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1 skyrius:
Įvadas
Europoje darbas su jaunimu tampa vis svarbesnis ir plačiau paplitęs. Egzistuoja dešimtys
tūkstančių įvairiausių jaunimo organizacijų, centrų, klubų ir neformalių grupių ir stiprėja
politinė parama jų veiklai. Europos Sąjunga padidino jaunimo projektų finansavimą
pristatydama naują Erasmus+ programą, nors tai tik viena iš į jaunimą orientuotų iniciatyvų
ES ir jos narėse. Žinoma, viena iš padidėjusios paramos priežasčių ta, jog politikai ieško būdų,
kaip spręsti didžiulę jaunimo nedarbo problemą, tačiau aišku tai, jog darbas su jaunimu išliks
svarbus ir tikimasi, jog artimiausiame dešimtmetyje plėsis tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai.
Tačiau ar darbas su jaunimu prieinamas visiems?Ar visi turi galimybę įsitraukti?Ar skatinamos
tokios vertybės, kaip lygybė bei pamatinės teisės?Ar įtraukiamas tas jaunimas, kuriam to
labiausiai reikia, o gal tai greičiau elitinis klubas?Ar jauniems žmonėms, priklausantiems
etninėms, seksualinėms, religinėms mažumoms, turintiems negalių ar patiriantiems kitokią
socialinę atskirtį vienodai prieinamos jaunimo organizacijų suteikiamos mokymosi ir
tobulėjimo galimybės?
Visiems šiems klausimams nėra vieno atsakymo. CHARM projekte bendradarbiaujant su
daugiau nei šimtu organizacijų visoje Europoje matėme daugybę atsakymų. Atrodo, kad
jaunimo sfera yra atviresnė ir platesnio akiračio nei bendroji visuomenė, tačiau kartais
išlaikomi tam tikri kenksmingi stereotipai bei sąmoningai ir nesąmoningai išskiriamos tam
tikros visuomenės grupės. Tai patvirtino ne tik mūsų atliktas nuostatų ir praktikos tyrimas,
bet ir tiesiogiai vykdytos mokymų veiklos.
Projekto partneris per pastaruosius du metus atliktas darbas leido įsitikinti, jog CHARM
projektas yra reikalingas kaip iniciatyva siekianti sukurti jaunimo darbą be kenksmingų
stereotipų (daugiau apie patį projektą skaitykite 7 skyriuje). Skirtinguose projekto etapuose
mes bendradarbiavome su organizacijomis, dirbančiomis skirtingose srityse – savanoriavimo,
politinio dalyvavimo, tvarios gyvensenos, aplinkosaugos, laisvalaikio, studentų savivaldos,
sporto ir daugybėje kitų. Bendradarbiaujant dažnai girdėdavome nuomonę, jog antirasizmas ir
įvairių socialinių grupių įtraukimas yra specifinės darbo sritys ir, jeigu organizacija konkrečiai
šiose srityse nedirba, tuomet neturetų išvis jomis rūpintis. Kita vertus, kitų organizacijų
atstovai mano, jog teoriškai, jų organizacijos turi pareigą skatinti antirasizmą, tačiau vis dėlto
vengia prieštarauti savo narių ir rėmėjų nuostatoms ir stereotipams. Dar kita organizacijų
grupė laiko save atviromis tradiciškai atskiriamoms grupėms, tačiau arba yra labiau linkę
dirbti toms grupėms (o ne su jomis), arba sutinka įtraukti tų grupių atstovus į savo veiklas tik

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
ir pilietiškumo programa

4

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS JAUNIMO VEIKLOSE: “CHARM“ PROCESAS

jiems parodžius atitinkamą motyvaciją bei kompetencijas.
Remadamiesi šiais pastebėjimais, mes sukūrėme „CHARM (ŠARMINGAS) jaunimo
organizacijos profilį“. Tai yra organizacija, kuri:
• Ėmėsi priemonių, kad užtikrintų saugią ir draugišką aplinką žmonėms priklausantiems
tradiciškai atiskirtį patiriančioms grupėms;
• Apmąstė, kaip ši organizacija gali paremti įvairias socialines grupes įtraukiančio darbo
su jaunimu idėją;
• Pergalvojo savo vykdomas veiklas, kad jos būtų vienodai lengvai pasiekiamos ir
palankios skirtingoms jaunų žmonių grupėms;
• Suplanavo priemones užtikrinančias įvairovę ir lygias galimybes organizacijos viduje.

Kai pradėjome galvoti apie CHARM idėją 2010-aisiais ir 2011-aisiais metais, galvojome apie
CHARM daugiau kaip apie savybę, kurią organizacija turi arba ne. Tačiau dabar CHARM
įsivaizduojame daugiau kaip procesą – žingsnius, kuriuos organizacija turi žengti, kad iš
naujo apgalvotų ir įvertintų savo požiūrį į antirasizmą ir įvairių socialinių grupių įtraukimą,
o po to – imtųsi veiksmų ir įdiegtų konkrečias priemones. Dar daugiau, mes matome tai, kaip
niekada nesibaigiantį procesą, nuolatinį pasitikrinimą, kokia situacija yra organizacijoje, kokios
vyrauja nuostatos, ar veiksmingos priemonės, įtraukiančios įvairias grupes į organizacijos
veiklas.
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Šis leidinys pateikia pasiūlymą, kaip galėtų atrodyti toks procesas:
• Situacijos ir nuostatų tyrimas – antrame skyriuje apibendriname mūsų atlikto tyrimo
apie jaunimo organizacijų požiūrį į antirasizmą ir pamatines teises rezultatus;
• Mokymas – vienas efektyviausių būdų, kaip mesti iššūkį neigiamoms nuostatoms
ir stereotipams organizacijos viduje bei sukurti atvirą ir saugią aplinką žmonėms iš
socialinę atskirtį patiriančių grupių. Trečiame skyriuje aprašome mūsų sukurtas
mokymo programas 6-iems skirtingiems organizacijų tipams;
• Apmąstymas – ketvirtame skyriuje pristatome idėjas, kaip paskatinti apmąstymo
procesą jaunimo organizacijoje;
• Strategijos keitimas ir veikla – penktame skyriuje pristatome idėjas ir gaires, kaip
įgyvendinti įvairias veiklas, sukurtas projekto metu;
• Įvertinimas – šeštame skyriuje pateikite pasiūlymus, kaip įvertinti CHARM proceso
progresą organizacijoje.
Paskutinėje dalyje rasite šiek tiek faktų ir statistikos apie CHARM projekto veiklas ir
pasiekimus 2013 m. – 2014 m.
Taip pat norėtumėme apibrėžti du svarbius leidinyje naudojamus terminus.
Kai kalbame apie „jaunimo organizaciją“, turime omenyje bet kokią struktūrą, juridiškai
įteisintą, arba ne, viešąją ar privačią, kuri organizuoja veiklas jaunimui ar su jaunimu. Nors
projekto tiksline auditorija daugiausiai buvo jaunimo nevyriausybinės organizacijos, mes
taip pat įtraukėme ir viešąsias įstaigas, mokinių tarybas mokyklose, neformalias grupes ir
nebūtinai „jaunimo“, bet su jaunimu dirbančias organizacijas.
Projekto partneriai taip pat susitarė dėl plataus sąvokos „rasizmas“ supratimo, kaip
netoleravimo ir ignoravimo ne tik rasės, bet ir religiniu, etniniu, seksualiniu, negalios, lyties
ar amžiaus pagrindu. Vadovaujantis šiuo požiūriu, „antirasistinės“ priemonės – tai bet kokios
priemonės, siekiančios įtraukti tradiciškai išskiriamas ar apleistas jaunų žmonių grupes.
Gero skaitymo, ir sėkmės planuojant ir
įgyvendinant savo pačių CHARM procesą.
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2 skyrius:
Nuostatos apie antirasizmą
žmogaus teises darbe su jaunimu

Tam , kad suplanuotumėte CHARM procesą, svarbu žinoti, kokia yra dabartinė situacija
– ar organizacijoje pakankamai įvairovės, kokios grupės daugiausiai yra išskiriamos, ir
kokie kenksmingi stereotipai vyrauja. Turėtumėte įvertinti nuostatas apie antirasizmą savo
organizacijoje. Yra daugybė būdų tai padaryti, jie priklauso nuo Jūsų organizacijos ypatumų.
Žemiau pateikiame rezultatus iš mūsų atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo virš 350 jaunimo
organizacijų atstovų iš Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos. Nors
rezultatai nereprezentuoja visos Europos Sąjungos, tačiau gali padėti įsivaizduoti, kokia
nuostatų apie antirasizmą ir žmogaus teises darbe su jaunimu padėtis yra Europoje. Rezultatai
gauti įvykdžius elektroninę apklausą, fokus grupės ir giluminius interviu visose aukščiau
minėtose šalyse.

Dabartinė įvairovės situacija
Dabartinė įvairovės situacija įvairiose jaunimo organizacijose yra gana panaši, bent jau šalyse,
vykdžiusiose tyrimą. Gana akivaizdu, jog tradiciškai išskiriamos socialinės grupės yra itin
mažai įtraukiamos (sąmoningai ar ne) ir į jaunimo organizacijų veiklas. Lietuvoje tik kas
septinta iš apklaustų organizacijų teigė, jog į savo veiklas įtraukia skirtingų tautybių, etninių
grupių, ar seksualinių orientacijų jaunus žmones. Bulgarijoje iš pirmo žvilgsnio situacija atrodo
geresnė – 30% organizacijų pripažįsta, jog jų nariai priklauso tik etninės daugumos grupei,
kitos 70% įtraukia ir narius iš bent vienos etninės mažumos grupės.
Kokios yra nuostatos dėl įvairovės didinimo organizacijoje? Teoriškai jos teigiamos. Vyrauja
nuostata, jog atskirtį patiriančios grupės gali būti priimamos, „jeigu jie patys nori prisijungti“.
Toks požiūris, kartu su išreikšta nuostata, jog „mes negalime pakeisti savo organizacijos tikslų
tik tam, kad įtrauktumėm atskirtį patiriančias grupes“, parodo, kad dauguma organizacijų
nėra (ir neplanuoja būti) aktyvios užtikrinant lygias galimybes ir įvairovę. Kaip pabrėžiama
Lenkijos tyrimo ataskaitoje, organizacijos nesiima aktyvių priemonių, kad įtrauktų skirtingų
grupių jaunimą. Jos nemato tame prasmės, kadangi laiko savo organizacijas atviromis ir
tolerantiškomis.
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Dažniausiai neįtraukiamos grupės
Pasak jaunimo organizacijų, labiausiai atskirtį patiriančios grupės jų visuomenėse yra romai
ir kitos etninės mažumos (Ispanijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Italijoje), jaunimas su negaliomis
(Lietuvoje, Lenkijoje), imigrantai (Ispanija, Italija, Lenkija), seksualinės mažumos (Bulgarija,
Lenkjia, Lietuva). Bulgarijoje vis didėja skaičius organizacijų, manančių, jog raštingumas yra
16.67%
privalomas kriterijus norint dalyvauti jaunimo
organizacijų veiklose.
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Rasizmo, diskriminacijos ir žmogaus teisių supratimas
Partneriai iš visų tyrime dalyvavusių šalių, priėjo tos pačios išvados dėl rasizmo, diskriminacijos
ir žmogaus teisių supratimo jaunimo organizacijose – jis neapibrėžtas ir nepakankamas.
Partnerių iš Ispanijos ataskaitoje rašoma: „Respondentai neturi aiškaus žmogaus teisių sąvokos
supratimo. Jie apibūdina žmogaus teises apibendrintai, kaip vertybių ir elgesio sistemą“.
Situaciją apibendrina pavyzdys iš Graikijos ataskaitos: elektroninėje apklausoje dauguma
respondentų sutiko su teiginiu: „Mes organizuojame veiklas atsižvelgdami į žmogaus teisių
vertybes“ ir nesutiko su teiginiu „Pagarba žmogaus teisėms yra būtina mūsų organizacijos
funkcionavimui“.
Jaunimo organizacijose taip pat vyrauja menkas diskriminacijos ir rasizmo apibrėžimų,
priežasčių, poveikio, apraiškų supratimas. Nors diskriminacijos apibrėžimas gana aiškus,
tačiau rasizmą sunkiau apibrėžti, dažniausiai jis siejamas tik su odos spalva (pasak Lenkijos
tyrimo ataskaitos). Tai galėtų būti priežastis, kodėl visos organizacijos visose dalyvavusiose
valstybėse neigia bet kokias rasistines pažiūras ir veiklas.

Veiklos ir priemonės organizacijose
Ar jaunimo organizacijos jau įgyvendina kokias nors priemones siekiančias pakeisti
diskriminacines nuostatas ir veiklas? Į šį klausimą ne taip lengva atsakyti. Kai kurios
organizacijos teigia, kad tokios priemonės egzistuoja, tačiau paprašytos jas įvardinti, teigia,
jog žmogaus teisių vertybės yra organizacijos „misija“. Kitos organizacijos vykdo konkrečius
projektus skirtus tarpkultūriniam dialogui bei įvairių socialinių grupių įtraukimui (Lietuva,
Bulgarija). Tačiau dažniausiai tokie projektai skirti žmonėms organizacijos išorėje. Kai kurie
respondentai įvardina organizacijos struktūrą kaip prevencinę priemonę – organizacijoje nėra
hierarchinės struktūros, vyksta laisvas keitimasis idėjomis (Italija).
Situacija panaši kalbant apie mechanizmus, skirtus pasipriešinti diskriminuojančioms
nuostatoms ir elgesiui organizacijoje. Kadangi dauguma respondentų nelaiko savo organizacijų
diskriminuojančiomis, jie nemato prasmės įdiegti tokių mechanizmų. Tai klaidingas mąstymas,
nes jei diskriminacija ar rasizmas netikėtai apsireškia, organizacija neturi iš anksto aptartų ir
patikrintų priemonių problemai spręsti.
Viena iš priemonių, respondentų dažniausiai naudojamų išvengti diskriminacinių ar rasistinių
praktikų, yra bendru visų organizacijos narių sutarimu organizacijoje galiojančios „elgesio
taisyklės“ (Lenkija). Kitose šalyse prevencija ir dialogas yra pagrindinės sąvokos minimos
kaip priemonės kovojant su rasizmu ir diskriminacija.

Švietimo ir mokymų poreikis
Nors visose šalyse organizacijos apibūdina save kaip atviras, tolerantiškas ir visiems
prieinamas, jos vis tiek noriai dalyvauja mokymuose apie antirasizmą, antidiskriminaciją
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ir žmogaus teises. Lenkijoje 50% respondentų teigė, jog jų organizacijų nariams būtina
dalyvauti tokiuose mokymuose. Visose kitose šalyse, jaunimo organizacijos taip pat išreiškė
susidomėjimą dalyvauti mokymuose šiomis temomis. Italijoje respondentai sutinka, kad
mokymai yra svarbūs didinant informuotumą apie problemas, susijusias su antirasizmu. Be
to jie mano, kad tokie mokymai turėtų remtis patirtinio mokymosi metodais, kad dalyviai
galėtų patys patirti diskriminacijos ir rasizmo situacijas, kritiškai apmąstyti įgytą patirtį ir
paversti išmoktus dalykus veiksmais kasdieniniame gyvenime.
Tyrėjai Ispanijoje pažymi, jog jaunus žmones galima lengvai pasiekti neformaliuoju
švietimu. Tyrėjai Graikijoje prideda, jog problema ne tik ta, jog trūksta tam tikrų žinių, bet
ir nesugebėjimas atpažinti iš pirmo žvilgsnio smulkių problemų reikšmės - nebendravimo,
nematomumo ir kai kurių asmenų ir grupių pažeidžiamumo. Todėl nėra poreikio didinti
informuotumo apie kažkurią konkrečią grupę, bet greičiau apie tai, ką diskriminacija reiškia
tiems, kas ją patiria, ir apskritai jų visuomenei.
Remiantis šiais rezultatais ir pastebėjimais, mes kūrėme CHARM proceso elementus bei šį
leidinį.

Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos, Lenkijos ir Graikijos atliktus tyrimus
galite rasti http://charmingyouth.eu/charmload/
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3 skyrius:
Mokymai

Praeito skyriaus pabaigoje aptarėme, kad mokymai apie antirasizmą yra esminė CHARM
proceso dalis, pačių jaunimo organizacijų įvardinama kaip jų organizacijos poreikis.
Norime pabrėžti, jog tikslas yra ne suorganizuoti bet kokius mokymus, o suteikti kokybišką
mokymosi procesą naudojant tinkamus metodus. Tai vienas iš ramsčių, kuriais yra
paremtas visas CHARM procesas – mes tai vadiname CHARM švietimu (ŠARMINGAS
švietimas), tačiau iš esmės tai tik kitas žmogaus teisių švietimo pavadinimas.
Žmogaus teisių švietimas yra pripažįstamas ir skatinamas Europos Tarybos Jaunimo ir
Sporto direktorato. Viena svarbiausių šio švietimo skatinimo priemonių – COMPASS
(KOMPASAS). KOMPASAS - žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu. Jame
žmogaus teisių švietimas apibūdinamas kaip „švietimo programos, kurių ilgalaikis
tikslas yra ugdyti kultūrą, suprantančią, ginančią bei gerbiančią žmogaus teises“.
Žmogaus teisių švietimas pasitelkia į mokinį orientuotus metodus, atsižvelgiant į
mokinio socialinį kontekstą. Vienas iš svarbiausių žmogaus teisių švietimo privalumų
yra tai, jog siekiama suteikti ne tik žinių, bet ir ugdyti įgūdžius ir formuoti nuostatas ir
vertybes. Tai itin svarbu, kadangi vienas iš mokymų CHARM procese tikslų yra mesti
iššūkį kenksmingoms nuostatoms ir stereotipams.
Be to, norėtumėme panaudoti mokymus tam, kad susieti organizacijos darbo pobūdį su
antirasizmo ir žmogaus teisių idėjomis. Taip galime mesti iššūkį nuomonei, jog žmogaus
teisės yra specifinė darbo sritis ir jos nereikia turėti omenyje, jeigu dirbama kitoje srityje,
pavyzdžiui, sporte.
Kad galėtumėme geriau spręsti šią problemą, sukūrėme mokymo modulių apie
antirasizmą rinkinius skirtingiems organizacijų tipams. Šie moduliai sukurti atsižvelgiant
į tam tikras skirtingų jaunimo organizacijų sąvybes.
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Kituose puslapiuose rasite trumpus šių modulių aprašymus:
• Politinės organizacijos (sukurė SZANSA, Lenkija)
• Laisvalaikio organizacijos (sukūrė Cazalla Intercultural, Ispanija)
• Jaunimo centrai (sukūrė CEGA Foundation, Bulgarija)
• Organizacijos, dirbančios su savanoriais (sukūrė USB, Graikija)
• Mokinių tarybos mokyklose (sukūrė Jaunimo karjeros centras, Lietuva)
• Sporto organizacijos (sukūrė Accademia Europea di Firenze, Italija)

Visus modulius su išsamiais paaiškinimais ir priedais rasite adresu
http://charmingyouth.eu/charmload/.
Kai kurie moduliuose easntys metodai yra gana universalūs ir gali būti pritaikomi ir
kitų tipų organizacijose. Jauskitės laisvai koreguodami ir prisitaikydami modulius,
kad šie geriau atitiktų Jūsų organizacijos poreikius.
Visi žemiau aprašyti moduliai suplanuoti vienos dienos mokymams.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
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3.1. Politinės organizacijos
Vis daugiau žmonių, ypač jaunų, supranta, jog norint pokyčių, jie
turi veikti patys. Jie negali tikėtis, kad vienas žmogus, pavyzdžiui
aš, padarys visą darbą. Jie yra nebe taip lengvai apkvailinami,
kaip anksčiau, jie žino, kas vyksta visame pasaulyje.

Aung San Suu Kyi
Įvadas
Šis modulis skirtas jaunimo politinių organizacijų atstovams (politinių partijų jaunimo
padaliniams, vietinėms/regioninėms/nacionalinėms jaunimo taryboms ir kitoms
organizacijoms, kurios daugiausiai dirba politiniais klausimais). Tačiau jis susideda iš tam
tikrų bendrų elementų , kurie gali būti naudojami ir dirbant su kitomis jaunimo grupėmis.
Išskiriamos tokios jaunimo politinių organizacijų savybės:
• Jos turi daugiau ar mažiau aiškią politinę viziją, kuri daro įtaką organizacijos
funkcionavimui ir iškylančių problemų pobūdžiui;
• Daug jaunų žmonių, dalyvaujančių tokios organizacijos veikloje, turi ambicijų tapti
politikais;
• Dauguma tokių organizacijų turi aiškią hierarchinę struktūrą;
• Jų veiklose daug diskusijų, ypač jeigu aktuali problema įtraukta į jų politinę programą;
• Joms ypač svarbus jų įvaizdis žiniasklaidoje;
• Kai kurios ogranizacijos nėra visai atviros naujiems nariams, kadangi nariai yra
renkami (pavyzdžiui, vietinės jaunimo tarybos);
• Jos gali būti labai priklausomos nuo partijos, kuriai jos priklauso, ar politinių pažiūrų,
su kuriomis save sieja, politinės programos;
• Dažnai pagrindinis tokių organizacijų tikslas – skatinti jaunų žmonių politinį aktyvumą;
• Kai kurios organizacijos gali naudoti gana agresyvią politinę retoriką, siekdamos
įgyvendinti savo politinę programą ar viziją.
Dėl šių savybių darbas su tokiomis organizacijomis gali būti nelengvas, tačiau bet kokiu
atveju labai svarbus. Tokių organizacijų politinės pažiūros neretai gali būti netgi rasistinės
arba diskriminuojančios, kas gali būti ne tik politinės programos, bet ir jautrumo arba kaip
žinių trūkumo rezultatas. Šios problemos nagrinėjamos šiame modulyje.
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Tikslas ir uždaviniai:
Pagrindinis mokymų tikslas – didinti politinių jaunimo organizacijų narių informuotumą.
Rasizmo ir diskriminacijos klausimais, bei sukurti strategijas, kaip skatinti atskirties mažinimą
į antirasizmą ir antidiskriminaciją.
Šių mokymų metu dalyviai:
• Supras antirasizmo ir diskriminacijos sąvokas, jų priežastis ir pasekmes;
• Žinos, kaip rasizmas ir diskriminacija pasireiškia politinėse diskusijose ir kaip tai
veikia jaunus žmones;
• Įgis įgūdžių, reikalingų pagarbioms diskusijoms ir argumentacijai;
• Apmąstys jų gyvenime pasitaikiusius su rasizmu ar diskriminacija susijusius įvykius
ir tuo pačiu taps empatiškesni žmonėms patiriantiems rasizmą ar diskriminaciją,
ypatingai politinėse diskusijose;
• Ugdys kritinio mąstymo įgūdžius;
• Sužinos, kaip skatinti žmogaus teises pasitelkiant savo politinę programą;
• Sukurs planus, kaip įtraukti antirasizmo ir antidiskriminacijos klausimus į savo
organizacijos veiklas;
• Taps motyvuoti savo darbe skatinti
skleisti žmogaus teisių idėjas.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
ir pilietiškumo programa
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Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI

Pasisveikinimas ir mokymų
pristatymas

1. Dalyvių ir lektorių prisistatymas;
2. Mokymų pristatymas: programa, metodai, apie CHARM
projektą;
3. Dalyvių lūkesčiai.

Įvadinė veikla - supraskime
diskriminaciją ir rasizmą

Veikla: Mano tapatybės fragmentai.

Supraskime diskriminaciją
ir rasizmą - apibrėžimai

1. Atvejo analizė – dalyviams pateikiami keli atvejai.
Dalyviai turi nuspręsti, ar juose yra diskriminacijos/
rasizmo elementų.
2. Trumpas rasizmo ir diskriminacijos sąvokų paaiškinimas.

Diskriminacija ir rasizmas
mūsų gyvenime ir
organizacijose

Veikla: Rinkimai (žr. KOMPASAS - žmogaus teisių ugdymo
vadovas darbui su jaunimu).

Rasizmas ir diskriminacija
politikoje

Veikla: Mečetė “Miegamajame rajone” (žr. KOMPASAS žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu).

Apibrėžiame tikslus ir
veiklas kovojant su rasizmu
ir diskriminacija

Suskirstykite dalyvius į 2-3 grupeles ir paprašykite aptarti
klausimą: Ką mūsų organizacija gali padaryti, kad skantintų
žmogaus teises, priešintųsi diskriminacijai bei rasizmui ir
būtų atviresnė?
Paprašykite dalyvių pristatyti sugalvotus pasiūlymus ir
nuspręsti, kurį iš jų organizacija įgyvendins, kokie bus
sekantys žingsniai ir atsakingi žmonės.

Mokymų įvertinimas ir
užbaigimas

1. Trumpas įvertinimas grupelėse.
2. Rašytinis įvertinimas.

Įvertinimas
Šių mokymų sėkmė gali būti apibrėžiamas tokiomis kategorijomis:
• Iškelti mokymų uždaviniai buvo įvykdyti;
• Dalyviai suplanavo veiklas/strategijas skatinančias antirasizmą ir antidiskriminaciją;
• Dalyviai sugebėjo įvertinti savo mokymosi poreikius, susijusius su mokymų temomis.
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Jas galima pamatuoti tokiomis priemonėmis:
• Rašytinis vertinimas po mokymų;
• Plano įvykdymas (susisiekite su organizacija praėjus maždaug 1 mėnesiui po mokymų).

Visą pilną modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.

3.2. Laisvalaikio organizacijos
Ar tikrai žinote, kokie jaunų žmonių, su kuriais dirbate, poreikiai?
Ar planuodami veiklas su jais/jiems apmąstote visų poreikius? Šis
modulis padės tai išsiaiškinti!

Įvadas
Šis modulis skirtas jaunimo laisvalaikio organizacijų atstovams (pavyzdžiui, skautams ir
panašiai). Modulis skirtas jaunimo lyderiams, dirbantiems tiesiogiai su vaikais/jaunimu ir
dalyvaujantiems organizacijos valdyme: naujų veiklų planavime ir naujų narių prieimime.

Tikslas ir uždaviniai
Pagrindinis mokymų tikslas – didinti jaunimo laisvalaikio organizacijų narių informuotumą
rasizmo ir diskriminacijos klausimais, bei sukurti strategijas, kaip skatinti atskirties mažinimą,
antirasizmą ir antidiskriminaciją. Mokymų metu dalyviai:
-

Sužinos, kas yra diskriminacija, kokios jos rūšys;

-

Apmąstys asmeninius dalyvavimo organizacijos veikloje poreikius ir motyvaciją;

-

Apmąstys asmenines nuostatas vaikų/jaunų žmonių su kuriais jie dirba atžvilgiu;

-

Analizuos organizacijos elgesį su skirtingoms grupėms priklausančiais jaunuoliais;

-

Sukurs konkretų organizacijos veiksmų planą.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių ir
pilietiškumo programa
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Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI

1. P
 asisveikinimas ir
programos bei jos tikslų
pristatymas

• Prisistatymas: vardai ir vaidmuo organizacijoje

2. Organizacijų pristatymas
3. Dalyvių poreikiai dirbant
organizacijoje

• Programos tikslų ir uždavinių pristatymas
• Lūkesčiai, kodėl aš esu čia (individualiai ir bendroje
diskusijoje)
• Darbas vyksta 3 nedidelėse grupelėse, 10 minučių.
Organizacijų pristatymas: tikslai, uždaviniai, veiklos ir
t.t. Pristatymai turi būti kuo originalesni, kūrybiškesni.
Paprašykite pristatyti savo organizacijas kitoms
grupėms.
• Pilies veikla

Simuliacija “Metų pradžia”

1. Instrukcijos dalyviams
2. Individualus darbas
3. Grupinis darbas
4. Aptarimas

Mano organizacija organizacija be
diskriminacijos
Mano organizacija –
organizacija be
diskriminacijos II

1. Informacija apie diskriminaciją susieta su simuliacija
2. Visiems atviros organizacijos vizija
3. Kliūtys mano organizacijai tampti visiems prieinama
1. SWOT analizė
2. Veiklų planas organizacijai be rasizmo
3. Mokymų įvertinimas

Įvertinimas
Modulis bus įvertinamas žodžiu ir raštu. Labai svarbu po veiklų vykdymo užpildyti klausimyną:
Paprašykite dalyvių užpildyti klausimų anketą praėjus 6-iems mėnesiams po mokymų.
Mokymai bus vertinami kaip sėkmingi, jeigu organizacija savo veikloje pakeis požiūri į labiausiai
pažeidžiamus jaunus visuomenės narius, bei įvykdys kai kurias suplanuotas veiklas.

Visą modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.
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3.3. Jaunimo centrai
Daug jaunų žmonių dalyvauja vietinių jaunimo centrų
veiklose, naudojasi jų paslaugomis ar savanoriauja, kad
paremtų vietinę bendruomenę ar patys įgytų naudingų
įgūdžių. Todėl atviri, visiems prieinami jaunimo centrai
itin svarbūs skatinant antirasizmą ir pagarbą žmogaus
teisėms mūsų visuomenėje.
Įvadas
Svarbu! Kai kuriose šalyse šis modulis bus lengviau pritaikomas jaunimo organizacijoms,
dirbančioms su savanoriais ir ugdančioms aktyvų pilietiškumą, nei jaunimo centrams.
Šis mokymo modulis skirtas jaunimo centrų ir kitų organizacijų, siekiančių skatinti savanorystę
ir aktyvų pilietiškumą, darbuotojams bei savanoriams. Jaunimo centrų funkcijos skiriasi
kiekvienoje šalyje, tačiau dažniausiai jie pasižymi tokiomis savybėmis:
• Jie yra finansuojami valstybės arba vietinių savivaldybių;
• Jiems vadovauja valstybės darbuotojas, arba kita valstybinė įstaiga;
• Jie teikia įvairias paslaugas – dažniausiai informacinio pobūdžio. Taip pat mokymus,
laisvalaikio užimtumo veiklas, konsultavimą, karjeros klausimais ir t.t.;
• Dauguma jų nedirba su konkrečiomis temomis, bet vykdo veiklas atsižvelgdami į jų
narių pomėgius arba valstybinės įstaigos nurodymus.
Daug jaunimo centrų jau dirba su žmogaus teisių/socialinio įtraukimo/tarpkultūrinio
dialogo temomis. Tačiau jų žinios bei supratimas šiomios temomis gali būti nepakankamas.
Jų atskirties mažinimo supratimas dažnai apsiriboja tik paslaugų teikimu arba veiklų
organizavimu jaunimui patiriančiam atskirtį, vietoje bendro darbo įtraukiant tokį jaunimą.
Kadangi jaunimo centruose dažniausiai dirba nedaug darbuotojų, modulis buvo sukurtas
turint omenyje, kad mokymuose dalyvaus darbuotojai ir savanoriai, arba tik savanoriai.

Tikslas ir uždaviniai
Pagrindinis mokymų tikslas – didinti jaunimo centrų narių informuotumą apie rasizmą
ir diskriminaciją, bei sukurti strategijas, kaip skatinti įvairių grupių atskirties mažinimą,
antirasizmą ir antidiskriminaciją.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių ir
pilietiškumo programa
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Konkretūs uždaviniai:
• Aptarti, ar kurios nors jaunų žmonių grupės yra mažiau įtraukiamos į jaunimo centrų
veiklas, negu kitos;
• Identifikuoti tas jaunų žmonių grupes, kurios dažniausiai patiria atskirtį ir aplaidumą
konkrečiame jaunimo centre;
• Apmąstyti aplinkybes ir kliūtis, trukdančias tam tikroms jaunų žmonių grupėms
dalyvauti jaunimo centro veiklose;
• Apmąstyti, kaip jaunimo centras kreipiasi, įtraukia šias grupes, bei „daryti kažkam“ ir
„daryti su kažkuo“ požiūriai;
• Sugalvoti idėjų, kaip geriau įtraukti šias grupes, ir prisiimti atsakomybę už jų
įgyvendinimą konkrečiame jaunimo centre.

Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI

Įvadas

1. Pasisveikinimas, projekto ir programos pristatymas;
2. Dalyvių prisistatymas;
3. Dalyvių lūkesčiai.

Asmeninis kelias –
I dalis

Dalyviai sukuria ir pasakoja istoriją apie tai, kaip įsitraukė
į centro veiklą ir atsidūrė šiuose mokymuose. Tai daro
naudodamiesi pagalbiniais klausimais.

Asmeninis kelias –
II dalis

1. Dalyviai gauna vaidmenį ir turi sukurti tokį patį pasakojimą
remiantis gautu vaidmeniu;
2. Diskusija apie socialinę atskirtį ir jos aspektus.

Žmogaus teisės ir
antidiskriminacija

1. Dalyviai dirba porose arba mažose grupelėse aptardami
apklausos rezultatus;
2. Žmogaus teisių ir antidiskriminacijos pristatymas.

Atvejų analizė
KAM ir SU KUO
CHARM proceso
įgyvendinimas

1. Dalyviams išdalinami atvejų pavyzdžiai, juos aptaria,
atlieka vaidmenis;
2. Aptariami skirting požiūriai.
1. Dalyviai aptaria klausimus ir sugalvoja savo kriterijus, kad
jų organizacija atitiktų CHARM vertybes;
2. Dalyviai galvoja idėjas, kaip įgyvendinti CHARM procesą.

Išvados ir įvertinimas

1. Lūkesčių peržiūrėjimas;
2. Klausimyno pildymas.
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Įvertinimas
Mokymų sėkmė bus vertinama remiantis dalyvių vertinimais trijuose lygmenyse:
• Ar buvo pasiekti mokymų tikslai (remiantis klausimynu);
• Ar buvo pateisinti dalyvių lūkesčiai (lūkesčių aptarimas mokymų pabaigoje);
• Ar dalyviai patenkinti savo sukurtais produktais, t.y. konkrečiomis idėjomis ir
pasiūlymais, kaip patobulinti savo organizacijos veiklą;
• Kokia dalyvių motyvacija siekti išsikeltų idėjų ir pasiūlymų įgyvendinimo (remiantis
klausimynu ir po mokymų pateikia ataskaita).

Visą modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių ir
pilietiškumo programa
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3.4. Organizacijos dirbančios su savanoriais
Aš galiu būti tikrai laisvas tik tada, kai visi žmonės, moterys
ir vyrai yra vienodai laisvi. Kitų žmonių laisvė ne tik kad
nepanaikina ir neriboja mano laisvės, bet priešingai, yra būtina
sąlyga ir patvirtinimas.

Peter Kropotkin
Įvadas
Šis modulis skirtas jaunimo darbuotojams, koordinatoriams, mentoriams, savanoriams ir
kitiems su savanoriais dirbančių organizacijų (siunčiančių, priimančių ar koordinuojančioų
savanorius) darbuotojams, tačiau gali būti pritaikomas ir kitose srityse dirbančioms jaunimo
organizacijoms.
Mes pasirinkome su savanoriais dirbančias organizacijas, nes manome, kad jos yra puiki
antidiskriminacinių mokymų auditorija – jos gali siųsti ir priimti savanorius į ir iš užsienio
šalių, todėl gali tapti sėkmingomis žmogaus teisių vertybių skatintojomis.
Įkalbėti su savanoriais dirbančias organizacijas, kurios dažnai priklauso nuo projektų
finansavimo, pakeisti savo darbo pobūdį finansinės krizės Europoje metu, gali būti nelengva.
Mes tikimės, kad šis modulis bus naudinga priemonė dirbant su ne pelno siekiančiomis
organizacijomis Europoje.

Tikslas ir uždaviniai
Pagrindinis šių mokymų tikslas yra padidinti su savanoriais dirbančių organizacijų
informuotumą apie žmogaus teisių pažeidimus ir su tuo susijusias problemas, ypatingai
jaunimo darbuotojų ir savanorių teises, taip pat plačiau supažindinti su įvairiais –izmais
(rasizmu, seksizmu, diskriminacija pagal amžių ir t.t.). Suteikti priemonių, kurios leis
identifikuoti ir kontroliuoti žmogaus teisių pažeidimus ir skatinti įvairias atskirtį mažinančias
veiklas tokiose organizacijose.
Šių mokymų metu dalyvai:
• Įgis bendrą supratimą apie žmogaus teisių vertybes ir jų svarbą darbe su jaunimu ir
savanoriavime;
• Gebės atpažinti diskriminacijos apraiškas;
• Gebės pritaikyti naujai įgytas kompetencijas savo organizacijose;
• Ugdys kritinio mąstymo įgdžius;
• Taps motyvuoti savo darbe skatinti skleisti žmogaus teisių idėjas;
• Supras įvairių grupių įtraukimo į savo veiklas svarbą.
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Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI

Susipažinimas

• Ledlaužis ir vardų žaidimas
• Dalyvių, jų organizacijų ir vaidmenų jose prisistatymas
• Dalyvių motyvacija ir lūkesčiai mokymams

Žmogaus teisių pristatymas

Tumpas vaizdo siužetas
“Žmogaus teisių istorija” (9.53 min)

Žinių apie žmogaus teises
patikrinimas

Viktorina apie žmogaus teises

Kas kuria ir atkartoja
stereotipus?

Vaistų rato žaidimas

Savanoriavimas ir lyčių
iššūkiai

Raktų žaidimas

Savanoriavimas ir lyčių
iššūkiai

Veikla “Istorija dėžutėje” (apibendrinimas ir aptarimas)

Mokymų vertinimas

• Klausimyno pildymas
• Dalinimasis įspūdžiais, jausmais, mintimis, idėjomis...

Įvertinimas
Šių mokymų sėkmė bus vertinama pagal:
1. Trumpalaikių mokymų uždavinių įgyvendinimą;
2. Ilgalaikių mokymų tikslų, tokių kaip dalyvavimas jų organizuotose veiklose su
atskirtį patiriančiomis grupėmis, bei sėkmingų, žmogaus teises gerbiančių darbo vietų
sukūrimas, įgyvendinimas.
Vertinimo procesas nesibaigs sulig mokymų pabaiga, tačiau bus tęstinis ir įtrauks dalyvius
į vertinimo procesus, tokius kaip klausimyno pildymas, fokus grupės, kad būtų išsiaiškintas
ilgalaikis mokymų poveikis.
Iš karto po mokymų dalyviai užpildys klausimynus, įvertindami mokymų metodų kokybę,
mokymo priemones, bendrą mokymų efektyvumą, mokymų svarbą jų darbui.

Visą modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
ir pilietiškumo programa
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3.5. Mokinių tarybos mokyklose
Intelektas yra žmogaus brandos požymis; pagarba ir
pareigingumas yra pilietiškumo ženklai.
(CHARM projekto Lietuvoje dalyviai)

Kovokite už savo ir kitų teises. Atverkite duris. Parodykite, ką
gali žmogus.
(Mariana G., Voices of Youth)

Įvadas
Šis modulis skirtas mokinių tarybų nariams, kurių vaidmuo svarbus užtikrinant pagarbą
mokinių teisėms ir jų pareigoms mokykloje. Jų aktyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime yra
svarbus dėl šių priežasčių:
• Tai mokinius atstovaujanti struktūra, per kurią jie gali dalyvauti mokyklos veiklose,
dirbti mokyklos labui kartu su mokyklos vadovybe, personalu ir mokinių tėvais;
• Mokinių tarybos gali padėti skatinti pagarbą kiekvieno žmogaus orumui;
• Jos padeda užtikrinti kiekvieno žmogaus įtraukimą į mokyklos gyvenimą, nepaisant
jo/jos amžiaus, lyties, etninės grupės, galimybių, seksualinės orientacijos.

Tikslas ir uždaviniai
Šių mokymų tikslas yra ugdyti mokinių tarybų narių gebėjimą skatinti žmogaus orumą ir
kiekvieno mokinio įtraukimą į mokyklos gyvenimą.
Mokymų modulio uždaviniai:
• Didinti informuotumą apie pagrindinius pagarbos žmogaus teisėms principus ir
pabrėžti jų svarbą mokyklos gyvenime;
• Aptarti mokinių ir mokinių tarybų narių vaidmenį skatinant žmogaus teises mokykloje;
• Suteikti dalyviams pasitikėjimo ir įgūdžių, kad jie galėtų imtis aktyvios veiklos
skatinant pagarbą į žmogaus teises ir visų mokinių įtraukimą į mokyklos gyvenimą.
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Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI
• Dalyvių prisistatymas;

Pasisveikinimas ir
susipažinimas

• Mokymų taisyklių nustatymas;
• Mokymų tikslų ir programos pristatymas;
• Dalyvių lūkesčių ir baimių aptarimas.
• Veikla su nuotraukomis;

Klausimai, klausimai...

• Nuotraukose pavaizduotų problemų ir kylančių klausimų
aptarimas mažose grupelėse;
• “Šviesoforo” metodas – iškeltų klausimų skirstymas pagal
sunkumą.
• Teorinis pristatymas;

Bendras žmogaus
teisių supratimas

• Teisinių dokumentų lyginamoji analizė;
• Praktinių situacijų pristatymas;
• Diskusija grupėje.
• Pagrindinių teisių ir pareigų, kurias mokinys “atsineša” į
mokyklą galvojimas;

Teisių ir pareigų
“kuprinė”

• Teisių ir pareigų aptarimas ir skirstymas pagal tai, ar jos
mokykloje dažniau gerbiamos ar pažeidžiamos;
• Tikrų atvejų mokykloje aptarimas, kada tam tikros teisės
buvo gerbiamos/pažeidžiamos;
• Aptariama, kaip pagarba žmogaus teisės ar jų pažeidimai
gali pasireikšti mokykloje.
• 6-ioms dalyvių grupėms priskiriami mokyklos gyvenime
dalyvaujančių grupių vaidmenys;

Mokyklos realijos.
Ryšių “mezgimas“

• Aptariama, kokias 5 pagrindines funkcijas atlieka kiekviena
iš grupių;
• Dalyviai išsirenka po du reikalavimus kiekvienai grupei;
• Žaidžiamas “Ryšių mezgimo” žaidimas.
• Dalyvių refleksija apie tai, ką išmoko mokymų metu;

Įvertinimas

• Dalyvių apmąstymas, kaip pritaikyti įgytas žinias ir
įgūdžius mokinių tarybos veiklose.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
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Įvertinimas
Mokymų sėkmės kriterijai:
• Pasiekti mokymų tikslai ir uždaviniai;
• Išpildyti dalyvių lūkesčiai;
• Dalyvių įsipareigojimas skatinti pagarbą žmogaus teises mokyklos gyvenime.
Mokymų sėkmė matuojama:
• Visų dalyvių refleksijos apie tai, ką išmoko, ir kaip panaudos įgytas žinias ir įgūdžius
ateityje;
• Refleksijos visų mokymų metu: apie svarbą skatinti pagarbą žmogaus teisėms
mokykloje;
• Mokymų poceso ir dalyvių įstraukimo stebėjimas;
• Lektorių atsiliepimai, mokymų vertinimas.

Visą modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.
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3.6. Sporto organizacijos
Individualiame lygmenyje, Tarptautinio fizinio lavinimo ir sporto statuto priemimas
(UNESCO, 1978), įtvirtino žmogaus teisę į sportą. Ši teisė buvo įtraukta į kitus
žmogaus teisių dokumentus, tokius kaip Moterų diksriminacijos šalinimo konvencija,
Vaiko teisių konvencija ir Neįgaliųjų teisių konvencija. Ši naujai atsiradusi
žmogaus teisė, be visa kita, reikalauja visiems vienodai prieinamos sporto įrangos bei
nediskriminuojančio fizinio lavinimo.
Asser Institutas

Įvadas

Sportas ir sporto veiklos, ypatingai futbolas, šiandien yra susiję su diskriminacija ir smurtu.
Daugelyje šalių jau yra įvardintos ir įgyvendintos antidiskriminacinės priemonės sporte.
Šis modulis skirtas sporto organizacijoms, pagrinde dirbančioms su jaunais žmonėmis.
Mokymų tikslinė auditorija yra švietimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, socialiniai darbuotojai,
sporto treneriai bei savanoriai.
Modulis gali būti naudojamas ir kituose su sportu susijusiuose kontekstuose, kuriuose sportas
laikomas priemone nagrinėti tokias problemas, kaip atskirtis, rasizmas ir diskriminacija.

Tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis mokymų tikslas – parodyti sąsajas tarp sporto ir antidiskriminacijos, antirasizmo,
žmogaus teisių ir švietimo apie žmogaus teises, bei suteikti dalyviams ir jų organizacijoms
priemones, kaip įtraukti CHARM principus į savo veiklas.
Mokymų metu dalyviai:
• Suvoks apie sportą, kaip apie galimybę skatinti įvairovę, pagarbą skirtumams,
antidiskriminacines ir antirasistines nuostatas;
• Patirs, koks gali būti mokymas apie žmogaus teises sporto kontekste;
• Sužinos daugiau apie žmogaus teises ir švietimą šia tema;
• Ugdys kūrybiškumo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
• Sužinos, kaip pasitelkti sportą, kaip vieną iš priemonių skatinant jaunų žmonių
švietimą apie žmogaus teises, antirasistines ir antidiskriminacines nuostatas, su kuriais
jie dirba tarpe.
Sporto organizacijoms šis modulis bus naudingas tuo, jog jos galės naudotis jaunimo
darbtuotojų ir trenerių įgytais naujais įgūdžiais ir žiniomis. Taip pat naudoti įtraukiančias
priemones savo darbe ir skatinti antirasizmą ir antidiskriminaciją sporto veiklose.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
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Metodų santrauka
ELEMENTAS

METODAI

Pasisveikinimas
ir susipažinimas.
Programos, tikslų ir
metodų pristatymas

• Pasisveikinimas
• Susipažinimas: vardai, vaidmuo organizacijoje,
• Atspėk, kas aš? Dalyviai dirba porose (geriausiai su
nepažįstamais žmonėmis). Jie gauna užduoties lapą ir turi
spėti vienas apie kitą.
• Programos, tikslų ir metodų pristatymas.

Bendradarbiavimo veikla
Pagrindinės
temos

“Virvutės” veikla. Bendradarbiavimo ir rungtyniavimo,
pagarbos ir įvairovės aptarimas.

mokymų Atvirlaiškių veikla.
Trumpas pratimas, skirtas aptarti sportą ir žmogaus teises,
socialinę atskirtį, įvairovę, diskriminaciją ir rasizmą. Veikla
skatina dalyvius suprasti, jog žmogaus teisės tarpusavyje
glaudžiai susijusios, ugdyti kritinį mąstymą, sugebėjimą
išreikšti savo nuomonę.

Pagrindinės mokymų
temos nagrinėjamos
bendradarbiavimo veiklos
metu

Sportas visiems: nagrinėjamos pagrindinės mokymų temos,
tokios kaip bendradarbiavimas ir rungtyniavimas, atskirtis ir
įtraukimas ir t.t. Apibendrinami organizacijai ir jos nariams
naudingi įgūdžiai ir žinios.

Apibendrinimas

Trumpas mokymų aptarimas: ką dalyviai sužinojo/patyrė apie:
• Žmogaus teises ir pagarbos žmogaus teisėms mokymus
• Sporto ir žmogaus teisių sąsajas
• Išvados apie mokymus.

Įvertinimas ir pabaiga

Užbaigiant mokymus, galite dalyvių paklausti:
• Ką išmoko?
• Ką naujo atrado?
• Kas nepatiko?
• Ką norėtų pakeisti savo darbe/organizacijoje?

Įvertinimas
Mokymai bus vertinami kaip sėkmingi, jeigu:
• Pasiekti mokymų tikslai (70%- 100%);
• Įgyvendinti rezultatai (70%- 100%);
• Dalyviai patenkinti pasiektais rezultatais (70%- 100%);
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• Dalyviai mano, kad mokymai naudingi jų darbui organizacijose (70%- 100%);
• Dalyviai mano, kad gali įgyvendinti CHARM principus savo organizacijose (70%100%);
• Organizacijos pradeda keisti savo nuostatas pagal CHARM principus (70%- 100%).
Mokymų efektyvumas bus matuojamas:
• Dalyvių pasitenkinimo mokymais vertinimas mokymų pabaigoje,
• Lektorių ir mokymų organizatorių įsivertinimas mokymų pabaigoje,
• Poveikio dalyviams ir jų organizacijoms įvertinimas praėjus trims mėnesiams po
mokymų.
Priemonės:
• Elektroninė apklausa galutiniam įvertinimui;
• Fokus grupės lektoriams ir organizatoriams;
• Elektroninė apklausa, interviu ir/ar focus grupės tolimesniam įvertinimui.

Visą modulį rasite http://charmingyouth.eu/charmload/.
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4 skyrius:
Refleksija ir apmąstymas

Šiame etape mes turime iš arčiau pažvelgti į savo organizacijas, į taip, kaip jos veikia ir
atpažinti, ar mūsų požūris ir veiklos remia žmogaus teisių kultūrą.
Svarbiausia, turime būti atviri. Tai gali būti nepatogus procesas, tačiau, be jokios abejonės,
itin svarbus. Mūsų patirtis rodo, jog jokia jaunimo organizacija nenori pripažinti, jog turi
rasistinių, homofobiškų ar lytinės diskriminacijos pažiūrų, bet mes turime žvelgti giliau nei
pareškimai apie save. Mes turime suprasti, kas slypi už jų, ir kas juos sąlygoja. Dažnai žmonės,
dalyvavę CHARM mokymuose, teigia, jog jų organizacijos yra atviros, tolerantiškos ir visiems
prieinamos. Tačiau mokymų metu pasakojama apie problemas dėl stereotipų liečiančių tam
tikras grupes, arba pripažįsta, jog darbuotojų ar narių įvairovė yra gana ribota.
Be to, turime suprasti, kokios tokių situacijų priežastys bei pasekmės. Pavyzdžiui, daugelyje
šalių dauguma jaunimo organizacijos narių yra merginos. Yra bent du galimi požiūriai į tokią
situaciją: 1) merginos yra aktyvesnės, o vaikinams nerūpi tokios veiklos; 2) organizacijos veikia
pagal stereotipinius lyčių vaidmenis: vaikinai yra „aprūpintojai“, o merginos rūpinasi švietimu
ir socialine rūpyba. Taigi, kuris požiūris teisingas? Kitas dažnai mūsų sutiktas pavyzdys –
teiginys, jog organizacija būtų atvira romams (ar kitos etninės grupės imigrantams), tačiau
jie niekada nerodo noro dalyvauti organizacijos veikloje. Vėlgi, svarbiausias klausimas yra
kodėl? Ar dėl to, kad jiems nerūpi dalyvavimas tokioje veikloje, aktyvus pilietiškumas ir
soclialinis įsitraukimas, ar jie nežino apie tokią organizaciją, nebendrauja, nepasitiki, o galbūt
jie net nežino apie galimybę dalyvauti tokioje veikloje? Tai gali būti susiję su būdu, kuriuo
reklamuojame savo veiklą ir įtraukiame žmones į savo veiklą (kas, kur, kokia kalba tai daro)?
Ar tai gali būti susiję su tokiu paprastu dalyku, kaip mūsų organizacijos lokacija? Gali būti
daugybė priežasčių.
Kitas svarbus refleksijos aspektas tas, kad mes nesiekiame pergalvoti organizacijos darbo
pobūdžio. Tai patvirtinsime sekančiame skyriuje. Mes manome, jog visos darbo sferos,
kuriose dalyvauja jauni žmonės, yra naudingos ir reikalingos. Todėl svarbu išsikelti ir
apmąstyti klausimus apie organizacijos darbo pobūdį ir nepamiršti jo ypatumų. Pavyzdžiui,
mes esame studentų organizacija atstovaujanti studentų interesams akademinėje sferoje ir
teikianti tobulėjimo galimybes studentams. Taikant CHARM procesą nesiekiama pergalvoti,
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ar organizacijos misija yra vertinga – žinoma ji tokia! Keletas klausimų, kuriuos galime sau
užduoti – ar mūsų veiklose dalyvauja žmonės iš įvairių studentų grupių? Ar atsižvelgiame
į studentų su negaliomis, priklausančių etninėms mažumoms, naujai įstojusių, seksualinių
mažumų, vyresnio amžiaus studentų poreikius? Ar apskritai žinome, kokie jų poreikiai? Ar
žmonės iš šių grupių dalyvauja sprendimų priemimo procesuose?
CHARM procese mokymai ir refleksija yra glaudžiai susiję. Mūsų manymu, refleksija yra daug
veiksmingesnė, jei ji vyksta jau patobulinus kompentencijas žmogaus teisių ir antirasizmo
srityse – metus iššūkį stereotipams, turint įgūdžius atpažinti diskriminacijai, jaučiant empatiją,
prisiimus atsakomybę už socialinį įtraukimą ir t.t. Kiekviename anksčiau pristatytame
mokymų modulyje įtraukėme refleksijos veiklas. Kai kuriuose moduliuose refleksijos vyksta
kiekviename mokymų etape (pavyzdžiui, sporto organizacijų modulyje), kituose refleksija
suplanuota paskutiniame mokymų įvertinimo etape (pavyzdžiui, laisvalaikio organizacijų
modulyje). Taip yra todėl, kad CHARM projekte turėjome ribotą laiką darbui su viena
organizacija. Taigi, ar sujungti mokymus su refleksija, yra sprendimas, priklausantis nuo
kiekvienos organizacijos ypatumų ir nuo to, kaip organizuojami mokymai.
Be priemonių, aprašytų mokymų moduliuose, norime pristatyti dar vieną priemonę, sukurtą
CHARM projekte. Mes tai vadiname “Lygybės auditu” – tai gali būti itin naudinga veikla,
skatinanti refleksiją bet kokio tipo organizacijoje.
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“Lygybės auditas”
1. Kokia Jūsų organizacijos misija? Ar ši misija kiek nors susijusi su žmogaus teisėmis,
antidiskriminacija ar įvairovės skatinimu?
2. Kaip apibūdintumėte savo organizacijos kultūrą? Ar organizacijos nariai/
darbuotojai gali laisvai priimti sprendimus?
3. Ar Jūs ir Jūsų organizacijos nariai/darbuotojai žino, kokios yra žmogaus teisės?
Kaip įgijote šias žinias?
4. Ar Jūsų organizacijos teikiamos paslaugos ir veiklos prieinamos visiems vienodai?
Ar yra tokių veiklų, kurios yra itin specifiškos ir neprieinamos kai kuriems
žmonėms?
5. Ar Jūsų organizacijos nariai/darbuotojai turi galimybę asmeniniam ir profesiniam
tobulėjimui, pavyzdžiui, dalyvauti mokymuose, kursuose? Kokie reikalavimai
keliami darbtuotojams/nariams, norintiems dalyvauti mokymuose ar kursuose,
finansuojamuose Jūsų organizacijos?
6. Ar darbuotojai Jūsų organizacijoje gauna vienodą atlyginimą už tą patį darbą, tiek
vyrai, tiek moterys? Ar atlyginimo sistema skaidri ir vienoda visiems?
7. Ar Jūsų organizacija pasiekiama žmonėms su negalia? Kokiu būdu?
8. Ar Jūsų organizacijos darbuotojai/nariai žino savo teises ir pareigas? Ar Jūsų
organizacijoje yra kas nors, į ką galima kreiptis manant, jog pažeidžiamos žmogaus
teisės ar diskriminuojama?
9. Ar Jūsų organizacija atvira žmonėms iš skirtingų mažumų grupių, bei žmonėms,
patiriantiems socialinę atskirtį? Kaip įtraukiate juos į savo veiklas? Ar skatinate
lyčių lygybę ir žmogaus teises organizacijos viduje ir išorėje? Kaip?
10. Ar savo organizacijoje vykdote mažumoms palankias ir jas įtraukiančias veiklas?
Kokias mažumų grupes jos liečia? Kaip ir kodėl tai darote?

Sukurė Dariusz Grzemny, SZANSA

Nors “Lygybės auditas” yra universali priemonė, tinkanti bet kokio tipo organizacijoms, mes
taip pat sugalvojome po 6 esminius klausimus kiekvienam mūsų išskirtam organizacijų tipui.
Žinoma, kai kurie klausimai yra panašūs, tačiau suformuluoti specifiškai, o kai kurie tinkami tik
tam organizacijos tipui.
Žemiau pateikiame klausimus kai kurioms organizacijoms:
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ESMINIAI KLAUSIMAI SPORTO ORGANIZACIJOMS
• Ar Jūs, kaip organizacija, turite pakankamai žinių apie žmogaus teisių sąsajas su
sporto veiklomis?
• Ar Jūsų organizacijos nariai yra mokęsi apie žmogaus teises?
• Ar Jūsų organizacija organizavo socialinę atskirtį mažinančias veiklas, ar naudojo
visus įtraukiančius metodus?
• Kokius kriterijus taikote atrinkdami dalyvius veikloms?
• Kaip įvertinate, ar Jūsų veiklos yra socialinę atskirtį mažinačios?
• Ar organizuojate veiklas, skatinančias antirasistines nuostatas?
• Ar propoguojate visiems prieinamą sportą?
ESMINIAI KLAUSIMAI SU SAVANORIAIS DIRBANČIOMS ORGANIZACIJOMS
• Kaip atrenkant ir priimant savanorius užtikrinate diskriminacijos nebuvimą ir
skaidrumą?
• Kaip sukūrėte kriterijus priimamiems savanoriams? Kodėl pasirinkote tokius kriterijus?
• Ar Jūsų pasirinkti kriterijai prisideda mažinant socialinę atskirtį?
• Kaip padedate savanoriams adaptuotis (pavyzdžiui, atitinkama organizacijos kultūra,
savanorių įtraukimas į veiklas nuo pirmų dienų ir t.t.)?
• Kaip remiate jaunus žmones, norinčius savanoriauti?
• Ar informuojate apie atrankos kriterijus ir procesą, paskelbus atrankas?
• Kur skelbiate apie savanorių atrankas? Ar naudojate viešinimo kanalus, galinčius
pasiekti įvairias atskirtį patiriančias žmonių grupes?
ESMINIAI KLAUSIMAI POLITINĖMS ORGANIZACIJOMS
• Ar visos Jūsų organizacijos veiklos neprieštarauja galiojantiems įstatymams?
• Ar tie įstatymai atitinka regioninius ir tarptautinius žmogaus teisių dokumentus/
standartus?
• Ar nediskriminacijos principas taikomas Jūsų organizacijos sprendimų priemimo
procese ir organizacijos struktūroje?
• Ar visi organizacijos nariai dalyvauja priimant sprendimus?
• Ar atsižvelgiate į poreikius ir nuomones žmonių, kuriems atstovaujate? Ar šie poreikiai
atitinka žmogaus teises?
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• Jeigu Jūsų organizacija yra didesnės politinės struktūros dalis ar organizacija turi
vienodas teises sprendimų priemimo procese? Kokia šios struktūros pozicija žmogaus
teisių, antirasizmo, socialinio įtraukimo temomis?
Galiausiai norėtumėme suteikti keletą praktinių patarimų, kaip vykdyti refleksijos procesą
jaunimo organizacijoje:
• Padarykite procesą aktyviu. Pasistenkite įtraukti įvairias pozicijas užimančius narius.
Nėra prasmės tai daryti tik su savanoriais, o ne su sprendimų priemėjais, kadangi
pastarieji priema naujas strategijas. Ir priešingai, jeigu dauguma savanorių ir narių
neįsitraukia į procesą, bet kokie pasikeitimai, skatinami valdančių narių, gali būti
traktuojami tik kaip keista idėja.
• Pirmiausia pasiruoškite. Minėjome, kad mokymai ir refleksija yra susiję. Nėra prasmės
vykdyti apmąstymus, jeigu vis dar gyvuoja stereotipai apie tam tikras grupes ir nėra
pasirengimo stiprinti antirastistines nuostatas organizacijoje.
• Būkite atviri. CHARM projekto metu mes vykdėme mokymus, kuriuos vedė
organizacijoms nepriklausantys lektoriai. Nors tai daugeliu aspektų yra naudinga,
tačiau turite nuspręsti, ar „išoriniai“ lektoriai turės įtakos refleksijos atvirumui. Buvo
atvejų, kai organizacijos vengė būti atviromis įvardijant savo požiūrius ir veiklas,
stengesi išlaikyti atviros ir tolerantiškos organizacijos įvaizdį lektoriaus akivaizdoje.
• Paverskite tai strategija. Panaudokite refleksijos rezultatus vykdydami teigiamus
pokyčius organizacijoje. Pateiksime keletą idėjų sekančiame skyriuje.

33

5 skyrius:
Paverskite tai strategija
Laikas pradėti veikti. Nepaisant to, ką išsiaiškinome refleksijos metu, jeigu nesuplanuosime
jokių pokyčių, daug nepasieksime. Darbo su jaunimo sferoje (ir socialinėje sferoje apskritai)
dažnai kalbame apie pokyčius ir apie tai kokie jie reikalingi. Dažnai siekiame pokyčių plačiose
srityse – mūsų bendruomenėje, regione, šalyje ar žemyne. Pakeisti save, savo organizacijas
ir savo veikimo būdus atrodo daug lengviau, nors dažniausiai taip nėra. Norime dar kartą
pabrėžti – mes nesiekiame ir nesiūlome iš pagrindų pakeisti organizacijų veiklos pobūdžio.
Todėl naudojame frazę „informuotumo apie antirasizmą integravimas“, kuri gali skambėti
sudėtingai, nors iš tikrųjų taip nėra.
Kad būtų aiškiau, ką turime omenyje, pateikiame pavyzdžių su mobiliųjų telefonų kompanijomis.
Beveik visos mobiliųjų telefonų kompanijos turi aplinkosaugos strategiją, kuri parodo, kaip
kompanija remia aplinkosaugą (baterijų, telefonų perdirbimas ir t.t.). Tai jų aplinkosaugos
strategija. Kai kurios mobiliųjų telefonų kompanijos taip pat turi strategijas apie žaliavų,
naudojamų gaminant jų produkciją, gavybą. Tai yra, jos stengiasi užtikrinti, jog jų naudojamos
žaliavos nėra gaunamos naudojant vaikų darbą, arba jų gavyba nefinansuoja karinių konfliktų.
Tai ir yra, ko mes siekiame – kad jaunimo organizacijos sukurtų tam tikras antirasistines
strategijas, kurias taikytų vykdydamos savo įprastas veiklas (o ne VIETOJE įprastų veiklų) savo
darbo sferoje.
Yra keletas būdų, kaip organizacija antirasizmą ir antidiskriminaciją gali paversti strategija:
•

Konkretaus vidinio organizacijos dokumento, „antirasistinės organizacijos strategijos“
sukūrimas. Tai trumpas dokumentas, kuriame išdėstomi principai ir taisyklės,
panašus į vidines darbdavio taisykles. Tik šiuo atveju jis nukreiptas į pagarbą
žmogaus teisėms ir įvairovės skatinimą organizacijoje. Dažniausiai jis vadinamas
„elgesio taisyklėmis“. Tai patikimas būdas įtvirtinti antirasizmą, be to, nauji nariai
turi galimybę greitai susipažinti su organizacijos taisyklėmis.

•

Tikra integracija. Tai reiškia, jog organizacija peržiūri jau egzistuojančius dokumentus
ir įtraukia principus, taisykles, mechanizmus ir veiklas, užtikrinančius antirasizmo
ir socialinio įtraukimo įtvirtinimą organizacijos kultūroje. Tai tokie dokumentai,
kaip organizacijos statutas, strateginiai planai, sklaidos ir viešumo planai, elgesio
taisyklės, kompetencijų vystymo programos, veiksmų planai ir t.t.
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•

Praktinė integracija. Tai situacija, kai organizacijoje susitariama dėl naujų principų,
taisyklių, veiklų ir idėjų įgyvendinimo, tačiau tai nėra surašoma į dokumentą(us). Nors tai ir nėra netinkamas sprendimas, tai gali būti nepakankamai tvaru. Yra
žinoma, kad jaunimo organizacijų sudėtis gana dažnai keičiasi (mokyklos tarybų
nariai baigia mokyklas, jaunimo centrų savanoriai persikrausto į kitus miestus
studijuoti, jaunimas suauga ir nebesidomi jaunimo veiklomis), todėl pasikeitus
didžiajai daliai vadovaujančių narių sutarti principai gali būti pamiršti, jeigu niekur
oficialiai nebuvo užrašomi.

Projekto metu sužinojome įdomių atvejų. Įkvėptos CHARM proceso, kai kurios jaunimo
organizacijos pradeda planuoti (ir kai kuriais atvejais įgyvendinti) konkrečias veiklas
įtraukdami mažumų grupes, ir kartais tokios veiklos nesutampa su įprastu organizacijos
darbu. Nors tai nėra blogai, kartais nutinka, kad tokios veiklos organizuojamos mažumų
grupėms priklausantiems jauniems žmonėms o ne SU tais žmonėmis. Mūsų supratimu
labdaros akcijos vaikų namuose arba pabėgelių centruose nėra CHARM veiklos, nebent
siekia įtraukti jaunus žmones savanoriauti organizacijoje, nors žinoma yra vertingos. Požiūris
į tokius žmones, kaip į „vargšus, kuriems reikia padėti“, bet neįtraukti, mūsų nuomone nėra
tinkamas. Tokios veiklos neišsprendžia nei ribotų tobulėjimo galimybių socialinę atskirtį
patiriantiems jauniems žmonėms problemos, nei padeda spręsti nepakankamą jų įtraukimą į
jaunimo organizacijų veiklas.
Žinoma, antirastistinių strategijų ir veiklų turinys priklauso nuo kiekvienos organzacijos
veiklos pobūdžio. Mes negalime duoti universalaus atsakymo į šį klausimą dėl trijų priežasčių.
Pirma, kiekviena organizacija turi savo specifinę veiklos sritį, požiūrį, darbo pobūdį, todėl
negalime pasakyti, kas labiausiai tinka kiekvienai organizacijai. Antra priežastis dar svarbesnė
– idėjos turėtų kilti iš organizacijos narių ir savanorių, nes tik taip jie jaustų atsakomybę ir
įsipareigojimą jas įgyvendinti. Trečia, mes skatiname kūrybišką mąstymą, bei inovatyvias
idėjas ir nenorime įsprausti organizacijų į mūsų sugalvotus rėmus. Reikia pažymėti, jog daug
konkrečių idėjų, veiklų ir priemonių bus greičiausiai sugalvota refleksijų etape – jei atlikta
teisingai, refleksija turėtų užvesti mus kelio.
Taigi pasiūlysime keletą idėjų, sugalvotų CHARM projekto metu. Jos skirtos ne pamokyti, bet
greičiau įkvėpti Jus.
Galimos priemonės:
• Neapsiribokite naujų narių paieška mokyklose. Yra jaunų žmonių, nesimokančių
mokykloje ir tai jų nepadaro mažiau sugebančiais dalyvauti veiklose, mąstyti ir
savanoriauti.
• Pažymėkite įvairias datas, susijusias su žmogaus teisėmis ir pasinaudokite tokių temų
kaip diskriminacija, smurtas, lygybė aptarimui. Neprivaloma organizauotį didelių
renginių – galite suplanuoti nedidelį susitikimą, filmo peržiūrą, arba vakarėlį.
• Įgyvendinkite atsiliepimų galimybę – elektroninę ar paprastą pasiūlymų dėžutę, į
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kurią žmonės galėtų mesti (rašyti) mintis, idėjas, susijusias su įvairove ir atmosferos
draugiškumu organizacijoje. Gaukite anonimiškus atsiliepimus.
• Sukurkite CHARM kavinę, kur kiekvieną mėnesį, arba kas kelis mėnesius darbuotojai
ir nariai galėtų aptarti bendruomenės ir šalies problemas, susijusias su diskriminacija
ir socialiniu įtraukimu.
• Pagalvokite apie sistemą, skirtą pranešti apie diskriminacijos problemas organizacijoje,
ypatingai, jei Jūsų organizacija didelė. Pavyzdžiui, tam gali būti paskirtas atstovas.
Užtikrinkite, kad organizacijos nariai gerai žinotų apie šiuos mechanizmus ir kaip jais
naudotis.
• Investuokite į mokymus apie žmogaus teises ir antidiskriminaciją savo organizacijos
nariams ar savanoriams, arba paskatinkite juos pačius paieškoti mokymosi galimybių.
• Užmegzkite ryšius su organizacijomis, dirbančiomis skirtingose skrityse su
skirtingomis jaunų žmonių grupėmis, kad galėtumėte bendradarbiauti, skatinti visų
žmonių įtraukimą ir keistis patirtimi.

CHARM veiklų pasiūlymus kiekvienam organizacijos tipui galite rasti
http://charmingyouth.eu/charmload/.
Daugiau CHARM veiklų idėjų ir antirasistinių organizacijos
strategijų pavyzdžių galite rasti mūsų anksčiau vykdyto projekto
„Jaunimas prieš rasizmą“ svetainėje: http://yar.charmingyouth.eu/?page_id=10
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6 skyrius:
CHARM proceso vertinimas

Be jokios abejonės, tam, kad žinotumėme, ar mūsų CHARM procesas buvo efektyvus
ir naudingas, turime jį įvertinti. Įvertinimas dažnai nevykdomas ne tik projektuose, bet ir
vidiniuose organizacijos procesuose. Tačiau tai yra neišvengiama CHARM proceso dalis.
Įvertinimas parodo ne tik tai, ar vyksta progresas, bet yra be galo svarbus nenutrūkstamam
organizacijos tobulėjimui antirasizmo ir socialinio įtraukimo srityse.
CHARM proceso įvertinimą galima vykdyti keliais būdais. Kadangi pradėjome procesą
identifikuodami nuostatas ir stereotipus tyrimo metu, galima pakartoti tokį patį tyrimą ir
palyginti rezultatus. Taip pat svarbu, kokie buvo refleksijos rezultatai įgyvendinus strategines
veiklas – ar jie susiję ir nuoseklūs. Galiausiai, turime patikrinti, ar mūsų įgyvendintos
priemonės buvo veiksmingos, ar jomis buvo naudojamasi, ką apie jų tęstinumą ar tobulinimą
mano darbuotojai/nariai. Kad visa tai įgyvendintumėm, turi praeiti pakankamai laiko nuo
priemonių įgyvendinimo pradžios. Taip pat naudinga patikrinti, kokia nuostata vyrauja
organizacijoje kiekvieno CHARM etapo metu. Jeigu pastebite ryškų motyvacijos dirbti
skatinant antirasizmą ir socialinį įtraukimą organizacijoje, sumažėjimą, turėtumėte išanalizuoti
priežastis ir galbūt dar kartą atkreipti dėmesį į neigiamas nuostatas ir stereotipus.
Apskritai, turėtumėm nepamiršti, ko siekiame. Norime dar kartą priminti, koks yra CHARM
organizacijos profilis. Tai organizacija, kuri:
• Ėmėsi priemonių, kad užtikrintų saugią ir draugišką aplinką žmonėms priklausantiems
tradiciškai atiskirtį patiriančioms grupėms,
• Apmąstė, kaip ši organizacija gali paremti įvairias socialines grupes įtraukiančio darbo
su jaunimu idėją,
• Pergalvojo savo vykdomas veiklas, kad jos būtų vienodai lengvai pasiekiamos ir
palankios skirtingoms jaunų žmonių grupėms,
• Suplanavo priemones užtikrinančias įvairovę ir lygias galimybes organizacijos viduje.
Įvertinimo metu naudinga sugrįžti prie šio aprašymo ir įvertinti kiekvieną elementą.
Galiausiai svarbu ir įvertinti poveikį. Ar visas šis procesas iš tikrųjų atnešė pokyčių į
organizaciją? Žemiau pateikiame pavyzdžius kriterijų, kuriuos galite naudoti vertindami
proceso poveikį savo organizacijoje:
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CHARM kriterijai (pavyzdys)
Vidiniai
Kriterijai

Taip/
Ne

Mūsų darbtuotojai žino apie organizacijos socialinio įtraukimo strategijas
Visos nuomonės apsvarstomos
Mūsų organizacija/biuras yra visiems pasiekiamas
Atlyginimai nustatomi atsižvelgiant į kompetencijas ir funkcijas, nepaisant etninės
kilmės, religijos, lyties,…
Mūsų darbuotojai/nariai tinkamai apmokomi
Mūsų organizacijoje yra asmuo, komitetas, kurio funkcija – užtikrinti pagarbą
žmogaus teisėms, socialinį įtraukimą…
Išoriniai
Mūsų organizacija įtraukia visus jaunus žmones, nepaisant etninės kilmės, religijos,
lyties, skirting galimybių…
Mūsų organizacija stengiasi įtvirtinti žmogaus teisių kultūrą, skatinti teigiamus
pokyčius
Visos nuomonės yra svarstomos
Mūsų organizacija/biuras yra visiems pasiekiamas
Sukūrė Silvia Volpi ir Stefania Zampareli,
Accademia europea di Firenze

Turime būti atsargūs naudodami įvertinimo rezultatus. Tai, kad kažkuri priemonė nebuvo
naudojama, nereiškia, jog ją reikia pamiršti. Pavyzdžiui, jeigu Jūsų organizacija nori įgyvendinti
pranešimo apie diskriminaciją mechanizmą, tačiau juo nesinaudojama įvertinimo periodu,
nereiškia, kad jis yra nereikalingas. Taip galėjo atsitikti, nes nebuvo jokių diskriminacijos
apraiškų (puiku!), tačiau mechanizmas yra vis tiek reikalingas kaip tinkama profilaktinė
priemonė.

Norime pabrėžti, kad tai dar ne viskas! Kaip minėjome įvade, CHARM yra ne būsena, o
procesas. Po įvertinimo, procesas tęsiasi, naudojantis įgyta patirtimi, įveiktais iššūkiais ir
nesėkmėmis. Pirmiausiai dėl to, kad tikriausiai negalime vienu kartu išspręsti visų aktualių
problemų. Antra, kaip jau minėjome, jaunimo organizacijų sudėtis yra greitai besikeičianti.

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
ir pilietiškumo programa

38

Turėtumėme užtikrinti, kad CHARM idėjos gyvuotų ir su ateinančiomis darbuotojų ir narių
kartomis. Galiausiai, mūsų bendruomenės taip pat greitai keičiasi. Jeigu dirbame jų labui,
turime nuolat palaikyti ryšį ir žinoti apie vykstančius pokyčius, tam, kad užtikrintumėme
bendruomenės poreikių, problemų bei pomėgių išpildymą. Juk dėl to ir dirbame, ar ne?
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7 skyrius:
CHARM projekto informacija

Projektas „Pilietinė pagalba jaunimo organizacijoms kovojant su diskriminacija ir rasizmu“
(CHARM) – 24 mėnesius trunkantis tarptautinis projektas, įgyvendintas Bulgarijoje, Lenkijoje,
Lietuvoje, Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Projektas prasidėjo 2013 m. sausio 1 d., baigiasi 2014
m. gruodžio 31 d.
Pagrindinis projekto tikslas - pakeisti organizacijų, veikiančių jaunimo srityje visoje Europoje
požiūrį į darbą su jaunimu ir taip užtikrinti, kad jaunimo projektuose ir jaunimo veikloje
neliktų bet kokios formos diskriminacijos ar tolerancijos stokos.
Projekto uždaviniai:
• Identifikuoti jaunimo organizacijų nuostatas apie antirasizmą, pamatines teises ir
kitas susijusias temas jų darbo srities kontekste ir suteikti priemonių, kaip skatinti
susidomėjimą šiomis temomis.
• Didinti bendrą informuotumą apie antirasizmą, pamatines teises ir kitas susijusias
temas dalyvaujančių šalių jaunimo organizacijose.
• Sustiprinti šių temų integraciją į jaunimo organizacijų kasdienes veiklas pasiūlant
mokymų modulius ir integracijos proceso gaires įvairaus pobūdžio organizacijoms.
Projekto pradžioje vyko tyrimas apie pagarbos žmogaus teisėms ir antirasizmo situaciją
dirbant su jaunimu šešiose projekte dalyvaujančiose šalyse. Tyrimą sudaro 6 elektroninės
apklausos valstybinėmis kalbomis, 40 interviu. Tyrime dalyvavo daugiau nei 350 žmonių,
priklausančių įvairioms jaunimo organizacijoms. 25 dalyviai iš 6 šalių susirinko į tarptautinį
seminarą Ispanijoje 2013 m. birželį pristatyti ir išanalizuoti tyrimo rezultatus ir suplanuoti
projekto viešinimo veiklas.
2013 m. liepą 24 lektoriai dalyvavo savaitės trukmės tarptautiniuose mokymuose skirtuose
lektoriams Halkidiki, Graikijoje, tikslu kad pasiruoštų projekto mokymams savo šalyse. 20
dalyvių aktyviai dalyvavo projekto veiklose iki pat jo pabaigos.
Po šių mokymų lektoriams, kiekvienoje šalyje suorganizavome po 15 mokymų įvairioms
skirtingose srityse dirbančioms jaunimo organizacijoms. Pagrindinis šių mokymų tikslas buvo
didinti informuotumą apie antirasizmą, žmogaus teises ir socialinį įtraukimą bei pristatyti ir
skatinti CHARM procesą. Šiuose mokymuose dalyvavo daugiau nei 100 jaunimo organizacijų.
Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių
ir pilietiškumo programa
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Be to, suorganizavome 6 mainų mokymus, kuriuose taip pat dalyvavo kiekvienos šalies
jaunimo organizacijos ir lektoriai.
Po visų šių mokymų, projekto partneriai išskyrė 6 jaunimo organizacijų tipus ir sukūrė jiems
vienos dienos mokymų modulius. 24 žmonės iš 6 šalių 2014 m. liepą susirinko Milane, Italijoje,
kad aptartų šiuos modulius specialiai tam surengtame tarptautiniame seminare.
Sukurti mokymų moduliai buvo išbandyti 36 mokymuose skirtingose jaunimo organizacijose
visose 6 šalyse. Tuo pačiu, CHARM projektas siūlė el. kursus jaunimo darbuotojams Europoje
žmogaus teisių ir antirasizmo temomis. Virš 400 žmonių užsiregistravo į šiuos kursus, kurie
vyko dviem etapais. Planuojama, jog 50 jaunimo darbuotojų išklausys šiuos kursus.
CHARM projektas siūlo didelį viešinimo priemonių pasirinkimą, tokių kaip Facebook
puslapis, el. puslapis, dokumentinis filmas, tarptautinė baigiamoji konferencija, vietiniai
viešinimo renginiai.

Daugiau informacijos galite rasti
www.charmingyouth.eu and www.facebook.com/Charmingyouth.
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CHARM partneriai:

R

Creating Effective Grassroots Alternatives – C.E.G.A. Foundation, Bulgarija
C.E.G.A. Foundation – ne pelno siekianti orgaznizacija susikūrusi 1995 m., esanti Sofijoje, Bulgarijoje.
Organizacija dirba su nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių tvariu vystymusi, pagrinde su
romų mažuma vietiniame lygmenyje, taip pat skatindama satrtegijos pokyčius tiek vietiniame, tiek
nacionaliniame lygmenyje. Šiuo metu organizacijos prioritetu yra darbas su jaunimu.

El. puslapis: www.cega.bg
Facebook: www.facebook.com/CEGAFoundation

United Societies of Balkans, Graikija
U.S.B. – ne pelno siekianti organizacija, sukurta 2008 m. Salonikuose grupės jaunų, aktyvių žmonių,
turinčių patirties savanoriavimo programose. Organizacija siekia mobilizuoti jaunimą savanoriavimui,
didinti jaunimo jautrumą socialinėms problemoms ir suteikti žinių.

El. puslapis: www.usbngo.gr
Facebook: www.facebook.com/usbngo

Accademia europea di Firenze, Italija
AEF – kultūros organizacija, įkurta 1992 m. Italijoje, Florencijoje. Organizacija skatina Europos
strategijas bei yra akredituota švietimo organizacija siūlanti kvalifikacijos kėlimo kursus ir
mokymus. Pagrindinės organizacijos veiklos: kalbų kursai italams ir užsieniečiams, neformalūs
mokymai jaunimui žmogaus teisių ir tarpkultūrinio mokymosi temomis ir daugelis kitų.

El. puslapis: www.aefonline.eu
Facebook: www.facebook.com/AccademiaEF

Remia Europos Sąjungos Pamatinių teisių ir
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Jaunimo Karjeros Centras (Youth Career and Advising Center), Lietuva
Jaunimo karjeros centras yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 1999 m. Kaune,
Lietuvoje. Pagrindiniai organizacijos tikslai ir uždaviniai yra socialinių, švietimo bei kultūrinių
programų kūrimas, taip pat pilietinių iniciatyvų skatinimas, bei viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas.

El. puslapis: www.karjeroscentras.eu
Facebook: www.facebook.com/pages/Jaunimo-karjeros-centras

Vaikų ir jaunimo asociacija ŠANSAS (SZANSA), Lenkija
SZANSA – nevyriausybinė organizacija įsikūrusi Glogow, Lenkijoje ir dirbanti daugelyje skirtingų
sričių su vaikais ir jaunimu. Pagrindinės veiklos sritys yra darbas su jaunimu, mokymai, konsultavimas
ir terapija.

El. puslapis: www.szansa.glogow.org
Facebook: www.facebook.com/SzansaGlogow

Cazalla Intercultural, Ispanija
Cazalla Intercultural - nevyriausybinė organizacija įsikūrusi Lorca, Murcia Ispanijos pietryčiuose, 2007
m. Jos misija yra skatinti aktyvų pilietiškumą, socialinį įtraukimą, jaunimo mobilumą, savanoriavimą,
tvarų vystymąsį, žmogaus teises, integraciją, antidiskriminaciją ir pasipriešinimą smurtui tarp lyčių
neformaliojo švietimo priemonėmis, jaunimo informavimu bei tarptautiniu bendradarbiavimu.

El. puslapis: www.cazalla-intercultural.org
Facebook: www.facebook.com/cazalla.intercultural
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