Projekto aprašymas
2013-05-01 – 2013-11-01, Salakas, Lietuva
Projekto tikslai:


Sukurti erdvę asmeniniam ir socialiniam jaunimo, ypač turinčio mažiau galimybių,
augimui;



Įgyti mokymosi mokytis kompetencijos per aplinkos apsaugos veiklas ir grupės
procesus.

Aplinkos apsaugos vadyba ir poilsio zonų lankytojams reguliavimas Gražutės regioniniame
parke, siekiant apsaugoti ES buveines nuo niokojimo, steigti ir remti poilsio zonas
regioniniame parke.
Savanoriai pašalino sumedėjusių augalų liekanas iš rekreacinių zonų bei ežerų pakrančių,
kas leido aplankyti Kiemionių piliakalnį, padėjo išvalyti rekonstruojamus vietos
bendruomenės namus, valė 6 salas (surinko šiukšles, nugriovė neteisėtus apgriuvusius
pastatus), atnaujino (nudažė) daugiau kaip 100 informacijos lentų ir išvalė aplinką aplink
juos, padėjo sutvarkyti dviračių takus, vandens turizmo taką, gamtos takus, Paukščių
saloje pagerino perėjimo sąlygas rudagalviams kirams ir upinėms žuvėdroms, įsteigė lizdų
dėžių ekspoziciją lankytojų centre. Salako kurorte ir kitose srityse išmontavo seną
infrastruktūrą. EST metu kiekvienas savanoris įgyvendino savo asmeninę iniciatyvą, pvz.,
sukūrė 3 atvirukus, mokė vietos vaikus plaukti, skatino Geocachingą regioniniame parke,
suremontavo ir sutvarkė vaikų žaidimų aikštelę.
Veikla buvo vykdoma remiantis jaunimo neformaliojo ugdymo metodais, veiklose
naudojant grupę kaip mokymosi šaltinį. Pavyzdžiui, grupinis darbas, nuolatiniai grupės
atsiliepimai, mokymasis per naujų įgūdžių patirtį, kuri padėtų prisitaikyti visuomenėje,
mokymasis mokytis, formuoti ir tobulinti kompetencijas, individualaus mokymosi
planavimas, dienos refleksijos, įvertinimai ir aptarimai savaitės pabaigoje.
Savanoriai, ypač turintys mažiau galimybių, tapo labiau savimi pasitikintys, savarankiški,
įgijo naujos patirties, pavyzdžiui, darbo ir gyvenimo grupėje. Jie taip pat įgijo
kompetencijų, būtinų individualiam ir socialiniam vystymuisi, išmoko pasinaudoti
grįžtamojo ryšio galimybėmis. Visi projekto dalyviai buvo patenkinti rezultatais. Nors
projektas truko tik 1,5 mėnesio, tačiau jaunimui tai buvo įspūdingas laikotarpis, suteikęs
daug patirties. Jie įgijo žinių apie aplinkos apsaugą, pažino saugomas teritorijas, gamtos
ir kultūros vertybes bei naudą. Savanoriams svarbi patirtis buvo jų gebėjimas dirbti
tarptautinėje komandoje, savo stipriųjų ir silpnųjų pusių darbo grupėje suvokimas,
tolerancija ir skirtingų žmonių supratimas.
12 jaunų žmonių (19–29 metų) iš Lenkijos, Ispanijos, Bulgarijos, Latvijos ir Armėnijos.
Daugiau negu pusė (8) turintys tam tikrų sunkumų, pvz., neįgalūs, mažumų atstovai ar
kilę iš neturtingų šeimų.

