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BENDRADARBIAUJANTIS 
PILIETIS

Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote poveikį m
iesto aplinkai m

ažindam
i atliekų 

kiekius: to siekiate taikydam
i alternatyvias gam

ybos 
ir vartojim

o praktikas, o socialinėm
s grupėm

s – 
stiprindam

i įgūdžius, bendruom
enės sanglaudą ir 

savininkiškum
o jausm

ą.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s gali prireikti kūrim

o įgūdžių, taip pat patarim
ų 

dėl koordinavim
o ir tvaraus verslo m

odelio rengim
o. 

Stenkitės gauti finansinės ir infrastruktūrinės 
param

os iš institucijų, parodydam
i išm

atuojam
us 

savo poveikio įrodym
us.

Ką darote
D

irbate neform
aliose grupėse arba ne pelno 

organizacijose, kad įgyvendintum
ėte alternatyvias 

praktikas, keistum
ėtės inform

acija, ištekliais ir 
įgūdžiais bei didintum

ėte inform
uotum

ą.

Kas esate
M

ėgstate vykdant ilgalaikius projektus 
bendradarbiauti grupėje, atitinkančioje jūsų 
vertybes, susijusias su alternatyviom

is gam
ybos ir 

vartojim
o praktikom

is siekiant suform
uoti uždaras 

kūrim
o ir m

aisto sistem
as bei sistem

ų sąveikas.
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Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote poveikį m
iesto aplinkai veikdam

i m
iesto 

planavim
ą, o socialinėm

s grupėm
s – skatindam

i 
grupes, kurios dom

isi bendruom
eniniais klausim

ais, 
gerindam

i jų žinias ir sąm
oningum

ą.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s gali prireikti planuoti finansinį projektų 

tvarum
ą, jei jie bus vykdom

i reguliariai, ir siekti 
pagalbininkų param

os vykdant tinklaveiką. 
Bendraukite su vietos institucijom

is siekdam
i 

param
os įgyvendinant projektus.

Ką darote
Bendradarbiaudam

i dalyvaujate laikinuose bendrai 
sukurtuose ir bendrai realizuojam

uose pagalbininkų 
skatinam

uose projektuose siekdam
i reaguoti 

į bendruom
enei kylančias problem

as, didinti 
inform

uotum
ą ir skatinti alternatyvius išteklių 

naudojim
o būdus.

Kas esate
Jum

s patinka bendradarbiauti trum
pam

 sudarytoje 
grupėje, grindžiam

oje bendrom
is vertybėm

is ir 
rūpinim

usi aplinkosaugos ir socialiniais klausim
ais 

(pvz., valstybinės žem
ės naudojim

u) ir valdžios veiklos 
trūkum

ais užstatytoje aplinkoje.

STRATEGIŠKAS 
PILIETIS
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Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote poveikį m
iesto aplinkai m

ažindam
i 

atliekų kiekį ir išteklių naudojim
ą, socialinėm

s 
grupėm

s – įtraukdam
i vietos bendruom

enę; o 
savo asm

eniniam
s finansam

s – taupydam
i pinigus 

ir erdvę.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s, kaip paslaugų teikėjui, gali tekti įgyti įgūdžių, 

kad galėtum
ėte pradėti ir vykdyti paslaugos tei-

kim
ą. Ieškokite finansinės param

os, kad galėtum
ėte 

ją tobulinti. Jum
s, kaip paslaugos tiekėjui, gali tekti 

susikurti patikim
um

ą ir pelnyti pasitikėjim
ą.

Ką darote
Bendradarbiaudam

i tenkinate bendruom
eninius 

poreikius dalindam
iesi ištekliais, tokiais kaip 

prekės ir inform
acija, pasinaudodam

i priem
onėm

is 
(paslaugom

is ir virtualiom
is platform

om
is / tinklais), 

suteikiam
om

is per produktą, taip pat kūrim
o ir 

m
obilum

o sistem
as.

Jum
s patinka keisti esam

us vartojim
o m

odelius 
grupėse dalijantis savo patirtim

i ir įgyjant naujos, 
kad kad būtų kuo geriau išnaudojam

i ištekliai.

BESIDALIJANTIS 
PILIETIS

Kas esate
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Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote įtaką: m
iesto aplinkai – m

ažindam
i 

m
edžiagų sunaudojim

ą, socialinėm
s grupėm

s 
– per pilietinį dalyvavim

ą, įgūdžių plėtotę ir 
socialinę įtrauktį, vietos ekonom

ikai – taupydam
i 

pinigus ir kurdam
i darbo vietas.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s, kaip paslaugų teikėjui, gali tekti įvairinti 

paslaugą, kad sukurtum
ėte tvarų verslo m

odelį, 
palaikom

ą iš išorės. Kurkite stabilias vietines 
partnerystes, o patirtim

i dalinkitės visam
e 

pasaulyje.

Ką darote
Jūs užsiim

ate esam
ų gam

ybos ir vartojim
o įpročių 

gam
inių sistem

ose keitim
u ekologiniu projektavim

u, 
savarankiška gam

yba ir taisym
o praktika 

pasinaudodam
i prieinam

om
is priem

onėm
is ir žinių 

m
ainų tinklais.

Kas esate
Jum

s patinka pačiam
 gam

inti daiktus ir pailginti 
prekių tarnavim

o laiką naudojantis priem
onėm

is, 
kurios suteikia erdvę, įrangą ir palaikym

ą, taip pat 
tobulinant savo kom

petencijas per tinklaveiką ir 
žinių perdavim

ą.

DAUG KĄ PATS 
PASIDARANTIS PILIETIS
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Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote poveikį aplinkai suteikdam
i žinių ir 

įrodym
ų apie aplinkos ir socialines problem

as 
bei socialines grupes per dalyvavim

ą pilietinėje 
veikloje, susidom

ėjim
o tvarum

u ir jo supratim
o 

didinim
ą.

Gali tekti įvairinti dalyvavim
ą, pažvelgti į socialinius 

ir techninius tvarum
o aspektus bei tvarkytis su 

įtam
pa, lydinčia tradicinį akadem

inį m
okslą.

Ką darote
D

alyvaujate tokiose iniciatyvose kaip piliečių m
okslo 

ir m
okslo klausim

ų aptarim
o projektai, kuriuos siūlo 

ir (arba) kuriem
s vadovauja piliečiai, padedam

i 
institucijų, kurių dalyviai prisideda prie žinių kūrim

o 
rinkdam

i duom
enis ir jais dalindam

iesi.

Kas esate
Jum

s patinka rinkti duom
enis ir jais dalytis, kad 

kurtum
ėte žinias ir gerintum

ėte jus dom
inančių 

aplinkos ir visuom
enės problem

ų supratim
ą, 

didintum
ėte inform

uotum
ą ir pasisakytum

ėte už 
pokyčius tvarum

o labui.

PASTABUS PILIETIS
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Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote įtaką: m
iesto aplinkai – gerindam

i išteklių 
naudojim

ą ir m
ažindam

i atliekų kiekį; socialinėm
s 

grupėm
s – skatindam

i įgūdžius, socialinę sanglaudą 
ir pasitikėjim

ą savim
i; vietos ekonom

ikai – kurdam
i 

darbo vietas.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s gali tekti užm

egzti partnerystes ir form
uoti 

stabilius tiekim
o grandinės tinklus, kad sukur-

tum
ėte tvarius verslo m

odelius. Investuokite į 
įgūdžių ugdym

ą ir žinių m
ainus, ieškokite prieigos 

prie infrastruktūros ir finansinės param
os. 

Ką darote
Jūs skatinate alternatyvius m

odelius gam
indam

i ar 
vartodam

i m
aistą ir produktus, taip pat teikdam

i 
arba užsisakydam

i paslaugas, kurios m
ažina 

išteklių naudojim
ą ir nesudaro atliekų gam

ybos ir 
vartojim

o m
etu.

Kas esate
M

ėgstate tvarų gyvenim
o būdą ir siekiate 

populiarinti nusistovėjusios produktų ir m
aisto 

gam
ybos ir vartojim

o praktikos pokyčius, kuriuos 
skatina vietinės įm

onės ir organizacijos.

ATLIEKŲ NESUDARANTIS 
PILIETIS
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Jūsų darom
as poveikis

Jūs darote poveikį m
iesto aplinkai m

ažindam
i 

atliekų susidarym
ą ir žaliavų poreikį, o asm

eniniam
s 

finansam
s – taupydam

i ir gaudam
i pelną dėl 

nuom
ojim

o ar nuom
ojim

osi.

Jum
s tenkantys iššūkiai 

Jum
s, kaip skolintojui, gali tekti susikurti patiki-

m
um

ą ir apsidrausti. Jum
s, kaip paslaugų teikėjui, 

gali prireikti galim
ybės naudotis infrastruktūra ir 

param
a, kad susiform

uotum
ėte įgūdžius ir tvarų 

verslo m
odelį.

Ką darote
Skatinate į naudingum

ą orientuotą vartojim
o 

praktiką, leidžiančią jum
s patenkinti poreikius 

gam
iniam

s, erdvėm
s ir transporto priem

onėm
s 

neįgyjant jų nuosavybės, o naudojantis nuom
ojim

o ir 
nuom

ojim
osi paslaugom

is.

Kas esate
M

ėgstate gam
inių, erdvių ir transporto priem

onių 
nuom

ojim
ąsi, kad išvengtum

ėte perteklinės 
nuosavybės ir padidintum

ėte naudingum
ą, tuo 

pačiu spręsdam
i didėjančias pragyvenim

o išlaidų 
keliam

us iššūkius.
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