Baltic Sea
Youth
Platform

#BSYP

Baltijos jūros jaunimo platforma (toliau – BSYP
arba Platforma) yra skirta įgalinti jaunimą ir skatinti
jų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese bei
formuojant politiką Baltijos jūros regione.

Partnerystės tikslas yra...
Platforma sudarys galimybes jaunimo
organizacijoms išnaudoti visą savo potencialą
vystant naujas idėjas ir kartu jas įgyvendinti
vadovaujantis JT darbotvarkės iki 2030 m.
programa. BSYP sudomins įvairius jaunus
žmones ir suteiks galimybę kurti bendrą
veiksmų programą ir bendrą Baltijos jūros
regiono identitetą.

1. Gerinti jaunimo politinį poveikį formuojant
Baltijos jūros regiono politiką.
2. Sukurti geresnio žinių perdavimo įrankius.
3. Organizuoti įvairius inovatyvius projektus,
pagrįstus jaunimo interesais ir galimybėmis
įvairiose politikos srityse.

Kas bus padaryta?

Kaip tai bus padaryta?

BSYP veiklų metu bus rengiamos išvados bei kuriami įrankiai,
kurie galės būti naudingi mūsų regiono jaunimo organizacijoms ir
politikos formuotojams.

Baltijos jūros jaunimo platforma veiks kaip skėtinė organizacija,
kelioms jaunimo organizacijoms. Svarbu paminėti, jog platforma
remiasi horizontaliaisiais principais ir stengiasi įtraukti kuo daugiau
įvairių sričių ir sektorių. Platforma atsižvelgs į skirtingas Strategijos
politikos sritis ir horizontaliuosius principus.

Pagrindinis BSYP tikslas yra sukurti virtualią platformą jaunimui,
organizacijoms, sprendimų priėmėjams ir įvairiems projektams.
Platforma bus kuriama atsižvelgiant į regiono jaunimo poreikius
ir politikos formuotojų reikalavimus. Ši platforma suteiks jaunimui
galimybę bendrauti ir bendradarbiauti „be sienų“ ir susitikti su kitais
jaunais žmonėmis ir sprendimų priėmėjais saugioje ir produktyvioje
aplinkoje.
BSYP veiklų metu taip pat bus rengiamas Baltijos jūros jaunimo
jėgos rinkinys (ang. Baltic Youth Power Box) su priemonėmis ir
gairėmis, skirtomis kartų dialogui, politikos formavimui, jaunimo
įsitraukimui ir atstovavimui. Šis rinkinys bus specialiai pritaikytas
pagal Baltijos jūros regiono jaunimo poreikiu, tačiau gairėmis galės
naudoti ir kituose regionuose gyvenantis jaunimas.
Taip pat, platformos jaunimas galės prisidėti prie Baltijos
jūros kultūros miestų iniciatyvos, kuri yra ES Baltijos jūros
regiono strategijos (EUSBSR) kultūros srities projektas. Daugiau
informacijos apie Strategiją - https://www.balticsea-region-strategy.
eu.
Platforma kartu rengs ataskaitas, tam, kad galėtų parodyti, kokie
projektai buvo įgyvendinti ir kaip buvo sukurta platforma. Svarbu
paminėti ir tai, jog bus parengtos politikos rekomendacijos
regione sprendimus priimantiems asmenims, siekiant pabrėžti
jaunų žmonių politinę perspektyvą ir užtikrinti, kad jų pozicijos būtų
pateikiami tiems, kurie priima sprendimus.

Strateginiai „Erasmus+“ projekto partneriai (KA 205) ir kiti asocijuoti
partneriai fiziškai susitiks kelis kartus per metus, tam kad būtų aptarta
projekto pažanga ir tolimesni veiksmai.
Per metus įvyks bent vienas iniciatyvos renginys, skirtingose šalyse,
skirtas visuomenei, tam, kad būtų pristatoma projekto pažanga ir
rezultatai.
Taip pat, jauni žmonės turės saugią erdvę pasiūlyti konkrečių veiksmų
ir projekto idėjų, kurios leistų aktyviau įsitraukti. Tokia projekto
dinamika prisidės prie tvarios regiono ateities ir būsimų ekspertų
ruošimo, kurie jau dabar prisideda prie Baltijos jūros regiono stabilumo
kūrimo!

Baltijos jūros jaunimo platforma tiki, jog mes patys
kuriame savo dabartį!
Thorvaldur Kristjansson
Senior Adviser
for Regional Identity

Aline Mayr
Project Assistant for
Regional Identity

+46 (0) 738 244 123
thorvaldur.kristjansson@cbss.org

+46 (0) 720 304 665
aline.mayr@cbss.org

