
 

 

 

Europos Sąjunga finansavo projektą „Statybvietė ir lemtingi 
metai Europoje“ pagal  

programą „Europa piliečiams“ 

 

 

 
Taikoma 2 kryptis 2.2 Miestų tinklų priemonė 

 

pagal šį projektą įgyvendinta 5 renginiai (-ių): 

 

1 renginys 

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 183 piliečiams (-ių). Iš jų 90 gyvena Wesendorf‘o mieste (Vokietija), 15 dalyvių Paka mieste (Vengrija), 28 dalyviai 
Radziejow‘o mieste (Lenkija), 18 dalyvių Vilniaus mieste (Lietuva), 32 dalyviai Demouvile ir Cuverville miestuose (Prancūzija). 

Vieta/data: renginys vyko Wesendorf‘o mieste, Vokietijoje nuo 2018.04.28 iki  2018.05.02. 

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas apžvelgti 2018 metų Europos kultūros paveldui Jerich‘o ir Halberstat‘o miestuose. Vyko susitikimas su deputatu 
Bernd Lange. Wesendorf‘o bendruomenė buvo apdovanota taikos medaliais. Susitikimo metu diskutavome apie Europos demokratiją, Europą po sienos 
griūties, vyko debatai apie Europos ateitį, buvo aptariamas projektas. 

 

2 renginys 

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 101 piliečiui (-ių). Iš jų 18 gyvena Wesendorf‘o mieste (Vokietija), 16 Paka mieste (Vengrija), 26 dalyviai 
Radziejow‘o mieste (Lenkija), 13 dalyvių Vilniaus mieste (Lietuva), 13 dalyvių Zasada mieste (Čekija), 15 dalyvių Demouville ir Cuvervile miestuose 
(Prancūzija). 

Vieta/data: renginys vyko Kolberg‘o mieste, Lenkijoje nuo 2018.07.25  iki 2018.07.29 

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas jauniems žmonėms pasidalinti žiniomis ir patirtimi apie padėtį jų šalių aplinkosaugos, atsinaujinančių energijų, 
elektromobilių srityse. Projekto metu lankėme objektus Ščecin‘o, Kolberg‘o miestuose, dirbome grupėse, diskutavome apie rinkimus Europoje, aptarėme 
projektą. 

 

3 renginys 

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 101 piliečiui (-ių). Iš jų 35 gyvena Wesendorf‘o mieste (Vokietija), 16 dalyvių Paka mieste (Vengrija), 19 dalyvių 
Radziejow‘o mieste (Lenkija), 2 dalyviai Zasada mieste (Čekija), 10 dalyvių Vilniaus mieste (Lietuva), 19 dalyvių Demouville ir Cuvervile miestuose 
(Prancūzija). 

Vieta/data: renginys vyko Vroclov‘o mieste, Lenkijoje nuo 2018.09.13 iki  2018.09.17. 

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas diskusijoms apie Europos praeitį ir ateities vizijas. Buvo gvildenamos tokios temos, kaip piliečių dalyvavimas 
Europos sąjungos demokratiniame gyvenime, 2018 metų Europos kultūros paveldas.Projekto metu lankėme objektus Vroclov‘e, Šveidnic‘e, buvome 
Furstenstein‘o pilyje, diskutavome apie totolitarinį režimą, svarstėme, kas laukia Europos ateityje, aptarėme projektą. 

 

4 renginys  

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 76 piliečiams (-ių). Iš jų 14 gyvena Wesendorf‘o mieste (Vokietija), 10 dalyvių Paka mieste (Vengrija), 16 dalyvių 
Radziejow‘o mieste (Lenkija), 11 dalyvių Zasada mieste (Čekija), 12 dalyvių Vilniaus mieste (Lietuva), 13 dalyvių Demouville ir Cuvervile miestuose 
(Prancūzija). 

Vieta/data: renginys vyko Budapest-Gyor‘o mieste, Vengrijoje nuo 2019.07.24 iki  2019.07.28. 

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas jaunimo diskusijoms apie gyvenimo kokybę Europoje ir atskirai šalyse – partnerėse. Pasitelkiant visų šalių 
pristatymus, buvo aptariamos tokios temos, kaip euroskepticizmas, Europos solidarumas krizių metu, 1989 metų demokratinė revoliucija vidurio ir rytų 
Europoje, Berlyno sienos griūtis. Projekto metu lankėmės Terorizmo muziejuje, Parlamente, apžiūrėjome Budapešto miestą. 

 

 

5 renginys  

Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 78 piliečiams (-ių). Iš jų 29 gyvena Wesendorf‘o mieste (Vokietija), 10 dalyvių Paka mieste (Vengrija), 13 dalyvių 
Radziejow‘o mieste (Lenkija), 2 dalyviai Zasada mieste (Čekija), 8 dalyviai Vilniaus mieste (Lietuva), 16 dalyvių Demouville ir Cuvervile miestuose 
(Prancūzija). 

Vieta/data: renginys vyko Siofok/Budapešto miestuose, Vengrijoje nuo 2019.09.15 iki  2019.09.19. 

Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas diskusijoms apie Europos vystymąsi, Europos likimą, Europos ateitį, ar ji klestės, ar grius. Buvo kalbama apie 
Brexit‘ą kaip Europos sąjungos reformų galimybę, apie bendrą Europos kultūros paveldą. Projekto metu lankėmės Budapešt‘e, Veszprem‘e, Dunojaus 
alkūnėje. Diskutavome apie 2019 metų Europos rinkimų rezultatus, paminėjome Europos rytinio bloko 15-os metų jubiliejų. Aptarėme projektą. 
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