2019 metų veiklos
ataskaita
VŠĮ PASAULIO PILIEČIŲ AKADEMIJA

Apie Pasaulio piliečių akademiją
VšĮ Pasaulio piliečių akademija (PPA) yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios
pagrindinis tikslas - aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir
socialinės gerovės idėjas ir vertybes.
Organizacijos veiklos tikslai:
•
•
•
•
•

vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį identitetą;
skatinti pagarbą žmogaus orumui;
plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams;
skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp įvairių asmenų ir viešosios politikos
sektorių;
prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje.

Veiklos kryptys:
•
•
•
•
•
•

Neformalusis švietimas,
Darbas su jaunimu,
Visuomenės informavimas,
Atstovavimas visuomenės narių interesams,
Konsultacinė, ekspertinė ir tyrimų veiklos,
Tarptautinis bendradarbiavimas.

Veiklos tematika:
•
•
•
•
•
•
•

Vystomasis bendradarbiavimas,
Globalusis švietimas,
Socialinis verslumas,
Tarpkultūrinė komunikacija,
Demokratinio dialogo skatinimas,
Diskriminacijos apraiškų visuomenėje mažinimas,
Pagarbos žmogaus teisėms stiprinimas.

Tikslinė auditorija:
•
•
•
•
•

Jauni asmenys,
Jaunimo darbuotojai,
Jaunimo lyderiai,
Formaliojo ir neformaliojo švietimo darbuotojai,
Nevyriausybinės organizacijos.
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Pasaulio piliečių akademijos valdymas
Dalininkai ir finansinių įnašų vertė

Darbuotojų skaičius

VšĮ Pasaulio piliečių akademija vienintelis
dalininkas - Indrė Augutienė.

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius
2019 m. pradžioje – 3;

Dalininko finansinių įnašų vertė 2019 m. pradžioje
– 6.013,67 Eur;

VšĮ Pasaulio piliečių akademija darbuotojų skaičius
2019 m. pabaigoje – 3.

Dalininko finansinių įnašų vertė 2018 m. pabaigoje
– 6.013,67 Eur.

Vadovas, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo
išmokoms
VšĮ Pasaulio piliečių akademijos vadovė - Indrė Augutienė, pareigas einanti nuo 2014 m. gegužės 22 d. VšĮ
Pasaulio piliečių akademija išlaidos vadovo išlaikymui:
Eil.
Nr.

Išlaidų tipas

Suma, Eur

1.

2019 m. vadovui išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios
išlaidos

19.846,61

2.

Dienpinigiai tarnybinėms komandiruotėms, susijusioms su VšĮ
Pasaulio piliečių akademija veiklos vykdymu

1.201,49

Narystė organizacijose
VšĮ Pasaulio piliečių akademija yra šių nacionalinių ir tarptautinių asociacijų narė:
Asociacijos pavadinimas
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platforma
TDM 2000 International
Nacionalinis švietimo NVO tinklas

Statusas
Narė

Narystės pradžia
2017 m.

Narė
Steigėja, narė

2018 m.
2019 m.
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Pasaulio piliečių akademijos 2019 m. veiklos rezultatai
Projektinė veikla
Pasaulio piliečių akademija 2019 m. sėkmingai vykdė ankstesniais metais pradėtus ilgalaikius projektus,
o taip pat prisijungė prie naujų darbui su jaunimu ir neformaliajam ugdymui skirtų iniciatyvų, remiamų
vietinių ir tarptautinių programų.

Tęsiami ankstesniais metais prasidėję projektai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Projekto pavadinimas it numeris

Vaidmuo projekte

A Strengthened Network and An Integration Map for
Refugees – iMAPPY (2016-3-TR01-KA205-037114)
MODEration strategies of SCREEN abuse for Generation
Y(outh) – inSCREENMODE (2017-1-UK01-KA205-036208)
GLOBALAB – goes global (589577-EPP-1-2017-1-LTEPPKA2-CBY-ACPALA)
Global Education Goes Local – GEGL (CSO-LA/2017/388120)
Bullying Education Awareness And Tactics For Inclusion And
Tolerance (2018-1-UK01-KA105-047601)

Partneris
Partneris
Koordinatorius
Partneris
Partneris

2019 m. pradėti projektai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekto pavadinimas it numeris

Vaidmuo projekte

Tools for Equality and Inclusion in Youth Work (2019-1LT02-KA205-006374)
GLOBALAB in Action! (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2CBY-ACPALA)
Bullying Education Awareness And Tactics For Inclusion And
Tolerance (2018-1-UK01-KA105-047601)
DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship Pass for
Youth Empowerment and Participation (Nr. 2019-1-DE04KA205-017888)
Global Education Goes Pop (Nr. 2019-2-LT02-KA105006493)
Handling Universal Matters and Norms of Human Rights
Education (Nr. 2019-2-LT02-KA105-006483)
5inergija Kaunui (Nr. SRB-0277)

Koordinatorius
Koordinatorius
Partneris
Partneris
Koordinatorius
Koordinatorius
Koordinatorius

2019 m. gautas finansavimas projektams įgyvendinti
Eil.
Nr.

Programa

Projekto pavadinimas ir numeris

2019 m. gauta
finansavimo suma,
Eur

1.

Erasmus+

2.186,50

2.

Erasmus+

MODEration strategies of SCREEN abuse for
Generation Y(outh) (Nr. 2017-1-UK01-KA205036208)
GlobaLab goes global (Nr. 589577-EPP-1-20171-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
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11.049,16

3.

Erasmus+

4.

Erasmus+

5.
6.

EuropeAid DEAR
programa
Erasmus+

7.

Erasmus+

8.

Erasmus+

9.

Erasmus+, LietuvosLenkijos jaunimo
mainų programa
Iniciatyvos Kaunui

10.

Tools for Equality and Inclusion in Yotuth Work
(Nr. 2019-1-LT02-KA205-006374)
GLOBALAB in Action! (Nr. 608616-EPP-1-20191-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
Global Education Goes Local (Nr. CSOLA/2017/388-120)
DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship
Pass for Youth Empowerment and Participation
(Nr. 2019-1-DE04-KA205-017888)
Global Education Goes Pop (Nr. 2019-2-LT02KA105-006493)
Handling Universal Matters and Norms of
Human Rights Education (Nr. 2019-2-LT02KA105-006483)
Lėšos dalyvių siuntimui į tarptautines mobilumo
veiklas
5inergija Kaunui (Nr. SRB-0277)

57.255,60
120.000,00
37.930,90
6.818,80
14.830,90
12.202,40
5.615.32

4.348,19
Iš viso: 272.237,77

Projektinės veiklos rezultatai
A Strengthened Network and An Integration Map for Refugees – iMAPPY (2016-3-TR01-KA205037114)
Trukmė: 2017.02.01 – 2019.04.30
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: IGAM (Turkija), Terra Ankara (Turkija), VšĮ Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), TDM 2000
(Italija), IASIS (Graikija), ADEL (Slovakija).
Projektas "A Strengthened Network and an Integration Map for Refugees" (I’MAPPY) - tai Erasmus+
strateginių partnerysčių projektas, kurį finansavo Turkijos nacionalinė agentūra. Projekto tikslai:
-

Įgalinti jaunus pabėgėlius partnerių šalyse aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;
Prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo, siekiant integruoti jaunus pabėgėlius
į savo veiklas;
Išplėtoti su jaunais pabėgėliais dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, tinklaveiką ir tarpusavio
veiksmų koordinavimą.

Projektu bus siekiama sukurti interaktyvų žemėlapį, kurio pagalba jauni pabėgėliai galės rasti
organizacijas ir institucijas, galinčias jiems suteikti reikalingą pagalbą. Kiti planuojami projekto produktai
- projekto internetinė svetainė, informacinis vadovas jauniems pabėgėliams ir vadovas nevyriausybinėms
organizacijoms, siekiančioms savo veikloje integruoti jaunus pabėgėlius.
2019 m. atliktos projekto veiklos:
-

Išleistas vadovas nevyriausybinėms organizacijoms „Sėkmingos jaunųjų pabėgėlių integracijos link.
Gidas nevyriausybinėms organizacijoms“.
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MODEration strategies of SCREEN abuse for Generation Y(outh) – inSCREENMODE (2017-1UK01-KA205-036208)
Trukmė: 2017.09.30 – 2019.09.29
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Civic Computing (Jungtinė Karalystė), The Nottingham Trent University (Jungtinė Karalystė),
Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Crystal Clear Soft (Graikija), Emphasys Centre (Kipras), Asociatia
Direct (Rumunija), Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii (Lenkija).
Pasaulio piliečių akademija įgyvendina Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „In Screen Mode“,
kuris skirtas jaunimui, susiduriančiam su priklausomybėmis nuo interneto. Pagrindinis projekto tikslas –
įgalinti 16-25 metų amžiaus jaunuolius valdyti savo naudojimosi internetu įpročius. Siekiant šio tikslo,
partneriai sukurs įrankius ir mokomąsias priemones, kurios siūlys jaunimui būdus, kaip mažinti laiką,
kurį jie praleidžia internete ir priemones, padėsiančias formuoti efektyvius naudojimosi internetu
įpročius.
Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad 1,2% paauglių projekto partnerių šalyse turi priklausomybę nuo
interneto, o 12,7% jaunuolių yra priskiriami rizikos nuo priklausomybės internetui grupei. Šis projektas
turi dvejopą tikslą:
1.
2.

Didinti jaunimo supratimą ir skatinti juos atsakingai naudotis įvairiomis internetinėmis
priemonėmis ir įrankiais;
Pasiūlyti priemones, įrankius ir būdus, kurie padėtų jaunimui valdyti savo internete praleidžiamą
laiką ir naudojimosi internetinėmis priemonėmis įpročius.

2019 m. įgyvendintos projekto veiklos:
-

Sukurtas skaitmeninis įrankis, leisiantis jaunimui įsivertinti savo naudojimosi internetu įpročius ir
juos keisti;
Skaitmeninis įrankis pristatytas jo potencialiems naudotojams – jaunimui ir su jaunimu dirbantiems
asmenims.
Lentelė 1. Renginiai, įgyvendinant projektą „inSCREENMODE“

Eil.
Nr.

Renginio
pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Projekto mokymosi
mobilumo veikla

Jaunimo
darbuotojai

2019.03.0307

Atėnai,
Graikija

2

Nurodomas
PPA
deleguotų
dalyvių
skaičius

2.

Projekto partnerių
susitikimas

Projekto
koordinatoriai

2019.04.08

Nikosija,
Kipras

1

Nurodomas
PPA
deleguotų
dalyvių
skaičius

3.

Projekto sklaidos
renginys Radviliškio
Lizdeikos gimnazijoje

Jaunimas,
mokiniai,
mokytojai

2019.06.17

Radviliškis

104

Daugiau informacijos apie projektą - internetinėje svetainėje www.inscreenmode.eu.
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Global Education Goes Local – GEGL (CSO-LA/2017/388-120)
Trukmė: 2017.11.01 – 2020.10.31
Programa: EuropeAid, Non-State Actors and Local Authorities / Raising public awareness of
development issues and promoting development education in the European Union
Partneriai: C.E.G.A. Foundation (Bulgarija), Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Cazalla Intercultural
(Ispanija), Future Worlds Center (Kipras), Suedwind (Austrija), Institute for African Studies (Slovėnija).
Pagrindinis projekto „Global Education Goes Local“ tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų
dalyvavimą sprendžiant globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į
pasaulio darnaus vystymosi procesus.
Projekto uždaviniai:
-

Skatinti geresnį piliečių supratimą apie žmonių, šalių ir kultūrų globalią tarpusavio priklausomybę;
Supažindinti vietos bendruomenes, ypač jose gyvenantį jaunimą, su Darnaus vystymosi tikslais ir jų
apraiškomis vietos ir globaliu lygmeniu;
Pasiūlyti naujų priemonių ir metodų, paremtų popkultūros principais, padedančių įtraukti jaunus
žmones į globalių problemų sprendimo procesus;
Sudaryti sąlygas įvairioms organizacijoms plėtoti savo kompetencijas, kurios padėtų joms planuoti ir
įgyvendinti globaliojo švietimo veiklas vietos bendruomenėse.

Projekto veiklos 2019 metais:
-

Parengtas metodinis leidinys, kuris padės taikyti įvairius pop kultūros aspektus visuomenės
informavimo apie DVT ir globaliojo švietimo veiklose;
Pradėtas rengti atviras nuotolinis kursas su jaunimu dirbantiems asmenims, siekiantiems integruoti
DVT ir globalųjį švietimą jaunimo veiklose;
Suorganizuota eilė gebėjimų stiprinimo veiklų projekte dalyvaujantiems suaugusiems asmenims ir
jaunimui;
Projekte dalyvaujančios bendruomenės pradėjo įgyvendinti visuomenės informavimo apie DVT
veiklas savo vietovėse.
Lentelė 3. Renginiai, įgyvendinant projektą „Global Education Goes Global“

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

1.

Gerosios patirties
pasidalijimo renginys
Ispanijoje

Projekto
koordinatoriai,
projekte
dalyvaujančių
bendruomenių
atstovai

2019 m.
sausio 2223 d.

Lorka,
Ispanija

66

Nurodomas
PPA
deleguotų
dalyvių
skaičius

2.

Mokymai projekte
dalyvaujančių
bendruomenių
atstovams

Projekte
dalyvaujančių
organizacijų
darbuotojai,
nariai

2019 m.
gegužės 910 d.

Kauno r.

21

3.

Vasaros mokykla
jaunimui iš projekte
dalyvaujančių
bendruomenių

Jaunimas

2019 m.
birželio
26-28 d.

Kauno r.

18
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Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

4.

Tarptautiniai
multiplikatorių
mokymai

Jaunimo
darbuotojai,
mokytojai

2019 m.
rugsėjo 1620 d.

Kaunas

24

5.

Metinis projekte
dalyvaujančių
bendruomenių atstovų
susitikimas

Projekte
dalyvaujančių
organizacijų
darbuotojai,
nariai

2019 m.
gruodžio
6-7 d.

Kauno r.

19

Komentarai

Projekto veiklos bus tęsiamos 2020 metais.

GLOBALAB – goes global (589577-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
Trukmė: 2017.08.01 – 2019.05.31
Programa: Erasmus+
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla
Intercultural (Ispanija), Young People We Care (Gana), Soul X-pressions (Uganda), Tanzania Youth
Cultural Exchange Network (Tanzanija)
Projektas „GLOBALAB – goes global“ – tai tęstinė iniciatyva, kuria projekto partneriai siekia plėtoti ir
toliau naudoti jau įgyvendinto projekto „Six Steps to Global Citizenship“ rezultatus. Pagrindinis šio
projekto tikslas – ieškoti sąsajų ir sinergijų tarp darbo su jaunimu veiklų ir pasaulinės Darnaus vystymosi
darbotvarkės bei stiprinti jaunimo darbuotojų kompetencijas, įgalinančias juos įgyvendinti globaliojo
švietimo veiklas, kuriose nebūtų vienpusio požiūrio į globalias problemas ir jos būtų paremtos realiais
pavyzdžiais.
Projekto uždaviniai:
-

Stiprinti partnerystę tarp jaunimo darbuotojų Europoje ir Užsachario Afrikoje;
Didinti darbo su jaunimu kokybę partnerių šalyse, į jį integruojant globalią darnaus vystymosi
problematiką;
Sudaryti galimybes jaunimo darbuotojams ir jauniems žmonėms dalyvauti tarptautinėse mobilumo
veiklose ir tokiu būdu stiprinti asmenines globaliojo pilietiškumo kompetencijas;
Surinkti ir į veiklas su jaunimu integruoti istorijas apie darbo su jaunimu vaidmenį, siekiant Darnaus
vystymosi tikslų.

Projekto veiklos 2019 metais:
-

Suorganizuoti mokymai jaunimui, siekiant paskatinti jų dalyvavimą sprendžiant globalius iššūkius;
Surengtas konkursas, siekiant paskatinti jaunus žmones vykdyti aktyvią pilietinę veiklą, atkreipiančią
dėmesį į globalius darnaus vystymosi iššūkius;
Bendradarbiaujant su projekto partneriais, suorganizuoti tarptautiniai jaunimo mainai, siekiant
suburti jaunimą iš Europos ir Afrikos bendrai veiklai darnaus pasaulio labui;
Parengtas leidinys, apibendrinantis projekto patirtis ir rezultatus.

7

Lentelė 4. Renginiai, įgyvendinant projektą „GLOBALAB – goes global“

Eil.
Nr.

Renginio
pavadinimas

Tikslinė
grupė

Data

Vieta

Dalyvių Komentarai
skaičius

1.

Mokymai jaunimui
„Nebūk Marsietis –
būk pasaulio pilietis!”

Jaunimas

2019.01.1012

Kauno r.,
Lietuva

18

2.

Tarptautiniai
jaunimo mainai
Ispanijoje

Jaunimas

2019.04.0109

Lorka,
Ispanija

5

Nurodomas PPA
deleguotų
dalyvių skaičius

Tools for Equality and Inclusion in Youth Work (2019-1-LT02-KA205-006374)
Trukmė: 2019.06.01 – 2021.05.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla
Intercultural (Ispanija), SZANSA (Lenkija), TDM 2000 (Italija)
Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti įvairovę ir lygybę bei didinti visų, ypač socialiai pažeidžiamų,
jaunimo grupių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą jiems skirtose veiklose įvairiose jaunimo ir su jaunimu
dirbančiose organizacijose. Projekto metu jo partneriai iš 5 Europos šalių sukurs įrankius, kurie padės
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms įsivertinti ir toliau plėtoti įtraukiąsias strategijas ir
praktikas savo veiklose, siekiant paskatinti pažeidžiamo jaunimo dalyvavimą jiems skirtose veiklose.
Projekto veiklos 2019 metais:
-

Suorganizuotas pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas;
Atliktas kokybinis tyrimas, kuris leido įvertinti įtraukiojo darbo su jaunimu tendencijas ir jau
taikomas gerąsias praktikas; įvertinti šiandieninę įtraukiųjų strategijų ir praktikų darbe su jaunimu
situaciją partnerių šalyse; įvardyti pagrindinius jaunimo ir jaunimo darbuotojų poreikius įtraukiojo
darbo su jaunimu srityje.
Lentelė 6. Renginiai, įgyvendinant projektą „Tools for Equality and Inclusion in Youth Work“

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė
grupė

1.

Tarptautinis partnerių
susitikimas

2.

Fokus grupė, vykdant
projekte numatytą
kokybinį tyrimą

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Komentarai

Projekto
2019.07.03koordinatoriai 04

Kaljaris,
Italija

2

Nurodomas
PPA
deleguotų
dalyvių
skaičius

Jaunimas,
jaunimo
darbuotojai

Kaunas

8

2019.11.28

Projekto veiklos bus tęsiamos 2020-2021 metais.
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GLOBALAB in Action! (608616-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA)
Trukmė: 2019.11.01 – 2021.10.31
Programa: ES Erasmus+ programa
Partneriai: Pasaulio piliečių akademija (Lietuva), Pro European Network (Bulgarija), Cazalla
Intercultural (Ispanija), IASIS (Graikija), Soul X-pressions (Uganda), Chamwino Arts Center (Tanzanija),
Kipepeo Community Empowerment Program (Kenija)
Tai tęstinė iniciatyva, kuria projekto partneriai siekia plėtoti ir toliau naudoti jau įgyvendintų projektų
„Six Steps to Global Citizenship“ ir „GlobaLab – goes global“ rezultatus. Pagrindinis projekto tikslas –
gerinti darbo su jaunimu kokybę, kas padėtų paskatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą pilietinėje veikloje,
prisidedančioje prie JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
Projektas prasidėjo 2019 m. pabaigoje, taigi pagrindinės jo veiklos bus įgyvendinamos 2020-2021 metais.

DICIPASS4YOUTH: European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment and Participation
(2019-1-DE04-KA205-017888)
Trukmė: 2019.09.01 – 2022.03.31
Programa: ES Erasmus+ programa
2019 m. prasidėjusiu projektu siekiama (1) stiprinti jaunimo darbuotojų teigiamas skaitmeninio
pilietiškumo nuostatas; (2) skatinti jaunų žmonių kaip atsakingų pasaulio piliečių raišką skaitmeninėje
erdvėje; (3) parengti ir išbandyti DICIPASS4YOUTH programą, skirtą jaunimo skaitmeninio pilietiškumo
kompetencijoms plėtoti; (4) sudaryti galimybes jaunimui į(si)vertinti turimas skaitmeninio pilietiškumo
kompetencijas.
2019 m. atliktos projekto veiklos:
-

2 Pasaulio piliečių akademijos atstovai dalyvavo pirmajame tarptautiniame partnerių susitikime
Kipre;
Parengti įrankiai (apklausų klausimynai, gairės fokus grupėms) projekto tikslinių grupių poreikių
analizei atlikti;
Pradėta vykdyti projekto tikslinių grupių (jaunų žmonių ir jaunimo darbuotojų) apklausa, siekiant
įvertinti jų poreikius, plėtojant jaunimo skaitmeninio pilietiškumo kompetencijas.

Projekto veiklos bus tęsiamos 2020-2022 metais.

Global Education Goes Pop (2019-2-LT02-KA105-006493)
Trukmė: 2019.08.14 – 2020.02.13
Programa: ES Erasmus+ programa
2019 m. Pasaulio piliečių akademija įgyvendino tarptautinį jaunimo mainų projektą „Global Education
Goes Pop“. Projekto tikslai:
-

Didinti jaunų žmonių suvokimą apie globalią žmonių, kultūrų ir šalių tarpusavio priklausomybę;
Aptarti pagrindines sąsajas tarp pop kultūros ir darnaus vystymosi koncepcijų nacionaliniu ir globaliu
lygmeniu;
9

-

Išplėtoti jaunų žmonių globaliojo pilietiškumo kompetencijas, siekiant juos įtraukti į globalių iššūkių
sprendimą;
Paskatinti jaunimo įgyvendinamų pilietinių iniciatyvų, įskaitant ir vykstančias virtualioje erdvėje,
plėtrą, prisidedančią prie darnaus pasaulio vystymosi.

-

Tarptautiniame jaunimo mainų projekte dalyvavo jauni žmonės iš 7 Europos šalių: Lietuvos, Estijos,
Slovėnijos, Portugalijos, Ispanijos, Kipro ir Bulgarijos.
Lentelė 6. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Global Education Goes Pop“

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė
grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Tarptautiniai jaunimo
mainai „Global
Education Goes Pop“

Jaunimas

2019.11.0411

Kauno r.

31

Komentarai

Handling Universal Matters and Norms of Human Rights Education (2019-2-LT02-KA105006483)
Trukmė: 2019.08.14 – 2020.05.13
Programa: ES Erasmus+ programa
2019 m. įgyvendintu jaunimo darbuotojų mobilumo projekto Pasaulio piliečių akademija kartu su
partneriais siekė užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui ir judėjimų, veikiančių prieš žmogaus teises, kilimui,
transformuojant jaunų žmonių elgseną, kuri būtų paremta pagarba pamatinėms žmogaus teisėms. Šio
tikslo projekto partneriai siekė, skatindami inovacijų sklaidą žmogaus teisių švietimo veiklose su
jaunimu.
Projekto uždaviniai:
-

Aptarti jaunimui skirtų žmogaus teisių švietimo veiklų tendencijas ir iššūkius;
Sustiprinti jaunimo darbuotojų profesines kompetencijas, leidžiančias integruoti žmogaus teisių
aspektus darbe su jaunimu;
Sudaryti jaunimo darbuotojams sąlygas įgyti praktinės žmogaus teisių švietimo patirties;
Pasidalinti gerąja žmogaus teisių švietimo patirtimi;
Išplėsti jaunimo darbuotojų, dirbančių žmogaus teisių švietimo su jaunimu srityje, tinklą;
Paskatinti Erasmus+ programos kaip priemonės skatinti jaunimo pagarbą žmogaus teisėms
panaudojimą.
Lentelė 6. Edukaciniai renginiai, įgyvendinant projektą „Handling Universal Matters and Norms of Human Rights Education“

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė
grupė

Data

1.

Tarptautiniai mokymai
„Handling Universal
Matters and Norms of
Human Rights Education“

Jaunimo
2019.11.17-24
darbuotojai

10

Vieta

Dalyvių
skaičius

Kaunas

23

5inergija Kaunui (SRB-0277)
Trukmė: 2019.04.14 – 2019.12.31
Programa: Kauno m. savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“
5inergija Kaunui (arba Sinergija Kaunui), „Žmonės Planeta Klestėjimas Taika Partnerystė“, (vert. Anglų. k.
People-Planet-Prosperity-Peace-Partnership) yra renginių ciklas, kurio tikslas paremtas 2015 m. rugsėjo
25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtinta darnaus vystymosi darbotvarke ir Darnaus
vystymosi tikslais iki 2030 m. Penki pavadinime minime elementai apibūdina holistinę perspektyvą arba
penkių apibendrintų elementų sinergiją, kuri atsispindi 17 Darnaus vystymosi tikslų (DVT).
5P sistema atskleidžia kaip visi 17 tikslų yra susiję tarpusavyje ir kaip šis sąryšis padeda visuomenės,
technologijų, infrastruktūros ir t. t. vystymuisi. 17 darnaus vystymosi tikslų siekia orientuoti į žmones į
bado ir skurdo mažinimą, gerinti sveikatą, užtikrinti prieinamumą prie vaistų ir higienos priemonių,
saugoti planetą, sumažinti oro taršą, skatinti antrinį medžiagų panaudojimą ir atsakingą gamybą,
inovatyvios pramonės plėtrą, ekonomikos augimą, taiką, teisingos ir teisėtos veiklos propagavimą,
Žmogaus teisių stiprinimą, bendradarbiavimą. Kiekviena iš apačioje minimų veiklų į mokymosi ir
pažinimo procesą įtraukia skirtingus globalaus švietimo tikslus. Projekto dalyviai turės galimybę sužinoti
apie visus 5 elementus ir jų sąveiką bendruomenėje.
Šio projekto tikslas - stiprinti visus penkis darnaus vystymosi elementus keliant jaunųjų piliečių
sąmoningumą ir supratimą apie mūsų visuomenės iššūkius, problemas globaliame ir lokaliame kontekste.
Projekto uždaviniai:
-

Supažindinti jaunus žmones su darnaus vystymosi tikslais ir paradigma
Pristatyti Kauno miestą Darnaus vystymosi kontekste
Ugdyti atsakingą, aktyvią, pilietišką, sąsajas su mus supančia aplinka ir pasauliu žinančią asmenybę
Įgalinti miesto jaunimą kurti darnaus vystymosi tikslais paremtas pilietines iniciatyvas, akcijas Kaune
Lentelė 6. Renginiai, įgyvendinant projektą „5inergija Kaunui“

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė
grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Pilietiškumo dirbtuvės
„GLOBALAB“

Jaunimas

2019.04.24-26

Kaunas

11

2.

Forumo teatras
„Ne/matoma: šeimos
kaleidoskopas“

Jaunimas

2019.05.21

Kaunas

25

3.

Gatvės debatai Laisvės
piknike „Aukoti. Už ar
prieš?“

Jaunimas,
2019.08.24
plačioji
bendruomenė

Kaunas

50

4.

Orientacinis žaidimas
„Global Goals in Kaunas“

Jaunimas

2019.09.26

Kaunas

22

5.

Jungtinių Tautų
simuliacija

Jaunimas

2019.12.09-10

Kaunas

119

Projekto „5inergija Kaunui“ rėmuose Pasaulio piliečių akademijos veiklose savanoriavo 6 ilgalaikiai jauni
savanoriai.
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Tarptautinės mobilumo veiklos
2019 m. Pasaulio piliečių akademija aktyviai veikė kaip siunčiančioji organizacija įvairiuose tarptautinio
mobilumo projektuose ir programose. Mobilumo veiklos, į kurias organizacija siuntė dalyvius, buvo
skirtos jaunų žmonių tarpkultūrinių, komunikacinių, pilietiškumo, medijų raštingumo kompetencijų
stiprinimui, pamatinių vertybinių nuostatų, tokių kaip pagarba įvairovei, aktyvus dalyvavimas ir kt.,
plėtojimui, šiandieninei visuomenei aktualių iššūkių ir klausimų aptarimui.
Jaunimo darbuotojų mobilumo, į kurias Pasaulio piliečių akademija siuntė dalyvius, buvo skirtos lygių
galimybių aspektų geresniam integravimui darbe su jaunimu.
Žemiau pateikiamas tarptautinio mobilumo veiklų, į kurias Pasaulio piliečių akademija siuntė dalyvius,
sąrašas.
Lentelė 6. Tarptautinės mobilumo veiklos, į kurias Pasaulio piliečių akademija siuntė dalyvius

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Tikslinė
grupė

Data

Vieta

Dalyvių
skaičius

1.

Tarptautiniai jaunimo
mainai „BEAT IT!“

Jaunimas

2019.03.03-11

Oksfordas,
Jungtinė
Karalystė

8

2.

Tarptautiniai jaunimo
mainai „BEAT IT!“

Jaunimas

2019.05.12-19

Budapeštas,
Vengrija

8

3.

Lietuvos-Lenkijos jaunimo
mainai „Let‘s Take Care of
Our Common Future“

Jaunimas

2019.10.05-12

Gdanskas,
Lenkija

8

4.

Tarptautiniai mokymai „Free
Like A Bird“

Jaunimo
2019.10.18-26
darbuotojai

Balestrand,
Norvegija

3

Edukacinė veikla, gerosios patirties sklaida
2019 m. Pasaulio piliečių akademija aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis:
valstybinėmis institucijomis, mokyklomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis,
nevyriausybines organizacijas vienijančiomis asociacijomis. Jų kvietimu organizacijos atstovai skaitė
pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, vedė seminarus ir mokymus mokiniams,
mokytojams, politikos formuotojams ir kt. Žemiau pateikimas šių renginių sąrašas.
Lentelė 2. 2019 m. skaityti pranešimai, vesti seminarai ir mokymai

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Renginio
organizatorius

Tikslinė
auditorija

Data

Vieta

Dal.
Sk.

1.

Pranešimas Darnaus
vystymosi tikslų
ekspertų tinklo nariams

NNVBO platforma,
Aplinkos
ministerija

Ekspertai
(mokslininkai,
verslininkai,
NVO atstovai ir
kt.), dirbantys
DVT
lokalizavimo

2019.03.19

Vilnius

30

12

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Renginio
organizatorius

Tikslinė
auditorija

Data

Vieta

Dal.
Sk.

srityje
2.

Darnaus vystymosi
tikslų ambasadorių
mokymai

NNVBO platforma,
Pasaulio piliečių
akademija

Mokytojai,
jaunimo
darbuotojai

2019.05.0203

Kauno r.

11

3.

Pranešimas „Darnaus
vystymosi tikslai“

Alytaus Dainavos
progimnazija

Mokytojai,
mokiniai

2019.05.23

Alytus

60

4.

Interaktyvios veiklos,
pristatančios Darnaus
vystymosi tikslus, LiJOT
vasaros festivalyje

Lietuvos jaunimo
organizacijų
taryba

Jaunimas

2019.07.20

Kauno r.

200

5.

Darnaus vystymosi
tikslų ambasadorių
mokymai

NNVBO platforma,
Pasaulio piliečių
akademija

Mokytojai,
jaunimo
darbuotojai

2019.08.27

Vilnius

16

6.

Dirbtuvės „“A glimpse
into today’s world
through SDG’s
perspective” BSSSC
jaunimo susitikimo
dalyviams

NNVBO platforma,
Socialinių mokslų
kolegija, Amicus
Certus

Jaunimas

2019.09.17

Klaipėda

22

7.

Užsiėmimas „Darnaus
vystymosi tikslai“

Vilniaus Valdorfo
žalioji mokykla

Mokiniai

2019.10.23

Vilniaus r.

24

8.

Panelinė diskusija „15
vystomojo
bendradarbiavimo
metų“

NNVBO platforma,
Užsienio reikalų
ministerija

Valstybės
tarnautojai,
mokslininkai,
NVO atstovai

2019.10.23

Vilnius

40

9.

Pranešimas „NVO
vaidmuo švietime:
Pasaulio piliečių
akademijos patirtis“

Nacionalinis
švietimo NVO
tinklas

Nevalstybinių
švietimo
įstaigų atstovai

2019.12.13

Vilnius

30

Iš viso: 433
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