštadvaris – Gižyckas Lenkijoje, Senieji Trakai – Farinovas Baltarusijoje);
• sukurta interneto svetainė www.art-trakai.eu, išleisti ir išplatinti informaciniai DVD
leidiniai bei brošiūros lietuvių-anglų kalba

4 veiksmas

Gyva Europos atmintis

„Kauno VII forto memorialinis maršrutas“
Organizatorius: VšĮ „Karo paveldo centras“
Partneriai: Kauno IX forto muziejus (Lietuva),
Karo paveldo institutas (Lietuva),
Kostrzyn nad Odrą savivaldybė (Lenkija)
Pagrindiniai tikslai:
• Išsaugoti žydų tautybės žmonių masinių žudynių vietą joje sukuriant
memorialinį turistinį maršrutą;
• Įamžinti VII-ame forte kankintus ir nužudytus žmones atliekant tyrimą,
kurio metu bus renkama informacija apie tikslius aukų skaičius, jų
vardus, o surinkta dokumentinė medžiaga – publikuojama;
• Kauno VII-ojo forto memorialinį turistinį maršrutą įntegruoti į
tarptautinį su genocidu susijusių vietų žemėlapį, tokiu būdu skleisti
informaciją apie tragiškus įvykius VII-ame forte Europos Sąjungos
piliečiams bei užmegzti tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui
vykdant veiklas ateityje.

„Kauno VII forto memorialinis maršrutas“
Metodai ir rezultatai:
• Projekto tikslams pasiekti bus vykdomi istoriniai ir
archeologiniai tyrinėjimai.
• Remiantis jų rezultatais, bus sudarytas memorialinis maršrutas
Kauno VII-ojo foto teritorijoje.
• Rengiami ekspertų seminarai ir jaunimo stovykla.
• Projekto rėmuose išleista publikacija „Tragedija Kauno VIIajame forte“,
• Sukurtas 45 minučių trukmės edukacinis filmas
• Sukurtas tinklalapis, kuriame bus pateikiami tyrimų rezultatai,
projekto eiga ir pasiekimai.
Daugiau informacijos: www.7fort.lt

