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EYC – EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ  

• EYC titulas suteikiamas Europos miestui vienerių 
metų laikotarpiui.

•Paraiškas teikia miestai, suvieniję jaunimo, 
jaunimo organizacijų pajėgas.



EYC ORGANIZATORIUS

• Europos jaunimo forumas



EYC ŠIUO METU



EYC PATIRTIS

• Roterdamas (Olandija – 2009 m.)

• Turinas (Italija – 2010 m.)

• Antverpenas (Belgija – 2011 m.)

• Braga (Portugalija – 2012 m.)

• Mariboras (Slovėnija – 2013 m.)

• Salonikai (Graikija – 2014 m.)

• Klužas-Napoka (Rumunija – 2015 m.)

• Gendžė (Azerbaidžanas – 2016 m.)

• Varna (Bulgarija – 2017 m.)



EYC TITULO NAUDA

•Miestui ir ypač miesto jaunimui pasirodyti 
tarptautiniame kontekste.

•Atskleisti daugialypę programą, susijusią su 
jaunimo kultūriniu, socialiniu, politiniu ir 
ekonominiu gyvenimu.



EYC INICIATYVA – MIESTŲ ĮSIPAREIGOJIMUI

• tęsti ir plėsti naujų idėjų ir novatoriškų 
projektų, susijusių su aktyviu jaunų žmonių 
dalyvavimu visuomenėje, įgyvendinimą.

•dalintis patirtimi ir daryti įtaką 
tolesnei jaunimo politikos 
plėtrai kitose Europos 
Sąjungos šalyse.



EYC2021 ETAPAI

•2018 09 30 – galutinės paraiškos pateikimas

•2018 11 15 – paraiškos gynimas Briuselyje

•2018 11 21 – Europos jaunimo sostinės 
apdovanojimų ceremonija Serbijoje 



#CHOOSEKLAIPEDA



KODĖL KLAIPĖDA SIEKIA EYC VARDO? 

• Miestas ir Klaipėdos jaunimas, jaunimo organizacijos 
siekia kurti jaunimui draugišką ir patrauklų miestą –
geriausią vietą gyventi, mokytis, dirbti, pradėti karjerą, 
verslą, kurti šeimą, pramogauti ir ilsėtis.

• EYC2021 vardas Klaipėdai ir Lietuvai – tai platforma
naujoms jaunimo iniciatyvoms, socialiniams, 
pilietiniams, kultūros projektams.



DAR NĖ VIENAI ŠIAURĖS, 
BALTIJOS JŪROS 
REGIONO, 
SKANDINAVIJOS ŠALIAI 
NEBUVO SUTEIKTAS EYC 
VARDAS.





IŠŠŪKIAI TAPUS EYC2021

• Sukurti geresnes sąlygas jaunimui kurti verslą, 
skatinti verslumą, kūrybiškumą.

• Labiau įtraukti jaunimą į miesto socialinę ir pilietinę 
veiklą, stiprinti jaunimo dalyvavimą sprendimų 
priėmime.

• Padaryti miestą atviresnį ir patauklesnį jaunimui 
(darbo ir bendradarbiavimo erdvės, jaunimo 
centrai).



KĄ SAKOME:

#CHOOSEKLAIPEDA
UNDISCOVERED 
POTENTIAL



#CHOOSEKLAIPEDA LOGO

•Kodėl mazgas? Jūrinis mazgas simbolizuoja siekį 
sujungti jaunimą, nesvarbu, kur jis mokosi, 
gyvena ar dirba. 



#CHOOSEKLAIPEDA VEIDAS

•Mimas. Atviras, universalus, 
suprantamas visoms kalboms 
ir kultūroms.

• Istorinė reikšmė – vienas iš 
Klaipėdos teatro vadovų, 
F.Morohnas, buvo ne tik 
išradingas režisierius, bet ir
didis mimas.



#CHOOSEKLAIPEDA AMBASADORIAI

•Aktyvių ir Klaipėdą mylinčių jaunų žmonių 
komanda. Jiems rūpi ir jie nori kurti ir keisti 
miestą patys. 



#CHOOSEKLAIPEDA INICIATYVOS



#CHOOSEKLAIPEDA DIRBTUVĖS



www.chooseklaipeda.lt

chooseklaipeda

@chooseklaipeda

choose klaipeda

BENDRAUKIME!


