Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir dienraštis „Verslo žinios“ kviečia
registruotis į stovyklą apie Klimato (r)evoliuciją
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su dienraščiu „Verslo žinios“ 2016 m. balandžio
21–24 d. organizuoja stovyklą „Europos verslo reporteris 2016“ (EVR2016). Stovykla vyks
Europos namuose Vilniuje ir „TonyResort“ konferencijų centre Anupriškėse. Šių metų
stovyklos tema – Klimato (r)evoliucija.
Mokslininkai sutaria, kad klimatas keičiasi dėl žmogaus veiklos. Klimato kaitos keliamiems
iššūkiams įveikti reikia globalių sprendimų ir glaudaus visų šalių bendradarbiavimo, nors
šalių politiniai ir ekonominiai interesai gali labai skirtis. Stovykloje analizuosime gamtinius,
politinius ir ekonominius klimato kaitos aspektus ir diskutuosime apie tai, kaip prisitaikyti
prie klimato kaitos procesų pasekmių ir kaip jas sušvelninti, kaip šie sprendimai veikia mūsų
gyvenimo būdą ir vartojimo įpročius.
Į stovyklą kviečiame žurnalistikos, komunikacijos, politikos mokslų ir gamtos mokslų
studentus. Kadangi klimato kaitos tematika daugialypė, skirtingų sričių studentai turės
galimybę dirbti mišriose komandose ir ieškoti bendrų sprendimų. Stovyklą moderuos LRT
radijo žurnalistė, laidos „Vienkartinė planeta“ vedėja, Vaida Pilibaitytė ir klimatologas,
tinklaraščio apie orus ir klimato pokyčius Lietuvoje ir pasaulyje Septyni broliai miegantys
autorius, Justinas Kilpys.
Po šios EVR 2016 stovyklos:
1. žinosite pagrindines klimato pokyčių priežastis, jų pasekmes Lietuvoje ir pasaulyje,
būdus jas sušvelninti ir prie jų prisitaikyti,
2. išmoksite kritiškai vertinti klimato kaitos politiką ir jos siūlomus sprendimus,
3. išbandysite profesinės specializacijos klimato kaitos srityje įrankius, iššūkius ir
privalumus; sužinosite apie specialistų poreikį formuojant politiką ir verslo strategiją,
4. atrasite sąlyčio taškų su kitų sričių specialistais, mišrioje grupėje paruošite projektą
apie klimato kaitą,
5. užmegsite kontaktus su įvairių sričių profesionalais būsimiems projektams.

Ką turite padaryti, kad pakviestume Jus į stovyklą?
Suformuluokite temos, kurią norėtumėte nagrinėti stovykloje, problematiką (iki 1 psl.) vienoje
iš penkių sričių – klimato kaitos valdymo politika, atliekų vengimas ir tvarkymas, transportas,
energetika, žemės ūkis – ir 3-5 sakiniais parašykite, kodėl norite dalyvauti stovykloje.
Registruokitės į stovyklą iki balandžio 7 d. 17 val. Registracija į stovyklą svetainėje:
http://www.pazinkeuropa.lt/. Apie atrankos rezultatus informuosime iki balandžio 14 d.
Į Jūsų klausimus apie stovyklą gali atsakyti Aušra Naričiūtė, tel.: (8-5) 2430335, el. paštas:
ausra.nariciute@ec.europa.eu.
Klimatas jau keičiasi – neužtenka apie tai kalbėti, svarbu ir aktyviai veikti. Sužinokite
daugiau, kad galėtumėte patys skleisti žinią ir prisidėti prie problemos sprendimo!
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