Projektas „Advocacy – make yourself heard“
Projekto tikslas – įgalinti vietines nevyriausybines jaunimo organizacijas Turkijoje,
Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Kipre, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Rumunijoje
veiksmingai prisidėti prie vietos ir nacionalinės jaunimo politikos.
Mokymuose susirinko 27 dalyviai iš Slovakijos, Slovėnijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Kipro, Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos. Projektas vyko 2013 metų lapkričio 4–12 d.
Dalyviai – daugiausiai jauni žmonės, norintys pokyčių; nebūtinai organizacijos vadovai.
Dalyvių amžius: 19–25 metai.

Vienas iš svarbiausių veiksnių, dinamiškoje ir iniciatyvioje visuomenėje yra skaidrus
interesų atstovavimas. Svarbūs bet kurio vystymosi aspektai yra greita informacijos
sklaida, matomumas, supratimas, gebėjimas atstovauti savo interesams, kelti klausimus,
diskutuoti dėl sprendimo, numatyti priemones, kuriomis sprendimas gali būti realizuotas.
Jaunimas yra svarbi visuomenės grupė, tačiau pažeidžiama, dažnai neorganizuota ir
nepastovi. Šie mokymai buvo organizuoti dėl pagrindinių jaunimo problemų, tokių kaip
nedarbas, neefektyvus bendravimas, menkas įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus,
kokybiško atstovavimo trūkumas, taip pat neaiškumas dėl jaunimo darbuotojų profesijos.
Mokymai buvo orientuoti, sukurti ant tvirto partnerystės tarp organizacijų pamato, dalyviai
buvo motyvuoti dalyvauti – mokytis – būti pokyčių agentais ir tai buvo jaučiama mokymu
metu (aktyvus dalyvavimas, įsipareigojimas, kuriant ir gaminant kampanijos medžiagą) ir
po mokymų (dalyviai kreipėsi į vietos ir nacionalines valdžios institucijas, pasisakė dėl
jaunimo poreikių, tapo jaunimo atstovais jaunimo tarybose, prisiėmė aktyvų vaidmenį
struktūrinio dialogo procese, tapo jaunimo atstovais Jungtinėse Tautose ir t.t.).
Mes matome, kad yra didelis poreikis ir toliau įgalinti jaunimą ir JNVO daryti įtaką vietos,
nacionalinio ir Europos lygmens sprendimams, kad jauni žmonės galėtų naudoti esamas
dalyvavimo ir bendro valdymo struktūras, bet ir būti pasirengę sutelkti bendruomenes,
kitas pilietinės visuomenės organizacijas pokyčiams bei tapti šių pokyčių dalimi.
Mokymai buvo grindžiami patirtiniu mokymusi, todėl leido dalyviams ne tik gauti žinių apie
atstovavimą, bet ir tapti įvairių kampanijų, paremtų jų bendruomenės poreikiu, dalimi. Kai
kurios kampanijos baigėsi su konkrečiais teigiamais rezultatais!
Siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi, buvo sumaišyti individualus ir grupinis mokymosi
stiliai bei naudojami subalansuoti metodai: darbas nacionalinėse grupėse, darbas mažose
grupelėse (parengti rekomendacijas, įgyvendinti praktines užduotis), praktinis darbas
(įgyvendinti interneto kampanijas, ruošti kampanijos medžiagą, kurti ir skleisti interneto
peticijas), įrašai (vaizdo kampanijos kūrimas), atvejų analizė (dalyvių ir mokymo vadovų
gerosios patirties analizė), vertinimas (nacionalinių jaunimo politikų vertinimas), vaidmenų
žaidimai, diskusijos, pratybos, modeliavimo žaidimai, kita veikla.

Pagrindiniai projekto rezultatai:
1. Jaunimo NVO atstovai patobulino žinias ir įgūdžius, skirtus aktyviai įsitraukti į sprendimų
priėmimo procesus nacionaliniu ir vietos lygiu;
2. Didesnės nacionalinių/Europos teisės aktų ir jaunimo politikos žinios/supratimas;
3. Tarptautiniu lygiu užmegzti ryšiai tarp nevyriausybinių jaunimo organizacijų;
4. Atstovavimo veiksmai vietos lygmeniu įgyvendinami ir valdomi jaunimo NVO;
5. Didesnis visuomenės sąmoningumas
atsižvelgiant į grupinį skirstymą.
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6. Padidėjęs bendravimas, susijęs su jaunimo politika, tarp valstybinių institucijų ir
nevyriausybinių jaunimo organizacijų.
Dalyviai – daugiausiai jauni žmonės, norintys pokyčių; nebūtinai organizacijos vadovai.
Dalyvių amžius: 19–25 metai.

