European Youth Empowerment – Festivals, 01.10.2019 – 31.05.2022
Tiivistelmä
Hankkeessa toteutetaan toimia, jotka räätälöidään edistämään kansalaisten ymmärrystä EU:sta, se edistää kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja tarjoaa erityisesti alustoja keskustella Euroopan tulevaisuudesta. Hanke pyrkii edistämään vahvaa eurooppalaista identiteettiä ja parantaa keskinäistä ymmärrystä nykyisten jäsenten ja uusien EU-maiden
välillä. Hankkeessa keskustellaan eurooppalaisesta solidaarisuudesta, ottamalla yhteisöistämme nuorempi sukupolvi
osallistumaan sarjaan "Euroopan nuorison voimaannuttaminen - festivaalit - EYE-festivaalit". Nämä festivaalit luodaan,
jotta nuoret eurooppalaiset voivat tavata ja jakaa kokemuksiaan Euroopan kansalaisina, oppia Euroopan nykyisestä
tilasta ja ymmärtää historiallisen kontekstin ja unionin merkityksen tulevaisuudessa. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina
nuoret.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on rahoitusohjelman mukaisesti ymmärtää euro skeptisyyttä ja EU: ssa esiintyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niihin liittyviä huolenaiheita. Tunnistamalla aiemmat saavutukset EU: n historiassa ja kehittämällä
vuoropuhelua ja keskustelua näistä hetkistä keinona korostaa EU: n vahvuuksia rauhan ja solidaarisuuden voimana.
Edistämällä nuorten kansalaisten keskinäistä ymmärrystä ja arvostamalla aiempia pyrkimyksiä kansojen väliseen solidaarisuuteen on mahdollista saada aikaan ymmärrystä ja kehittää keinoja, joilla edistetään EU:n moraalisia arvoja.
Toimenpiteet
Yhteistyökumppanit tekevät yhteistyötä viiden (5) eri maissa toteutettavan EYE-festivaalin luomisessa ja hyödyntävät
LARP-ohjelmia (Live Action Role Plays) ja opitaan niistä aiemmista eurooppalaisista kansojen välisen yhteisymmärryksen saavutuksista. 1. tapahtumassa Italian Pordenonessa 21-24.10.2019, jonne osallistui 76 osallistujaa, järjestettiin
paneelikeskustelu, esitellään eri maiden mielipidetutkimukset, osallistuttiin EYE-festivaalikilpailuun, informoitiin EU: n
vapaaehtoisjärjestelmistä sekä toteutettiin EU: n saavutuksia koskeva koulutus ja työpajat LARP-aiheesta sekä organisaatiokulttuuri-ilta musiikin, tanssin ja ruoan kanssa, jonka esittävät kunkin valtuuskunnan vierailijat. Muut tapahtumat ovat samansisältöisiä ensimmäisen tapahtuman kanssa, jonka lisäksi keskitytään paikallisen yhteisön osallistumiseen ja nuorisoon kulttuurienvälisen vuoropuhelun luomiseksi projektiyhteisöjen välille. Nämä muut tapaamiset ovat
Liettuassa, 9-12.3.2020 Kaunasissa, jonne odotetaan 126 osallistujaa. 3. tapahtuma 12-15.10.2020 Jajce, Bosnia &
Herzegovinassa, jonne odotettiin 126 osallistujaa ( COVID vuoksi lykätty). Muut tapahtumat järjestetään myöhemmin sovittavana aikana tapahtuma, Kalajoella sekä Herceg Novin toimesta Montenegrossa. Tapahtumat antavat mahdollisuuden oppia, jakaa ja keskustella Euroopan tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja oppia aiemmista EU: n saavutuksista.
Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kustannukset syntyvät osallistujien matkoista tapahtumiin sekä hallinnosta. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 120 960 €, rahoitus on 100 %.
Pääpartneri ja kumppanit, vastuuhenkilöt;
Pääpartneri on Kalajoen kaupunki, ja hankkeen johtaja on opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm, ja yhteyshenkilö
kansainvälisyyskoordinaattori Jan Franko. Muut yhteistyökumppanit ovat Comune di Pordenone, Italy; ARTIFACTORY,
Kastrosikia, Preveza, Kreikka; Municipality of Jajce, Bosnia and Herzegovina; Rieska-Leader ry, Ylivieska; KAUNO
TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS; Kaunas, Liettua; HERCEG NOVI; Montenegro.
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