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

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.

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

Misija - Lietuvis / Mission: "Lithuanian"
Organizatorius: VšĮ "Rain Studio“
Partneriai:
• Belgijos Lietuvių bendruomenė
• Ispanijos Lietuvių bendruomenė
• Gruzijos lietuvių bendrija "Rūta“
• Airijos Lietuvių Bendruomenė (ALB)
• Britanijos Lietuvių Bendruomenė
• Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Tikslas:
• Parodyti lietuviams Lietuvoje ir kitose ES šalyse kaip gyvename Mes visi,
išsibarstę po skirtingas šalis. Kas mus vienija, o kas skiria?

Misija - Lietuvis / Mission: "Lithuanian"
Rezultatai:
• Dokumentinių filmų ciklas
– Pristatyta penkių šalių (Anglijos, Airijos,
Ispanijos, Belgijos ir Gruzijos) lietuvių
bendruomenių bei atskirų žmonių gyvenimai
ir įpročiai.
– Filmuoti emigracijoje gyvenantys lietuviai
tradicinių lietuviškų švenčių metu.

•

Transliacijos Lietuvos televizijos ir LTV
World eteryje.

•

Sukurtas tinklalapis
www. mission-lithuanian.eu

Socialinės virtuvės / Traveling Social Cuisine
Organizatorius:
VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas “
Partneriai:
• "UNITED for Intercultural Action"(Nyderlandai),
• "Estonian Special Youth Work Organisation" (Estija),
• "Daugavpils and Ilukste Districts Partnership "Neighbours" (Latvija).
Tikslai:
• Įgalinti posovietinių šalių piliečius (Lietuvą, Latviją, Estiją) būti aktyviais
mažinant ksenofobiją ir rasizmą;
• Užmegzti dialogą tarp vakarų (United tinklo) ir rytų Europos (Lietuvos,
Latvijos, Estijos) piliečių ir suteikti jiems galimybę kartu aktyviai dalyvauti
aktyvios pilietinės visuomenės ir tarpusavio supratimo stiprinime.

Socialinės virtuvės / Traveling Social Cuisine
Metodai:
• Kūrybinės dirbtuvės "Keliaujanti socialinė virtuvė“
- Metodo tikslas – apjungti skirtingų piliečių grupes, jų interesus taikant
novatoriškus metodus kartu ieškoti būdų, kaip įveikti krizės metu partnerių
šalyse kylančias problemas.
- Įtraukti metodai: Socialinis žemėlapis "Mano miestas - Europos miestas",
Projektas "Žemė", "Gyvoji biblioteka", "Nepatogus kinas", "Forum teatras",,
neformalus ugdymas, kontaktų mugė.

•

2 partnerių susitikimai
- I renginys: šalių patirties ksenofobijos mažinimo srityje apsikeitimas,
ksenofobijos priežasčių analizė, praktinis susipažinimas su Lietuvos socialine
virtuve, ksenofobijos mažinimo strategijos sukūrimas, atsakomybių
pasidalinimas, pasirengimas strategijos įgyvendimui.
- II renginys: strategijos įgyvendinimo patirties ir rezultatų apsikeitimas,
ksenofobijos mažinimo strategijos tobulinimas, projekto tęstinumo ir
bendradarbiavimo tinklo plėtimo ateityje aptarimas.

Piliečių Europa visiems: judantys neįgalieji
Organizatorius:
Europos aklųjų sąjunga (European Blind Union)
Partneriai:
• Iš Italijos, Slovakijos, Maltos ir Austrijos
Projekto temos:
• Žmonių su negalia
atskirties mažinimas;
• Lygios galimybės.

Piliečių Europa visiems: judantys neįgalieji
Veiklos:
• 3 dienų konferencija “Piliečių Europa visiems: judantys neįgalieji”
- Konferencijos temos: lygios galimybės neįgaliesiems, diskriminacijos
mažinimas, ypač akcentuojant aklųjų ir silpnaregių situaciją.

•

Deklaracijos suformulavimas
- Žmonių su regos negalia deklaracija adresuota Europos Sąjungos politikams,
Europos Parlamentui.

•

Tinklalapis www.inclusiveurope.eu
- Tinklalapio tikslas – informacijos negalią turintiems asmenims pateikimas
apie projekto metu išplėtotus pasiūlymus politikams, konferencijos medžiaga.

4 veiksmas

Gyva Europos atmintis

“Sielvarto stotys”

Organizatorius:
VšĮ “TV Europa”
Dalyvaujančios šalys:
Latvija, Lietuva, Estija
Tikslas:
Tarptautiniu edukacijos projektu – meno ir istorijos kūrybinėmis
dirbtuvėmis - siekiama sujungti tuos, kurie išgyveno
stalinistines represijas (deportacijas) ir jaunus meno,
istorijos ir žurnalistikos studentus bendrai diskusijai apie
istorinę patirtį.

“Sielvarto stotys”
Darbo metodai:
• paskaitos apie istorinį Lietuvos, Latvijos ir Estijos kontekstą;
• dokumentinių filmų peržiūros;
• susitikimai su represijas išgyvenusiomis aukomis bei jų pasakojimų
fiksavimas;
• muziejų ir istorinių vietų lankymas;
• kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus sukurti vaizdo ir garso projektai;
• diskusijos ir debatai;
• vieši kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų darbų pristatymai.
Rezultatai:
• Archyvas - dokumentinės medžiaga, surinkta projekto metu;
• Audiovizualinis projektas Depotraitations (8.5 minutės trukmės filmas);
• Dalyvių straipsniai, radijo programoss, projekto pristatymai Vilniaus
Pedagoginiame universitete;
• Informacijos sklaida žiniasklaidos kanalais - tremties istorija ir projekto
idėjos.

