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DALYVAUKITE
> jei esate mokytojas ar socialinis darbuotojas
ir norėtumėte surengti renginį, kuriame
dalyvautų asmuo, laikomas sektinu pavyzdžiu
> jei norite dalyvauti kaip sektinu pavyzdžiu
laikomas asmuo
> arba jei jau vykdote panašią iniciatyvą...

Susisiekite su atitinkama nacionaline programos „Erasmus+“
agentūra ir sužinokite, kokių yra galimybių: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_lt

DAUGIAU INFORMACIJOS
> Sektinais pavyzdžiais laikomi asmenys
dalyvauja savanoriškai

?

> Programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros
gali pritaikyti šią iniciatyvą prie nacionalinių
poreikių
> Programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros
gali iš „Erasmus+“ lėšų prisidėti prie šios
iniciatyvos renginių organizavimo ir kelionių
išlaidų kompensavimo
> Sektini pavyzdžiai gali būti naudojami ir
įgyvendinant pagal programą „Erasmus+“
remiamus bendradarbiavimo projektus, taip
pat teikiant paraiškas programos finansavimui
gauti (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/calls_lt)

Programos
„Erasmus+“
remiamos
iniciatyvos

Čekija išrinko
puikų jį
septynetą – septynis sektinais
pavyzdžiais tapusius asmenis,
kurių istorijos pasakojamos
socialinėje žiniasklaidoje ir
įvairiuose renginiuose.
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Prancūzijoje bandomasis
renginys įgyvendintas
2017 m. pabaigoje Bordo
– čia atrinkti programos
„Erasmus+“ pilietiškumo
ambasadoriai, parengti
bendrauti su moksleiviais,
asociacijų ir sporto
klubų nariais taikant
novatoriškus ir aktyvumą
skatinančius metodus.
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Graikijoje ši iniciatyva išbandyta
mažiau privilegijuotuose regionuose
– 2017 m. rugsėjo mėn. Komotinėje
ir Joaninoje surengti vietos masto
renginiai, kuriuose buvo mokomi
pradinių ir vidurinių mokyklų ir
profesinių mokyklų mokytojai, taip
pat būsimieji sektini pavyzdžiai.

Sektinas pavyzdys –
> t ai žmogus, į kurį
norisi būti panašiam,
> k uris moko savo
pavyzdžiu,
> k urio gyvenimo
istorija gali įkvėpti
kelio ieškantį
jaunimą.

SEKTINI PAVYZDŽIAI
gali būti įvairių profesijų ir užimti
skirtingą padėtį visuomenėje. Kartais jie
pasirenka neįprastą kelią ieškodami savo
tikrojo pašaukimo. Dažnai jiems tenka
įveikti dideles kliūtis, kad taptų stipresni
ir atsparesni.
Jų patirtis gali būti pavyzdys
jaunuoliams, sunkiai ieškantiems savo
vietos visuomenėje.
Kalbėdami su kitais, sektini pavyzdžiai
> įkvepia juos tobulėti, imtis
atsakomybės už savo gyvenimą ir
padėti tai daryti kitiems
> skatina juos aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime, mąstyti kitaip
apie save ir savo vietą bendruomenėje.

Kam reikalinga
sektinų pavyzdžių
iniciatyva?

Europoje, kur didėja nelygybė ir smurtinio
ekstremizmo rizika, ypač svarbu puoselėti
tokias bendrąsias Europos vertybes,
kaip demokratija, solidarumas ir pagarba žmogaus teisėms.
Šia iniciatyva stiprinama socialinė įtrauktis, kultūrų tarpusavio
supratimas ir kritinis mąstymas. Iškeliant įkvepiančius pavyzdžius,
primenančius bendrąsias vertybes kasdieniame gyvenime, Europa
gali prisidėti prie klestinčios, tolerantiškos ir įtraukios visuomenės
kūrimo.

Programos
„Erasmus+“
remiamos
iniciatyvos

Italų
iniciatyva „A model to
dream“, pradėta vykdyti
2017 m. balandžio mėn.,
skirta jaunimo socialinės
atskirties įveikimo
priemonėms, kuriomis
siekiama radikalizacijos
prevencijos pristatant
sektinus pavyzdžius,
kurie galėtų juos įkvėpti
ir paskatinti įgyvendinti
savo svajones. 2017 m.
įvyko du renginiai:
Apulijoje (skirtas baimei
įveikti) ir Milane (skirtas
patiriamo smurto ir
radikalizacijos internete
rizikai).

PRAKTIKOJE...
Europos Komisija sukūrė programos „Erasmus+“
remiamą tinklą, kuris suteikia vietos
suinteresuotoms bendruomenėms galimybę
kviesti sektinus pavyzdžius dalytis patirtimi
su jaunimu ir jį motyvuoti įveikti kasdienes
problemas.
Iniciatyvą „Erasmus+“ programos šalių
nacionalinės agentūros įgyvendina pačios arba
bendradarbiaudamos su vietos partneriais.
Siekiama, kad daugiau sektinais pavyzdžiais
laikomų asmenų aktyviai bendrautų su
tiksline auditorija įvairiose vietose ir kad
dalyvaujančioms bendruomenėms dėl to nekiltų
finansinių ar administracinių kliūčių.

2017 m. sektinais pavyzdžiais laikomi
asmenys Rytų Lietuvoje (tokiuose
miestuose kaip Visaginas ir Šalčininkai)
dalijosi mintimis apie sudėtingiausias savo
jaunystės akimirkas, apie tai, kaip rinktis
profesiją, ir apie tai, ką reiškia būti Lietuvos
ir Europos piliečiais.
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