Visagino Europos informacijos centro – Europe Direct 2014metų veiklos planas
Atsižvelgiant į Europos Komisijos 2014 m. komunikacijos prioritetus: ES piliečių
teisės, bendruomeniškumas, ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ ir Europos
parlamento rinkimai 2014 m. gegužės 25 d.
Eil. Renginio/Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Interneto svetainė, kurioje skelbiama
vietos (regiono) auditorijai pritaikyta
informacija apie Visagino Europe Direct
informacijos centro veiklą.
2.
Vaizdo medžiaga „Kalba Europa:Mūsų
balsas Europso Parlamente“

Laikas

Turinys

2014

www.europedirectvisaginas.lt

2014

Video klipo turinyje bus keliamas
klausimai :“Kam ES piliečiui
reikalingas Europos Parlamentas?“,
„Kodėl yra svarbus kiekvienas
rinkėjas – ES pilietis?“, „Kodėl
svarbu yra balsuoti?“.
Vietos (regiono) auditorijai
pritaikytame turinyje daugiausia
dėmesio bus skiriama su ES
susijusiems klausimams, visų pirma
ES piliečių teisėms ir ES
prioritetams.
E. naujienlaiškio rengimas, bent 6
kartus per metus, turi būti siunčiama
bent 100 adresatų. Vietos (regiono)
auditorijai pritaikytame turinyje
daugiausia dėmesio skiriama centro
veiklai ir
(arba) su ES susijusiems
klausimams, visų pirma ES piliečių
teisėms ir ES prioritetams .
Leidinyje vietos (regiono) auditorijai
populiariai bus pateikiama ES
piliečių
teisės,
galimybės
ir
atsakomybės
socialinėje,
ekonomikos,
politikos
ir
aplinkosaugos srityse.

3.

El. naujienlaiškio rengimas

2014

4.

Leidinys (knygelė)

2014

5.

Renginys. 2014 – Teatrų metai. Lietuvos 2014 –
indėlis į ES kultūrą.
04-04

Įvertindant teatro vaidmenį ugdant
kultūrinį piliečių sąmoningumą,
akcentuojant Lietuvos teatro
meninės kūrybos plėtrą ir meninio
indėio į ES didinimą bei visuomenės
kūrybiškumo skatinimą, 2014-ieji
paskelbti Teatrų metais. Renginyje
bus pateikiama Lietuvos ir ES šalių

6.

Renginys: Europos diena
2014-0509

6.

Renginys: Intelektualus
žaidimas „Europrotai“

komandinis
2014-03
2014-11
Pirmas
turnyras
nuo
vasario 26
d.

autorių bei režisierių kūrybiniai
darbai. Bus skaitomas pranešimas
apie Europos teatrų istorinę raidą,
organizuota foto paroda.
Centrui dalyvaujant renginyje
dėmesys bus sutelktas į su ES
susijusius klausimus, orientuotus į
vietos (regiono) auditoriją. Partneriai
TAU Visagino skyriaus šokio teatro
fakultetas.
Europos dienai skirtame renginyje
bus akcentuojami EP rinkimai,
pristatomas Centro sukurtas video
klipas, organizuota verslo kontaktų
mugė, vyks kūrybinės dirbtuvės bei
5- asis Akustinio roko festivalis
“EuroWind 2014”, kuriame dalyvaus
grupės iš Lietuvos ir ES šalių.
Atliekamų autorinių dainų tema –
aktyvus pilietiškumas, laisvas
asmenų judėjimas. Organizuota foto
paroda „Europos piliečių meilės
geografija“.
2014 m. Visagine organizuojami du
žaidimo sezonai: pavasario ir rudens
Bus renkami kiekvienų varžybų
nugalėtojai. Daugiausiai taškų per
visas varžybas surinkusi komanda
tampa vieno ar kito sezono
nugalėtoja. Žaidėjams bus
pateikiami klausimai apie ES
institucijas, piliečių teises, aktualias
politikos sritis, ekonomiką, istoriją,
geografiją.
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