„Pasitarimų šalyje“

maži bendruomeniškumo stebuklai
„Tegu kiekvienas suaugusio
žmogaus darbas – indėlis šeimoje, darbovietėje, bendruomenėje – tampa jaunam žmogui žinomu, aiškiu, prasmingu
ir būtinu išmokti.“ Tokiu kvietimu – prašymu į Rumšiškių muziejaus dvaro akademiją buvo
sukviesti aktyviausi jauni žmonės iš penktadalio šalies savivaldybių. Projektuojanti stovykla
„Rumšiškės 2009“ – išskirtinė.
Jau aštuonioliktus metus iš eilės
vykstanti stovykla kviečia jaunimą ir vaikus ne žaisti ar mokytis
užsienio kalbų, o tiesiog – stabtelėti ir pagalvoti apie ateitį.
Geranoriško
bendradarbiavimo
džiaugsmas
Stovykla Rumšiškėse – tik
vienas iš projekto „Jaunimas
jungia kartas“ etapų. Dar gegužės mėnesį, Jaunimo edukaciniam centrui pasirašius sutartį
su Lietuvos jaunimo turizmo
centru, pradėtas vykdyti projektas turėjo pagrindinį tikslą
– stiprinti jaunimo, su jaunimu
dirbančių organizacijų ir akademinių bendruomenių bendradarbiavimą, ugdyti Lietuvos
savivaldybių
bendruomenių
jaunimo ir suaugusiųjų pilietiškumą bei tautiškumą. Šiemet
stovyklautojai buvo supažindinami su senaisiais tradiciniais

darbo moderatoriai, studijuojantys Vilniaus universitete, Vilniaus Pedagoginiame universitete, Jungtinės Karalystės Voriko
universitete. Projektuojančios
stovyklos bendraautoriai ir rėmėjai – VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras ir Lietuvos Žemės
ūkio universiteto Ekonomikos ir
vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedra.
amatais kad suprastų, kodėl
reikia saugoti juos kaip kultūrinį paveldą. Stovykloje buvo
galima išbandyti 5 tradicinius
amatus: žvakių liejimą, puodų
žiedimą, gintaro ir žalvario apdirbimą, aukštaitiškos bandos
kepimą. Leisti savo rankomis
paliesti dar gyvą protėvių palikimą – puiki galimybė paklausti savęs: kam, dėl ko aš dirbu? Ir
vien dėl to ši stovykla tampa kitokia – ne mokanti, o leidžianti
pačiam atrasti ir suprasti.
Nacionalinis projektas „Jaunimas jungia kartas“ siekia prisidėti prie šalies ilgalaikės pilietinio
ir tautinio ugdymo programos.
Jis suvienijo dvylika skirtingų
organizacijų – savivaldybių, kaimo bendruomenių, jaunimo organizacijų. Pagrindinė projekto
rėmėja - Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerija,
o projektą globoja Šilutės rajo-

no savivaldybė. Būtent Šilutės
rajono savivaldybė nusipelnė
didžiausios padėkos už globą ir
paramą organizuojant projektuojančią stovyklą bei įgyvendinant kitus projekto „Jaunimas
jungia kartas“ sumanymus. Šis
projektas skirtas Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti subūrė
jaunus žmones: Gretą Vitonytę
iš Rusnės, Karolį Gurevičių iš
Kazlų Rūdos, Giedrę Grygelytę
iš Juknaičių, Karoliną Vaitkutę iš
Šilutės, Osvaldą Šatą iš Palangos,
Juditą Jaudzemaitę iš Rokiškio,
Viktoriją Padervinskaitę iš Akmenės, Ievą Povilaitytę iš Anykščių, Kostą Mykolą Gliožerį iš
Kaišiadorių, Indrę Minsevičiūtę
iš Trakų, Mileną Liaudanskaitę
iš Šakių, Eglę Trijonytę iš Šilalės,
Emiliją Seibutytę iš Utenos. Stovykloje dirbo keturi ilgamečiai
projektuojančių stovyklų dalyviai, individualaus ir grupinio

Kas svarbiausia?
Dažnai suaugusieji bendrauja su jaunais žmonėmis imituodami bendradarbiavimą. Jie iš
anksto žino „kaip turi būti“, nes
nesitiki išgirsti ir yra nepasirengę
įvertinti jauno žmogaus pastangų kurti ir saugoti aplink jį esančią aplinką. „Pasitarimų šalyje“
bendruomenė yra svarbiausia,
nuolat keliami klausimai: kam
mano ir tavo darbai reikalingi,
kuo jie padės, ar nepakenks šalia
esantiems, ar pavyks įgyvendinti
tikslus ir kam tai bus naudinga?
Pagrindinis šio projekto uždavinys, projekto administratorės
Rimutės Pilipavičienės teigimu,
yra skatinti jaunimo ir suaugusiųjų sąmoningą tautinę raišką
ir pilietinį aktyvumą, paremtą
bendruomeniškumu ir profesionalumu, prisiimant įsipareigojimus ateičiai vardan šeimos,
gyvenamosios vietos, Lietuvos.“

