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ES PROGRAMOS „VEIKLUS JAUNIMAS“ IR EUROD ESK LIETUVA „ŽINAU
VISKĄ“ TINKLAS
ES programos „Veiklus jaunimas“ ir Eurodesk Lietuva „Žinau viską“ tinklas – tai naujas jauniems
žmonėms pritaikytas formatas, buriantis jaunuosius žurnalistus – kūrybingus, iniciatyvius jaunus
žmones, norinčius įgyti komunikacijos, informavimo, žurnalistinės patirties, išmokti kurti ir skleisti
informaciją, tobulėti pasirinktoje srityje, kurti darbus tolimesnei karjerai.
Jauniesiems žurnalistams atviras kelias kurti straipsnius apie Europos Sąjungos teikiamas
galimybes, jauniems žmonėms įdomius nekomercinius renginius, daryti interviu su įvairių sričių
specialistais, užrašyti gerosios patirties istorijas, fotografuoti renginius ir iniciativas, aktyvius
jaunus žmones, kurti videoreportažus, konsultuotis su patyrusiais žurnalistais ir mokytis iš jų.

TINKLO NARIO FUNKCIJOS:




Rašyti, fotografuoti ar rengti video reportažus tau ir mums aktualiomis temomis;
Domėtis jaunimui rūpimais klausimais ir garsiai kalbėti apie juos;
Būti atviram naujovėms ir turėti motyvacijos mokytis, tobulėti.

Tinklo nariai kviečiami veikti reguliariai ir gausiai.

„ŽINAU VISKĄ“ TINKLO SIŪLOMOS GALIMYBĖS:













Užsiimti savanoriška veikla;
Rašyti, tirti, fotografuoti, filmuoti artimomis, įdomiomis, o kartais ir naujomis temomis;
Bendrauti, bendradarbiauti su kitais jaunaisiais žurnalistais ir komunikacijos, žurnalistikos
ekspertais;
Tobulinti kompetencijas, vykdant jaunųjų žurnalistų veiklą;
Tobulinti kompetencijas tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokomojo pobūdžio
renginiuose;
Gauti konsultacijas iš profesionalių komunikacijos ekspertų;
Daugiau sužinoti apie ES programą „Veiklus jaunimas“ ir jos temas;
Įgyti naujų žinių europinėmis temomis;
Burti savo miesto, rajono jaunųjų žurnalistų komandą.
Rodyti savo ir comandos iniciatyvą;
Gauti kompetencijas pripažįstantį sertifikatą Youthpass ir nemokamą Europos jaunimo
kortelę;
Aktyviai veikti ir už tai būti įvertintam prizais.
2

ATRANKOS REIKALAVIMAI TINKLO NARIAMS
Vadovaujantis žemiau pateiktais kriterijais atrenkami jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų tinklo nariai:
1. Jaunas žmogus (14-29 m).
2. Pateikta užpildyta registracijos anketa su nurodytais teisingais duomenimis.
3. Aiški ir tinkama motyvacija:
a. Nurodoma patirtis arba noras įgyti patirties;
b. Parodomas noras ir pasiryžimas veikti.
4. Jeigu pateiktas rašto darbas:
a. yra originalus (nepasisavinta autorystė);
b. tvarkingai atliktas, numanomi bent vidutiniški darbo kompiuteriu įgūdžiai;
c. vartojama taisyklinga kalba, klaidos yra atsitiktinės ir ne esminės;
d. turinys yra nuosekliai dėstomas, tinkamai atskleidžiama tema.
5. Jeigu pateikta nuotrauka:
a. yra originali (nepasisavinta autorystė);
b. tvarkingai atlikta, numanomi bent vidutiniški darbo kompiuteriu įgūdžiai;
c. kokybiška, numanomi bent vidutiniški fotografavimo ir komponavimo įgūdžiai.

KAIP VEIKS TINKLAS?
Užpildęs registracijos anketą per tris darbo dienas gausi el. laišką su visa informacija apie veiklą
tinkle. Tuomet ir pradėsi savo karjerą „Žinau viską“ tinkle. Kiekvienas narys turės savo vizitinę
kortelę su pasiektu statusu mūsų svetainėje: http://eurodesk.lt/komanda
Taip pat prijungsime tave prie el. konferencijos tam, kad galėtume bendrauti ir bendradarbiauti.
Tavo vardas atsiranda ir mūsų taškų rinkimo sistemoje, kur visada gali matyti, kiek taškų jau
surinkai.
TINKLE VEIKI – TAŠKUS RENKI
Už kiekvieną atliktą veiklą gausi atitinkamą taškų skaičių. Kiekvieną mėnesį taškus sumuosime ir
geriausiems skirsime prizus, lyderis taps mėnesio redaktoriumi. Daugiausiai surinkę taškų turi
pirmenybės teisę dalyvauti renginiuose užsienyje ir Lietuvoje. Taškus skirsto ir seka tinklo
moderatorius. Jie visi yra fiksuojami ir prieinami viešai visiems tinklo nariams.
Taškų suteikimas turi būti skaidrus, aiškus ir lygus visiems nariams. Pagal narių aktyvumą ir iš viso
surinktus taškus bus suteikiamas statusas – tapk žurnalistikos guru!
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Susitikimai
Su tinklo nariais bus organizuojami susitikimai, kurie skirsis savo veiklomis, nagrinėjamomis
temomis. Vieni susitikimai bus skirti tobulinti žinioms ir įgūdžiams (pvz., gilintis į temas, mokytis
dirbti su video, interneto programomis ir pan.). Kiti susitikimai gali būti daugiau konsultacinio
pobūdžio, kurio metu bus aptariama tinklo veikla, suteikiama galimybė konsultuotis su
profesionalais, tinklo moderatoriais.
Vasarą susitiksime smagiausioje „Žinau viską“ stovykloje, o metų gale rinksimės į apdovanojimų
vakarėlį, kuriame įteiksime prizus metų geriausiems.

TINKLO „ŽINAU VISKĄ“ PARTNERIAI
Tinklo partneriai ir kūrėjai yra Eurodesk Lietuva, kurią administruoja Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT), ir ES programa „Veiklus jaunimas“ administruojama Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA).
Susijungę partneriai siekia, kad informacija jaunus žmones pasiektų iš jaunų žmonių lūpų ir jaunų
žmonių akimis.
Partneriai siekia skatinti savanorišką jaunųjų žurnalistų veiklą ir suteikti tinklo nariams mokymosi ir
tobulėjimo galimybių.
KAS YRA EURODESK LIETUVA?
Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 30 Europos šalių ir teikiantis
išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra
informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei
mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama
informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei neturėsime atsakymo į tavo klausimą,
būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.
www.eurodesk.lt
Eurodesk Lietuva administruoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba: www.lijot.lt
KAS YRA ES PROGRAMA „VEIKLUS JAUNIMAS“?
Tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 - 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat
valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), Europos ekonominės erdvės šalių (Islandija,
Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje taip pat gali dalyvauti jauni žmonės iš ES kaimyninių šalių
partnerių, kitų valstybių.
4

Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansinę paramą jų
inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą.
Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų
bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms.
Programą Lietuvoje administruoja ir koordinuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
(JTBA) www.jtba.lt.

Liko neatsakytų klausimų? Nesidrovėk ir tuoj pat klausk mūsų!
Eurodesk Lietuva
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel. (8 5) 279 10 14
El. paštas: zinauviska@eurodesk.lt
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