Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1337
2018 m. kovo mėn. 5 d.

PROJEKTO „MISIJA SIBIRAS‘18“ VEIKLOS IR
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Per www.aukok.lt surinkta: 9964,42 €

SANTRAUKA
Projektas „Misija Sibiras“ – tai jau keturioliktus metus vykstantis projektas, kurio metu organizuojamos
ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Skaičiuojama, jog nuo sovietų okupacijos metu vykdytų
represijų Lietuvoje nukentėjo kas trečias žmogus, todėl šią istorijos dalį išsaugoti būtina, net jei ji ir yra
skausminga.
Projekto „Misija Sibiras’18“ – tradiciškai buvo sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines,
pastatyti atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius, žuvusiems lietuviams
atminti. Ekspedicijos metu taip pat buvo siekiama pabendrauti su Sibire tebegyvenančiais tautiečiais ar jų
atžalomis. Visgi, pagrindinė misija – keliauti po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes, pasakoti apie
ekspedicijoje patirtas emocijas ir taip skatinti domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms.
Projekto „Misija Sibiras‘18” rezultatai:
• Suorganizuota atranka į „Misija Sibiras‘18” ekspediciją, kurios metu norą tiesiogiai prisidėti prie
istorijos išsaugojimo, išreiškė 967 jauni žmonės iš Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių bendruomenių.
• 80 atrinktų kandidatų buvo pakviesta į antrąjį atrankos etapą – bandomąjį žygį, kuris vyko Ukmergės
apylinkėse. Čia buvo stengiamasi išbandyti dalyvių fizinį ir psichologinį pasiruošimą bei suformuoti
kuo stipresnę komandą. Bandomojo žygio metu buvo sutvarkyta ir į dienos šviesą grąžinta brolių
partizanų Vytauto ir Felikso Bagdonavičių gimtoji sodyba.
• Visuomenės indėlio dėka buvo nuspręsta, jog į Sibirą, Krasnojarsko kraštą išvyks net 2 ekspedicijų
komandos. Taip buvo suformuota galutinė „Misija Sibiras‘18” komanda, kurią sudarė 24 žmonės (2
grupės po 12 žmonių). Rusijos Federacijai atsisakius išduoti vizas vykti į Sibirą, organizatoriai per
keletą savaičių pakeitė ekspedicijos planą ir buvo nuspręsta misiją įgyvendinti lietuvių kalinimo
vietose Kazachstano Respublikoje.
• Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – buvo įgyvendinta atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“,
kurios metu buvo skaitomi tremtinių bei politinių kalinių vardai, pavardės ir likimai, taip siekiant
parodyti, jog kiekvienas ištremtų bei kalintų žmonių likimas yra svarbus. Per parą laiko 10-yje miestų
buvo garsiai ištarta 105 000 vardų bei likimų. Prie akcijos prisijungė visi norintys, o gyvosios eilės
miestuose vingiavo net ir paryčiais.
• Liepos mėnesį „Misija Sibiras‘18” ekspedicija išvyko į Kazachstano Respubliką,kur per 11
ekspedicijos dienų apsilankė Karagandos, Balchašo bei Džezkazgano apylinkėse. Čia buvo
iššukuota 16 bendrų kapinių, kuriose surasta ir sutvarkyta beveik 200 lietuvių kapų. Jų sąrašą galima
rasti čia. Buvo sutvarkyti 4 memorialai (Kengyro, Rudniko, Rytinio Kounrado, Mamočkino (Mamyčių)
kapinių), 2 iš jų buvo sumontuotos 2 naujos akmeninės atminimo plokštės. Į Kazachstano dangų
pakilo 6 lietuviški kryžiai negrįžusiems tautiečiams atminti. Aukščiausias iš jų siekė net 4,8 m.
Daugiau informacijos apie ekspediciją čia.
• Rugsėjį startavo tikroji projekto misija – skleisti žinią apie gyvąją istoriją. Vien rugsėjo-gruodžio
mėnesiais ekspedicijos dalyviai aplankė daugiau nei 150 Lietuvos mokyklų, bendruomenių, įmonių,
valstybinių institucijų, kur prie gyvosios istorijos išsaugojimo prisidėjo tūkstančiai žmonių.
Daugiau informacijos apie projektą „Misija Sibiras‘18” socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram,
Youtube.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems” (www.jauniems.lt) įsteigtas 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybai (LiJOT) įgyvendinant LiJOT strategiją. Pagrindinis „Jauniems“ tikslas – išnaudojant fondo resursus
skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir kurti pokyčius, reikalingus jaunam žmogui. Nuo 2012 m. didžiausias
ir svarbiausias Fondo įgyvendinamas projektas – jaunimo pilietiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“.
Fondo stiprybė – jaunatviška, darbinga, nuosekliai išsikeltus tikslus įgyvendinanti komanda. Komandos nariai
turi patirties ir kompetencijų, kurie užtikrina sėkmingą fondo veiklą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Parengiamasis etapas
Parengiamojo etapo pagrindinis tikslas - kokybiškai ir atsakingai pasirengti projekto vykdymui. Įgyvendinant
tikslą, buvo atliktos šios veiklos:
1) 2018 m. sausio–birželio mėnesiais buvo organizuojama projekto „Misija Sibiras’18” įgyvendinimo partnerių
bei rėmėjų paieška. Pratęstas bendradarbiavimas su ilgamečiais partneriais ir rėmėjais: Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, LR Krašto apsaugos
ministerija,
UAB
„Vilniaus
prekyba“,
UAB
„Kautra“
ir
kt.
Užtikrinant projekto viešinimą pratęstas bendradarbiavimas su informaciniais partneriais: naujienų portalu
DELFI, LRT.
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2) 2018 m. sausio–birželio buvo aktyviai ruošiamas ekspedicijos planas, studijuojama archyvinė medžiaga,
bendraujama su tremtį bei kalinimus patyrusiais žmonėmis, siekiant gauti kuo daugiau informacijos apie
vietas, į kurias planuojama vykti.
Atranka
Šio etapo pagrindinis tikslas – suformuoti psichologiškai ir fiziškai pasirengusią komandą, kuri galėtų vykti į
ekspediciją.
1) 2018 m. kovo mėnesį vyko pasiruošimas projekto dalyvių atrankai. Jo metu parengta dalyvių atrankos
anketa, atnaujinta projekto vizualika taip siekiant sudominti daugiau jaunų žmonių ir paskatinti juos dalyvauti
atrankoje. Pristatytas naujas projekto internetinis puslapis www.misijasibiras.lt, kuriame atrankos anketą
pildyti tapo patogiau. Taip pat pasiruošta ir įgyvendintas komunikacijos planas „Misija Sibiras“ socialiniuose
tinkluose, naujienų portale DELFI, išorinės reklamos stenduose bei ekranuose.
2) 2018 m. balandžio – gegužės mėnesiais vykdyta atranka į „Misija Sibiras‘18” ekspediciją. Jos metu gauta
967 atrankos anketos. Jas įvertinus į bandomąjį žygį – antrąjį atrankos etapą – pakviesta 80 kandidatų.
3) 2018 m. gegužę organizuotas ir įgyvendintas „Misija Sibiras‘18” bandomasis žygis, kurio metu dalyviai
buvo fiziškai ir psichologiškai išbandomi Ukmergės apylinkėse. Čia per 2 dienas buvo nužygiuota daugiau
nei 50 km. Per šias dienas dalyviams teko įveikti ne vien fizinius iššūkius, bet ir komandines užduotis. Taip
pat žygio metu buvo sutvarkyta brolių partizanų Vytauto ir Felikso Bagdonavičių gimtoji sodyba, pagaminta
nuoroda į šią sodybą, kuri pastatyta prie kelio taip siekiant kuo daugiau žmonių, keliaujančių pro šalį,
supažindinti su istorija, vykusia Ukmergės apylinkėse.
4) Birželio pradžioje buvo suformuota galutinė ekspedicijos komanda, kurią sudarė 24 žmonės (2 grupės po
12 žmonių). Taip buvo siekiama maksimaliai įgyvendinti ekspedicijos planą, paruoštą Krasnojarsko kraštui.
Vėliau nepavykus gauti vizų vykti į Rusijos Federaciją, ekspedicijos planas buvo pakeistas ir pritaikytas
Kazachstano Respublikai, Karagandos, Balchašo bei Žezkazgano apylinkėms.
Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“
Tikslas – garsiai įvardinant ištremtų ir kalintų žmonių vardus bei likimus, parodyti, jog tremtys ir kalinimai yra
ne vien skaičiai ar faktai, bet ir konkrečių žmonių likimai taip skatinant kartų dialogą, vieningumą, pilietiškumo
ugdymą.
1)2018 m. birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną – 10-yje didžiųjų Lietuvos miestų buvo organizuojama
atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu kiekvienas norintis buvo kviečiamas prisijungti prie
tremtinių bei politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų skaitymų. Skaitymų metu buvo perskaityta 105 000
vardų ir likimų, skaitymai truko beveik 24 valandas, o prie jų tiesiogiai prisijungė daugiau nei 1000 skaitovų.
2) 2018 m. birželio 14 d. 11 val. 59 min. Lietuvoje buvo organizuojama Visuotinė tylos minutė, kurios metu
mokyklos, įmonės, įstaigos, bendruomenės, žiniasklaidos priemonės buvo kviečiamos vieną minutę sustoti ir
išreikšti pagarbą tautiečiams, žuvusiems tremtyje ar kalinimuose.
Palaikymo akcija – labdaros-paramos koncertas
Tikslas – skleisti žinią apie projekto ir organizuoti lėšų, projekto vykdymui, rinkimo akciją.
1) 2018 m. balandžio mėn. vyko pasirengimas projekto “Misija Sibiras’18” palaikymo akcijai – labdarosparamos koncertui: parengtas koncerto scenarijus, susitarta su koncertinės programos atlikėjais ir muzikos
grupėmis, išplatinti kvietimai į koncertą, suderintas tiesioginis koncerto transliavimas per LRT, užsakyti
trumpieji numeriai lėšų aukojimui tiesioginio eterio metu, organizuotas koncerto viešinimas projekto
informacinių partnerių kanalais.
2) 2018 m. birželio mėn. įvyko projekto „Misija Sibiras‘18“ palaikymo akcija – labdaros-paramos koncertas.
Koncerto metu koncertavo žymūs Lietuvos atlikėjai, pokalbiuose dalyvavo visuomenės veikėjai, buvo rodomi
siužetai apie projektą, vyko tiesioginės transliacijos iš akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.Koncerto dalyviai,
žiūrovai ir visi norintys turėjo galimybę tiesioginio eterio metu skambinti trumpaisiais numeriais ar aukoti
portalo Aukok.lt projekto paskyroje ir taip prisidėti prie projekto vykdymo.
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„Misija Sibiras‘18” ekspedicija
Tikslas – sutvarkyti lietuvių tremties ir kalinimo vietas, susitikti su ten dar gyvenančiais lietuviais.
1) 2018 m. birželio-liepos mėn. vyko dalyvių pasiruošimas „Misija Sibiras‘18” ekspedicijai. Dalyviai mokėsi
kryždirbystės pas profesionalų kryždirbį Algimantą Sakalauską, aptarė būtiniausius daiktus ekspedicijoje,
bendravo su tremtiniais bei politiniais kaliniais.
2) 2018 m. liepos mėn. įvyko ekspedicija į Kazachstano Respubliką. Ekspedicijos metu buvo lankomos
Karagandos, Balchašo bei Žezkazgano apylinkės. Šiose vietose buvo iššukuota 16 bendrų kapinių, kuriose
rasta ir sutvarkyta beveik 200 lietuvių kapai, kapai nufotografuoti, inventorizuoti. Taip pat sutvarkyti 4
memorialai, esantys lagerių teritorijose arba kapinėse, kur ilsisi mūsų tautiečiai, Rytinio Kounrado lagerio
teritorijoje bei Rudniko kapinėse sumontuotos 2 akmeninės atminimo lentos. Į Kazachstano dangų pakilo 6
lietuviškos kryždirbystės tradicijomis puošti kryžiai lietuvių, negrįžusių namo, atminimui. Taip pat
Kazachstane buvo susitikta su lietuvių politinių kalinių vaikais, anūkais, proanūkiais, jų istorijos užfiksuotos.
3) Ekspedicijos metu vykdytas aktyvus viešinimas projekto socialiniuose tinkluose, naujienų portale DELFI.
Projekto rezultatų ir veiklų pristatymas visuomenei
Tikslas – vykdyti projekto viešinimą, ekspedicijos dalyvių patirties ir įspūdžių pavyzdžiu ugdyti jaunimo
patriotiškumą ir pilietiškumą.
1) Remiantis ekspedicijos „Misija Sibiras`15“ dalyvių patirtimi, įspūdžiais, jų rašytais dienoraščiais,
fotonuotraukomis ir video medžiaga, parengtas projekto rezultatų pristatymas.
2) Iki 2019 m. kovo 4 d. suorganizuota daugiau nei 250 susitikimų su Lietuvos ir pasaulio mokyklomis,
bendruomenėmis, įstaigomis, įmonėmis, kurių metu ekspedicijos rezultatai pristatyti tūkstančiams žmonių ir
ekspedicijų
dalyvių
pavyzdžiu
ugdytas
pilietiškumas.
3) Šiuo metu vyksta „Misija Sibiras‘18” dokumentinio filmo rengimo darbai, dokumentinis filmas bus viešai
prieinamas kiekvienam norinčiam, platinamas mokyklose, bendruomenėse, transliuojamas per LRT
televiziją.

Projekto biudžetas
Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Anketinės atrankos viešinimo
išlaidos

Spaudos ir maketavimo darbai

1571,65

Reklamos paslaugos

500

Anketos programavimo darbai

172,04

PVM sąskaita faktūra Nr.UN129972;
PVM sąskaita faktūra Nr.DRU131478;
PVM sąskaita faktūra Nr.NERF088;
PVM sąskaita faktūra Nr.MMH001;
PVM sąskaita faktūra Nr.MMH003;
PVM sąskaita faktūra Nr.DRU131650;
Sąskaita faktūra Nr.SF00045;
PVM sąskaita faktūra Nr.CERA2067;
PVM sąskaita faktūra Nr.100002828

PVM sąskaita faktūra Nr.KIN00009554
Sąskaita faktūra Nr.AD138;
PVM sąskaita faktūra Nr.IV1179908;
PVM sąskaita faktūra Nr.IV1179583

II. Bandomojo žygio išlaidos
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Išleista, €
Marškinėlių gamyba

274,15

Fotografavimo paslauga

300

Bandomojo žygio transportas

850

Išlaidas įrodantys dokumentai
PVM sąskaita faktūra Nr. ADIGV0000798
Sąskaita faktūra Nr. 37
PVM sąskaita faktūra Nr. KN12167

III. Palaikymo akcijos-koncerto
išlaidos
Atlygis palaikymo akcijoskoncerto dalyviams

337

Sąskaita faktūra Nr.49;
Sąskaita faktūra Nr. 0166

IV. Ekspedicijos išlaidos
Ekspedicijos išlydėjimo renginio
557,80
techninis aptarnavimas
Medikamentų ekspedicijoje
išlaidos

163,80

Paminklų projektų rengimas ir
jų montavimas ekspedicijoje

1000

Įrankiai ir techninės
ekspedicijos įgyvendinimo
priemonės

1236,46

Sąskaita faktūra Nr. GB180720-4;
PVM sąskaita faktūra Nr. PASS000217
PVM sąskaita faktūra Nr. V004920033;
PVM sąskaita faktūra Nr. 72303076
Sąskaita faktūra Nr. SN-AV-IVP13933711100-2018-07-19
PVM sąskaita faktūra Nr.SS19220335514;
PVM sąskaita faktūra Nr.RED000337;
Avansinė apyskaita Nr.AE1805;
PVM sąskaita faktūra Nr. LUK18721;
PVM sąskaita faktūra Nr. SRIRNK811;
PVM sąskaita faktūra Nr. LUK18770

V. Ryšių išlaidos

Telekomunikacijų išlaidos

472,54

PVM sąskaita faktūra Nr. 2020794377; PVM
sąskaita faktūra Nr. 20201257595;
PVM sąskaita faktūra Nr. 2021722540;
PVM sąskaita faktūra Nr. 2022189113;
PVM sąskaita faktūra Nr. 2022657546;
PVM sąskaita faktūra Nr. 2023128163

VI. Ekspedicijos pristatymo
išlaidos
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Išleista, €

Ekspedicijos pristatymų
kelionės išlaidos

Ploto nuoma renginyje
Pristatymas globos namų
auklėtiniams
VR video montavimo paslaugos
pristatymams
VII. Paramos rinkimo
administravimo mokestis

Išlaidas įrodantys dokumentai

69,66

Prašymas Nr. KBEJ1801;
Avanso apyskaita Nr. 1801;
Kasos pajamų orderis Nr. 2018/02-01;
Įsakymas dėl išlaidų kompensavimo Nr.
20180206;
Prašymas Nr. KLAR1802-3;
Prašymas Nr. KLAR1802-2;
Prašymas Nr. KLAR1802-1;
Prašymas Nr. KBSB1802;
Prašymas Nr. KLLŠ1802;
Prašymas Nr. KLLK1802-2;
Prašymas Nr. KLLK1802-1;
Prašymas Nr. KLLK1803-3;
Avanso apyskaita Nr. AE1802;
Prašymas Nr. KLLŠ1803-2;
Prašymas Nr. KLMN1803;
Prašymas Nr. KBSB1802;
Prašymas Nr. KLLŠ1803-1;
Prašymas Nr. KLLK1803-7;
Prašymas Nr. KLLK1803-6;
Prašymas Nr. KLLK1803-5;
Prašymas Nr. KLLK1803-4;
Prašymas Nr. KLLK1803-3;
Prašymas Nr. KLLK1803-2;
Prašymas Nr. KLLK1803-1;
Prašymas Nr. KLLK1803-2;
Prašymas Nr. KLLK1803-1;
Avansinė apyskaita Nr. AE1803; Prašymas
Nr. KLLK1804-1;
Prašymas Nr. KLBN1804;
Prašymas Nr. KLLK18049;
Prašymas Nr. KLLK180498;
Prašymas Nr. KLLK180497;
Prašymas Nr. KLLK180496;
Prašymas Nr. KLLK180495;
Prašymas Nr. KLLK18044;
Prašymas Nr. KLLK180493;
Prašymas Nr. KLLK180492;
Prašymas Nr. KLLK180491;
Avansinė apyskaita Nr. AE1804;
Prašymas Nr. KLLŠ1809;
Prašymas Nr. KLLŠ1805
PVM sąskaita faktūra Nr. MRK2

325,84

Avansinė apyskaita Nr. KAS

500

Sąskaita faktūra Nr. MM0000422

1361,28

697,51

Iš viso: 10 389,73

Organizuojant projektą „Misija Sibiras“ visada siekiama kuo tikslingiau panaudoti turimas lėšas, kur įmanoma
sutaupyti derinant kainos ir kokybės santykį. Iš sutaupytų lėšų projekto organizatoriai stengėsi padengti
kaštus, kuriems finansavimo reikėjo labiau, siekiant maksimaliai įgyvendinti projekto tikslus. 2018 m. prie
projekto „Misija Sibiras“ finansavimo ir įgyvendinimo ženkliai prisidėjo ir vyriausybinis bei verslo sektorius,
tačiau netikėtai pasikeitus ekspedicijos planui, prireikė ir nenumatytų išlaidų. Taip pat svarbu pabrėžti, jog po
daugelio metų pertraukos į ekspediciją išvyko ne viena, o dvi ekspedicijų komandos. Tai irgi išaugino
projekto „Misija Sibiras‘18” kaštus.
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Projekto rezultatai
Projekto „Misija Sibiras‘18” pasiektas tikslas – sutvarkant Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus skatinti
jaunimo įsitraukimą, pačių jaunų žmonių pavyzdžiu ugdyti kitų jaunuolių pilietiškumo bei didžiavimosi savo
šalimi ir jos istorija jausmą, puoselėti istorinę atmintį, skatinant kartų dialogą. Svarbu pabrėžti, jog dėl
situacijos, kuomet Rusijos Federacijos Ambasada Lietuvos Respublikoje atsisakė išduoti vizas „Misija
Sibiras‘18” ekspedicijos dalyviams vykti į Sibirą, Krasnojarską, ekspedicijos maršrutas buvo pakeistas į
Kazachstano Respubliką tačiau tai nepakeitė projekto pasiekto tikslo ir įgyvendintų uždavinių.
Šiam tikslui pasiekti buvo įgyvendintos 2 ekspedicijos į Kazachstano Respubliką, Karagandos, Balchašo bei
Džezkazgano apylinkes, kurių metu aplankyta ir iššukuota 16 bendrų kapinių, jose surasta ir sutvarkyta
beveik 200 lietuvių kapų, sutvarkyti 4 jau esantys memorialai, skirti lietuvių politinių kalinių atminimui
(Mamočkino kapinėse Balchašo lagerio teritorijoje, Kengyro sukilimo aukoms atminti bei Rudniko kapinėse),
pastatytos 2 naujos atminimo plokštės (Rudniko kapinėse bei Rytinio Kounrado lagerio teritorijoje), pastatyti
6 lietuviškos kryždirbystės tradicijomis puošti kryžiai (Mamočkino, Rudniko kapinėse, Karabaso, Saranės,
Balchašo bei Rytinio Kounrado lagerių teritorijose), susitikta su 5 Kazachstano Respublikoje gyvenančiais
lietuviais.
Po ekspedicijos iki šiol yra įgyvendinta 250 susitikimų su moksleiviais, studentais, bendruomenėmis, užsienio
lietuvių bendruomenėmis. Susitikimų metu kalbėta ir pristatyta trėmimų ir kalinimų istorija Kazachstano
Respublikoje bei pasiekti projekto rezultatai. Jauni žmonės buvo skatinami domėtis ir puoselėti savo šalies
istoriją bei istorinę atmintį, didelis dėmesys skirtas atkreipti dėmesį į faktą, jog dabartinė karta yra viena iš
paskutinių, turinčių galimybę išgirsti istoriją iš gyvųjų jos liudininkų. Susitikimų formatas buvo papildytas
interaktyviomis diskusijomis ir užduotimis, kurios dar labiau įtraukė jaunuolius ir didino pilietiškumo jausmą.
Visu projekto vykdymo laikotarpiu buvo kuriamos ir įgyvendinamos viešinimo priemonės tam, kad informacija
apie trėmimus ir kalinimus Kazachstano Respublikoje pasiektų kuo platesnę auditoriją. Tam buvo pasitelkti
„Misija Sibiras“ socialiniai tinklai Facebook bei Instagram, sukurtas atnaujintas www.misijasibiras.lt puslapis,
sukurtas atskiras turinio projektas naujienų portale DELFI.lt, platinami pranešimai spaudai naujienų
portaluose bei regioninėje žiniasklaidoje. Viešinant projektą didelis dėmesys buvo skirtas dalyvavimui daug
lankytojų susilaukiančiuose viešuose renginiuose, pavyzdžiui „Laisvės piknikas“, diskusijų festivalis „Būtent!”.
Renginių metu auditorijai pristatyta interaktyvi ekspozicija. Šiuo metu kuriamas dokumentinis „Misija
Sibiras‘18” filmas.
Vertinant projekto poveikį, svarbu pabrėžti, jog į projekto veiklas buvo įtrauka kaip niekad daug jaunų žmonių
(dalyvauti atrankoje į „Misija Sibiras‘18” panoro rekordinis skaičius – 967 – žmonės, susitikimų metu per
rekordiškai trumpą laikotarpį (rugsėjo-gruodžio mėnesiais) pasiekta daugiau nei 10 000 žmonių susitikimų
metu). Dar viena didelė auditorijos dalis buvo pasiekta viešinimo priemonėmis. Vadinasi, skirtingomis
priemonėmis auditorija buvo informuota tiek apie trėmimų ir kalinimo istoriją Kazachstano Respublikoje, tiek
apie pilietiškumo ir istorijos išsaugojimo priemones, jauni žmonės buvo įtraukti į projekto veiklas ir paskatinti
patys imtis veiksmų, išsaugant istorinę atmintį savo miestuose.
Skatinant kartų dialogą ir ruošiantis ekspedicijai buvo susitikta su tremtį ir kalinimus patyrusiais žmonėmis.
Tokių susitikimų buvo suorganizuota beveik 50, o jose išgirstos istorijos panaudotos tiek medžiagai
susitikimų metu, tiek ekspedicijos plano dėliojimui. Taip pat nuolat palaikomas grįžtamasis ryšys su buvusiais
tremtiniais ar politiniais kaliniais po ekspedicijos. Tokiu būdu buvo kuriamas kartų dialogas, jauni žmonės
skatinami išgirsti pasakojimus iš gyvųjų istorijos liudininkų, formuojamas teigiamas jaunosios kartos įvaizdis.
Taip pat svarbu pabrėžti, jog projektas „Misija Sibiras“ 2018 m. ypatingai siekė įtraukti ne vien tą auditorijos
dalį, kuri dalyvauja atrankose į ekspediciją ar aktyviai seka ekspedicijos veiklas, bet ir domisi tremties tema
bei pilietinėmis iniciatyvomis. Tam buvo suorganizuota atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu
kiekvienas norintis galėjo prisidėti prie tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų skaitymų. Taip
buvo parodyta, jog tremtis yra ne vien skaičius, bet ir konkretūs likimai. Prie skaitymų 10-yje didžiųjų Lietuvos
miestų per 24 valandas prisidėjo daugiau nei 1000 skaitovų ir dar daugybė žmonių, kuriuos pasiekė akcijos
viešinimas.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose
finansiniuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir
teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Aistė Eidukaitytė A.V.
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