Partnerių ratas

Šis Baltijos Jūros Regiono NVO projektas

Jungia šešias organizacijas iš penkių šalių keturios iš jų yra nacionalinės organizacijos,
gyvuojančios meno ir kultūros savanorystės pagrindu, o dvi teikia mokymą visą gyvenimą pilietinės visuomenės kontekste.

pavadintas "Savanorystė – kultūrinės veiklos
svertas, kuriantis pridedamąją vertę demokratiniam judėjimui retai apgyvendintose teritorijose” Tai 3-jų metų projektas, įgyvendinamas
2016 m. sausio – 2018 m. gruodžio laikotarpiu.

-

Interfolk (DK) (Pareiškėjas ir koordinatorius
www.interfolk.dk

-

Danijos Kultūros Taryba (DK)
www.kulturellesamraad.dk

-

Suomių Švedų jaunimo asociacija (FI)
www.fsu.fi

-

Alternatyvių švietimo iniciatyvų fondas (PL) www.fundacjaaie.eu

-

Baltarusijos nevyriausybinė organizacija
"Jungtinis kelias" (BY) - http://en.ngo.by

-

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija (LT) www.dvarai.lt

Savanorių kultūra retai apgyvendintose teritorijose kuria pride damąją vertę demoktariniam judėjimui ir bendruomenių
stiprinimui
.

Projekto idėja
Savanorių dalyvavimas, skatinant multikultūrinę
veiklą retai apgyvendintose vietovėse, kuria
pridedamąją vertę pilietiniam bei demokratiniam
judėjimui ir bendruomenių stiprinimui.

Skrajutė , v1,Sausis 2016

Daugiau informacijos projekto
tinklapyje :
www.culture-lever.net

Šio projekto finansavimą remia
1

Šiaurės ministrų taryba

eaflet, v1, Feb 2016

Aplinkybės ir poreikis

Tiksai

Pagrindiniai rezultatai

Retai apgyvendintose vietovėse susiduriama su
aštria vietos bendruomenių atgaivinimo problema, bet taip pat atsiveria galimybės atkurti
bendruomenę ir stiprinti vietinį identitetą per
meną ir kultūrą.

1. Išvystyti pažangius būdus informuoti kūryba
užsiimančius gyventojus apie kultūros savanorius multikultūrinėje bendruomenių veikloje.

Planuojami rezultatai:

Menas ir kultūra gali suvaidinti svarbų vaidmenį,
kad ribinės sritys taptų patrauklesnėmis naujiems gyventojams ir verslui, nes:






Menas ir kultūra padeda suburti bendruomenes ir grupes, kurios gali išsaugoti
kaimus ar vietoves nuo ištuštėjimo

2. Įvykdyti inovatyvius pilotinius darbus 1-2 –
ose dalyvaujančių šalių retai apgyvendintų
vietovių bendruomenėse
3. Išspausdinti gerosios praktikos ir būdų Vadovą, o taip pat mokymo sąvadą kultūros savanoriams
4. Atlikti išsamią rezultatų sklaidą visoms tikslinėms grupėms Baltijos jūros regione

Įsitraukimas į meną ir kultūrą sukuria naują
gyvenimo kokybę, formuoja atsakingą pilietinę visuomenę



Žemėlapyje pažymėti pavyzdines bei pažangią patirtį skleidžiančias vietas ir paskelbti daugiašalių tyrimų ataskaitą su pilotinių
darbų pristatymu.



Įvykdyti tarpkultūrinės veiklos lokalius pilotinius darbus



Paskelbti Šiaurės Vadovą su patyrimo, metodologijos ir gerosios praktikos pavyzdžiais.

•

Išplėtoti mokymo kursus savanoriams ir paskelbti mokymo programos sąvadą.

Numatomas poveikis

Dinamiškas kultūrinis gyvenimas ir glaudi
bendruomenė kuria tvarią visuomenę, kurioje
visi gyventojai yra pasiruošę prisiimti atsakomybę už savo ir kitų žmonių gyvenimą vietos bendruomenėje apskritai..

Projektas grindžiamas "kultūros tvarumo"
sąvoka, t.y. aktyvus pilietiškumas, socialinė
įtrauktis ir kultūros sanglauda skatina judėjimą
"piliečiai padeda piliečiams" pilietinės
visuomenės kontekste.



Naujoji kultūros savanorių koncepcija tam
tikra prasme yra įjungta į Šiaurės-Baltijos
sektoriaus meno ir kultūros savanorystę



Valdytojai ir kiti suinteresuotieji subjektai
koncepciją rems politiškai, ideologiškai ir
finansiškai



Daliai bendruomenių retai apgyvendintose
vietovėse bus padėta pasikeisti, o tai pagerins jų gyvenimo kokybę.

