Happy City Konferencija
Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021, kviečia į Happy City konferenciją, skirtą aptarti jaunų žmonių
lyderystę mažinant COVID-19 krizės padarinius. Panelinėse diskusijose bus aptariama kaip COVID-19
krizė paveikė jaunimo dalyvavimą Europos miestuose ir kaip miestai bei jų jaunimas gali persiorientuoti į
skaitmeninę erdvę, kaip atrodys ateitis ir ką galima nuveikti kuriant ir gerinant miestų jaunimo ekosistemas.
Renginio metu išgirsime, ką veikė Europos jaunimo sostinės per COVID-19 pandemiją, kaip jautėsi šių
miestų jauni žmonės prieš ir po pirmosios bangos, kaip jie vertina savo miestų saugumą, bendrystę,
veiksmingumą kovojant su COVID-19 pandemija.
Data: 2020 m. lapkričio 12–13 d.
Renginio kalba: anglų.
Daugiau apie renginį: https://www.facebook.com/events/3064471230262597
Konferencijos programa:
I
PANELINĖ
DISKUSIJA.
Laimingas miestas
2020-11-12,
val.

19:00

Kaip 2020 m. pandeminės krizės laikotarpiu
jautėsi jauni žmonės Europoje?

Registracija:
https://bit.ly/happycitypanelregistra
tion

Diskusijos dalyviai supažindins su 8 Europos jaunimo
sostinėse atlikto Happy City tyrimo rezultatais,
pristatys kaip šie miestai tvarkėsi su COVID-19
pandemija, kaip jautėsi jauni žmonės ir kaip jiems
sekėsi tvarkytis su pandemija.
Diskusijos dalyviai:
András Farkas - Happy City tyrimo koordinatorius,
Citizen Y Resource Centre, PONT Group vadovas,
Klužas-Napoka, 2015 m. Europos jaunimo sostinė,
Rumunija.
Babis Papaioannou – Salonikų, 2014 m. Europos
jaunimo sostinės vadovas, Graikija.
Anaïs Fabvre Agnese – Amjeno, 2020 m. Europos
jaunimo sostinės koordinacinės komandos narė,
Prancūzija.
Bilyana Raeva – ES atstovė Varnai Briuselyje;
Varnos, 2017 m. Europos jaunimo sostinės
koordinatorė, Bulgarija.
Agneska Ugrinoska - Advisory Council on Youth
prezidentė, Europos taryba, Prancūzija.

II
PANELINĖ
DISKUSIJA. Link
skaitmenizacijos
2020-11-13,
val.

Ar
miesto
jaunimo
ekosistemose
veikia
skaitmeninis darbas? Kokios yra hibridinių
ekosistemų ribos ir perspektyvos? Ką išmokome ir
sužinojome per 2020 m.?

11:00
Ko mus išmokė 2020 metai? Tikrai sužinojome, kad
galime prisitaikyti ir pritapti skaitmeniniame
pasaulyje. Diskusijos metu susipažinsime su
skirtingomis skaitmeninėmis patirtimis ir praktikomis,
kurias galime integruoti į miesto jaunimo ekosistemas,
taip pat aptarsime galimus hibridinių ekosistemų
apribojimus ir perspektyvas. Šioje dalyje savo patirtimi
dalinsis ir Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacijos
atstovai.
Diskusijos dalyviai:
Zeljko Milovanovic – Mariboro jaunimo kultūros
centro direktorius, Mariboras, 2013 m. Europos
jaunimo sostinė, Slovėnija.
Chris Baldwin - 2016 m. Vroclavo - Europos kultūros
sostinės tarpdisciplinio spektaklio kuratorius; Galway,
2020 m. Europos kultūros sostinės kūrybos vadovas;

Registracija:
https://bit.ly/towardsdigitalpanelreg
istration

2025 m. Pirano (Slovėnija), Europos kultūros sostinės
miesto kandidato, kūrybos koordinatorius.
Róbert Bjarnason - Citizens Foundation vadovas,
Islandija.
Augustė Trinskytė – Klaipėdos liberalaus jaunimo
organizacijos biuro narė, Klaipėda, 2021 m. Europos
jaunimo sostinė, Lietuva.
Vitold Dvorak - Klaipėdos liberalaus jaunimo
organizacijos biuro narys, Stokholmo ekonomikos
mokyklos studentas, Klaipėda, 2021 m. Europos
jaunimo sostinė, Lietuva.
III
PANELINĖ
DISKUSIJA.
Dalyvavimas krizės
laikotarpiu

Kaip galima įgalinti, sustiprinti ir pagerinti
jaunimo dalyvavimą sudėtingomis sąlygomis ir
esant ribojimams?

2020-11-13,
val.

Pandemijos pasekmės juntamos visais lygmenimis,
įskaitant jaunimo ir sprendimų priėmėjų vaidmenį.
Diskusijos metu bus aptariama kaip jaunimo
dalyvavimą paveikė pandemija, kaip galima stiprinti ir
skatinti dalyvavimą bei jaunų žmonių įsitraukimą.

13:00

Registracija:
https://bit.ly/participationincrisispa
nelregistration

Diskusijos dalyviai:
Dan Moxon - People, Dialogue and Change vadovas;
Europos jaunimo tyrėjų tinklo narys, Jungtinė
Karalystė.
Giuseppe Porcaro - European think tank informacijos
ir valdymo vadovas, Belgija.
Ágnes Balázsi-Pál - PONT Group vykdančioji
direktorė, Com’ON Cluj-Napoca dalyvaujamojo
jaunimo biudžeto koordinatorė, Rumunija.
Ralf Alwani - Urban Scale Interventions partneris,
Šiaurės Airija.
Örs Szokolay - CEURINA Vidurio Europos Miestų
tyrimų ir inovacijų ne pelno asociacijos vadovas,
Vengrija.
IV
PANELINĖ
DISKUSIJA.
MIESTAI.
JAUNIMAS.
ATEITIS.

Kaip sekasi miestams? Kaip miestai gali tapti
lyderiais atkuriant jaunimo ir visuomenės
santykius? Ar galime numatyti savo miestų
jaunimo ateities vizijas?

2020-11-13,
val.

Nors ateitis išlieka neaiški, ją reikia planuoti. Kaip
atrodo galimi planai miestams ir jų jaunimui? Pamažu
viskas grįš į savo vėžes, o jaunimui reikia krypties,
kaip sekti ir įveikti šios krizės iššūkius.

16:00

Diskusijos dalyviai:
Ricardo Rio – Bragos meras. Braga, 2012 m. Europos
jaunimo sostinė, Portugalija
Emil Boc - Klužo-Napokos meras. Klužas-Napoka,
2015 m. Europos jaunimo sostinė, Rumunija.
Judit Balogh - Europe Goes Local strateginio
bendradarbiavimo projekto koordinatorė, Belgija.
Barbara Bulc - Global Development Initiative
vadovė, Šveicarija.
Valentina Antic – Europos jaunimo sostinių tinklo
prezidentė, Serbija.

Registracija:
https://bit.ly/cityyouthfuturepanelre
gistration

