
 

 

Europos mobilumo deklaracija 

“Europos mobilumo deklaracija” remiasi tyrimais, įvairių šalių dalyvių apklausa bei sausio 20-22 d. 
susitikimo išvadomis, kelia mobilumo klausimą, galimus iššūkius ir sprendimo būdus. 

Apibendrinant įvairius mobilumo aspektus, atsižvelgiant į įvairių šalių piliečių požiūrį bei žinias, dalyviai 
bandė nustatyti ir paskelbti įvairių šalių piliečiams galimas teigiamo poveikio priemones. Dar svarbiau, 
šios deklaracijos tikslas yra tapti nepriklausomu balsu visoms sprendimus priimančioms institucijoms ir 
padėti kurti Europos judumo kultūrą tarp ES piliečių. 

Pagrindiniai iššūkiai remiantis atliktomis apklausomis ir tyrimais:  

1. mobilumas abstrakčiai suvokiamas kaip teigiamas reiškinys, tačiau vargu ar tampa “tikruoju” kiekvieno 
piliečio pasirinkimu; 

2. Dauguma piliečių, niekada negyveno užsienyje nei studijų, nei darbo tikslais.  

3. Dauguma piliečių svarstė galimybę gyventi užsienyje, daugiausia dėl nedarbo.  

4. Daugelyje šalių labai trūksta informacijos apie mobilumą arba visiškai jos nėra. 

5. Labiausiai nuo sprendimo persikelti gyventi į užsienį daugelį piliečių atgrąso kalbos įgūdžių nebuvimas. 

 6. ES pastangos skatinti darbo rinkos galimybes per EURES nors ir yra svarbios, tačiau nepakankamos. 

7. Dauguma piliečių ignoruoja daugelį panašių projektų, kurie skatina mobilumą.  

  
TODĖL mes pareiškiame 

Kad kiekvienos šalies kompetentingos valdžios institucijos ir įstaigos pateiktųpakankamą ir įvairiapusę 
informaciją apie visų rūšių mobilumą, organizuotų reikalingas ir skatintų jau esamas programas. 

 Kad daugiau šalių įtrauktų ir integruotų studijų užsienyje stipendijas ir studentų mainų programas į savo 
švietimo darbotvarkes. 

Kad trumpų kursų užsienio šalių universitetuose skatinimas suteikia žmonėms galimybę jauname 
amžiuje patirti gyvenimą užsienyje be ilgalaikių ar nuolatinių įsipareigojimų. 

Kad kompetentingos institucijos palengvintų, kiek tai įmanoma, judėjimo ir bendradarbiavimo ruošiant 
dokumentus tarp institucijų procedūras. Juo labiau, kad jos pateiktų efektyvias priemones kitų šeimos 
narių judumui.  



Kad kalbos įgūdžių ugdymas formaliame ir neformaliame švietime turėtų būti skatinamas nuo mažens. 
Be to, nemokami interneto ir stacionarūs kursai turėtų būti pasiūlyti šalyse į kurias atvyksta asmenys, 
siekiant palengvinti sklandų jų integravimąsi į visuomenę. 

Kad kiekvienoje šalyje į tarpkultūrinio dialogo ir mobilumo koncepcijas būtų įtraukta švietimo tematika 
(net nuo pradinio lygio). Taip siekiama nuo mažumės skatinti žmonių teigiamą požiūrį į užsieniečius.  

 Kad kompetentingos institucijos įkurtų integracijos centrus, kurie padės mobiliems asmenims prisitaikyti 
visuomenėje. 

Kad EURES svetainė būtų patobulinta taip, kad palengvintų navigaciją svetainėje ir supratimą apie pačią 
programą. Be to, portalas turėtų nebeapsiriboti tik ES šalimis, o pritaikytas ir šalims, kurios planuoja 
įstoti į ES.  

Kad interneto svetainė būtų sukurta su atskiromis skiltimis kiekvienai ES šaliai, kurioje kaupiama atskirų 
šalių išsami informacija su mobilumu susijusiomis priemonėmis ir paslaugomis. Taigi, kad kiekvienas 
turėtų prieigą prie visų duomenų, reikalingų siekiant nustatyti veiksmingiausią sprendimą ar turėtų 
galimybę palyginti pasiūlymus, kad nereiktų vykdyti sudėtingų ir daug laiko atimančių tyrimų. 

Kad pilietinės visuomenės organizacijos pareikalautų politinių pokyčių, labiau orientuotų į piliečius, 
skatintų mainus ir gerąją mobilumo patirtį. 

Kad mes Europos piliečiai, kaip asmenybės, siektume praplėsti mūsų žinias mobilumo klausimais, 
būtume atviri galimybėms, kurios suteikiamos už mūsų šalies ribų, ir skatinti kitus tai daryti, keistis 
informacija, gautą per asmeninę patirtį ar rastą internete. 

 

 

Pasirašiusieji:  

NGO CIVIS PLUS-Graikija 

Focus- European Centre for Development - Bulgarija  

Youth Included- Čekijos Respublika  

Seiklejate Vennaskond – Estija  

Young Volunteers Firefighters- Sfera - Makedonija  

Scambieuropei- Italija  

Baltic Regional Fund- Latvija  

Lietuvos Darbo Žmonių Švietimo Draugija - Lietuva  



Association of Critical Education- Lenkija  

Associação Juvenil “GandaCena” – Portugalija 

Young Partners for Civil Society Development Association- Rumunija  

CET Platform- Serbija  

ARTEMISAWORLD, S.L.-Ispanija 

 


