
  

Projektas «From Eurosceptism to Euro-Curiosity» finansuotas remiant 
Europos Sąjungai pagal programą "Europe for Citizens"  

  

Taikoma antrai krypčiai – 2.2 Priemonė "Miestų tinklai"  

2.3 Priemonė "Pilietinės visuomenės projektai"  

1 kryptis – " Europos prisiminimas"  
  

  

Parengiamosios veiklos: veiklose dalyvavo 6 dalyviai.   
Vieta / datos: MS Teams, 2020 m. kovo 16 d.  
Trumpas aprašymas: Parengiamajame susitikime dalyvavo keturios partnerių organizacijos iš trijų Europos šalių: 

„Valo-Valmennusyhdistys“ ir „Vamlas“ iš Suomijos, „Polish National Federation for Solving the Problem of 

Homelessness“ iš Lenkijos ir VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ iš Lietuvos. Susitikimo metu 

projekto komanda turėjo galimybę susipažinti su dalyviais ir projekto tikslais. Kaip svarbus ir aktualus dalykas, 

buvo aptarta Covid-19 situacija ir galimi projekto įgyvendinimo pakeitimai. Į darbotvarkę buvo įtraukta informacija 

apie finansinę paramą, gautą iš projekto „Europe of citizens“, diskusijos apie informacijos viešinimą ir tolesnius 

projekto veiksmus.  

 

Renginiai:  
Šio projekto metu buvo surengti šeši renginiai: 

  

1 renginys  

Dalyviai: renginyje dalyvavo 26 žmonės, iš jų 6 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 12 dalyvių iš Helsinkio, 3 iš 

Tamperės (Suomija) ir 5 iš Šiaulių (Lietuva). 

Vieta / data: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2020-03-30 – 2020-03-31. 

Trumpas aprašymas: įvadinio renginio tikslas – aptarti projekto tikslus. Pagrindinis projekto tikslas – paaiškinti ir 

diegti ES vertybes jos piliečiams ir pozityvų požiūrį į ES. Tikslas būtų pasiektas renkant istorijas ir vykdant 

dalyvaujamąjį vertinimą. Renginio pradžioje keturi partneriai pristatė savo organizacijas. Taip pat buvo pristatyti 

pasakojimų rinkimo metodai bei prasmingiausios istorijos analizės ir atrankos planai. Be to, projekto komanda 

diskutavo apie socialinių tinklų paskyrų ir tinklalapio kūrimą informacijai viešinti. 
  

2 renginys  

Dalyviai: renginyje dalyvavo 27 žmonės, iš jų 7 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 13 dalyvių iš Helsinkio, 2 iš 

Tamperės (Suomija) ir 5 iš Šiaulių (Lietuva). 

Vieta / data: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2020-05-28.   
Trumpas aprašymas: renginio tikslas buvo supažindinti projekto partnerius su dalyvaujamojo vertinimo metodu, 

kuris buvo pasirinktas istorijų rinkimui ir tyrimui. Renginio metu projekto tyrėjas pristatė metodą ir padėjo 

dalyviams naudotis virtualia mokymosi platforma Moodle, siekiant daugiau sužinoti apie metodą ir jo taikymą.  

 

3 renginys  

Dalyvavimas: renginyje dalyvavo 26 žmonės, iš jų 6 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 13 dalyvių iš Helsinkio, 3 iš 

Tamperės, 1 iš Turku miesto (Suomija) ir 3 iš Šiaulių (Lietuva). 
Vieta / data: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2020-06-17.  
Trumpas aprašymas: trečiojo renginio tikslas buvo, kad projekto partneriai įgytų dar daugiau žinių apie 

dalyvaujamojo vertinimo metodą. Projekto komanda apsvarstė iki tol įgytą mokymosi patirtį. Renginio metu 

partneriai taip pat praktikavosi, kaip reikia rinkti klientų istorijas.  

 

4 renginys  

Dalyviai: renginyje dalyvavo žmonės, iš jų 8 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 11 dalyvių iš Helsinkio, 5 iš Tamperės 

(Suomija) ir 12 iš Šiaulių (Lietuva). 



Vieta / datos: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2021-03-03.  
Trumpas aprašymas: ketvirtasis susitikimas buvo surengtas siekiant iš 80 šio projekto istorijų išrinkti 1 

prasmingiausią. Prasmingiausia yra ta istorija, kuri geriausiai apibūdina kliento mintis apie ES vaidmenį jo 

gyvenime. Dienos pradžioje kiekviena nevyriausybinė organizacija papasakojo, kokią klientų istoriją išrinko kaip 

prasmingiausią ir kodėl. Komentarai apie keturias istorijas buvo surinkti į bendrą Padlet puslapį. Tikslas buvo 

atskleisti skirtingas kiekvienos istorijos perspektyvas. Remdamiesi pateiktomis istorijomis ir Padlet užrašais, 

dalyviai dirbo mažose grupėse, kur kartu aptarė istorijas ir jų reikšmes. Tada kiekviena grupė pristatė savo 

apmąstymus ir istoriją, kuri, jų nuomone, buvo prasmingiausia.  
  

5 renginys  

Dalyviai: renginyje dalyvavo 16 žmonių, iš jų 6 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 6 dalyviai iš Helsinkio, 3 iš Tamperės 

(Suomija) ir 1 iš Šiaulių (Lietuva). 

Vieta / data: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2021-06-02.  

Trumpas aprašymas: penktojo renginio tikslas buvo apmąstyti projekto eigą. Kiekviena organizacija partnerė 

pristatė ir aprašė savo viziją. Kartu buvo aptarta projekto plėtra. Projekto komandai buvo priminta apie tvarkaraštį 

ir apie sekantį bei paskutinį renginį kaip baigiamąjį seminarą. 

  

6 renginys   

Dalyviai: renginyje dalyvavo 43 žmonės, iš jų 8 dalyviai iš Zabžės (Lenkija), 8 dalyviai iš Helsinkio, 13 iš 

Tamperės, 1 iš Turku miesto (Suomija) ir 13 iš Šiaulių (Lietuva). 

Vieta / data: renginys vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2021-06-23.  
Trumpas aprašymas:  paskutinis projekto renginys buvo baigiamasis internetinis seminaras. Renginio metu buvo 

aptarta visa projekto eiga ir kai kurios svarbios istorijose išryškėjusios temos, pavyzdžiui, ES vertybės. Projekto 

komanda aptarė prasmingiausią istoriją, taip pat buvo pristatyti vietiniai rezultatai. Baigiamajame internetiniame 

seminare taip pat buvo diskutuojama apie projekto poveikį ir naujas idėjas galimiems ateities projektams.  

  

  


