
 
 
Bendruomenių forumas  
„Kaunas ir Kauno rajonas - Europos kultūros sostinė 2022“ bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ inicijuoja renginį, 
kviesiantį įvairias bendruomenes, menininkus, kūrybininkus, fasilitatorius ir kuratorius iš visos Europos.    
   
Savo veikloje bei bendradarbiaudami su kaimyninių šalių bendruomenių aktyvistais, pastebime, jog darbas su 
bendruomenėmis ir pačių bendruomenių aktyvumas vis stipriau auga ir yra labiau matomas. Nors tai ir ne naujas reiškinys 
Lietuvoje ar Baltijos šalyse, tačiau būtent šis iniciatyvų augimas ir paskatino organizuoti Bendruomenių forumą.     
Forumas skirtas visiems, kurie nori veikti bendruomenėms ar jau vykdo veiklas bendruomenėse, domisi meninių ir 
kūrybinių bendruomeninių procesų kuravimu ar fasilitavimu, bendruomeniniais menais. Organizatoriai kvies dalyvauti 
kūrybinėse dirbtuvėse ir diskusijose, dalintis savo patirtimi ir bendruomenine praktika, atrasti naujus įkvėpimus ir 
užmegzti vertingus ryšius.  
 
Bendruomenių forumas yra Fluxus festivalio dalis. Vakarinėje Fluxus festivalio dalyje visi bus kviečiami kartu su 
bendruomenėmis įsitraukti  į kūrybinius procesus ir palydėti dieną flux‘išku kopimu į Parodos kalną.    
 

Programa 

Pirmoje forumo dalyje pranešėjai dalinsis patirtimi, kaip jiems sekėsi užčiuopti gyventojų poreikius: 
- Inga Urbonaitė – Vadoklienė (Lietuva) „Kaip pakviesti žmones norėti pokyčių? Poreikių analizė per patirties dizaino 

prizmę“  
- Iza Rutkowska (Lenkija) „Building people - how to create spaces by involving its users and according to inhabitants 

real needs?“ („Buriant žmones – kaip sukurti erdves įtraukiant jos naudotojus ir atsižvelgiant į gyventojų 
poreikius?“) 

- Ramūnas Navickas (Lietuva) „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos: patirtis ir veiklos perspektyvos“ 
- Phil Tulba (Didžioji Britanija) „From needs to assets: how to identify needs and build on assets that already exist 

in communities“ („Nuo poreikių iki resursų: kaip identifikuoti poreikius ir sustiprinti resursus, kurie egzistuoja 
bendruomenėse“) 

 
Antroje dalyje vyks praktinis užsiėmimas „Pokyčių matavimas bendruomenėse“. 
 
Bendruomenių forumo pabaigoje – kontaktų mainytuvės.  
 
 

Svarbi informacija 
Renginio vieta: Rokų laisvalaikio salės kiemo erdvė, Nemuno g. 14, Rokai, Kauno raj. 
Renginio laikas: 2019 m. rugsėjo 6 d. (penktadienis), 9:30  – 17:00 (su kavos ir pietų pertraukėlėmis). 
Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Esant poreikiui vertėjaus Kaunas 2022 savanoriai. Taip pat galimas vertimas į 
gestų kalbą. 
Kiemo ir vidaus patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. 
 
Renginys nemokamas. 
Registracija čia iki rugsėjo 1 d. Su visais užsiregistravusiais susisieksime el. paštu.  
 
Sekite naujienas Facebook renginio nuorodoje.  
Iškilus klausimams kreipkitės  – Austėja Bliumkytė–Padgurskienė, el. p. austeja@kaunas2022.eu , tel. + 370 678 11289. 
 
 
 
Susitikime Fluxus festivalio Bendruomenių forume! 

https://docs.google.com/forms/d/1d61ieq47E0HiAnGXEvaNxU-dm94V6RfYWMXNFUdV04o/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/events/682374442280320/
mailto:austeja@kaunas2022.eu

