
 
GLOBALAB – goes global 

 

 

Projektas “GLOBALAB – goes global” įgyvendinamas remiant Europos Komisijai. 

 

KVIETIMAS Į MOKYMUS 

“Nebūk Marsietis, būk Pasaulio pilietis!“ 

Apie mokymus… 

Mokymų „Nebūk Marsietis, būk Pasaulio pilietis!“ tikslas – stiprinti jaunimo sąmoningumą ir 
atsakomybę už pasaulį ir jame vykstančius reiškinius. Tai bus erdvė jaunimui, kurioje: 

- susipažinsime su pasaulio piliečio filosofija; 
- geriau suprasime asmeninį ryšį su įvairiais globaliais reiškiniais ir iššūkiais; 
- giliau pažvelgsime į diskusijas visuomenėje keliančias problemas, tokias kaip pasaulinis skurdas ir 

nelygybė, žmogaus teisės, klimato kaita ir kt.; 
- imsimės priemonių, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie pokyčių pasaulyje.  

Šie mokymai – tarptautinio projekto „GLOBALAB – goes global“ dalis. Projektu siekiame sudaryti 
galimybes jaunimui įgyti kompetencijų, leidžiančių jiems vykdyti aktyvią pilietinę veiklą, kuria 
prisidėtų prie pokyčių pasaulyje. Jo metu siekiame plėtoti partnerystę tarp su jaunimu dirbančių 
organizacijų iš Europos ir Afrikos, kas padėtų jaunimui geriau pažinti globalaus pasaulio realijas ir 
geriau suvokti asmeninį ryšį su kituose pasaulio kampeliuose vykstančiais reiškiniais.  

 

Mokymų data ir vieta 

Mokymų pradžia: 2019 m. sausio 10 d., 12:30 
val. 
Mokymų pabaiga: 2019 m. sausio 12 d., 14 val. 
(pabaigos laikas bus pritaikomas, atsižvelgiant 
į dalyvių išvykimo laiką) 

Mokymai vyks L. ir S. Sadauskų sodyboje 
(Jurbarko pl. 351, Antalkių km., Vilkijos 
sen., Kauno r.). Su sodyba galite susipažinti 
čia: http://www.sadauskusodyba.lt/   

Registracija į mokymus 

Norėdami dalyvauti mokymuose, prašome 
užpildyti šią dalyvio registracijos anketą: 
https://goo.gl/forms/51dW82OxMmrtm3rq2  

Užpildytų registracijos anketų lauksime iki 
penktadienio, 2019 m. sausio 4 d. 

Dėmesio! Dalyvių skaičius mokymuose ribotas. 
Pirmenybę dalyvauti juose teiksime anksčiau 
užsiregistravusiems dalyviams.  

 

Kaip pasiekti mokymų vietą? 

Keliaujantiems automobiliu: 
- Nuoroda į sodybą Google žemėlapyje: 

https://goo.gl/maps/GR3ibtXesFM2   

Keliaujantiems viešuoju transportu (traukiniu 
arba autobusu): 
- Susitikimo organizatoriai pasirūpins tų 

dalyvių, kurie į jį vyks viešuoju transportu, 
pervežimu iš Kauno į susitikimo vietą ir 
atgal. Registruojantis į susitikimą, prašome 
nurodyti, kokiu viešuoju transportu 
(autobusu ar traukiniu) planuojate atvykti į 
Kauną. Taip pat prašome nurodyti 
planuojamą atvykimo į Kauną laiką ir 
miestą, iš kurio atvyksite. 

 

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidų 
apmokėjimas 

Dalyvavimas mokymuose nemokamas. Visas 
dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidas 
padengs pasaulio piliečių akademija.  

Pageidaujantiems susitikimo dalyviams 
kelionės išlaidos bus kompensuotos, pateikus 
jas pagrindžiančius dokumentus (autobuso 
bilietus, kuro čekius ir kt.): 

- Jeigu į susitikimą atvyksite autobusu ar 
traukiniu – prašysime Jūsų pateikti 
originalius kelionės bilietus; 

- Jeigu į susitikimą atvyksite automobiliu – 
prašysime pateikti automobilio techninio 
paso kopiją ir kuro įsigijimo originalų kvitą. 

Kontaktai pasiteiravimui 

E.p.: pasauliopilietis@pasauliopilietis.lt,  
Internete: http://www.pasauliopilietis.lt,  
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/pasaulio.pilietis/  
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