PROJEKTO APRAŠYMAS
Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Unseen All Ukraine“ buvo įgyvendintas 2014 m.
lapkričio 10–17 d. Lucke, Lvovo regione, Ukrainoje. Pagrindinis projekto organizatorius
buvo Europos demokratijos plėtros centras (Vilnius, Lietuva), o Ukrainoje projektą
koordinavo visuomeninė organizacija „VSIA Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) bei regioninių
iniciatyvų fondas (FRI) (Lvovas, Ukraina).
Pagrindinis projekto tikslas – parodyti unikalią Ukrainos kultūrą, istoriją, meną ir tradicijas
ES ir Rytų partnerystės šalims.
Pagrindiniai projekto uždaviniai:
- Sukurti bendradarbiavimo tinklus tarp projekto partnerių;
- Skatinti daugiakalbystę, jaunimo patriotinį ugdymą;
- Stiprinti bendravimo tarpkultūrinėje aplinkoje įgūdžius;
- Skatinti jaunimo iniciatyvą ir lyderystę, jaunimo toleranciją kitoms kultūroms;
- Skatinti geresnį Europos pilietybės supratimą, savanorystę ir didesnį įsitraukimą į
bendruomenės skatinimą dalyvauti.
Projekto metu dalyviai įgyvendino tokias veiklas, kaip kūrybiški savo šalies istorijos,
kultūros amatų bei tradicijų pristatymai, mokėsi apie amatus ir tradicijas skirtingose Lvovo
regiono miestuose, sužinojo apie tradicinius ukrainiečių patiekalus, tradicinį siuvinėjimą ir
audimą, kartu su dalyviais iš Ukrainos bei liaudies muzikos grupėmis mokėsi tradicinių
ukrainiečių dainų ir šokių.
Taip pat dalyviai išsikėlė iššūkį ir kartu su kaimo bendruomenėmis dalyvavo
susirinkimuose, kur aptarė įvairias temas, bei susitiko keletą tradicinio Ukrainos meno
kūrėjų. Paskutinę dieną projekto dalyviai parašė 30 metrų ilgio istoriją apie šį projektą
„World gant words“. Tai istorija apie dalyvių jausmus po projekto. Visus metus ši istorija
keliaus per jaunimo projektus visoje Europoje ir bus pristatoma bendruomenėms ir
jaunimo organizacijoms.
Šiame projekte yra naudojami neformaliojo ugdymo metodai: žaidimai, debatai, diskusijos,
pristatymai, pasirodymai, įvairūs kūrybiniai pratimai ir veiklos. Pagrindinis šio projekto
rezultatas yra pačių dalyvių sukurtas mėgėjiškas filmas „Unseen All Ukraine“ apie Ukrainos
kultūrą, meną ir tradicijas. Šis projektas bus pristatytas kiekvienoje ES ir Rytų partnerystės
šalyje, siekiant pristatyti jį kuo platesnei auditorijai.
Po šio projekto dalyviai pradėjo geriau dirbti ir bendrauti tarpkultūrinėse komandose,
toleruoti kitas kultūras ir religijas, labiau domėtis ES kaimyninių šalių kultūra, pagerino
savo vadovavimo ir kūrybinius gebėjimus (projekto metu daug atsakomybės buvo duota
patiems dalyviams), suvokė pilietiškumo ir patriotizmo aspektus (po susitikimų su
ukrainiečių jaunimo organizacijomis ir socialiniais aktyvistais suprato, kaip svarbu šaliai
yra pilietinė visuomenė), bendruomenėse skatino jaunimo savanorišką veiklą ir įsitraukimą
į bendruomenių veiklą (suvokė, kas yra ne materializmas ir mokymasis iš gyvenimo
praktikos) bei pradėjo aktyviai skatinti daugiakalbystę (dalyviai buvo sužavėti, kaip
paprastai Lietuvos jaunimo lyderiai gali kalbėti lenkų, ukrainiečių, rusų kalbomis ir suprasti
kitų dalyvių kalbas). Tikimasi, kad šis projektas bus tęstinis ir bus organizuojamas šalyse,
kurios taip pat planuoja integraciją į Europos Sąjungą – Gruzija ir Moldova.

Projekte dalyvavo 48 18–25 metų jaunuoliai iš Lietuvos, Ukrainos, Turkijos, Italijos,
Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos, Gruzijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir Jungtinės
Karalystės. Iš viso projekte dalyvavo 60 žmonių: 4 jaunuoliai ir 1 grupės lyderis iš
kiekvienos šalies. Dalyviai daugiausia buvo studentai savo šalyse (įvairių profesijų atstovai,
daugiausia aktyvūs jaunimo organizacijų nariai), taip pat beveik kiekvienos šalies grupė
turėjo 1 žurnalistą.

