Europa
piliečiams
Europos Sąjunga finansavo projektą „Europos Sąjunga: bendra praeitis
dabartis ir ateitis“ pagal
programą „Europa piliečiams“
Taikoma 2 kryptis 2.1. Miestų partnerystės priemonė
Parengiamoji veikla – EUCome4U susitikimo pradžia
Dalyvavimas: projekte susitiko 7 dalyviai:
1 dalyvis š Potsdamo (Vokietija)
1 dalyvis iš Porto (Portugalija)
1 dalyvis iš Madrido (Ispanija)
1 dalyvis iš Vilniaus (Lietuva)
1 dalyvis iš Ronos (Italija)
2 dalyviai iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
Vieta/datos: susitikimas vyko Sofijoje, Bulgarija nuo 06/11/2019 iki 08/11/2019
Trumpas aprašymas:
Parengiamosios veiklos tikslas buvo suburti visų partnerių atstovus keistis idėjomis, paskirstyti atsakomybes ir
nustatyti detalų projekto tvarkaraštį. Tikslinės grupės ir renginiai pagal šalis partneres buvo patikslinti ir patvirtinti.
Taip pat buvo aptartos tinkamos tyrimo priemonės, metodika, parengtos tarptautinių renginių programos. Partneriai
parengė projekto svetainės ir FB puslapio maketą, nurodė poveikio rodiklius, susitarė dėl projekto etikos kodekso ir
sklaidos plano. Partneriai aptarė ir susitarė dėl lydinčių renginių kiekvienai šaliai ir aptarė būtiną pasirengimą.
Partneriai taip pat susitarė dėl projekto logotipo, kurį sukūrė jaunuolis iš Ispanijos. Susitikimo pabaigoje visi partneriai
(patyrę ir naujokai) aiškiai suprato skaidrią EUCom4U projekto veiklų logistiką. Koordinatorius išsamiai išaiškino
biudžeto reglamentą, EIC ir kiekvienas partneris pasirašė partnerystės sutartis. Taip pat buvo patvirtinta projektų
vertinimo strategija ir nacionalinių komandų darbo metodai.

Taikoma 2 kryptis 2.2 Miestų tinklų priemonė
2.3. Pilietinės visuomenės projektų priemonė
1 kryptis. Europos atminimas

Pagal šį projektą įgyvendinti 6 renginiai:
1 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 26 asmenys:
4 dalyviai iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
2 dalyviai iš Romos (Italija)
3 dalyviai iš Porto (Portugalija)
17 dalyvių iš Potsdamo (Vokietija)
Vieta/data: renginys vyko Potsdame, Vokietija nuo 09/06/2020 iki 11/09/2020
Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo suteikti dalyviams erdvę atviroms diskusijoms ir dalijimuisi žiniomis, analizėmis ir atvejų
analizėmis, kurios yra labai svarbios dinamiškoje 1989–1990 m. 1990 m. Vokietijos susijungimas ir jo svarba
VIENYBĖJE Europoje buvo diskusijos pagrindas. Taip pat buvo siekiama suteikti galimybę įveikti nacionalinį
suvokimą apie devintojo dešimtmečio demokratines revoliucijas, skatinant kultūrų dialogą ir abipusį istorinių faktų
supratimą iš Europos perspektyvos. Universiteto studentai, nevyriausybinių organizacijų atstovai,
suinteresuotosios šalys ir žurnalistai pasidalino savo atradimais apie Berlyno sienos griuvimą ir Vokietijos
susijungimą. Renginio dalis buvo pasakojimai žodžiu ir dalijimasis liudininkų pasakojimais. Antrąją dieną visi
tarptautiniai ir vietiniai dalyviai vaikščiojo palei sieną ir išgirdo dviejų liudininkų, tuo metu gyvenusių dviejose sienos
pusėse – Rytų ir Vakarų Vokietijos – bendrus prisiminimus. Renginys sustiprino dalyvių žinias apie ES istoriją,
bendras vertybes ir bendrus likimus.
2 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 50 dalyvių:
2 dalyviai iš Romos (Italija)
3 dalyviai iš Potsdamo (Vokietija)
4 dalyviai iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
41 dalyvis iš Porto (Portugalija)
Vieta/data: renginys vyko Porto, Portugalijoje nuo 17/09/2020 iki 19/09/2020
Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo supažindinti su EP vaidmeniu ir jo funkcijomis šiais laikais bei pasidalinti tyrimais apie
politines tendencijas ir tendencijas EP rinkimuose per daugelį metų ir ieškoti Europos šiandienos paaiškinimo.
Tarptautinis seminaras pažymėjo pirmuosius tiesioginius EP rinkimus 1979 m. ir jo reikšmę vienybei. Dalyviai iš 4
šalių pasidalino nuomonėmis, analize ir politiniais lūkesčiais, susijusiais su nauju EP vaidmeniu po Lisabonos
sutarties. Remiantis 1979 m. EP rinkimais ir pokyčiais, kuriuos rinkimai atnešė Sąjungai ir piliečiams, buvo
nagrinėjamos rinkėjų dalyvavimo tendencijos ir tendencijos per metus, taip pat buvo aptarta „informuoto“ rinkėjų
elgesio svarba. Ypatinga dalyvavimo dvasia buvo nagrinėjama jaunimo skatinimo viešajame gyvenime
modeliuose, paremtuose rinkimų EP istorija. Atvirų debatų aplinkai ir aktyviems jaunimo debatams apie mūsų
bendrą ateitį buvo svarbu didinti žinias apie pirmųjų tiesioginių EP rinkimų didelę reikšmę Sąjungos ateities raidai.
Antrąją dieną tarptautiniai dalyviai turėjo istorijos medžioklę Porto mieste. Praplėsti renginio temos diskusiją ir
pagilinti jaunimo supratimą už aktyvų dalyvavimą Vienybės gyvenime ir balsavimo svarbą, vyko jaunimo sesija
(dėl sanitarinių grupių susibūrimų apribojimų).
3 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 79 dalyviai:
3 dalyviai iš Potsdamo (Vokietija)
3 dalyviai iš Madrido (Ispanija)
2 dalyviai iš Atėnų (Graikija)
1 dalyvis iš Bolonijos (Italija)
4 dalyviai iš Porto (Portugalija)
3 dalyviai iš Craiova (Rumunija)
63 dalyviai iš Veliko Tarnovo ir jo apylinkių (Bulgarija)
Vieta/data: renginys vyko Arbanasyje ir Veliko Tarnovo, Bulgarija nuo 21/10/2020 iki 23/10/2020

Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo pagilinti žinias apie logistikos žingsnius, kuriais gimė ES pagrindinių teisių chartija, pristatyti
kitus reikšmingus projekto metu išnagrinėtus metus ir pasidalinti piliečių požiūriu, rūpesčiais ir grėsmėmis dėl
Europos ateities. . Tarptautinė konferencija apibendrino analizę, lyginamąjį tyrimą, kėlė klausimus ir dalinosi
atsakymais Europos istorijos, praeities, šių dienų ir ateities temomis. Tarptautiniai dalyviai kartu su politikais,
politikos formuotojais, verslo suinteresuotosiomis šalimis ir pilietinės visuomenės lyderiais komentavo pamatines
pamatines vertybes ir jų gyvybingumą kasdieniame gyvenime; atsakomybę ir pareigas bei teises. Renginys perėjo
į du etapus dėl sanitarinių apribojimų, taikomų grupiniams susibūrimams. Jaunimui vyko seminaras ir simuliacinis
žaidimas apie ES pagrindinių teisių chartiją. Jaunuoliai parengė Jaunimo ES pagrindinių teisių chartijos projektą,
kuris buvo aptartas ir pristatytas plenarinėje sesijoje. Plenarinėje sesijoje su tarptautiniais ir vietiniais dalyviais
buvo diskutuojama apie ES chartiją diskusijų apie Europos ateitį kontekste. Antrą dieną buvo surengta istorijos
medžioklė. Dalyviai aplankė istorinį pastatą, kuriame buvo priimta pirmoji Bulgarijos demokratinė konstitucija, ir
kitas demokratijos kelio vietas. Aktyvus europinis pilietiškumas ir piliečių aktyvumo svarba, piliečių suvokimo apie
vertybes atgimimas buvo renginio esmė.
4 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 27 dalyviai:
2 dalyviai iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
2 dalyviai iš Potsdamo (Vokietija)
5 dalyviai iš Madrido (Ispanija)
2 dalyviai iš Porto (Portugalija)
1 dalyvis iš Slovakijos
1 dalyvis iš Švedijos
14 dalyvių iš Romos (Italija)
Vieta/data: renginys vyko Romoje, Italijoje nuo 20/10/2021 iki 22/10/2021
Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo praturtinti žinias apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir jų ateities raidą, kaip tai mato EK,
remiantis dalijimusi žiniomis ir pažintiniu vizitu Ekonominės sąjungos pradžioje. Viso forumo metu buvo pateikti
duomenys apie to meto žmonių lūkesčius, taip pat išnagrinėtos septintojo dešimtmečio svajonės ir lūkesčiai, kaip
toli Sąjunga nueis. Istorinis faktų perskaitymas, palyginti su turimomis apklausomis ir to laikotarpio duomenimis,
buvo turtinga dirva diskusijoms apie įvairius šių dienų integracijos aspektus ir leido dalyviams pažymėti raidą.
Forumas kėlė supratimą apie šiuolaikinę ekonominę politiką, pažindamas vertybes steigimo sutarčių pradžioje ir
metu. vyko pažintinis vizitas į Palazzo dei Conservatori (Campidoglio) (kur buvo pasirašyta Europos ekonominės
bendrijos steigimo Romos sutartis). Per dvi dienas plačiajai visuomenei buvo atidaryta Investicijų plano nuotraukų
paroda su 28 fotografijomis iš Investicinio fondo finansuojamų projektų, žyminčių Sąjungos ateitį.
5 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 110 dalyvių:
1 dalyvis iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
4 dalyviai iš Romos (Italija)
1 dalyvis iš Potsdamo (Vokietija)
1 dalyvis iš Porto (Portugalija)
103 dalyviai iš Madrido ir jo apylinkių (Ispanija)
Vieta/data: renginys vyko Madride, Ispanijoje nuo 17/11/2021 iki 19/11/2021
Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo didinti ir gilinti žinias apie Sąjungos pradžią žymintį istorinį laikotarpį, jo priežastis ir eigą,
siekiant sužinoti apie Sąjungos steigėjus ir jų svajones dėl Vienybės. Šiuo tarptautiniu renginiu buvo paminėti
pirmieji Europos integracijos žingsniai, pradedant 1948 m. Hagos kongresu, pažymint Roberto Šumano
deklaraciją kaip nepaprastą kertinį Europos integracijos akmenį. Jauni studentai, mokslininkai, piliečiai susirinko
ir aptarė šiuos ankstyvuosius Europos integracijos filosofijos žingsnius, kurie po Antrojo pasaulinio karo atvedė į
VIENYBĘ ir TAIKĄ. Renginys paskatino geriau suprasti realijas, intervencijas ir iššūkius po Antrojo pasaulinio karo
ir suprasti Hagos VIENYBĖS idėją ir taiką kaip Europos vertybę, kaip dabartinį ES vaidmenį.

6 renginys
Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 57 dalyviai:
2 dalyviai iš Veliko Tarnovo (Bulgarija)
2 dalyviai iš Potsdamo (Vokietija)
2 dalyviai iš Romos (Italija)
51 dalyvis iš Vilniaus ir Marijampolės (Lietuva)
Vieta/data: renginys vyko Vilniuje, Lietuva nuo 24/02/2022 iki 26/02/2022
Trumpas aprašymas:
Renginio tikslas buvo pagerinti supratimą ir žinias apie ES plėtros procesą, praturtinant dalyvių žinias apie skirtingų
valstybių narių plėtros istoriją ir jos įtaką tolesniam VN integracijos procesui. Gilią ir emocingą diskusiją sukėlė tai,
kad atvykimo dieną Lietuva paskelbė nepaprastąją padėtį dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. Taigi pagrindinės temos
buvo taika, kiekvieno europiečio moralinė pareiga ją saugoti. Daug diskusijų iškėlė plenarinė paskaita nuo penktojo
iki šeštojo plėtros etapo ir galimybės Ukrainai pradėti stojimo derybas. Diskusijos metu buvo apžvelgtas ne tik stojimo
procesas ir ES įtaka stojančiųjų šalių demokratizacijos ir europėjimo procesui, pilietinių veikėjų vaidmuo, bet ir
vidutinio Europos piliečio vaidmuo veikti ir prisidėti prie taikos ir jos apsauga. TAIKA buvo renginio esmė. Įvyko
istorinis mitingas, kuriame buvo nagrinėjami Lietuvos pranašumų stojimo į Europą lygmeniu atvejai. Vyko jaunimo
diskusija „Ką man daro Europa“, kuri padidino dalyvių supratimą ne tik apie ES plėtros procesą, bet ir apie aktyvių
piliečių vaidmenį prisidedant prie Sąjungos plėtros ir pasiekimų.

