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Projekto tikslai – orientuoti jaunimą į tarpkultūrinio dialogo vystymą, Europos kultūrų
įvairov÷s pažinimą, mokymosi aplinkos kokyb÷s įvairinimą, savivaldybių atstovų dalyvavimą,
gvildenant jaunimui aktualius klausimus, skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą bei priimant
svarbius jauniems žmon÷ms sprendimus; skatinti jaunimą lavinti užsienio kalbų įgūdžius, naudoti
informacines technologijas, puosel÷ti tradicijas ir papročius.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – paįvairinti vietos jaunimo gyvenimą, įtraukiant jaunus
žmones į veiklas, paskatinti juos burtis į organizacijas, išsakyti savo poreikius ir problemas vietos
valdžios atstovams.
Projekto esm÷. Šis projektas sukūr÷ labai stiprius ryšius tarp šešių miestų partnerių
savivaldybių tarybų ir šių miestų jaunų žmonių. Kiekviename mieste jauni žmon÷s įkūr÷ jaunimo
klubus ar bendruomenių jaunimo tarybas, taip siekdami patraukti jaunuolius dirbti kartu. Šių šešių
savivaldybių jaunų žmonių (18-30 metų amžiaus) bendruomen÷s tur÷jo galimybę keistis id÷jomis,
žiniomis ir patirtimi. Projekto metu atsakingiems už miestų pl÷trą asmenims buvo organizuojami
seminarai, paskaitos, kad did÷tų jų žinios apie jaunimo gerov÷s didinimo galimybes.
Projektas skatino aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą kiekvieno miesto socialiniame gyvenime,
suteik÷ jiems galimybę panaudoti savo įgūdžius, laisvą laiką ir energiją, kad sudarytų sąlygas - kaip
aktyviems piliečiams - gyventi ir dirbti mažose bendruomen÷se.
Daugiau nei šimtas jaunuolių ir 50 jaunimo klubų vadovų ar savivaldybių tarybų narių buvo
išvykę į užsienį dalytis darbo patirtimi, skatinti dialogą tarp atskirų kultūrų.
Šie miestai partneriai sutelk÷ daug jauno amžiaus žmonių, motyvavo juos dalyvauti chorų ir
šokių klubuose, būti aktyviais tyr÷jais ir labiau pažinti savo bei kitų šalių kultūras. Į veiklą, ugdant
daugiakultūrę visuomenę, buvo įtraukti specialiųjų poreikių, neišvystytų geb÷jimų jaunuoliai, čia
gal÷ję ugdyti ir puosel÷ti savo socialinius, kultūrinius poreikius.
Projekto rezultatai: šešios savivaldyb÷s partner÷s kartu su jaunimo klubais vykd÷ bendrus
tyrimus apie jaunų žmonių poreikius, pateikti pasiūlymai ir id÷jos kuriant jaunimo klubus, išleistos
bendros knygos ir bendri CD ir DVD su jaunų žmonių dainomis, šokiais ir tyrimais, sukurtas
internetinis puslapis https://sites.google.com/site/grundtvigyouthinaction/ .
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