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TIKSLAS

TIKSLIneS GRUpeS

Projektas siekia sustiprinti jaunus žmones kaip
potencialius Europos idėjos ambasadorius,
padedant jiems demaskuoti eurofobinį,
populistinį, iškreiptą įsivaizdavimą apie Europos
Sąjungą.

• Jaunimo darbuotojai
• Jaunimas

KOdeL MEGA

BUPNET GmbH

Dėl įvairių priežasčių Europa susidūrė su
eurofobizmo
banga.
Daugeliui
žmonių
Europos Sąjunga tampa atpirkimo ožiu dėl
sunkumų ir iššūkių, kuriuos sukelia pasaulinės
tendencijos.
Nuolat pasigirsta kaltinimai biurokratija ir
neefektyvumu.
Jaunimas paprastai yra pozityvesnis, nes ES
siūlomos mobilumo programos, tokios kaip
Erasmus + ir kitos, jiems yra naudingos, jie
mėgsta laisvai keliauti bei rinktis, kurioje šalyje
studijuoti ar dirbti.
Negalima laikyti savaime suprantamu dalyku,
kad visa jaunoji karta yra arba liks
proeuropietiška. Jaunoji karta Europoje
jaučiasi labiau savo regiono ir šalies dalimi,
tačiau mažiau save sieja su Europa.

KONTAKTAI
UZDAVINIAI
• Skatinti jaunų žmonių kritinį mąstymą, kad jie
galėtų lengviau demaskuoti eurofobinius
mitus bei klaidingas nuomones apie Europos
Sąjungą;
• Ugdyti teigiamą požiūrį į Europos Sąjungą ir jos
pamatines vertybes.

REZULTATAI
• Visapusiška tyrimo ataskaita apie plačiai
paplitusius eurofobinius mitus ir tikras Europos
Sąjungos sėkmės istorijas
• Internetinė žaidimų aplinka, kurioje pateikiami
šie įsitikinimai ir mitai, bei internetinės viktorinos,
kuriose atskleidžiami tikrieji faktai
• Instruktorių mokymų kursai, skirti jaunimo
darbuotojams,
siekiant
neoficialiai
ir
žaismingai
aptarti
Eurofobiją
jaunimo
klubuose ir kitose vietose, kur susitinka jauni
žmonės
• Leidinys, reklamuojantis ir paaiškinantis MEGA
požiūrį į kovą su eurofobija, įgyvendinant
strategiją, apjungiančią internetinius žaidimus
ir interaktyvią tiesioginę intervenciją jaunimo
grupėse.
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