
UŽ GERIAUSIAS DARNAUS VYSTYMOSI IDĖJAS – 1000 EUR PRIZAS IR KELIONĖS Į
ŠVEDIJĄ
Gegužės 20 -21 dienomis jaunimas kviečiamas dalyvauti tarptautinėse online idėjų
rungtynėse „UNLOCK SDGs HACKATHON“. Rungtynių pagrindinis tikslas – sukurti
kūrybišką darnaus vystymosi tikslų pristatymą ir pasiūlyti sprendimus tam tikslui
įgyvendinti bei praktiškai pritaikyti savo aplinkoje.

GLOBALIŲ POKYČIŲ LINK - 17 TIKSLŲ
Darnus vystymasis (angl. sustainable development goals) – modernios ir atsakingos
valstybės bei jos visuomenės raidos kryptis su 3 lygiavertėmis sritimis: aplinkos
apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove. Tam, kad vyktų teigiami globalūs
pokyčiai, SDG strategijoje numatyta 17 tikslų ir konkrečių veiksmų, kaip tuos tikslus
įgyvendinti.

SDGs tikslai iki 2030 m.:

1.    Panaikinti skurdą;
2.    Panaikinti badą;
3.    Gera sveikata ir gerovė;
4.    Kokybiškas išsilavinimas
5.    Lyčių lygybė;
6.    Švarus vanduo ir higiena;
7.    Prieinama ir švari energija;
8.    Deramas darbas ir ekonominis augimas;
9.    Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra;

 

10.    Sumažinti nelygybę;
11.    Darnūs miestai ir bendruomenės;
12.    Atsakingas vartojimas ir gamyba;
13.    Sušvelninti klimato kaitos poveikį;
14.    Gyvybė vandenyse;
15.    Gyvybė žemėje;
16.    Taika ir teisingumas. Stiprios
institucijos;
17.    Partnerystė įgyvendinant tikslus.



ONLINE RUNGTYNIŲ IŠŠŪKIS: „ATRAKINTI“ 1 SGD TIKSLĄ
2 dienų hakatono metu dalyviai turės sukurti originalų 1 iš 17 SDG tikslų pristatymą ir
pasiūlyti sprendimus tam tikslui įgyvendinti bei praktiškai pritaikyti savo aplinkoje. Tikslo
ir veiksmų plano pristatymas gali būti: sukurta internetinė svetainė, išmanioji
programėlė, socialinė akcija, fotografijos koliažas, hashtag‘ų boom‘as, video ir kt.
inovatyvūs sprendimai. Svarbiausia, kad būtų paveiku, įsimintina ir pritaikoma.
Kiekvieno pristatymo trukmė – 5 min.

UŽ GERIAUSIAS IDĖJAS – 1000 EUR PRIZAS IR KELIONĖS Į ŠVEDIJĄ
Kūrybiškiausių ir inovatyviausių idėjų laukia prizai: pirmos vietos nugalėtojams atiteks
1000 Eur (prizą dovanoja – SBA Grupė), antrosios - 500 Eur vertės bilietai kelionėms
DFDS keltais į Švediją, bei DFDS atributika, trečiosios – „Light House“ workation paketas
(coworking + coliving): nakvynės miego kapsulėje, bei galimybė išbandyti modernias
darbo erdves.
Vertinimo kriterijai: temos išpildymas, idėjos originalumas, novatoriški pritaikymo būdai
(kad sprendimai būtų paremti inovacijomis) bei visuomenės nuomonė – balsų sk.
 
DALYVIŲ REGISTRACIJA: https://forms.office.com/r/etzMTLGwPu (Galima registruotis
komandomis arba po vieną).

Renginio organizatoriai: Klaipėdos miesto savivaldybė ir „Klaipėda – Europos
jaunimo sostinė 2021“. Partneriai: Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“, Šiaurės Ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Light House ir kt.

Kontaktinis asmuo:
Laura Telksnienė
 „Light House“ komunikacijos projektų vadovė
media@lighthouse.lt
 +37068943596
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