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MAKE LOVE SPEECH PROJEKTAS
•

Pagrindinė idėja: tarptautinio “No Hate Speech” judėjimo plėtojimas Lietuvoje!

•

Trukmė: 11 dienų (gegužės 13-23, 2017);

•

Programoje: interaktyvus workshop’ai, diskusijos su ekspertais, aktyvios veiklos mieste plėtojant judėjimą Kaune ir dar
daug kitų!

•

Vieta: Kaunas ir visa Lietuva;

•

Dalyvių skaičius: 30 jaunuolių (18-30 metų).

•

Programa finansuoja: European Youth Foundation.

•

Jokio dalyvio mokesčio: gyvenimas, maitinimas ir projekto veiklos – nemokamos!
Prisijunk ir Tu – tapk šio judėjimo ambasadoriumi Lietuvoje! Tik kartu galime kovoti prieš patyčias!

Registruokis: project@activeyouth.lt

PAGRINDINĖS DATOS

Geg. 13 - 22d.

Geg. 24 - Birž. 11d.

Birž. 12d.

“No Hate Speech” judėjimo skatinimas Kaune
(preliminarų projekto tvarkaraštį rasite čia)

Judėjimo skatinimas visoje
Lietuvoje

Susitikimas su dalyviais aptarti
projekto rezultatus
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SANTRAUKA
Skirtingų rasių, seksualinės orientacijos, kultūrinių, religinių, politinių ar kitokių pažiūrų asmenys dažnai patiria patyčias
Lietuvoje, kas priveda prie socialinės atskirties. Remiantis duomenimis, gautais iš etninių mokslų centro bei Europos
komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją – kultūrinės mažumos, pabėgeliai ir musulmonai patiria daugiausia patyčių
Lietuvoje. To pasekoje, jaunimui, priklausančiam šioms bendruomenėms, yra daug sunkiau integruotis į visuomenę, įgyti
aukštą išsilavinimą bei lygias teises. Taip pat, net trečdalis moterų Lietuvoje bent kartą gyvenime patiria fizinį smurtą
šeimoje. Požiūris į LGBT bendruomenes taip pat yra negatyvus: ES tyrimas atskleidė, jog net 61% LGBT atstovų
Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių patyrė diskriminaciją ar patyčias. Tai yra didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje.
Projekto “Make Love Speech” tikslas – pagilinti dalyvių žinias apie patyčias ir netoleranciją, parodyti kovos už žmogaus
teisių svarbą bei skatinti “No Hate Speech” judėjimą Lietuvoje! Jo metu bus gilinamasi į skirtingų patyčias patiriančių
grupių problemas ir ieškoma jų sprendimo būdų (įskaitant patyčias prieš moteris, LGBT, religines ir etnines mažumas).
Norint pasiekti šiuos tikslus, visų pirma bus organizuojami 11 dienų mokymai, kuriuos sudarys neformalaus ugdymo
dirbtuvės, susitikimai su ekspertais, bei “No Hate Speech” judėjimo skatinimo veiklos Kaune!

PROJEKTO VIETA KAUNE
Erdvė: Domus Pacis svečių namai (prie Kauno pilies). Tinklalapis: http://www.domuspacis.lt/en.
Apgyvendinimas (atvykusiems iš kitų Lietuvos miestų) ir maitinimas - nemokamai!
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PASIRUOŠIMAS
Dalyviai turi:
1. Surasti įdomių žaidimų bei užsiėmimų aktualių mokymų temai, kuriuos galėsite patys įgyvendinti projekto metu;
2. Komandomis paruošti interkatyvų workshop’ą apie “No Hate Speech” judėjimą (detalesnė informacija FB grupėje);
3. Kiekvienas jūsų į mokymus turite atsivežti smulkią dovanėlę (iki 5 EUR), kuriomis keisitės tarpusavyje atsiminimui;
4. Jeigu turite patirties, susijusios su šia projekto tema – praneškite mums iš anksto;
5. Atsiveškite drabužius, tinkančius sporto ir/ar intensyviai veiklai (pvz. šokiai);
6. Atvykę iš kitų miestų, išsaugokite savo kelionės bilietus - išlaidas už juos kompensuosime.
7. Nepamirškite geros nuotaikos!!! ☺
Daugiau informacijos apie pasiruošimą mokymams bus paskelbta atrinktiems dalyviams.
PAGRINDINĖS TAISYKLĖ S
•

Projekto dalyviai privalo dalyvauti visose mokymų veiklose (nebent yra svarbi priežastis praleidimui).
Nedalyvavimas veiklose be leidimo nebus toleruojamas.

•

Rūkyti mokymų patalpose yra griežtai uždrausta (Svečių namai skiria 30 EUR baudą už rukymą patalpose), todėl
visi, norintys rūkyti, turės tai daryti numatytose erdvėse lauke.

•

Už bet kokią padarytą žalą svečių namams teks atlyginti.

KONTAKTINIAI ASMENYS
•

Aleksandras Šiktorovas. FB: https://www.facebook.com/Aleksas12. Tel.: +37065081816

•

Paulius Jurgutis. FB: https://www.facebook.com/pjurgutis. Tel.: +370 691 94709

•

Gediminas Kondrackis. FB: https://fb.com/gediminas.kondrackis. Tel.: +370 643 31871

Jeigu turite klausimų – rašykite mums elektroniniu paštu : project@activeyouth.lt.

DALYVAUJANTYS PROJEKTE, NEPAMIRŠKITE PRISIJUNGTI PRIE UŽDAROS FACEBOOK GRUPĖS
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