Junkis prie didžiausios pilietinės akcijos!
Būk tvarkingesnio pasaulio šeimininku!
JCI Lietuva bendrai su VšĮ „ Mes darom“ kviečia imtis lyderystės ir 2018 metais sutvarkyti
Pasaulį.
Iš Baltijos šalių kilusi akcija „World Cleanup Day“ (liet. Pasaulio tvarkymo diena) 2018 m. rugsėjo
15 d. sutelks 5% viso pasaulio piliečių. Vyks didžiausia žmonijos istorijoje pilietinė akcija, skirta
aktyviai veikti ir tvariai spręsti mus supančios aplinkos problemas.
Junkis prie 5 proc. mūsų planetos gyventojų, tapk socialiniu inovatoriumi ir paversk Žemę geresne
vieta gyventi!
JCI – Be Better™ – tai aktyvių piliečių pasaulinis tinklas, skirtas įgalinti jaunus žmones imtis
lyderystės per savanorystę ir ženkliai prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje.

PASAULIO TVARKYMO AKCIJA
Akcija „Let‘s do it“ (liet. „Darom“), pradėta JCI Estijos per 10 metų išsivystė iki didžiausios
pasaulyje pilietinės akcijos „World Cleanup Day“. Ji skirta susitelkus aktyviems piliečiams tvariai
pasirūpinti mus supančia aplinka. Akcijos tikslas 2018 metams yra suburti didžiulę kritinę masę – 5
proc. mūsų planetos gyventojų ir 150 valstybių kartu, kad visas pasaulis atkreiptų dėmesį į aplinkos
teršimo problemas, pradėtų tvarius teigiamus pokyčius ir sutvarkytų pasaulį.
Akcija Lietuvoje
„Darom“ akcija Lietuvoje turėjo ypatingai stiprų teigiamą poveikį visuomenėje. Tvarkymasis,
nešiukšlinimas ir švara tapo kultūros dalimi. Problemų dar liko, bet galime didžiuotis būdami
pavyzdžiu kitoms šalims, kuriose aplinkosaugos problemos ir iššūkiai vis dar daug didesni. Galime
didžiuotis, jog nuo Baltijos šalių prasidėjusi iniciatyva 2018 metais pasklinda po visą pasaulį. Kaip ir
pasklidę po visą pasaulį lietuviai turės galimybę prie „World Cleanup Day“ jungtis toje vietoje,
kurioje šiuo metu gyvena.
Norint pasiekti tvaresnių rezultatų Lietuvoje – reikia sutelktinės valstybės, verslo ir visuomenės
sektorių lyderystės, bei socialinių inovacijų aplinkosaugos klausimais. Reikia lyderių, kurie inicijuotų
teigiamus pokyčius. Todėl JCI Lietuva imasi akcijos koordinatoriaus ir lyderių telkėjo vaidmens
mūsų šalyje.
Veiklos kryptys:
1. Lietuvos verslo įmonių visuomeninė lyderystė ir įvairių organizacijų bendruomeninių aplinkos
tvarkymo iniciatyvų vykdymas.
2. Lietuvos mokyklų bendruomenių ir mokinių susitelkimas aplinkos gražinimui ir tvarkymui.
3. Tikslinių aplinkosauginių problemų bei atsakingo vartojimo iššūkių sprendimas ir iniciatyvų
vykdymas.
4. Tvarių sprendimų paieška kartu su socialiai atsakingų organizacijų atstovais.

5. Užsienio lietuvių telkimas jungtis prie vietos tvarkymo iniciatyvų visame pasaulyje (per JCI
organizaciją).
6. Lietuvos visuomenės aktyvaus pilietiškumo telkimas ir lyderystės įgalinimas.
Galimų vietinių tvarkymo iniciatyvų pavyzdžiai:
-

Teritorijos ar objekto valymas nuo šiukšlių (surinkimas, surūšiavimas).
Pasirinktos erdvės sutvarkymas, medelių sodinimas ir pan.
Pasirinktų objektų gražinimas (pvz. JCI Lietuva projektas „Spalvotas gyvenimas" – viešųjų objektų
atnaujinimas), ištepliotų pastatų sienų, grafiti sutvarkymas (pvz. čia).
Visuomeninės paskirties erdvės ar objekto sutvarkymas bei prikėlimas naujai paskirčiai.
Didesnių taršos telkinių nustatymas, pažymėjimas mobilojoje programėlėje bei sprendimo
inicijavimas.
Kitų inovatyvių veiklų sugalvojimas ir vykdymas.
Numatomos veiklos iki 2018-09-15:

-

Tradicinė „Darom“ akcija 2018.04.21 dieną
Mokymai vietinių iniciatyvų lyderiams
Specialios programėlės („World Cleanup“) užterštų vietų ir apleistų teritorijų/pastatų žymėjimui
viešinimas
Užterštų teritorijų žymėjimo renginių organizavimas
Užsienio lietuvių informavimas ir skatinimas jungtis prie vietinių iniciatyvų
Inovatyvių sprendimų paieška komandose, iniciatyvų planavimas ir įgyvendinimas bei didesniųjų
projektų užbaigimas iki rugsėjo 15 d.
Tvarių sprendimų paieškos sesijos su atsakingomis valstybės institucijomis
2018 m. rugsėjo 15 d. – sutelktinė masinė akcija, šventinis renginys ir apdovanojimai.
Kviečiame būti „World Cleanup Day“ akcijos lyderiu – galimi įsitraukimo lygiai:
STEBĖTOJAS: mobiliojoje programėlėje World Cleanup žymėk problemines vietas ar siūlyk
tvarkymo idėjas.
DALYVIS: prisidėk prie pasirinktos jau esančios aplinkos tvarkymo inicatyvos skirdamas savo laiką
ar finansinę paramą.
LYDERIS: savo įmonėje, organizacijoje ar bendruomenėje suburk bendraminčių komandą ir
įgyvendink sugalvotą inovatyvią aplinkos tvarkymo idėją.
PARTNERIS: imkis tarpinstitucinės lyderystės inicijuoti ir koordinuoti kitas komandas.
KOORDINATORIUS: junkis prie akcijos organizatorių ir tvarkyk pasaulį plačiąja apimtimi.
RĖMĖJAS: paremk patį projektą arba konkrečią aplinkos tvarkymo iniciatyvą materialiai.
Daugiau informacijos apie projektą:
● Lietuviškame akcijos tinklalapyje www.worldcleanupday.lt
● Pasauliniame akcijos tinklalapyje www.worldcleanupday.org
● Akcijos FB paskyroje World Cleanup Day Lithuania
Nori prisijungti prie
info@worldcleanupday.lt
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