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REZULTATAIREZULTATAI

Teorinė sistema, pagrįsta kiekvienoje šalyje ir
Europos lygmeniu atliktais kameriniais tyrimais;
Gerosios praktikos, susijusios su žaliosiomis ir
socialinėmis iniciatyvomis šalyse partnerėse;
Strateginės gairės ir rekomendacijos;
Mokymosi būdai ir projekto metu

"Kaimo ir miesto jaunimo kolektyvinės ir žaliosios
antreprenystės (verslumo) vadovas"

Vadove siekiama kritiškai ir praktiškai išnagrinėti
kovos su klimato kaita, socialinės ekonomikos ir
jaunimo įtraukties persipynimą iš holistinės,
sisteminės, įgūdžius ugdančios ir proaktyvios
perspektyvų. Jame pateikiama:  

       partnerių įgyvendintos veiklos.
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Kritiškai vertinti įsitikinimų sistemas, nusistatymus ir
stereotipus tapatumo kaimo ir miesto aplinkos kontekstuose.
Skatinti ugdyti reikiamus gebėjimus ir socialinius emocinius
įgūdžius, jog būtų galima sėkmingai tapti kolektyvinės
žaliosios socialinės antreprenystės (verslumo) dalimi.
Propaguoti ir skatinti idėjas, kad būtų dalijamasi ir
diskutuojama apie bendras alternatyvas dabartinei klimato
krizei iš kaimo ir miesto bendradarbiavimo ir jaunimo
kolektyvinio verslumo perspektyvų.

Testavimas 1: "Įsitikinimų sistemos ir
tarpkultūriniai kaimo ir miesto jaunimo
dialogai" yra skirti kritiškai vertinti įsitikinimų
sistemas, nusistatymus ir stereotipus kaimo ir
miesto aplinkose iš tarpkultūrinės perspektyvos. 
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Jaunimas iš miestų, kaimų ir kaimiškų vietovių.
Jaunimo darbuotojai - su jaunimu dirbantys
asmenys, ir organizacijos, dirbančios jaunimo,
tvarumo, aplinkos ir klimato srityse.
Politikos formuotojai

        jaunimo, darnumo,
       aplinkos ir klimato
       srityse.

Projektas "YURI - Tarpkultūriniai miesto
ir kaimo jaunimo dialogai kolektyvinei
antreprenystei (verslumui) skatinti" - 18
mėnesių trukmės "Erasmus+" strateginės
partnerystės jaunimo srityje projektas,
kuriame dalyvauja 7 organizacijos iš 6
šalių: CEPAIM (Ispanija), CESIE (Italija), Élan
Interculturel (Prancūzija), KMOP Policy
Center (Belgija), La Xixa Teatre (Ispanija),
XWHY (Lietuva) ir YEU (Kipras).

YURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTH   
DIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP

POREIKIAIPOREIKIAI
Skatinti kaimiškose vietose ir
miestuose gyvenančių jaunų
žmonių dialogą.

Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad yra pritariama jo
turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį. Europos Komisija negali būti laikoma

atsakinga už bet kokį šiame leidinyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Daugumoje partnerių šalių yra gana nemažas skaičius
asmenų, priskirtinų prie NEET (angl. Not in Education,
Employment or Training) kartu su gana nemažu
jaunimo nedarbu, kuomet kaimo vietovėse abiejų šių
reiškinių rodikliai yra kur kas didesni. Šiandien mes taip
pat esame klimato kaitos krizės liudininkai, kurie
susiduria ir su Covid-19 pandemijos pasekmėmis.

YURI projektu yra siekiama reaguoti į šiuos iššūkius
skatinant inovatyvias socialinės ir kolektyvinės
antreprenerystės (verslumo) formas tarp kaimo ir
miesto jaunimo ir aktyviai įtraukiant juos į kovą su
klimato kaita iš tarpkultūrinės, sisteminės ir įgūdžių
ugdymo perspektyvų. 

K
O

N
TE

K
ST

A
S

K
O

N
TE

K
ST

A
S   

Skatinti inovatyvias žaliąsias
savarankiško (individualaus)
darbo kolektyvines strategijas
per miesto ir kaimo jaunimo
kūrimą ir palaikymą.

Aktyviai įtraukti jaunimą į kovą
su klimato kaita (krize) iš
tarpkultūrinės, sisteminės ir
įgūdžių ugdymo perspektyvų.

Testavimas 2: "Kompetencijų vystymas kolektyvinei žaliajai
antreprenerystei (verslumui)" tikslas yra dirbti su dalyviais,
siekiant ugdyti kompetencijas ir socialinius emocinius
įgūdžius, reikalingus sėkmingai dalyvauti kolektyviniuose
žaliojo socialinio verslumo (antreprenystės) projektuose.

Tarptautiniai mokymai: "YURI mišrūs mokymai jaunimui"
Briuselyje (Belgija) skirti kritiškai įvertinti įsitikinimų sistemas;
dirbti su kompetencijomis, įgūdžiais, reikalingais socialiniams,
žaliesiems ir kolektyviniams veiksmams skatinti; skatinti idėjas,
politiką ir veiksmų planus įtraukiantį dialogą kaimo ir miesto
socialinio, žaliojo, kolektyvinio verslumo labui.

Prislėgtųjų teatras (angl. Theatre of the Oppressed)

Tarpsektoriškumas

METODOLOGIJAMETODOLOGIJA

Antreprenystės gerųjų praktikų analizė

Dalyvaujamieji tyrimai (angl. Participatory Action Research)

Procesu pagrįstas darbas (angl. Process Work)

@YuriProjecteu

yuri-project.eu

https://cesie.org/en/
https://www.facebook.com/rebelahEU/
https://twitter.com/Rebelaheu

