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AUSTRIJA

INICIATYVA PRIEŠ MOKYKLINIO AMŽIAUS MERGAIČIŲ 
DEPORTAVIMĄ „CIVIL COURAGE“ 

Istorija apie dvi Vienoje užaugusias moksleives, kurios 2021 m. sausio mėn. vidury nakties buvo priverstinai 
išsiųstos iš šalies, sukėlė visuomenės pasipiktinimą. 

Vis dėlto šie du atvejai į visuomenės akiratį pateko ne atsitiktinai – informaciją apie juos skleidė du šiam tikslui 
atsidavę moksleiviai, kurie negalėjo sėdėti sudėję rankų, kol jų klasės draugės buvo išsiunčiamos iš šalies.

Jie, demonstruodami savo atsidavimą, ryžtą, atkaklumą ir pilietinę drąsą, skleidė informaciją ir sutelkė 
daugybę žmonių.

Štai kodėl Austrijos demokratų socialistų partijai priklausantys Europos Parlamento nariai Europos piliečio 
apdovanojimui gauti pasiūlė du moksleivius: Theo Haasą iš Vienos Stubenbastei vidurinės mokyklos ir 
Tierrą Rigby iš Vienos aukštojo profesinio instituto.

Šie moksleiviai nominuoti kaip daugybės kitų moksleivių, išėjusių į gatves protestuoti dėl sunkios savo 
klasės draugų padėties, rengusių sėdimuosius streikus, teikusių peticijas ir skleidusių informaciją, atstovai.

Ne kiekvienas turi drąsos apginti savo įsitikinimus ir parodyti tokį pilietiškumą. Vis dėlto šie du jaunuoliai 
pademonstravo savo drąsą ir įrodė, kad gyvena vadovaudamiesi solidarumo ir draugystės vertybėmis, taip 
tapdami sektinais pavyzdžiais.

Būtent aktyviai gindami savo įsitikinimus šie jaunuoliai paskatino visuomenę ir politikus diskutuoti ir atkreipė 
dėmesį į tai, kaip svarbu nagrinėjant prieglobsčio suteikimo bylas atsižvelgti į prašytojo integracijos lygį ir 
visų pirma į vaiko interesus.
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BELGIJA

PROJEKTAS „MY TALENTS. FOR DIVERSITY“

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity
https://twitter.com/josipafriscic
Kanalas „YouTube“: playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy

Šio projekto tikslas – skatinti intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į atvirą darbo rinką pasitelkiant 
įvairovės valdymą. Įgyvendinant šį projektą įmonės dalijosi savo perspektyvomis, patirtimi ir žiniomis, 
susijusiomis su intelekto negalią turinčių asmenų įdarbinimu. 

Šiam projektui vadovauja organizacijos „Inclusion Europe“, „Plena Inclusión“ (Ispanija), EVPIT (Estija) ir 
Antverpeno vadybos mokykla (Belgija). Jos sukūrė vaizdo įrašų, skirtų įvairovės valdymui tarp privačiojo ir 
viešojo sektorių darbdavių populiarinti.

Buvo rengiami dviejų rūšių internetiniai renginiai:

1. ES žinių apie įvairovės valdymą ir nediskriminavimą perdavimas, daugiausia dėmesio skiriant įtraukiojo 
užimtumo pavyzdžiams;

2. gebėjimų stiprinimas ir mokymas įvairovės valdymo ir nediskriminavimo srityse, daugiausia dėmesio 
skiriant ES lygmens politikai, teisės aktams ir priemonėms, kuriais galima naudotis skatinant intelekto 
negalią turinčių asmenų užimtumą, taip pat kylančioms kliūtims.

Apskritai:

• su septyniomis šalimis užmegzti tiesioginiai ryšiai;
• sukurta 15 vaizdo įrašų;
• rezultatai pateikiami 10 kalbų;
• paskelbti 37 straipsniai;
• renginiuose, susitikimuose ir konferencijose užmegzti ryšiai su maždaug 1 747 asmenimis;
• 3 660 peržiūrų kanale „YouTube“; 
• 276 321 reakcija per kampaniją socialiniuose tinkluose. 
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KOORDINAVIMO CENTRAS „PROMOTE UKRAINE“

Imdamasi tiesioginių veiksmų dėl plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario 24 d., 
nevyriausybinė organizacija (NVO) „Promote Ukraine“ Briuselyje, Belgijoje, įkūrė koordinavimo centrą 
(toliau – Projektas). 

Pagrindinę šio koordinavimo centro komandą sudaro penkiolika savanorių, kurie, atsižvelgdami į Ukrainos 
piliečių poreikius, koordinuoja įvairias Europos pilietinės visuomenės subjektų teikiamos pagalbos galimybes. 

Centras valdo įvairias lėšų rinkimo, humanitarinės pagalbos teikimo ir pabėgėlių rėmimo programas, kuriomis 
siekiama stiprinti Ukrainos atsparumą, taip skatinant ES ir Ukrainos bendradarbiavimą ir palengvinant 
šalies integraciją į ES.

Projekto pagrindas yra Koordinavimo grupė, kuri Ukrainoje kylančius poreikius stengiasi patenkinti teikdama 
konkrečią humanitarinę ir nemirtiną karinę pagalbą, taip pat taikydama pabėgėlių rėmimo priemones.

Lėšas renka Lėšų rinkimo grupė, kuri mezga partnerystės ryšius su paramos teikėjais ir rėmėjais ir stengiasi 
suteikti daugiau aukojimo galimybių.

Pagalbos grupė teikia logistinę ir administracinę paramą, kad į Ukrainą būtų veiksmingai pristatyta 
humanitarinė pagalba, nemirtina gynybos įranga ir medicinos atsargos. 

2022 m. kovo 23 d. šis centras buvo suteikęs 50 285 EUR vertės pagalbą.

Be to, Pabėgėlių rėmimo grupė įgyvendina daugybę projektų, kuriais siekiama padėti dėl karo perkeltiems 
asmenims. 

Vienas iš jos laimėjimų – įsteigtas Kultūros centras, kuriame Ukrainos pabėgėliams rengiami kalbų mokymai 
ir teikiama psichologinė parama.
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KROATIJA

FONDAS „FUND 5.5“

https://solidarna.hr/
https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
https://twitter.com/solidarnahr
https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

Praėjus vos keturioms valandoms po to, kai 2020 m. gruodžio 29 d. žemės drebėjimas supurtė Sisako-
Moslavinos apskritį, organizacija SOLIDARNA vėl aktyvino fondą „Fund 5.5“ ir iš karto pradėjo teikti su krize 
susijusią paramą bei rengtis įgyvendinti ilgalaikius projektus. 

27 614 piliečių iš 26 šalių ir 637 įmonės iš 16 šalių šiai organizacijai paaukojo 17,2 mln. HRK.

Visos surinktos lėšos skiriamos socialiai pažeidžiamoms aukoms: nepasiturinčioms vienišų vyresnio amžiaus 
asmenų šeimoms ir nepasiturinčioms vaikus, vyresnio amžiaus asmenis, senolius, neįgaliuosius bei lėtinėmis 
ligomis sergančius asmenis prižiūrinčioms šeimoms, itin daug dėmesio skiriant kaimo gyventojų poreikiams.

Teikiant paramą daugiausia dėmesio skirta:

• aprūpinimui būstu ir socialinei apsaugai krizės metu (45 proc.);
• tvaraus atstatymo ir būstų įrengimo rėmimui (45 proc.);
• socialiniam ir ekonominiam atsigavimui (10 proc.).

Būsto srityje organizacija SOLIDARNA suteikė 51 modulinį namelį ir įrengė dar 33 modulinius namelius, 
suremontavo daugiau kaip 25 namus ir 10 šeimų aprūpino vadinamaisiais žaliaisiais būstais. Be to, pastatyti 
aštuoni mediniai vadinamieji solidarumo namai ir pradedama statyti tvarius būstus, galinčius atlaikyti iki 
devynių balų pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimus. Skiriamos vienkartinės finansinės išmokos 
padeda stabilizuoti 527 pažeidžiamiausių šeimų pajamas. 

Iš viso pagalba suteikta daugiau kaip 1 200 šeimų. 

1 mln. HRK skirta socialiniams ir ekonominiams bendruomenės projektams, kuriais prisidedama prie 
užimtumo, rinkos plėtros ir ekonomikos atsigavimo, remti.  

Visa tai padaryta turint vos šešis darbuotojus. 
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KIPRAS

NVO „OXYGONO“ („CYPRUS FORUM“ & „NOMOPLATFORM“)

2012 m. vasario mėn. Kipre buvo įsteigta NVO „Oxygono“. 

Oxygono graikų kalba reiškia deguonį. Šiai NVO buvo suteiktas šis simbolinis pavadinimas, nes norėta 
„suteikti deguonies“ labai toksiškoms Kipre vykstančioms viešosioms diskusijoms. 

NVO „Oxygono“ pradėjo Kipre organizuoti nedidelius renginius ir prašyti politikos formuotojų, kad jie darbo 
grupių susitikimuose su verslininkais, mokslo darbuotojais ir pilietinės visuomenės atstovais pasidalytų 
savo nuomone. 

2019 m. NVO „Oxygono“ pradėjo rengti pirmąją plataus masto konferenciją, vėliau pavirtusią renginiu 
„Cyprus Forum“, kuriame suburiami vietos ir užsienio politikos formuotojai, verslininkai, mokslininkai ir 
aktyvūs piliečiai, ypač jaunimas. 

„Cyprus Forum“ yra didžiausias politikos formavimui skirtas renginys Kipre, šios šalies pavyzdys išoriniam 
pasauliui ir Kiprą bei ES institucijas jungiantis tiltas. 

Jo metu daugiausia dėmesio skiriama tvariai politikai ir įtraukumui.

2019 m. NVO „Oxygono“ taip pat įkūrė pirmąją Kipro parlamentinę observatoriją „Nomoplatform“. Iki tol 
visi piliečiai ar organizacijos, norėdami gauti informacijos apie Kipro parlamente nagrinėjamų teisės aktų 
padėtį, turėjo kreiptis į Parlamento narius arba politines partijas. 

Observatorijoje „Nomoplatform“ teikiama visa informacija apie parlamentinį procesą, įskaitant rengiamų 
įstatymų projektus ir Parlamente vykstančių diskusijų santraukas.

Siekiant papildyti šios observatorijos darbą, bendradarbiaujama su Kipro Respublikos Atstovų Taryba. 

Be to, siekiant didinti šios priemonės prieinamumą, sukurta observatorijos „Nomoplatform“ mobilioji 
programėlė ir siekiama pradėti leisti spausdintą observatorijos žurnalą, kuriame būtų pateikiama svarbi 
naujausia informacija apie Parlamento veiklą.
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ČEKIJA

NVO „CHARITA ZNOJMO“ HUMANITARINĖ PAGALBA 
UKRAINAI

Labdaros organizacija „Charita Znojmo“ pagalbą Ukrainai teikia jau daugiau kaip 20 metų. Ji bendradarbiauja 
su šešiais partneriais, padedančiais nustatyti asmenis, kuriems reikia pagalbos.

Ši organizacija remia vaikų iš nepasiturinčių šeimų operacijas ir gydymą, nepasiturinčias šeimas apskritai, 
vaikų mokslą ir praktinės patirties perdavimą savo partneriams.

Dabar, prasidėjus Rusijos agresijai, ši organizacija daugiausia dėmesio skiria humanitarinei pagalbai, kurią 
jos partneriai tiesiogiai teikia ten, kur jos reikia.

Humanitarinės pagalbos Ukrainai projekto tikslas – padėti Ukrainai ir karo nuniokotiems jos miestams.

Įgyvendinant šį projektą, be kita ko, į Ukrainą vežamos medicinos atsargos, miegmaišiai ir antklodės, ilgai 
tinkami vartoti maisto produktai, vaikų ir kūdikių maistas, vaistai ir tualeto reikmenys. 

Kita kryptimi iš Ukrainos į Čekiją vežamos motinos su vaikais – jau atvežti 54 asmenys, įskaitant keturis 
neįgalius vaikus. 

Įgyvendinant šį projektą numatyti trys paramos priemonių pristatymo reisai: dvi kelionės jau įvyko, o 
trečiąją numatyta surengti 2022 m. balandžio 7 d. Jos metu viena iš vykstančių transporto priemonių bus 
greitosios medicinos pagalbos automobilis, kuris bus paliktas Ukrainoje.

Šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti kilus karui Ukrainoje, t. y. 2022 m. vasario 24 d. 

Įgyvendinant šį projektą taip pat vykdoma kita įvairi veikla, pavyzdžiui: nuo karo Ukrainoje bėgantys 
žmonės pervežami tiesiai į Znoimą; 

įrengiami humanitarinės pagalbos sandėliai, kuriuose žmonėms dalijami drabužiai, ilgai vartoti tinkamas 
maistas, vaistai ir tualeto reikmenys; 

ieškoma apgyvendinimo tinkamose patalpose pas privačius asmenis arba apgyvendinimo įstaigose 
galimybių.

NVO „Charita Znojmo“ yra didelė organizacija, sukaupusi ilgametę socialinio ir humanitarinio darbo patirtį. 
Ji teikia aukšto profesinio lygio pagalbą, kartu išlaikydama žmogiškąjį ryšį.
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PLATFORMA #HOLKYZMARKETINGU

https://holkyzmarketingu.cz/
https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured 

Mes, iniciatyvos #HolkyzMarketingu („Rinkodaros sektoriaus merginos“) atstovai, tikime, kad drauge esame 
stipresni, todėl sukūrėme platformą, kurioje rengiami mokymai, apžvelgiamos esamos darbo vietos ar 
pristatomi įkvepiantys pavyzdžiai. Padedame moterims – nesvarbu, ar jos jau dirba marketingo srityje, ar 
nori pradėti dirbti šiame sektoriuje, – neatsižvelgdami į jų amžių, padėtį ar gyvenamąją vietą. 

Įgyvendindami savo projektus, moterims iš viso pasaulio – studentėms, vaiko priežiūros atostogų išėjusioms, 
vyresnėms kaip 50 metų ar sunkumų patiriančioms moterims – siūlome stipendijas, kad jos galėtų pagerinti 
savo padėtį darbo rinkoje arba sugrįžti į darbo rinką. 

Mūsų mokymo programas baigusioms moterims padedame užmegzti ryšius su darbdaviais. Taip 20 proc. 
mūsų programas baigusių moterų susiranda darbą. Siūlome mokytis Jaunimo akademijoje, kurioje jaunoms 
rinkodaros specialistėms padedama įgyti pagrindinių žinių. 

Paskui mokslus galima tęsti pažengusiesiems skirtose Prekių ženklų ir Veiklos rinkodaros akademijose, 
kuriose dalyvėms padedama stiprinti savo profesinę padėtį šiame rinkos sektoriuje. 

Jei moterims reikia konsultacijų karjeros srityje, teikiame mentorystės paslaugas. Per šias sesijas moterys 
keturis mėnesius dirba su joms paskirtu mentoriumi. Siekdami padėti moterims neatsilikti nuo šios srities 
naujienų, kiekvieną savaitę rengiame kelis internetinius seminarus. 

Moterų būsimų įkūrėjų akademijoje teikiama pagalba moterims, kurios nori imtis verslo, tačiau nežino, 
nuo ko pradėti. Tokiais atvejais joms padėsime išplėtoti ir išbandyti savo idėją, taip pat parengti patrauklų 
verslo planą, kurį jos galėtų pristatyti investuotojams. 

Greta mokymo programų, aktyviai buriame didžiausią Čekijos moterų rinkodaros specialisčių bendruomenę, 
kurią šiuo metu sudaro daugiau kaip 31 000 narių.

Mūsų bendruomenė grindžiama tokiomis vertybėmis kaip įkvėpimas, parama, tarpusavio ryšiai ir aplinka 
be neapykantos.
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DANIJA

„EUROPE DIALOGUE“

www.bdinesen.dk
https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

„Europe Dialogue“ yra neoficiali piliečių ekspertų grupė.

Jos tikslas – palaikyti neoficialų piliečių, įmonių, organizacijų ir politikų dialogą apie Europą. 

Vienas iš tikslų yra laisvas ir neoficialus dialogas apie gyvenimą Europoje.

Tuo pat metu taip pat siekiama palaikyti neoficialų dialogą apie su Europa susijusias tarptautines organizacijas, 
pvz., ES, NATO, JT, Europos Tarybą, ESBO, EBPO, G7 ir (arba) G20 ir kt. 

Taigi taip pat skiriama dėmesio Europai pasaulyje.

Prie šios grupės gali prisijungti visi, kurie domisi „Europe Dialogue“ veikla.

Apie grupės įkūrėją:

„Šios grupės pagrindas yra ES konferencija dėl Europos ateities, kurios tikslas – palaikyti plataus masto 
diskusijas ir dialogą apie ES ir Europą. 

Norėčiau prisidėti prie šio dialogo iš piliečio perspektyvos. 

Per šį dialogą rengiau įvairius pokalbius ir keletą internetinių susitikimų (žr. renginius). 

Be to, rašau įvairius įkvepiančius tekstus apie Europą ir pasaulį. 

Esu parašęs knygą apie tarpvalstybinį dialogą ir šiuo metu svarstau galimybę rašyti antrą knygą, kurioje 
surinksiu visą su dialogu susijusią informaciją.“
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ESTIJA

PAGALBA UKRAINAI IR INICIATYVA „UKRAINA HEAKS!“ („UŽ 
UKRAINĄ!“) 

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
https://www.facebook.com/pagulasabi

Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija užpuolė Ukrainą, Estijos žmonės išreiškė aiškų norą padaryti viską, ką 
gali, kad padėtų Ukrainai ir nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms. 

Siekiama užtikrinti, kad visuomenė šiltai priimtų nuo karo bėgančius ir į Estiją atvykstančius asmenis.

Ne pelno organizacija „Pagulasabi“ jau yra sukaupusi didelę pagalbos teikimo Ukrainai patirtį. 

Prasidėjus karui, organizacija „Pagulasabi“ reagavo greitai ir kompetentingai, todėl tapo viena iš pagrindinių 
organizacijų Estijoje, padedančių nukreipti ir suvienyti estų pastangas padėti Ukrainai, kad jos būtų kuo 
naudingesnės Ukrainos žmonėms.

Pagrindinis organizacijos „Pagulasabi“, kurios branduolį sudaro jaunimas, veiklos principas yra tai, kad 
kiekvienas gali ką nors padaryti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu padėtų ukrainiečiams. 

Ši organizacija, be kita ko, suteikia galimybę paaukoti pinigų, kurie skiriami humanitarinei pagalbai Ukrainoje 
teikti ir į Estiją atvykstantiems ukrainiečiams remti. 

Organizacija „Pagulasabi“ taip pat organizuoja keliones evakuaciniais autobusais nuo Ukrainos sienos iki 
Estijos ir padeda estams bei ukrainiečiams keistis atitinkamais kontaktais.

Į Estiją atvykstantiems karo pabėgėliams organizacija siūlo visapusišką paramą. 

Organizacija „Pagulasabi“ kaupia informaciją apie gyvenamųjų ir darbo vietų pasiūlymus, taip pat kitas 
pavienių asmenų ir įmonių teikiamas paslaugas. 

Be to, ši organizacija aktyviai vykdo žiniasklaidos kampaniją.

Ukrainiečiai mano, kad jų ateitis yra Europos Sąjungoje, tačiau šiuo metu už tai moka siaubingą kainą. 
Organizacija „Pagulasabi“ atlieka labai svarbų vaidmenį sudarydama sąlygas estams šiuo sunkiu metu 
ištiesti pagalbos ranką ukrainiečiams ir patikinti juos, kad jie yra laukiami.
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PRANCŪZIJA

„INTERADIONAL“

20 mokytojų ir 320 moksleivių iš penkių Europos šalių (Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Italijos, Ispanijos).

Moksleiviai mokosi vidurinėse mokyklose arba bendrojo ar profesinio mokymo įstaigose.

Vadovaujami mokytojų, moksleiviai šiuo metu platformoje „eTwinning“ kuria Europos jaunimo radijo stotį.

Jie sugalvojo savo radijo stoties pavadinimą, logotipą ir šaukinį, dėl jų teikė pasiūlymus ir balsavo. Moksleiviai 
rašo straipsnius jaunimui aktualiomis temomis.

Moksleiviai taip pat buria diskusijų grupes, kuriose daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms temoms.

Jie įrašys tinklalaides jaunimui aktualiomis temomis.

Moksleiviai kalbės apie kultūrinius klausimus, taip pat kasdienio gyvenimo aspektus.

Mokytojai, siekdami nustatyti šio projekto struktūrą ir tikslus, rengia reguliarius susitikimus. 

Be to, moksleiviai rengia susitikimus klasėse, kurių metu rašo straipsnius ir svarsto įvairius klausimus 
diskusijų grupėse. 

Jie taip pat gali susitikti vieni su kitais po pamokų – taip daug jaunuolių, ryšiams palaikyti naudodami 
mėgstamas socialinės žiniasklaidos platformas, tapo draugais.

Tinklalaidės bus įkeltos į projekto erdvę tam skirtame tinklalapyje, kuriame žmonės galės klausytis įrašų.
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VOKIETIJA

ORGANIZACIJA „APPLICAID“

https://www.applicaid.org
Socialinis tinklas „Facebook“: https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Socialinis tinklas „Instagram“: https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
Kanalas „YouTube“: https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
Platforma „LinkedIn“: https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

Socialinė organizacija „ApplicAid“ talentingiems jaunuoliams, kurie, pasitelkdami švietimo sistemą, siekia 
kopti socialiniais laiptais, padeda teikti prašymus dalyvauti paramos programose, taip skatindama švietimui 
palankių sąlygų neturinčių grupių išvažiuojamąjį mobilumą. 

Iš tokių grupių kilusiems asmenims (pirmiesiems studijuoti norintiems šeimoms nariams, pabėgėliams, 
mažas pajamas gaunančių namų ūkių atstovams, migrantams ir kt.), kurie norėtų studijuoti užsienyje, 
dažnai trukdo finansinės kliūtys.

Organizacija „ApplicAid“ didina paramos prieinamumą ir taip padeda nuolat didinti asmenų, kurie siekia 
gerinti savo padėtį pasitelkdami švietimo sistemą, profesines ir asmenines galimybes. 

Šiuo tikslu organizacija „ApplicAid“ teikia išsamią informaciją apie stipendijas ir dotacijas, griauna prietarus ir 
suteikia galimybių dalyvauti prie individualių poreikių pritaikytoje skaitmeninėje mentorystės programoje, 
kurios paskirtis – žmonėms iš švietimui palankių sąlygų neturinčių grupių teikti pagalbą visu prašymų 
teikimo ar priėmimo procesu.

Organizacijos „ApplicAid“ vizija yra sukurti tokią visuomenę, kurioje kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo 
etninę kilmę, socialinę ar finansinę padėtį, turėtų vienodas galimybes panaudoti savo įgūdžius ir išnaudoti 
savo potencialą.

Teikiant šią (finansinę) paramą, Europos studentams sudaromos sąlygos vertingai praleisti laiką užsienyje, 
skatinant jų tarptautinį mobilumą ir raginant juos pasinaudoti vieningos Europos teikiamomis galimybėmis. 

Iki šiol organizacija „ApplicAid“ palankių sąlygų neturintiems studentams padėjo užsitikrinti iš viso apie 1 
mln. EUR finansavimo.
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GRAIKIJA

ORGANIZACIJA „DOCTORS OF THE WORLD – GREECE“, 
TEIKIANTI SKUBIĄ PAGALBĄ KILUS HUMANITARINEI KRIZEI

https://mdmgreece.gr/en 

Pagrindinė nešališkos ir nepriklausomos humanitarinės organizacijos „Doctors of the World – Greece“ 
užduotis yra mažinti nelygybę ir socialines kliūtis, su kuriomis susiduriama norint pasinaudoti sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Organizacija „Doctors of the World“ pastaruosius 32 metus nepertraukiamai vykdo 
veiklą Graikijoje ir kitose šalyse.

Prasidėjus masinei Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, nuo pirmosios Europoje kilusios humanitarinės krizės 
savaitės organizacija „Doctors of the World“ teikia pagalbą Ukrainos piliečiams, iš Ukrainos bėgantiems į 
kaimynines šalis ir į Graikiją. 

Iki šiol ši organizacija yra išdalijusi daugiau kaip 35 tonas humanitarinės pagalbos ir prie Rumunijos sienos yra 
įrengusi ilgiau kaip 40 dienų veikiantį mobilųjį medicinos punktą, kuriame pro šalį vykstantiems žmonėms 
teikiama pirmoji pagalba, pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos ir informacija. 

Kalbant apie ukrainiečių priėmimo ir jų konsultavimo veiklą pačioje Graikijoje, Atėnuose ir Salonikuose 
kasdien dirba organizacijos „Doctors of the World“ pagalbos tarnybos, kuriose naujai atvykstantiems 
asmenims teikiama psichosocialinė parama, materialinė pagalba ir informacija. Be to, laisvai prieinamose 
šios organizacijos poliklinikose vaikams, moterims ir lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims teikiamos 
sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos.

Organizacijos „Doctors of the World“ įgyvendinamos iniciatyvos yra tiesiogiai susijusios su ES pagrindinių 
teisių chartijos 1 straipsniu (Žmogaus orumas), 2 straipsniu (Žmogaus teisė į gyvybę), 6 straipsniu (Teisė į 
laisvę ir saugumą), 21 straipsniu (Diskriminacijos uždraudimas) ir 35 straipsniu (Sveikatos apsauga).
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VENGRIJA

LIAUDIES DAINŲ RINKĖJAS MIKLÓS BOTH

https://www.polyphonyproject.com/en
https://www.facebook.com/polyphonyproject
https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Įgyvendinant Polifonijos projektą („Polyphony Project“), specialioje interneto svetainėje ketinama 
susisteminti šimtmečius kauptą Ukrainos paveldą, kurį dabar daugiausia dainose saugo vyresnio amžiaus 
moterys, ir jį padaryti prieinamą visiems. 

Unikali liaudies dainų kolekcija specialioje interneto svetainėje ir tinkle „YouTube“ gali sudominti tiek muzikos 
entuziastus, tiek mokslininkus tyrėjus. 

Šis internetinis liaudies muzikos archyvas – tai tam tikras glaustai išdėstytas katalogas, kuriame pateikiami 
išsamūs dainų ir 4K raiškos technologijomis įrašytų vaizdo įrašų aprašymai. 

Be to, internetiniame žemėlapyje pateikiamos dainų kilmės vietų ir dainų atlikėjų buvimo vietų geografinės 
koordinatės. 

Kiekvienas asmuo šioje interneto svetainėje gali greitai ir veiksmingai atlikti paiešką pagal tokius kriterijus 
kaip dainos tema, pagrindiniai motyvai, personažai ir rinkinio duomenys. 

Dainų žodžiai pateikiami originalo kalba, tačiau tekstai jau verčiami į vengrų ir anglų kalbas. Be to, 
įgyvendinant šį projektą kartu su Ukrainos dainininkais buvo surengti koncertai Vengrijoje, Prancūzijoje 
ir Ukrainoje. 

Nors šis projektas pradėtas įgyvendinti Vengrijoje, juo labai prisidedama prie Ukrainos kultūros ir liaudies 
vertybių, kurių reikšmė yra neįkainojama, išsaugojimo, ypač atsižvelgiant į šiuo metu Ukrainoje vykstančio 
karo padarinius. 

Be to, įgyvendinant šį Polifonijos projektą buvo sukurta ukrainiečių ir Suomijos Sibelijaus akademijos kartu 
vykdoma programa „Folk_ME“. Jai vadovauja kompozitorius Miklós Both, ir įgyvendinant šią programą 
daugiausia dėmesio skiriama liaudies muzikos integravimui į XXI a. muzikinį lavinimą, siekiant išsaugoti 
Europos kultūros paveldą.
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AIRIJA

ORGANIZACIJA „JIGSAW“, TEIKIANTI SU PANDEMIJA 
SUSIJUSIĄ PAGALBĄ

www.jigsaw.ie
https://www.facebook.com/JigsawYMH
https://twitter.com/igsawYMH

Organizacija „Jigsaw“ teikia nemokamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir paramą 
jaunimui ir suaugusiesiems, be kita ko:

• 14-oje regioninių centrų ir internetu, telefonu bei vaizdo ryšiu rengia jaunimui (12–25 metų 
asmenims) skirtus tiesioginius individualius terapinius susitikimus. Iki šiol parama tiesiogiai 
suteikta daugiau kaip 50 000 jaunuolių;

• suteikia galimybių dalyvauti bendruomeninėse programose, kuriomis siekiama geriau informuoti, 
remti ir šviesti jaunuolius bei jų artimuosius ir jiems sudaryti sąlygas įgalėti tose vietose, kuriose 
jie gyvena, mokosi, dirba ir žaidžia;

• atlieka novatoriškus tyrimus ir patikimus vertinimus, padedančius gauti transformatyvių įrodymų;
• interneto svetainėje www.jigsaw.ie teikia įvairią internetinę psichikos sveikatos paramą ir 

paslaugas ir įgyvendina susijusias programas;
• įgyvendina visapusišką vidurinių mokyklų programą, kuria siekiama remti jaunimo psichikos 

sveikatą ir gerovę ugdant bendrą visos mokyklos bendruomenės atsakomybę už psichikos 
sveikatą.

Per pandemiją organizacija „Jigsaw“ sugebėjo per 12 dienų persitvarkyti iš daugiausia tiesioginius ryšius 
palaikančios organizacijos į iš esmės skaitmeninį paslaugų teikėją, kurio paslaugų teikimas buvo tik nežymiai 
sutrikdytas. 

Per trumpą laiką organizacija „Jigsaw“ sugebėjo toliau teikti tiesioginę paramą jaunimui įvairiais internetiniais 
būdais (telefonu, vaizdo ryšiu, palaikant tiesioginį pokalbį, grupiniuose pokalbiuose). 

Ji toliau teikė paramą bendruomenėms (rengdama internetinius seminarus, teikdama paramą ir paslaugas 
internetu). Be to, sukūrus ir pradėjus įgyvendinti organizacijos „Jigsaw“ iniciatyvą „One Good School“, į 
kurią įsitraukė daugiau kaip 200 mokyklų, ir centrą „Schools Hub“ padidėjo mokykloms teikiama parama.
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PROJEKTAS „CONNECT MIGRANT YOUTH“

https://nascireland.org/
https://www.facebook.com/ NascIreland
https://twitter.com/NascIreland 
https://www.instagram.com/NascIreland 

Įgyvendinant projektą „Connect“ remiami jauni (14–23 metų) prieglobsčio prašytojai, pabėgėliai ir migrantai. 
Nuo 2018 m., kai buvo pradėtas įgyvendinti šis projektas, organizacija „Nasc“ užmezgė ryšius su daugiau 
kaip 200 jaunuolių, kilusių iš 38 šalių (žodis „Nasc“ airių kalba reiškia „ryšius“).

Organizacija „Nasc“, kaip socialinė tarnyba, daugiausia dėmesio skiria pastangoms remti pažeidžiamiausius 
jaunuolius migrantus, įskaitant asmenis, kuriems kyla pavojus patirti prievartą ar susidurti su nepriežiūra, 
globojamus vaikus, amžiaus reikalavimų nebeatitinkančius nepilnamečius arba nepilnamečius, dėl 
kurių amžiaus kyla abejonių, nelydimus vaikus ir jaunus pabėgėlius, susidūrusius su psichikos sveikatos 
problemomis, traumomis, negalia, skurdu ir benamyste. Organizacija „Nasc“ teikia į vaikus orientuotą ir jų 
poreikiais grindžiamą paramą socialinio darbo srityje. 

Pagrindinės veiklos sritys yra:

• parama nukreipimo srityje ir galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;
• galimybės naudotis psichikos sveikatos palaikymo paslaugomis;
• nukreipimas į su integracija ir socialine įtrauktimi susijusią veiklą;
• ryšių su mokyklomis, socialinio darbo ir bendruomenės tarnybomis palaikymas;
• emocinės ir praktinės paramos teikimas, pavyzdžiui, aprūpinimas mokymosi ir IT ištekliais, 

pagalba tenkinant transporto ir pagrindinius poreikius;
• jaunuolių ir jų šeimos narių nukreipimas į viešąsias tarnybas siekiant padėti sumažinti skurdą;
• prievartos ir nepriežiūros prevencija ir specialistų pagalba globos ir vėlesnės priežiūros įstaigose 

esantiems jaunuoliams;
• bet kokių su imigracija ar prieglobsčiu susijusių problemų, galinčių trukdyti jaunuoliams 

pasinaudoti pagrindinėmis gyvenimo galimybėmis, sprendimas.

2020 m. organizacija „Nasc“ suteikė paramą 109 asmenims ir įgyvendino daugiau kaip 400 intervencinių 
veiksmų. 

Ji laikosi bendradarbiavimu grindžiamo požiūrio ir dirba kartu su jau veikiančiomis tarnybomis, kad padėtų 
stiprinti pagrindinių paslaugų teikėjų gebėjimus veiksmingai reaguoti į jaunų pabėgėlių poreikius.
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ITALIJA

INICIATYVA #SIAMOTUTTELAURA

https://www.differenzadonna.org/en 

Iniciatyva #siamotuttelaura grindžiama Lauros Massaro istorija. Ši moteris Italijoje tapo labai rimto ir visoje 
Europoje plačiai paplitusio reiškinio – vaikų paėmimo iš motinų, pranešusių apie tėvo vykdomą smurtą 
šeimoje dėl lyties, – simboliu. 

Italijos ir kitų Europos šalių, pavyzdžiui, Prancūzijos, Kroatijos ir Ispanijos, teismai remiasi tariamai moksline 
„tėvų atsiskyrimo“ sąvoka ir iš tokių moterų kaip Laura atima vaikus, dažnai net neišklausydami, ką sako 
patys vaikai. Taip pažeidžiamas tinkamo proceso principas ir moterims daromas neproporcingai didelis 
neigiamas poveikis. 

Tokia praktika pažeidžiami, inter alia, ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis (Teisė į privatų ir šeimos 
gyvenimą), 20 straipsnis (Lygybė prieš įstatymą), 21 straipsnis (Diskriminacijos uždraudimas), 23 straipsnis 
(Moterų ir vyrų lygybė) ir 24 straipsnis (Vaiko teisės).

Asociacija „Differenza Donna“ yra įsipareigojusi ginti moterų teises ir siekia sudaryti sąlygas tokioms moterims 
išsakyti savo nuomonę, taip pat puoselėti teisinės valstybės principą Europoje. 

Ji pasirūpino, kad dabar Italijos teismų praktikoje būtų pripažįstamas tariamai mokslinių sąvokų vartojimo 
teismuose neteisėtumas, nes taip pažeidžiami pagrindiniai teisingumo principai ir Pagrindinių teisių chartija.
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PROJEKTAS „JAUNIMAS PRISIMENA ŠOA. SOS UKRAINA“

www.scuolapolacca.it
https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Atminimo diena minima ne tik sausio 27 d. Lenkijos istorikas ir sociologas Pawel Spiewak, kuris taip pat yra 
universiteto dėstytojas ir ilgametis Varšuvoje veikiančio Žydų istorijos instituto direktorius, per nuotolinį 
vaizdo pokalbį pasakoja apie Šoa baisumus. 

Remiantis šiuo interviu buvo sukurtas daugialypės terpės autobiografinis dienoraštis „Verksmas be ašarų“ 
(it. Il pianto senza lacrima), kurį Molizės regiono taryba atrinko konkursui „Jaunimas prisimena Šoa“ (it. I 
giovani ricordano la Shoah). 

Šis projektas atspindi atminimo svarbą ir būtinybę visomis įmanomomis komunikacijos priemonėmis – 
pradedant tradiciškiausiomis ir baigiant novatoriškiausiomis – naujoms kartoms toliau perduoti informaciją 
apie praeitį. Šiame dienoraštyje pasakojama ne tik apie asmeninį, bet ir apie visuotinį visos tautos, kuri be 
jokios priežasties buvo persekiojama ir smerkiama ir iki šiol neranda ramybės, skausmą, taip pat pačioje 
Europos širdyje kilusio karo siaubą. 

Įgyvendinant šį projektą taip pat buvo renkama labdara – visos ukrainiečiams reikalingos pagrindinės 
prekės, kad nuo karo bėgantys asmenys nesijaustų palikti vieni kęsti nepritekliaus ir skausmo. 

Labdaros rinkimą organizavo asociacija „Apolonia“, kuri daug metų dirba labdaringą darbą ir sunkmečiu 
remia tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos. 

Atsižvelgiant į tragiškus įvykius, kurių liudininkais neseniai tapome, atrodo, kad visa istorija kartojasi iš naujo. 

Kultūra yra galingiausias ginklas, kuriuo galime naudotis kovodami su prietarais ir juos griaudami.
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LATVIJA

SOCIALINĖ ĮMONĖ „HOSPISS LV“

https://hospiss.lv 
https://www.facebook.com/HospissLV
https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Buvo paskelbta, kad Latvijoje šis bandomasis projektas bus įgyvendinamas 15 mėnesių, tačiau manau, kad 
jis turėtų tapti nuolatiniu. 

Kol patys to nepatirsite, negalite įsivaizduoti, su kokiomis situacijomis tenka susidurti artimiesiems. 
Per stebuklą iš Latvijos televizijos naujienų tarnybos sužinoję apie šią iniciatyvą, iš karto kreipėmės dėl 
prisijungimo prie jos. 

Mūsų šeimos narė nuo ligos diagnozės nustatymo iki mirties neišgyveno net šešių mėnesių. 

Deja, ne kartą nusivylėme Pauls’o Stradiņš’o klinikinės universitetinės ligoninės požiūriu, nes ji, prisidengdama 
pandemija ir duomenų apsauga, iš esmės uždraudė šeimai palaikyti bet kokius ryšius su paciente. 

Kol pacientė buvo gydoma ligoninėje, ji greta ligos, kuria jau sirgo, užsikrėtė infekcija. 

Šeimai nieko nežinant, pacientė buvo perkelta į Jūrmalos ligoninę, kurioje vadovaujamasi šiek tiek 
humaniškesniu požiūriu. 

Joje buvo pranešta, kad ketvirtos stadijos vėžiu sergančiai pacientei nustatyta užkrečiama infekcija, todėl 
ji turės būti izoliuota gydymo įstaigoje, kurioje turės būti laikoma metus. 

Šeima ieškojo kitų galimybių, tačiau gydymo įstaigos nenorėjo priimti tokios pacientės, nes kas tokiose 
įstaigose gali teikti integruotos palaikomosios slaugos paslaugas? 

Ir tuomet susipažinome su socialinės įmonės „Hospiss LV“ darbuotojų kolektyvu. 

Jų požiūris, bebaimiškumas, profesionalumas, draugiškumas, atžvalgūs darbo metodai ir apskritai 
dalyvavimas ir pagalbos teikimas tokiu svarbiu gyvenimo etapu kaip mirtis yra neįkainojami! 

Šios organizacijos darbuotojai ir gydytojai yra labai kompetentingi, kaip ir kapelionas, kuris yra puikus 
slaugytojas. 

Tiek mums, artimiesiems, tiek pacientei toks darbas ir požiūris, su kokiais niekur kitur Latvijoje nebuvome 
susidūrę, buvo naudingi. Toks projektas neturi būti tik bandomasis – taip Europoje turėtų atrodyti gyvenimas 
ir ori mirtis. 
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LIETUVA

NVO „BLUE / YELLOW“

https://blue-yellow.lt/en
https://www.facebook.com//blueyellowforukraine 

Įgyvendinant iniciatyvą „Blue / Yellow“, kurios organizatorių buveinė yra Vilniuje, nuo 2014 m. remiamas 
ginkluotas Ukrainos pasipriešinimas. Šios NVO įkūrėjas yra iš Švedijos kilęs kino filmų kūrėjas Jonas Ohman, 
kuris dirba negaudamas atlyginimo ir naudodamasis tik savanorių teikiama parama.

Nuo 2014 m. ši organizacija kartu su Lietuvos ir tarptautiniais partneriais nuolat aprūpina Ukrainos karius 
ir savanorius nemirtina karine įranga, taip padėdama jiems kovoti su Rusijos agresija.

Nuo 2022 m. vasario 24 d. ši iniciatyva yra Lietuvos pastangų padėti Ukrainos žmonėms, narsiai kovojantiems 
už europines vertybes, pagrindas.

Vasario 24 d. Rusijai pradėjus karą, organizacija „Blue / Yellow“, pasitelkdama savo išplėtotą struktūrą ir ne 
vienus metus patikimai vykdomą veiklą, per nepilną mėnesį iš Lietuvos žmonių surinko daugiau kaip 20 
mln. EUR aukų.

Pagalba tiesiogiai teikiama kariams, savanoriams ir teritorinėms gynybos pajėgoms, kovojančioms už 
Ukrainos laisvę. Už surinktas lėšas perkami šalmai, neperšaunamos liemenės, vaistai, drabužiai ir kt.

2021 m. J. Ohman išleido knygą „Donbaso džiazas“, kurioje aprašė savo patirtį, susijusią su Rusijos hibridiniu 
karu Ukrainoje. 

Šia knyga mums primenama, kas yra Ukraina ir ukrainiečiai. Ja prisidedama prie geresnio vieni kitų supratimo 
ir skatinama palaikyti drąsius kovotojus, ginančius savo ir mūsų laisvę Rytų Ukrainoje.

Jono Ohmano veikla ir jo įgyvendinama iniciatyva „Blue / Yellow“, apimanti ilgalaikį tarptautinį 
bendradarbiavimą, padeda stiprinti mūsų europinę dvasią. 
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LIUKSEMBURGAS

PAGALBOS PABĖGĖLIAMS ASOCIACIJA  
„SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG“

https://slava.lu/

2022 m. vasario mėn., prasidėjus karui Ukrainoje, neribotos trukmės laikotarpiui buvo įkurta ne pelno 
asociacija „Slava Ukrayini Luxembourg“. 

Jos biuras įregistruotas Roeser savivaldybėje, Liuksemburge.

Pagrindiniai šio projekto tikslai yra:

• teikti pagalbą ir paramą visiems iš Ukrainos atvykstantiems ir Liuksemburge tarptautinės 
apsaugos prašantiems migrantams, taip pat jų šeimos nariams;

• organizuoti ukrainiečių vaikų mokymąsi mokyklose ir padėti būsto bei darbo ieškantiems 
asmenims;

• teikti administracinę pagalbą, reikalingą socialinei ir profesinei ukrainiečių integracijai.

Šiai asociacijai vadovauja direktorių valdyba, kurią sudaro 3–9 valdytojai, renkami paprasta Generalinės 
asamblėjos balsų dauguma. 

Asociacijos nariu gali tapti bet kuris asmuo, pateikęs rašytinį prašymą asociacijos prezidentui.

Visos asociacijos organų vykdomos funkcijos yra savanoriško pobūdžio ir už jų vykdymą nemokamas joks 
atlyginimas. 

Asociacijos išteklius sudaro, be kita ko, narystės mokesčiai, finansavimas savomis lėšomis, dotacijos ir 
subsidijos, aukos ir asociacijai skiriamas palikimas.
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МALTA

FONDAS „DAPHNE CARUANA GALIZIA FOUNDATION“

https://www.daphne.foundation/en/
https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
https://twitter.com/daphnefdtn

Fondas „Daphne Caruana Galizia Foundation“ buvo sukurtas dėl būtinybės. 

Didėjant nebaudžiamumui ir korupcijai, Maltoje prasidėjo teisinės valstybės krizė, kurios įkarštyje buvo 
nužudyta garsi žurnalistė. Jos vardu ir pavadintas šis fondas. 

Projektas pradėtas įgyvendinti siekiant kovoti už teisingumą ir palaikyti nepriklausomą, viešą žurnalistės 
nužudymo tyrimą. Jį toliau įgyvendinant skatinamos tarptautinės žmogaus teisės ir teisinės valstybės 
principas, pasitelkiant šalies vidaus, ES ir tarptautinius mechanizmus bei teisių gynimo priemones. 

Nuo tada, skatinant naudotis pagrindinėmis teisėmis, nustatytomis Pagrindinių teisių chartijoje, kovojant už 
viešųjų įstaigų skaidrumą ir atskaitomybę ir bendradarbiaujant su instituciniais ir nevalstybiniais subjektais 
siekiant paskatinti pokyčius Europoje ir Maltoje, šis projektas atlieka pagrindinį vaidmenį. 

Šio fondo atliktas darbas padėjo pasiekti svarbias pergales žmogaus teisių, žurnalistų apsaugos ir galimybių 
susipažinti su informacija srityse. 

Jis tapo ekspertų vadovaujamo pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos gebėjimų stiprinimo pavyzdžiu, 
skatinančiu stebėti visuomeninį gyvenimą ir taikyti aukštesnius valdžios standartus. 

Tarp šio projekto iniciatyvų paminėtinas Viešojo intereso gynimo tinklas, pirmasis tokio pobūdžio su teise 
kreiptis į teismą susijęs subjektas, ir Maltos tiriamosios žurnalistikos centras – duomenų platforma, skirta 
Maltos žurnalistikos priemonių rinkiniui plėtoti. 

Įgyvendinant abi iniciatyvas Maltoje skatinama populiarinti Chartijoje nustatytas teises, nes atlikus viešąjį 
tyrimą buvo patvirtinta, kad teisinės valstybės principas šalyje yra labai susilpnėjęs. 

Įgyvendinant šį projektą ir toliau siekiama skatinti viešąjį interesą atitinkančią žurnalistiką, teisinės valstybės 
principą ir atskaitomybę bei panaikinti nebaudžiamumą.
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NYDERLANDAI

INICIATYVA „NIEUWSCHECKERS“ („NAUJIENŲ TIKRINTOJAI“)

„Nieuwscheckers“ tikrina naujienas. 

Tai gali būti laikraščiuose spausdinamos, per radiją ar televiziją transliuojamos arba socialiniuose tinkluose 
platinamos naujienos. 

Naujienas tikrina studentai (naujienų tikrinimas gali būti dalis studijų užduočių), apmokami redaktoriai 
arba koordinatoriai. 

Prieš paskelbiant naujienas, vienas iš koordinatorių patikrina visą informaciją, ją parengia spaudai ir patvirtina.

Iniciatyvos „Nieuwscheckers“ misija

Iniciatyvos „Nieuwscheckers“ misija – padėti visuomenei nustatyti (internetinių) naujienų ir informacijos 
vertę. 

Tai daroma ne tik tikrinant abejotinus visuomenės veikėjų (pavyzdžiui, politikų) pareiškimus ir (naujienų) 
žiniasklaidos pranešimus, bet ir mokant visuomenę kritiškai vertinti informaciją. 

Taip stengiamasi gerinti viešųjų diskusijų kokybę.

Be to, vienas iš „Nieuwscheckers“ uždavinių taip pat yra supažindinti Leideno universiteto žurnalistikos 
ir naujųjų medijų studentus su faktų tikrinimo metodais ir priemonėmis, kad jie, tapę žurnalistais, galėtų 
įvertinti ir patikrinti informaciją.
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LENKIJA

VIRTUVĖS ŠEFAS JOSÉ ANDRÉS, KURIS RŪPINASI MAISTU 
UKRAINIEČIŲ KARO PABĖGĖLIAMS 

Ispanų virtuvės šefas José Andrés per kelias valandas nuo Rusijos invazijos pradžios nuvyko prie Ukrainos 
ir Lenkijos sienos, kad nuo konflikto bėgantiems gyventojams patiektų šilto maisto. 

Nuo tada šis virėjas ne tik pasiliko pasienio zonoje, kad pabėgėliams, kurie iš įvairių Ukrainos vietovių kasdien 
atvyksta prie Lenkijos sienos, paruoštų šimtus patiekalų ir koordinuotų jų gamybos procesą, bet ir sutelkė 
bei rėmė vietos restoranus, kad jie galėtų aprūpinti maistu nukentėjusius asmenis. 

Vienas iš tokios veiklos pavyzdžių yra maisto vagonėlis „Oh my ramen“, veikiantis priėmimo centre, įrengtame 
netoli sienos esančiame Lenkijos Korčovos miestelyje.

Virėjas laikėsi plano pirmiausia patenkinti ukrainiečių pabėgėlių poreikius pasienyje, o paskui judėti į krašto 
gilumą ir pamaitinti maisto stokojančius Ukrainos gyventojus. 

Taigi José Andrés koordinavo paruoštų patiekalų tiekimą aštuoniuose sienos perėjimo punktuose Lenkijoje 
ir keliavo po Ukrainos teritoriją ten, kur jo pagalba buvo reikalinga – nuo Lvivo ir Kyjivo iki pastaruoju metu 
Irpinės, – kad pats dalytų maistą jo stokojantiems Ukrainos gyventojams.

Savo humanitariniu darbu José Andrés, tūkstančiams nuo konflikto nukentėjusių žmonių dalydamas šiltus ir 
maistingus patiekalus, prisideda prie ES pagrindinių teisių chartijoje nurodytų teisių ir vertybių, pavyzdžiui, 
žmogaus orumo, įgyvendinimo.
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„SAVANORIAI BE SIENŲ“ – PAGALBA UKRAINIEČIŲ 
PABĖGĖLIAMS

Projekto aprašymas – santrauka

Prasidėjus karui Ukrainoje, „Lenkijos humanitarinė akcija“ priėmė šimtus žmonių savanoriais, kad šie padėtų 
nuo karo bėgantiems pabėgėliams. „Lenkijos humanitarinė akcija“ yra jau 30 metų veikianti Lenkijos 
nevyriausybinė organizacija. Nuo 2004 m. ji taip pat yra visuomeninė organizacija. Jos pagrindinis tikslas 
– teikti humanitarinę pagalbą nuo ginkluotų konfliktų ir gaivalinių nelaimių nukentėjusiems civiliams 
gyventojams, taip pat šviesti visuomenę, ypač jaunimą. Jos veikla visiškai atspindi Europos vertybes, 
išdėstytas Pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje, kuriame nustatyta teisė į prieglobstį.

Projekto aprašymas

Ginkluotas konfliktas Rytų Ukrainoje tęsiasi nuo 2014 m., o 2022 m. vasario 24 d. karas apėmė visą šalį. 
Ukrainos piliečiai buvo priversti bėgti iš savo namų ir ieškoti saugaus prieglobsčio kitose savo šalies dalyse ir 
užsienyje. Pagalbos reikėjo ne tik tiems, kurie pabėgo, bet ir tiems, kurie priėmė pabėgėlius savo teritorijose. 
Tačiau parama nebūtų buvusi įmanoma be tūkstančių savo darbui atsidavusių savanorių pagalbos karo 
aukoms.

Europos pilietybės apdovanojimo skyrimu „Lenkijos humanitarinėje akcijoje“ dirbantiems savanoriams 
išreiškiama pagarba visiems pabėgėliams padedantiems lenkams. Jie atliko didžiulį darbą, aukodami savo 
asmeninį ir darbo laiką. „Lenkijos humanitarinės akcijos“ apdovanojimas yra paskata imtis tolesnių veiksmų 
teikiant pagalbą tiems, kuriems jos reikia, tačiau, svarbiausia, juo pripažįstamas didžiulis visų, teikusių tokio 
pobūdžio pagalbą tiek Lenkijoje, tiek visoje ES, darbas ir atsidavimas.

„Lenkijos humanitarinė akcija“ veiklą vykdė kartu su savanoriais – visą parą teikė pagalbą pabėgėlių 
pagalbos punktuose prie Lenkijos ir Ukrainos sienos. Fondas įsteigė tokius centrus Dorohusko, Hrebenės ir 
Zošino pasienio perėjose. Savanoriai padėjo ką tik kirtusiems sieną pabėgėliams – davė jiems maisto, karštų 
gėrimų, antklodes ir higienos produktų. Be to, jie suteikė jiems išsamią informaciją apie buvimo Lenkijoje 
taisykles ir galimą tolesnę pagalbą. Pagalbos punktai taip pat buvo vietos, kur žmonės galėjo atsikvėpti ir 
atgauti jėgas po sekinančios kelionės į Lenkiją.

Visi Europos Sąjungos piliečiai turėtų suvokti savanorių ir jų veiklos svarbą, ypač šiuo metu, kai Europos 
bendruomenė susiduria su didžiuliais iššūkiais ir krizėmis.
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PORTUGALIJA

BUTELIŲ KAMŠTUKŲ RINKIMO PROJEKTAS „TAMPINHAS“

Socialinis tinklas „Facebook“: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

Šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2005 m., kai projekto iniciatoriui ir vienam slaugytojui kilo 
sumanymas.

2016 m. šis projektas tapo oficialus. Tikimasi, kad jis bus išplėtotas į asociaciją, nes nuo tada, visų pirma 
perkant neįgaliųjų vežimėlius ir kitą įrangą, pagalba suteikta daugybei žmonių ir institucijų.

Per COVID-19 pandemiją buvo suvienytos jėgos su viena organizacija, kad būtų galima tiekti veido kaukes, 
veido skydelius ir asmenines apsaugos priemones.

Pastaruoju metu, siekiant didinti vaikų informuotumą apie šį projektą, Lisabonos regiono mokyklose 
rengiami praktiniai seminarai.

Šiuo metu ieškoma galimybių persikelti į centrinę šalies dalį (Alentežą), kurioje būtų galima įrengti sandėlį 
ir sukurti tris darbo vietas.

Pagrindinis sunkumas, su kuriuo dabar susiduriama, yra medžiagų laikymas ir vežimas.
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RUMUNIJA

PAGALBOS UKRAINIEČIŲ PABĖGĖLIŲ VAIKAMS PROJEKTAS

https://www.salvaticopiii.ro
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Nuo karo Ukrainoje pradžios organizacija „Gelbėkit vaikus“ tiekia pagrindinius maisto produktus, higienos 
reikmenis, drabužius, avalynę, vaikams skirtus produktus, antklodes ir kitus skubios pagalbos produktus, 
mobiliųjų telefonų įmonių nemokamai suteiktas telefono korteles, teikia emocinę paramą ir vertimo raštu, 
informavimo bei konsultavimo paslaugas – informacinę medžiagą ukrainiečių kalba (informaciją apie 
prieglobsčio procedūrą, keliavimo būdus, ligonines, prieglobsčio prašytojų centrų žemėlapius ir adresus ir kt.). 

Ji tiek pasienyje, tiek centruose, kuriuose apgyvendintos pabėgėlės motinos ir vaikai, padeda patenkinti 
būtiniausius neatidėliotinos humanitarinės pagalbos, informacijos ir emocinės paramos poreikius. 

Įgyvendinant šį projektą remiamos vaikų iš Ukrainos vaikų apsaugos sistemos grupės, o užtikrinant tokių 
vaikų saugumą organizacijos „Gelbėkit vaikus“ grupės glaudžiai bendradarbiauja su valdžios institucijomis.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir toliau stengsis vaikams ir jų šeimoms teikti neatidėliotiną pagalbą ir nuolat 
stebės tiek naujų pabėgėlių, tiek asmenų, nusprendusių Rumunijoje likti ilgesnį laiką, priežiūros poreikius, 
palaikydama nuolatinius ryšius su valdžios institucijomis.

 



31

SLOVAKIJA

KNYGA „EURÓPA V KOCKE“ („EUROPA KUBELYJE“)

https://www.eukniha.sk
Socialinis tinklas „Facebook“: https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Socialinis tinkas „Twitter“: https://twitter.com/MarcoNemethEN
Socialinis tinklas „Instagram“: https://www.instagram.com/nemethmarco

Nusprendžiau konkursui pateikti savo knygą „Európa v Kocke“ („Europa kubelyje“). 

Mano tikslas – didinti jaunimo susidomėjimą Europos Sąjunga. 

Gerai žinoma, kad jaunimas Slovakijoje turi gana mažai žinių apie ES. 

Esu įsitikinęs, kad žmogus, kuris suvokia, kodėl buvo sukurta ši Europos šalių partnerystė, aktyviai dalyvaus 
kuriant demokratinę Europos visuomenę.

Šioje 245 puslapių knygoje aptariamos 27 Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat mūsų europinės 
gyvensenos aspektai. Joje paprasta ir suprantama kalba glaustai apžvelgiami svarbiausi faktai. 

Suprantu savo amžiaus grupės poreikius, todėl parašiau patogią skaityti moksleiviams ir suaugusiesiems 
skirtą knygą, nes šiuo metu tokių knygų nėra. Šioje knygoje jaunimas pasakoja dalykus jaunimui. 

Man 16 metų. Visas iliustracijas taip pat nupiešė moksleiviai: Terka, Adriana ir Lucka.

Iš pradžių pirmuosiuose knygos skyriuose aptariami reikšmingiausi istorijos momentai nuo ES įkūrimo ir 
pavienių institucijų veikimas.

Kitame skyriuje nagrinėjami ne tik žmogaus teisių ir teisinės valstybės, bet ir dažnai aptariami bendruomenių 
klausimai. 

Paskutiniame skyriuje pristatoma Sąjungos užsienio ir saugumo politika. 

Galiausiai atkreipiu dėmesį į dažnėjančios klaidingos informacijos riziką.

Knygą „Europa kubelyje“ jau galima įsigyti knygynuose, tačiau noriu, kad ji būtų prieinamesnė moksleiviams, 
nes manau, jog labai svarbu, kad jaunimas gerai suprastų bent mūsų bendruomenės veikimo pagrindus.
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SLOVĖNIJA

DEMOKRATIJOS APSAUGOS TEISĖS TINKLAS

https://pravna-mreza.si/
https://www.facebook.com/pravnamreza
https://twitter.com/PravnaMreza

Daug metų Europos Parlamentas stebi, kaip saugoma demokratija ir teisinės valstybės principas, kurie yra 
pagrindinės ES vertybės. 

Vadovaujantis tomis pačiomis vertybėmis, 2021 m. buvo sukurtas Demokratijos apsaugos teisės tinklas, 
siekiant mažinti valstybinių subjektų ir fizinių asmenų nelygybę norint gauti finansavimą ir pasinaudoti 
teisių gynimo priemonėmis žmogaus teisių pažeidimo atvejais, taip padedant stiprinti teisinę valstybę ir 
demokratijos apsaugą. 

Prasidėjus pandemijai, kai Slovėnijoje už viešąją veiklą buvo skiriamos neproporcingai didelės baudos, 
keliamos baudžiamosios bylos ir teikiami ieškiniai dėl žalos atlyginimo, siekiant įbauginti visuomenę 
ir pažaboti kritiką, daromas spaudimas žiniasklaidai ir pilietinei visuomenei, grasinama viešai kalbėti 
nusprendusiems valstybės pareigūnams ir jiems skiriamos nuobaudos, taip grubiai pažeidžiant teisės 
normas, Teisės tinklas tapo vilties ir pasitikėjimo įstatymais švyturiu. Per metus šis NVO tinklas, kuriame 
šiuo metu Slovėnijoje bendradarbiauja daugiau kaip 50 teisininkų, tapo viena iš labiausiai atpažįstamų 
Slovėnijos teisinės valstybės srities organizacijų. 

Šio tinklo veikla toliau plėtojama palaikant tarpvalstybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš Lenkijos ir 
Vengrijos, susiduriančiais su panašiais iššūkiais. 

Nuo pat šio tinklo veikimo pradžios pavyksta į jo projektus (visų pirma viešųjų mitingų stebėseną) įtraukti 
jaunuolius, kurie kovoja už demokratiją ir yra aktyvūs piliečiai. 

Tai ypač svarbu 2022-aisiais Europos jaunimo metais. 

Visais teismų lygmenimis, įskaitant Konstitucinio Teismo lygmenį, pasiekti laimėjimai yra kokybės įrodymas 
ir patvirtinimas, kad šio tinklo atliekamas darbas yra būtinas.
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ISPANIJA

BANKŲ FILIALUOSE TEIKIAMA KLIENTŲ APTARNAVIMO 
PASLAUGA #SOY MAYOR, NO IDIOTA („AŠ SENJORAS,  
O NE KVAILYS“)

Finansinės paslaugos yra pagrindinės paslaugos.

Pereinant prie skaitmeninių technologijų, daugelis banko operacijų buvo perkeltos į internetą, todėl bankų 
skyriuose darbuotojai ir klientai mažiau bendrauja tiesiogiai.

Ispanijos finansų sektoriuje po 2008 m. kilusios finansų krizės jau buvo sumažintas finansų įstaigų filialų 
tinklas.

Paskui dėl pandemijos uždaryta dar daugiau filialų.

Dėl to labai sumažėjo tam tikrų gyventojų sluoksnių, ypač vyresnio amžiaus ir neįgalių asmenų, galimybės 
naudotis pagrindinėmis finansinėmis paslaugomis.

Carlos San Juan yra į pensiją išėjęs 78 metų gydytojas ispanas, sergantis Parkinsono liga.

Dėl savo ligos ir drebančių rankų jam sudėtinga spaudyti mygtukus ar išsiimti pinigus iš bankomato. 

Kadangi bankai nesiūlo jokių alternatyvų skaitmeniniam modeliui, o tiesioginės klientų aptarnavimo 
paslaugos iš esmės neteikiamos, Carlos San Juan nusprendė paskelbti internetinę peticiją, kuria ragina 
suteikti daugiau galimybių naudotis banko paslaugomis.

Ši iniciatyva išpopuliarėjo (peticiją pasirašė 647 950 asmenų), todėl bankų asociacijos kartu su Ūkio ministerija 
pasirašė naują protokolą, kuriuo įsipareigojo vyresnio amžiaus asmenims teikti geresnes klientų aptarnavimo 
paslaugas, pavyzdžiui, pailginti filialų darbo valandas, aptarnaujant klientus pirmenybę teikti vyresnio 
amžiaus asmenims ir įdiegti paprastesnes skaitmenines sąsajas. Remiantis šia peticija tiek žemuosiuose, 
tiek aukštuosiuose Ispanijos parlamento rūmuose taip pat imtasi teisėkūros iniciatyvų.
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PAGALBOS LINIJA DINGUSIEMS VAIKAMS ANAR 116000

https://www.anar.org/
Socialinis tinklas „Facebook“: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Socialinis tinkas „Twitter“: https://twitter.com/FundacionANAR
Socialinis tinklas „Instagram“: https://www.instagram.com/fundacionanar
Kanalas „YouTube“: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Fondo ANAR psichologų, socialinių darbuotojų ir teisininkų grupė rūpinasi visais pagalbos linija 116 000 
teikiamais su dingusiais nepilnamečiais (jų pabėgimu, pagrobimu, pasimetimu ir kt.) susijusiais pagalbos 
prašymais. 

Fondo ANARP pagalbos / pokalbių linijos 116 000 paskirtis – padėti vaikams, paaugliams ir jų šeimos nariams 
teikiant konsultacijas, paramą ir palaikymą visais nepilnamečių dingimo atvejais.

Pagrindinės šios pagalbos linijos funkcijos yra, be kita ko:

• padėti pranešti apie dingusius asmenis ir nedelsiant užmegzti ryšį su policija; teikti psichologinę 
ir emocinę paramą dingusiems vaikams ir paaugliams bei jų šeimos nariams;

• šeimoms teikti teisines ir socialines konsultacijas; teikti paramą ir bendradarbiauti atliekant 
policijos tyrimus;

• skatinti tarptautinį bendradarbiavimą; megzti ryšius su organizacijomis, sudarančiomis Europos 
dingusių ir seksualiai išnaudojamų vaikų federaciją „Missing Children Europe“, nes daugėja atvejų, 
kai dingę vaikai išvežami ir (arba) išvyksta į kitą šalį;

• padėti didinti informuotumą apie dingusių vaikų atvejus socialiniuose tinkluose.

Vaikai gali dingti įvairiomis aplinkybėmis: jie gali pabėgti iš namų ir (arba) negrįžti į namus; 

juos gali pagrobti vienas iš tėvų; tokie vaikai gali būti nelydimi vaikai ar paaugliai migrantai; vaikai gali 
pasimesti, patekti į avariją ar kitaip pradingti; juos gali pagrobti nepažįstamieji.

2021 m. šios pagalbos / pokalbių linijos darbuotojai išnagrinėjo 2 892 dėl dingusių vaikų pateiktus pagalbos 
prašymus.
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