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Koks yra YOAC tikslas? 
      Projekto esmė – vadovaujančio partnerio patirtis 
organizuojant socialinę vasaros mokyklą – septynios dienos 
mokykloje ir bendras jaunų žmonių gyvenimas socialiniais ir 
politiniais klausimais, o po to – kelionė karavanu į vietas, 
susijusias su nagrinėjamomis temomis. Patirtys bus integruotos 
su kitų paprastų organizacijų metodikomis ir veiklomis, bus imtasi 
iniciatyvų, kuriomis bus siekiama užmegzti dialogą tarp jaunųjų 
dalyvių ir vietos valdžios institucijų. Kiekvienoje šalyje bus 
organizuojamos apskritojo stalo diskusijos su politikos 
formuotojais, kurių konkretus tikslas – sudaryti vietinius 
susitarimus dėl jaunimo įsitraukimo į politiką. Taip pat bus 
rengiamas Tarptautinis manifestas, kuriame bus apibendrinamos 
kiekvienoje teritorijoje pateiktos rekomendacijos. Visose projekte 
dalyvaujančiose šalyse taip pat bus organizuojami seminarai ir 
renginiai, siekiant aktyviai įtraukti jaunimą, politikos formuotojus 
ir vietos bendruomenę. Projektą nuolat papildys tarptautiniai ir 
nacionaliniai tinklaraščiai ir naujienlaiškiai, siekiant palaikyti ryšį 
su dalyviais ir pagerinti nacionalinį ir europinį jų pilietinio 
dalyvavimo aspektą. Projekto naudos gavėjai pirmiausia yra 
jaunos moterys ir vyrai (18–29 metų amžiaus), įskaitant ir 
turinčius mažiau galimybių, paprastos asociacijos ir NVO, taip 
pat vietos ir Europos sprendimus priimantys asmenys. 

 

YOAC 
svarbiausi 
momentai 

 

YOAC kyla iš pripažinimo, kad 
politinį dalyvavimą ir asmeninį 
įsitraukimą dažniausiai skatina 
stiprios emocijos, kurios savo 
ruožtu kyla iš realių išgyvenimų. 
Pradedant nuo jau egzistuojančios 
sėkmingos praktikos vietos 
lygmeniu, projektu norima 
paskatinti jaunimą dalyvauti 
politiniame gyvenime kuriant ir 
išbandant naują patirtinį politinio ir 
socialinio dalyvavimo modelį, kartu 
gerinant ryšį ir mainus tarp 
paprastų NVO ES lygmeniu. Taip 
pat siekiama užmegzti ryšį tarp 
jaunimo ir politikos formuotojų 
vietos ir ES lygmeniu projekto 
įgyvendinimo teritorijose: Italijoje, 
Kroatijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir 
Rumunijoje. 

 

 

Tikslai  

 

1. Politinio ir socialinio dalyvavimo patirties skatinimas 

2. Ryšių ir mainų tarp NVO stiprinimas ES lygmenyje  

3. Ryšio tarp jaunimo ir politikos formuotojų užmezgimas 

vietos ir Europos lygmenyje 

 

 

  



 

Laukiami rezultatai 

1. Produktus/rezultatus gamins patys partnerių 
organizacijų darbuotojai (visus skaitmeninius ir 
internetinius produktus kurs IKIGAI, turinti 
ilgametę platformų, modulių ir skaitmeninių 
mokymosi įrankių kūrimo patirtį) ir jaunimo 
darbuotojai, dirbantys šioje srityje. 

2. Pragyvenimo išlaidos, atitinkančios tvarumo 
idėją, apgyvendinimas pagal geriausios kainos 
principą. 

 

 

 

3. Visos apmokestinamos išlaidos yra 
griežtai susijusios su veiklos įgyvendinimu 
ir darbo paketų kūrimu ir atitinka kiekvienos 
šalies atlyginimus bei kainas. 

4. Planuojami 3 partnerių susitikimai, 
ketvirtasis vyks nuotoliniu būdu. Iš 
kiekvienos organizacijos dalyvaus 1 
atstovas (išskyrus renginį organizuojančius 
partnerius, kurie prireikus prisijungs su 
daugiau darbuotojų ir Pareiškėją, kuris į 
kiekvieną susitikimą atsiųs po 2 
darbuotojus). Skype konferencijos ir 
keitimasis medžiaga vyks Dropbox 
platformoje, tai užtikrins nuolatinį partnerių 
ryšį. 

 

 

 



 

YOAC pradinis 
susitikimas 

Pradinis susitikimas įvyko virtualiai, dėl covid-19 
apribojimų, vasario 16 d. Susitikimas prasidėjo projekto 
plano pristatymu, kurį parengė projektą koordinuojanti 
organizacija. Partneriai aptarė būsimus rezultatus, 
veiklas ir darbo pasidalijimą. 

 

Projekto partneriai Ko tikėtis toliau? 

Association SULLE ORME (IT),  

Instituto IKIGAI (ES),  

MANO EUROPA (LT),  

Save the Children Romania – SCR (RO),  

BREZA Association (HR) 

Municipality of Soave (IT) 

Projekto komanda pradėjo rengti dalyvių atranką ir 
planuoti kitą tarptautinį susitikimą Italijoje. Taip pat 
vyksta vertinimo komandos kūrimas ir atranka. 
Komanda taip pat kuria internetinę platformą. 

 

KAIP NEPRALEISTI NAUJIENŲ? 

Pamėk mūsų Facebook puslapį: Youth on a caravan | 
Facebook 
 
Sek mus Instagram: YOAC Project | Instagram 
 
Apsilankyk interneto svetainėje: Home English – yoac-
erasmus.eu 

 
 
 

https://www.facebook.com/YOAC-Youth-on-a-caravan-102953252353052/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/yoac.project/?hl=en
http://www.yoac-erasmus.eu/
http://www.yoac-erasmus.eu/

