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Tau prieš akis – galimybės.
Galimybės veikti tam, kad tavo bendruomenė, šalis, Europa  
ir visas pasaulis būtų geresne vieta gyventi kiekvienam.

Skaityk ir sužinok, kaip gali savo idėjas paversti realybe:
 y įgyvendindama(s) nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 y savanoriaudama(s) užsienyje; 
 y dalyvaudama(s) jaunimo mainuose;
 y nemokamai traukiniais keliaudama(s) po Europą.
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„Europos solidarumo korpusas“. 
Solidarumo projektai

Kas tai?
Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių 
grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei nau-

dingas projektas, kurio įgyvendinimą finansiškai 
remia Europos Sąjunga pagal programą „Europos 
solidarumo korpusas“.

Solidarumo projektas gali apimti bet kokios rūšies 
veiklas: socialines, kultūrines, sporto, aplinkosau-

gos, kt. – svarbu, kad jis būtų vertingas vietos 
bendruomenei – spręstų problemą, skatintų atski-
rų gyventojų grupių bendradarbiavimą.

Kam skirta?
Solidarumo projektą inicijuoti ir įgyvendinti gali 
jaunimo (18–30 metų amžiaus) grupės, sudarytos 
iš ne mažiau kaip 5 žmonių. Tačiau į projekto veik

las jaunuoliai gali įtraukti ir kito amžiaus savo 
bendruomenės narius, pavyzdžiui, padėti senjo-

rams ar bendruomenės vaikams.

Kiek trunka?
Solidarumo projekto veiklos gali trukti 2–12 
mėnesių.

Nauda
Jaunam žmogui – tai galimybė savo laiką bei 
energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie 
problemos, matomos artimoje aplinkoje, spren-

dimo ir tuo pačiu ugdyti savo darbo komandoje, 
laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, 
savirefleksijos ir kitus įgūdžius.
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Pavyzdys
Dar būdama veterinarinės medicinos studentė 
(dabar jau veterinarijos gydytoja) šilališkė Ieva 
Urbonaitė savo gimtajame mieste pasigesdavo 
šunų vedžiojimodresavimo aikštelės. Atlikdama 
praktikas veterinarijos klinikose iš žmonių klau-

simų ji suprato, kad žmonėms trūksta žinių apie 
šunų auginimą, priežiūrą, dresavimą. Vieną dieną 
Ieva sužinojo apie solidarumo projektų galimybes 
spręsti bendruomenėms aktualias problemas. 

„Supratau, kad tai galimybė išspręsti šią proble-

mą: įkurti aikštelę bei pradėti edukuoti vietos 
bendruomenę“, – pasakojo Ieva. Mergina subūrė 
bendraminčių būrelį, kreipėsi į Šilalės rajono 
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ vadovę, kad ji palydėtų inici-
atyvius jaunuolius paraiškos teikimo ir finansinių 
reikalų tvarkymo procese. Taip gimė solidarumo 

„Septintas kadras“ nuotr.

projektas „O dabar – leisk man“, kurio oficialus 
pavadinimas „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės 
rajono savivaldybėje“. 

Gavę finansavimą pagal „Europos solidarumo 
korpuso“ programą jaunuoliai surengė dešimt 
su gyvūnų gerove ir priežiūra susijusių edukaci-
nių pamokų. Bendraminčiams pavyko užmegzti 
ryšius su miesto savivalda, kuri iniciatyvai skyrė 
papildomo finansavimo – taip buvo įkurta šunų 
vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, surengta jos 
atidarymo šventė. „Esame nuoširdžiai dėkingi, 
kad buvote kartu su mumis, mokėtės, atradote, 
susipažinote vieni su kitais ir galbūt iš naujo paži-
note savus gyvūnus, – pabaigusi projektą visiems 
projekte dalyvavusiems žmonėms rašė Ieva. – Šis 
projektas leido ir mūsų komandai savyje atrasti 
naujus gabumus, patirti naujus išbandymus, 
išmokti naujų dalykų ir užaugti vidumi“.  

2

Išvystoma projekto idėja, kylanti iš vietinės  
bendruomenės poreikių.

4

Projekto idėja aprašoma paraiškoje dėl finansavimo.

6

Gaunamas atsakymas dėl finansavimo.

7

Jei atsakymas teigiamas – štai tau ir galimybė 
idėją paversti realybe!

1

3

5

Suburiama ne mažesnė nei 5 jaunų (18–30 m.)  
žmonių grupė

Surandama globojanti organizacija (ja gali būti bet kokia 
organizacija, su kuria jaunimo grupė turi patikimą san-

tykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, 
įvairios NVO ir pan. Teikiant projekto paraišką ji turės 

atlikti teisinio atstovo vaidmenį, o jei bus gautas projekto 
finansavimas – ir padėti jaunuoliams pasirašyti dotacijos 
sutartį, tvarkytis su finansais, įsipareigojimais).

Paraiška pateikiama iki nustatyto termino.

Kaip viskas vyksta?

Nuo ko pradėti?
Pirmiausia užsuk į www.solidaru-

mokorpusas.lt ir atidžiai susipa-

žink su pateikta informacija.

Jeigu kyla klausimų, susisiek su „Eu-

ropos solidarumo korpuso“ koordina-

torėmis (iais) Lietuvoje. Jų kontaktus 
rasi www.solidarumokorpusas.lt 
skiltyje „Kontaktai“.

http://www.solidarumokorpusas.lt
http://www.solidarumokorpusas.lt
http://www.solidarumokorpusas.lt
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„Europos solidarumo korpusas“.  
Savanorystė užsienyje

Kas tai?
Tai galimybė prasmingai ir naudingai praleisti 
laiką padedant kitiems.

Jaunam žmogui tarptautinė savanorystė leidžia 
praplėsti akiratį, susipažinti su kitomis kultū-

romis, pramokti užsienio kalbos, įgauti sava-

rankiško gyvenimo patirties, užmegzti naujas 
pažintis, įgyti naujų įgūdžių.

Savanoriaujama neatlygintinai, tačiau progra-

ma „Europos solidarumo korpusas“ padengia 
visas su dalyvavimu pasirinktame projekte 
susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, 
vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir 
sveikatos draudimą. Taip pat gausi kišenpini-
gius, maistpinigius.

Kam skirta?
„Europos solidarumo korpuso“ savanorystės 
galimybe pasinaudoti gali 18–30 m. asmenys.

Kur galima savanoriauti?
Savanoriauti galima Europos Sąjungos šalyse 
ir šalyse Partnerėse.

Projektai, kurie kviečia prisijungti savanorius, 
įvairūs: socialiniai, kultūros, sporto, aplin-

kosaugos, žmogaus teisių ir t.t. – tad turi 
galimybę rinktis.

Pavyzdys
Paulina į savanorystę Slovakijoje per „Euro-

pos solidarumo korpusą“ išvyko iškart po 
gimnazijos baigimo. Ten ji praleido vienuolika 
mėnesių. Dėl koronaviruso pandemijos daug 
veiklų negalėjo vykti, todėl merginai ir kitiems 
savanoriams teko improvizuoti, kaip prisitaikyti 
prie pasikeitusių aplinkybių.  

Kartu su kitomis savanorėmis Paulina kūrė 
vaizdo įrašus, kuriuos skelbė „Youtube“ platfor-
moje: mokymai, kaip gaminti tradicinius įvairių 
šalių patiekalus, kalbų pamokėlės; žiūrovus 
ji supažindino ir su gražiausiomis Slovakijos 
vietomis. Savanoriaudama su bendramintė-

mis Paulina surengė internetinį seminarą apie 

žalias, ekologiškas idėjas, kurias kiekvienas gali 
įtraukti į savo gyvenimą. Jai teko prisidėti prie 
dviejų festivalių organizavimo ir įgyvendinimo. 

Paulina: „Savanoriaudama išmokau daug naujų 
dalykų, įgijau įgūdžių, kurie pravers įvairiose 
gyvenimo situacijose, sukūriau kūrinių, kurie, ti-
kiuosi, turės išliekamąją vertę ir pravers daugeliui 
žmonių. Slovakijoje atradau draugų, su kuriais, 
tikiu, bendrausime ne vieną dešimtmetį. Su jais 
aplankėme daug gražių vietų Slovakijoje, nekan-

traujame pažinti ir vienas kito gimtąsias šalis. 
Laikas praleistas Slovakijoje leido geriau suprasti 
save, atrasti kelią į ateities svajones. Tad jei vis 
dar dvejoji, ar išvažiuoti savanoriauti, nedvejok ir 
pasirink išvykti“.

Asmeninio albumo nuotr. 
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Kiek trunka?
Savanoriška veikla gali trukti nuo 2 savaičių iki 
12 mėnesių – priklausomai nuo to, kokį projek-

tą pasirinksi:

 y Individuali savanoriška veikla dažniausiai trun-

ka nuo 2 iki 12 mėnesių. Šia galimybe galima 
pasinaudoti tik vieną kartą. 

 y Grupinė savanoriška veikla trunka nuo 2 
savaičių iki 2 mėnesių. Sudalyvavus savano-

rių grupės veikloje, ateityje galima dalyvauti 
individualiame ilgalaikiame projekte.

A. 
Laukti pasiūlymo iš organizacijos, kuri atsižvelgusi į duomenų bazėje pateiktą informaciją, 
susisieks su tavimi ir pasiūlys dalyvauti projekte (gali užtrukti).

B. 
Ieškoti priimančios organizacijos ir dominančio projekto kitoje šalyje savarankiškai, 
naršant toje pačioje duomenų bazėje.

C. 
Kreiptis į organizaciją Lietuvoje, kuri padės surasti dominantį projektą, greičiau sukon-

taktuoti su jo organizatoriais ir pasiruošti išvykimui. Lietuvos siunčiančių organizacijų 
sąrašą rasi www.solidarumokorpusas.lt svetainėje arba nuskenavęs (usi) šį QR kodą.

Kaip viskas vyksta?
Pirmiausia užsiregistruok „Europos solidarumo 
korpuso“ duomenų bazėje. Prisijungęs (usi) prie 
sistemos papasakok apie save: pasirink projektų 
temas, kurios tau atrodo įdomios, taip pat šalis, 
kuriose norėtume savanoriauti – taip rasi geriau-

siai tau tinkantį projektą.

Kas tai?
Taip vadinamas jaunimo inicijuotas projektas, kuriuo 
skatinamas jaunimo dalyvavimas vietiniuose, nacio-

naliniuose ar Europos demokratiniuose procesuose ir 
kurio įgyvendinimą finansiškai remia Europos Sąjunga 
pagal programą „Erasmus+“. Projektas gali būti naci-
onalinis arba tarptautinis (organizuojamas kartu su 
užsienio partneriais).

Kokias veiklas galima  
įgyvendinti projekto metu?
Projektu gali būti įgyvendinamos viena ar kelios veik
los. Jos gali būti tiek fizinio dalyvavimo reikalaujan-

čios, tiek virtualios. Keli veiklų pavyzdžiai: diskusijos, 
mokymai, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, informuo-

tumo didinimo kampanijos, įvairaus pobūdžio rengi-
niai įtraukiant sprendimų priėmėjus ir pan. 

Toliau turi tris variantus:

„Erasmus+”.  
Jaunimo dalyvavimo veiklos

Kur pasisemti įkvėpimo?
Jaunimo dalyvavimo projektai gali būti 
ir paprastesni, apimti tik vieną ar kelias 
veiklas. Pavyzdžių, kuriuose projektus 
sumanė ir įgyvendino jaunuoliai iš kitų 
šalių, ieškok šiame puslapyje: https://
participationpool.eu/projects arba nu-

skenavęs (usi) šį QR kodą:

http://www.solidarumokorpusas.lt
https://participationpool.eu/projects
https://participationpool.eu/projects
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Pavyzdys
Projekto „Misija (ne)įmanoma: jaunimui drau-

giškos bendruomenės“ iniciatoriai matė, kad 
tarp skirtingų kartų, kalbinių bendruomenių bei 
institucijų kartais stinga dialogo, kuris yra labai 
svarbus bendruomenių įsitraukimui ir įgalini-
mui. Jie ieškojo būdų, kaip paskatinti jaunimo 
dalyvavimą, kad  įvairių bendruomenių jaunieji 
nariai galėtų dalyvauti juos liečiančių sprendimų 
priėmimuose, kartu kurti savo gerovę ir patys 
galėtų prisidėti prie visuomenei naudingų darbų; 
kad jaunuoliai patys įsitrauktų į jaunimo politikos 
vykdymo procesus Lietuvoje.

Buvo sudėliotas veiksmų planas, rasti partneriai, 
projekto dalyviai, pateikta paraiška ir gautas 
finansavimas projekto veikloms, kurios subūrė 
dalyvius iš Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Trakų 
rajonų ir Klaipėdos bei Visagino miestų savival-
dybių. Vienoje iš projekto veiklų – mokymuose, 
buvo kalbėta apie dialogą europiniu, nacionaliniu 

ir savivaldos lygmeniu, diskutuojama, kodėl svarbu 
išklausyti kitų nuomonę, kaip tinkamai perteikti 
savo interesus. Mokymuose dalyvavo asmenys 
iš daugiakultūrių Lietuvos bendruomenių, kuriose 
gyvena rusakalbiai ir lenkakalbiai. Įgiję žinių ir 
reikiamų įgūdžių, grįžę į savo vietines bendruome-

nes bei organizacijas, dalyviai vedė užsiėmimus, 
kūrė tinkamą aplinką dialogui tarp skirtingų kartų, 
institucijų, kalbinių grupių. Taip pat projekto daly-

viai įsitraukė ir į kitas projekto veiklas, kurios buvo 
organizuojamos jų savivaldybėse. Veiklų metu 
sukurta neformali erdvė jauniems žmonėms bei 
valdžios atstovams pasikalbėti rūpimais klausi-
mais, kartu generuoti ir įgyvendinti bendruomenei 
naudingas idėjas.

Projektą įgyvendino Politikos tyrimų ir analizės 
institutas. Dalyviai įgijo žinių apie dialogo kūrimą 
savo bendruomenėje, tarpžinybinį bendradarbiavi-
mą, bendruomenių stiprinimą ir įgalinimą. 

Kaip viskas vyksta?

2

Projekto idėja aprašoma paraiškoje dėl finansavimo

3

Paraiška pateikiama iki nustatyto termino

5

Jeigu atsakymas teigiamas – štai tau ir galimybė 
idėją paversti realybe!

1

4

Kartu su komanda išsigryninama norimo 
įgyvendinti projekto idėja

Gaunamas atsakymas dėl finansavimo

Politikos tyrimų ir analizės instituto nuotr. 

Nuo ko pradėti?
 y Pirmiausia susipažink su „Erasmus+“ programos vadovu (jaunimo dalyva-

vimo veiklos – p. 149) – čia rasi detalią informaciją apie projektui keliamus 
reikalavimus, finansavimo sąlygas, terminus ir kt.

 y Jeigu kyla klausimų, susisiek su „Erasmus+“ koordinatore (iumi) Lietuvoje. 
Jų kontaktus rasi www.erasmusplius.lt skiltyje „Kontaktai“. 

https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/04/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf
http://www.erasmus-plius.lt
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„Erasmus+“.  
Jaunimo mobilumo projektai. 
Jaunimo mainai

Kas tai?
„Erasmus+“ suteikia galimybes ugdytis ir patirti 
tarptautinius mainus ne tik mokantis aukštojoje, 
profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje, bet 
ir neformalioje aplinkoje, neformaliais būdais, 
savaime. Jaunimo mainų veiklos – tai disku-

sijos, patirties mainai su jaunimu iš kitų šalių 
tuo pačiu ugdant ir savo kompetencijas, įvairių 
sričių įgūdžius.  Organizacijos ir neformaliosios 
jaunimo grupės gali gauti paramą projektams, 
pagal kuriuos įvairių šalių jaunimas gali dalyvauti 
tarptautiniuose mainuose ir mokytis už savo 
formalios švietimo sistemos ribų. 

Kokias veiklas galima  
įgyvedinti projekto metu?
Jaunimo mainų metu, susirinkę 521 d. laikotar-
piui, dalyviai gilinasi į jiems įdomią temą pasitelk-

dami įvairius neformalaus ugdymo būdus. Tai 
gali būti praktinės užduotys, diskusijos, vaidme-

nų žaidimai, vaidinimai, veiklos gryname ore ir 
kitokie deriniai. Nagrinėjama pasirinkta, jaunimui 
aktuali tema, pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finan-

sinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos 
gyvensenos ir kt.

Kas gali įgyvendinti  
jaunimo mainus?
Jaunimo mainus dažniausiai įgyvendina 
organizacijos, tačiau programa „Erasmus+“ 
imtis iniciatyvos skatina ir neformalias 
jaunimo grupes. Jas turi sudaryti bent 
keturi 13–30 m. amžiaus jaunuoliai ir jų 
lyderisved lys, kuriam turi būti bent 18 metų. 
Lyderis prisiima grupės atstovo vaidmenį ir 
atsakomybę grupės vardu.

Be to, į neformalią jaunimo grupę susibūrę 
arba pavieniai jaunuoliai programoje gali 
dalyvauti ir neorganizuodami projekto bei 
neteikdamos paraiškos patys, o prisijungda-

mi prie projekto kaip partneriai ar dalyviai.

Nauda
Įgysi gyvenime ir profesinėje veikloje svar-
bių gebėjimų ir žinosi, kaip toliau juos ugdy-

ti. Labiau suprasi kitas kultūras, pajusi, ką 
reiškia būti europiečiu, plėsi savo pažiūras, 
žinias svarbiomis temomis, sužinosi, kaip  
įsitraukti į visuomenės gyvenimą, aktyviai 
jame dalyvauti, susirasi naujų draugų iš už-

sienio, tapsi aktyviu savo šalies ir Europos 
piliečiu. 

Pavyzdys
Viešosios įstaigos „Pasaulio piliečių aka-

demija” atstovai diskutuodami pastebėjo, 
kad technologijos ir virtuali aplinka yra 
tai, kas ne tik mus supa, jungia ir įtraukia, 
tačiau ir tai, apie ką įdomu kalbėti. Jaus-

dami jaunimo entuziazmą ir reaguodami 
į įdomiausias diskusijas apie skaitmeni-
nes transformacijas jie nusprendė visą 
tai įprasminti ir sudėti į temą „The Dark 
Side of Technology /Tamsioji technologi-
jų pusė“. Jaunuoliai stengėsi parodyti ne 
tik technologijų pažangą ir naudą, tačiau 
ir atsakomybes bei socialines, kultūrines 
ir net politines problemas, atkeliaujan-

čias kartu su mūsų vartojimo įpročiais. 

„Idėjos veikloms rutuliojosi kaip nuo kal-
no dideliu greičiu riedanti sniego gniūžtė: 
atvejai, kai per didelis socialinės medijos 
kiekis, didelis įsitraukimas į „Tik Toko“ 
platformą atvedė prie koncentracijos su-

trikimų, telefonai, kurie po metų negauda-

mi atnaujimų tampa mažai funcionalūs, 
elektroninės šiukšlės Ganoje, priklauso-

mybės ir taip toliau. Visa ši juoda puokš-
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Nuotr. Pauliaus Pakutinsko ir Solveigos Skaisgirytės

tė pasiūlytų idėjų ir problemų sugulė būtent į šį 
projektą“, – pasakojo projektą iniciavęs Paulius 
Pakutinskas. Jis pridūrė, kad projekto pasirengi-
mui neužtenka tik idėjos. Reikia ir komunikaci-
jos žinių bendraujant su partneriais iš kitų šalių, 
atsakomybės koordinuojant ir sukontroliuojant 
dalykus, planavimo, apskaičiavimo, įsigilinimo ir 
idėjos pagrindimo. Labai svarbu turėti patyrusią 
palaikymo komandą: „Mums palaikymas atėjo 
iš vyresnių organizacijos koordinatorių, jaunimo 
darbuotojų, kurie buvo įvykdę panašius projek-

tus prieš tai“. 

Po pasirengimo projektui Kauno rajone, gamtos 
apsuptyje esančioje sodyboje savaitei laiko 
atkeliavo jaunuoliai iš Lenkijos, Ispanijos, Vo-

kietijos, Lietuvos bei Slovėnijos. „Turėjome dieną 
be technologijų, dieną, skirtą technologijoms 
ir aplinkai, dieną – žmogui ir technologijoms, 
pažinimo dieną. Projekto metu įdarbinome visus 
5 pojūčius, diskutavome sodyboje, keliavome į 
mišką praktinių užsiėmimų. Daug laiko skyrėme 
patirčių pasidalijimui ir dalyvių iniciatyvai, nes 
grupėje buvo ir medijų specialistų, informatikų, 
grafikos dizainerių, kurie turėjo tikrai įdomių idė-

jų“, – pasakojo neformalių jaunimo mainų organi-
zatorius. Projektas padėjo sukurti jaunų, ambicin-

gų jaunuolių bendruomenę Europoje, kurios nariai 
ne tik palaiko draugiškus tarpusavio ryšius, bet ir 
aktyviai, kritiškai bei objektyviai žvelgia į techno-

logijas ir tuo dalijasi su savo aplinkiniais.    

2

Susirandama jus globosianti ir juridinę bei finansinę 
atsakomybę prisiimsianti organizacija 

4

Projekto idėja aprašoma paraiškoje dėl finansavimo

6

Gaunamas atsakymas dėl finansavimo

7

Jeigu atsakymas teigiamas – štai jums ir 
galimybė idėją paversti realybe

1

3

5

Kartu su komanda išsigryninama norimo įgyven-

dinti projekto idėja

Ieškoma partnerių bent vienoje užsienio šalyje. Partneriai taip pat turi turėti globojančią organizaciją, nebent patys 
yra organizacijos dalis.  

Paraiška pateikiama iki nustatyto termino

Kaip viskas vyksta?

Jeigu esate neformali jaunuolių grupė
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2

Projekto idėja aprašoma paraiškoje dėl finansavimo

3

Paraiška pateikiama iki nustatyto termino

5

Jeigu atsakymas teigiamas – štai tau ir galimybė 
idėją paversti realybe

1

4

Kartu su komanda išsigryninama norimo įgyvendinti 
projekto idėja

Gaunamas atsakymas dėl finansavimo

Jeigu priklausai organizacijai

2

Įsitrauk į projekto organizavimą ir veiklų planavimą

3

Vyk į jaunimo mainus

1

4

Susirandama organizacija, kuri vykdo jaunimo 
mainus. Tai gali būti įvairios jaunimo ar su jaunimu 
dirbančios organizacijos. Kartais jos ieško dalyvių 
projektams. Ieškokite skelbimų socialinių tinklų gru-

pėse „Erasmus+“ jaunimo mainams.

Dalykis savo patirtimi su kitais

Jeigu nori dalyvauti jaunimo mainuose kaip dalyvis

Nuo ko pradėti?
 y Pirmiausia susipažink su „Erasmus+“ progra-

mos vadovu (Jaunimo mobilumo projektai. 
Jaunimo mainai – p. 138), kurį rasi www.eras-

musplius.lt svetainėje „Programos“ skiltyje.
 y Taip pat susipažink su ES jaunimo strategija ir 

11 Europos jaunimo tikslų – tai padės geriau 
suprasti, kas šiandien svarbu jaunam europie-

čiui. Jei tavo projektu bus siekiama prisidė-

ti prie ES tikslų – šansai gauti finansavimą 
tikrai dideli. 

 y Jeigu kyla klausimų, susisiek su „Eras-

mus+“ jaunimo mainų koordinatore (iumi) 
Lietuvoje. Jų kontaktus rasi www.eras-

musplius.lt skiltyje „Kontaktai“. 

https://europa.eu/youth/strategy_lt
https://europa.eu/youth/strategy_lt
http://www.erasmus-plius.lt
http://www.erasmus-plius.lt
https://europa.eu/youth/strategy_lt
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_lt
http://www.erasmus-plius.lt
http://www.erasmus-plius.lt
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„Erasmus+“. 
DiscoverEU

Kas tai?
Tai programos „Erasmus+“ dalis, suteikianti 
galimybę geriau pažinti Europą. Tavo pagrin-

dinė transporto priemonė bus traukinys, tau 
prieš akis atsivers kvapą gniaužiantis Europos 
kraštovaizdis ir jos miestų ir miestelių įvairo-

vė. Traukinio bilietas (ai) tau nieko nekainuos!

Kam skirta?
„DiscoverEU“ iniciatyva pasinaudoti gali 
18mečiai Europos Sąjungos piliečiai. 

Programa yra atvira ir mažiau galimybių turin-

tiems jaunuoliams, pavyzdžiui, riboto judumo 
ir (arba) negalią turintys jaunuoliai kviečiami 
nurodyti konkrečius savo poreikius, kurie 
galės būti kompensuoti. 

Nauda
„DiscoverEU“ suteikia galimybę leistis į kelionę 
ir pasinaudoti judėjimo laisve visoje Europos Są-

jungoje, susipažinti su Europos šalių įvairove, kul-
tūros paveldu ir istorija, susirasti naujų pažįsta-

mų visame žemyne. Be to, „DiscoverEU“ suteikia 
progą įgyti vertingų gyvenimo įgūdžių ateičiai – 
tapti savarankiškesniems, labiau pasitikintiems 
savimi ir atviresniems kitoms kultūroms.  

Kiek trunka?
Kelionės trukmė gali būti 1–30 dienų. Pagal 
lankstų bilietą per šį kelionės laikotarpį skiria-

mas tam tikras keliavimo iš vienos vietos į kitą 
dienų skaičius.

Pavyzdys
Baigdamas mokyklą Simas norėjo atsipalaiduoti 
po egzaminų, pasisemti naujos patirties, uždėti 
tam tikrą akcentą prieš naująjį gyvenimo etapą – 
studijas. Ankstesniais metais jis jau buvo matęs 
„DiscoverEU“ skelbimus, todėl po mokyklos 
baigimo ryžosi užpildyti paraišką ir pakvietė tai 
padaryti savo draugę Viktoriją. Po mėnesio jie su-

žinojo, kad pateko tarp tų laimingųjų, kurie galėjo 
traukiniais po Europą pakeliauti nemokamai. 

Jaunuolių maršrutas nusidriekė per šešias užsie-

nio šalis. Jie aplankė Varšuvą, Berlyną, Amster-
damą, Strasbūrą, Boloniją, Veneciją, Vieną. Šiuo-

se miestuose apžiūrėjo architektūrines įžymybes, 
Varšuvoje susitiko su kita „DiscoverEU“ keliau-

tojų grupele – pažino vieni kitus ir kartu tyrinėjo 
Lenkijos sostinę. „Labiausiai įsiminė tos vietos ir 
tie miestai, iš kurių tikėjomės mažiausiai. Netikė-

ti, neplanuoti dalykai atvėrė daugiausia pažini-
mo ir nuostabos, sužinojome, kur dar norėtume 

Asmeninio albumo nuotr.

grįžti, pamatėme ne tik turistinius objektus, bet 
ir patyrėme vietinių žmonių kasdienybę“, – pa-

sakojo Simas. Taip pat „DiscoverEU“ Viktorijai ir 
Simui tapo pirmają proga gyvenime keliauti trau-

kiniais – jie įsitikino, kad tai smagus, patogus ir 
tvarus keliavimo būdas. 

Ši kelionė jaunuolius išmokė savarankiškumo, 
greitai spręsti čia ir dabar iškylančias proble-

mas. Pavyzdžiui, jie išmoko rasti sprendimus 
netikėtai pasikeitus traukinių tvarkaraščiui, 
apsipirkti ten, kur niekas nekalba angliškai, ar 
išvengti prie garsių objektų esančių sukčių. Taip 
pat įprato labiau organizuoti, pavyzdžiui, smul-
kiai susiplanuoti ir susidėlioti kelionės maršru-

tą, nakvynės vietas, naudotis skirtingų miestų 
viešojo transporto sistemomis. Kelionė suteikė 
daugiau pasitikėjimo savimi, įgūdžių, kurie pra-

verčia ir vėliau kasdienybėje, bei padėjo labiau 
pažinti Europą ir jos žmones.  
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2

Užpildyk paraišką iki nustatyto termino

1

3

Sek informaciją Europos 
jaunimo portale

Jeigu būsi atrinktas – štai tau galimybė  
atrasti Europą ir save!

Kaip viskas vyksta?

*Dalyva vimo sąlygos gali šiek tiek kisti skirtingais metais.

Užrašai

https://europa.eu/youth/discovereu_lt
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Užrašai Užrašai



Susisiek su mumis
El.p. info@jra.lt
Tel. +370 634 08299
Facebooke: ES galimybės jaunimui
Instagrame: ES galimybės jaunimui

Kyla klausimų?

Apsilankyk
solidarumokorpusas.lt
erasmusplius.lt

mailto:info%40jra.lt?subject=
https://www.facebook.com/es.galimybes.jaunimui
https://www.instagram.com/es_galimybes_jaunimui/?hl=en
http://solidarumokorpusas.lt
http://erasmus-plius.lt

