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Jaunimo patirtis: iššūkiai ir sunkumai 
pereinant prie sveikatai ir aplinkai draugiško 
transporto

• Nepalankus visuomenės požiūris.
• Nepakankama dviračių, pėsčiųjų takų 
infrastruktūra.
• Prastos oro sąlygos.
• Socialiniai aspektai.
• Baimė užsikrėsti.



Jaunimo patirtis: iššūkiai, su kuriais 
susiduriama dalyvaujant projektų, skirtų 
aplinkos ir sveikatos gerinimui, vykdyme

• Motyvacijos stoka – nenoras dalyvauti, 
vadovauti.
• Palaikymo, rėmėjų stoka.
• Trūksta žinių, informacijos.
• Finansinės problemos.



• Jei negali pakeisti aplinkybių – keisk požiūrį.
• Reklamos didinimas.
• Agitacija savanorystės/atlygio gavimo 
principu.
• Nėra netinkamo oro – tik netinkama apranga.
• Maisto prekių, daiktų pristatymas į namus.
• Telekomunikacijų plėtojimas.

Jaunimo patirtis: idėjos ir 
pasiūlymai



• Pozityvus nusiteikimas.
• Darbas kartu.
• Bendradarbiavimas.
• Maži žingsneliai.
• Žmogaus ir gamtos ryšys.
• Sėkmės šventimas.

Perėjimas prie sveikatai ir 
aplinkai draugiško transporto
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Geroji patirtis

Perėjimas prie sveikatai ir 
aplinkai draugiško transporto



Aplinkos ir 
sveikatos 
darnumas

Fizinis 
aktyvumas

Turizmas

Socializacija

Atostogos

Runscapes – aplink pasaulį



Jaunimas vs. 
klimato kaita (1)

• Tarptautinis jaunimo klimato judėjimas (angl.          
International Youth Climate Movement)

© Fotodiena.lt



Jaunimas vs. 
klimato kaita (2)

youthclimate.org



• 65 dalyviai.
• Vidutiniškai 6158 žingsnių 

per dieną, 4,4 km/dieną.
• 25 %

Žingsniamačių iniciatyva Lietuvoje



Jaunimas

SveikataAplinka

Europos aplinkos ir sveikatos 
jaunimo koalicija (EEHYC)

Paryžiaus deklaracija



Europos aplinkos ir sveikatos 
jaunimo koalicijos tikslai

Vykdyti Parmos deklaracijos (2010)
įsipareigojimus.

Dalyvauti politiniuose Europos aplinkos ir 
sveikatos sprendimų priėmimo procesuose.

Suburti kuo daugiau motyvuoto jaunimo, NVO.

Veikti tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu 
lygmenimis.



Europos aplinkos ir sveikatos 
jaunimo koalicijos veiklos modelis

Lietuvos
Aplinkos ir 
sveikatos jaunimo 
koalicija

Nacionalinis 
jaunimo 
atstovas

Organizacija 
A

Organizacija 
B

Organizacija 
C

Europos regiono 
aplinkos ir sveikatos 
proceso kontaktinis 

asmuo Lietuvoje

Individualus 
asmuo



Rašykite mums: cehiyr@gmail.com
Prisijunkite Facebook grupėje: 
EEHYC –

European Environment and Health Youth Coalition
Tinklalapis: www.eehyc.org

Ačiū už dėmesį! / Thank you for your attention!

Nuoroda: 
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/
young-and-physically-active-a-blueprint-for-
making-physical-activity-appealing-to-youth


