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Jaunimo demokratiškumo projektai skatina jaunus žmones aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime, pažinti ir suprasti įvairius sprendimų priėmimo
mechanizmus, rasti savo dalyvavimo juose būdus, praktiškai jais pasinaudoti,
įtraukti bei motyvuoti kitus jaunus žmones

Šis projektas finansuojamas remiant

Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik

autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

Tarptautinis projektas „Jaunimas už demokratiją“
Projekto tema – žmogaus teisės (asmens ir nuomonės raiškos laisvė, pasirinkimo laisvė)
ir jaunimo lyderystė (sprendimų priėmimas, aktyvus dalyvavimas politiniame ir
socialiniame šalies gyvenime, balsavimo svarba).
Projekto metu vyks:
•

Diskusijos mokyklose, kuriose dalyvaus ne tik mokiniai ir projekto iniciatoriai, bet

ir valdžios atstovai. Diskusijų metu bus kuriami vaizdo reportažai, kuriuos bus
galima pasižiūrėti interneto svetainėse www.kakava.com ir www.tvweb-lv.eu
•

Interviu su ES institucijų darbuotojais jaunimui aktualiomis demokratijos

suvokimo temomis. Interviu metu bus taip pat kuriami vaizdo reportažai
•

Sprendimų priėmimo ES institucijose simuliacinis žaidimas, kuriame dalyvaus

Lietuvos ir Latvijos jaunimas
•

Esė konkursas „Jaunimas už demokratiją“, kuriame galės dalyvauti visos

Lietuvos moksleiviai
•

On-line diskusijos žmogaus teisių ir jaunimo lyderystės temomis interneto

svetainėje www.tvweb-lv.eu
•

Projekto dalyvių susitikimas Rygoje, kurio metu projekto dalyviai dalinsis

įspūdžiais ir pastebėjimais, aptars gautas pamokas ir rezultatus
Projektas vyks iki 2011 m. sausio mėnesio.
Norinčius dalyvauti projekto veiklose, kviečiame prisijungti. Rašykite mums adresu
info@kakava.com.
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Tarptautinis projektas „Jaunimas už demokratiją“
Diskusijos tema: „Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje“

Diskusijos data: 2010 m. gegužės 6 d.
Vieta: Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla
Diskutuoti kviečia: JURAS POŽĖLA, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys ir
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius
Klausimai, kuriais kviečia padiskutuoti Juras:
•

Kokia jaunimo situacija šiandieninėje Europoje?

•

Kokias galimybes mokytis ir dalyvauti darbo rinkoje turi Europos Sąjungos
jaunimas?
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PROJEKTO „JAUNIMAS UŽ DEMOKRATIJĄ“ ORGANIZATORIAI
Projektą „Jaunimas už demokratiją“ organizuoja viešoji įstaiga „KAKAVA“, dienos centras
„Nendrė“ ir partneriai iš Latvijos – žiniasklaidos bendrovė „NEXT media group“, klubas
„Maja“.

Viešoji įstaiga „KAKAVA“ vienija aktyvų ir kūrybingą jaunimą, kuris generuoja
naujas idėjas ir jas įgyvendina.
Šiuo metu „KAKAVA“ nariai įgyvendina du Europos Komisijos remiamus projektus. Vienas
iš jų „Jaunimas už demokratiją“, kurio tikslas – supažindinti jaunimą su demokratijos
veikimo principais ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti savo šalies gyvenime.
Antrasis ir jau įpusėjęs – „Garsų fotografija“, kurio tikslas – neregius ir silpnaregius
supažindinti su jiems nauja meno rūšimi – fotografija. Projekto dalyviai fotografuoja juos
supančią aplinką, jos nematydami, o tik girdėdami. Neregių ir silpnaregių padarytos
nuotraukos eksponuojamos įstaigos svetainėje www.kakava.com.
Jei turite originalių idėjų, ieškote draugiškos ir atsakingos komandos joms įgyvendinti,
kreipkitės į mus – info@kakava.com.

Klubas „Māja” – vieningas jaunimas Europai (Latvija) – vienintelė visuomeninė
organizacija Latvijoje, kurios tikslas yra išpopuliarinti Europos vienybės mintį. Organizacija
užsiima jaunimo informavimu ir mokymu demokratijos, tolerancijos ir žmogaus teisių
temomis.
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„Nendrė“

-

nevyriausybinė organizacija, teikianti kompleksines socialines paslaugas

šeimai. Čia yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo centras ir vieta, kur
laisvalaikį gali leisti skirtingo amžiaus moksleiviai. Organizacijos darbuotojai teikia
individualias ir šeimos konsultacijas probleminėse situacijose, tarpininkauja krizinėse
situacijose, dirba su sunkaus būdo paaugliais. Mūsų kontaktai: Giedraičių g. 16A-6, Vilnius,
tel.: 852752282, e. paštas: nendre@post.5ci.lt.
Organizacijoje veikia merginų grupė, kurios pagrindiniai tikslai yra:
-

stiprinti merginų pasitikėjimą savimi ir sąmoningumą

-

suteikti merginoms galimybę tobulėti, išreikšti save per kūrybą

-

mokyti merginas demokratijos

-

padėti merginoms įveikti visus sunkumus, susijusius su paauglystės periodu

Ką sako merginos apie šią grupę?
Julija (15 metų): “Aš lankau merginų grupę dėl to, kad jaučiuos saugi, galiu susipažint su bendraamžiais,
išpasakoti savo problemas ir pasidalinti džiaugsmu. Mokomės bendrauti, linksmiau žiūrėti į gyvenimą,
mažiau liūdėti, energingiau gyventi ir judėti į priekį. Mes vaidiname, šokame, išbandome savo jėgas.”
Inesa (16 metų): “Lankau merginų grupę todėl, kad geriau būti grupėje, negu kažkur vaikščioti gatvėmis.
Man patinka lankyti šią grupę, nes ten galiu susirasti naujų draugių, galiu daug ko išmokti, galiu patarti, jei
reikia. Lankau merginų grupę jau 3 metus. Čia turiu galimybę skambinti pianinu, mokytis šokti, dainuoti. Čia
aš jaučiuosi laiminga ir saugi. Grupėje galime pasitikėti viena kita.”

„NEXT MEDIA GROUP” (Latvija) – žiniasklaidos bendrovė, kuri siekia žiniasklaidos ir
medijų priemonėmis skatinti jaunimo aktyvumą Latvijoje. „NEXT MEDIA GROUP”
įgyvendina projektus, ugdančius jaunimo visuomeniškumą ir politinį aktyvumą.
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