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Trys svarbiausios EESRK
užduotys:

Taip vadinamos visos grupės
ir organizacijos, kurias – vietos, nacionalin
iu ar Europos
lygiu – piliečiai sukuria siek
dami konkretaus
tikslo. Jos yra tarpininkės tarp
atskirų piliečių
ir sprendimų priėmėjų ir įgalina
žmones imtis
veiksmų jų darbo vietose ar
bendruomenėse
siekiant norimų pokyčių.
Žmonės dažnai telkiasi tok
iu būdu, nes tai
greitesnis ir tiesesnis kelias nei
balsuoti už politines partijas. Rinkimai yra
atstovaujamosios demokratijos pagrindas,
o tiesioginiai
veiksmai laikomi „dalyvauja
mąja demokratija“.
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Kaip veikia Europos Sąjunga? Ar galite daryti poveikį sprendimams?
Ar žinote, kaip rengiama Jūsų gyvenimui įtakos turinti politika?
O jeigu kai kurias sudėtingas ES procedūras paverstume smagiu ir kartu mąstyti
verčiančiu žaidimu, kurį galėtumėte atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną, planšetinį
arba knyginį kompiuterį?
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas būtent taip ir padarė – sukūrė naują
žaidimą, kuriame galite atlikti Komiteto nario Briuselyje vaidmenį. Galite propaguoti
savo politiką, daryti poveikį kolegoms, atsakinėti į klausimus ir daugiau sužinoti apie
Europos Sąjungą ir EESRK vietą jos valdyme.

Daugiau
informacijos
pateikiama:

3 žingsnis
Įžengiate į Komiteto rūmus ir ten matote eilėmis išrikiuotas narių
kėdes. Pasinaudodami rankiniu įrankiu spustelėkite ant kėdės. Galite
rasti:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY
facebook.com/
YourEuropeYourGame

• skaičių, rodantį kiek narių yra „paslėpta“ šalia esančiose kėdėse

facebook.com/
YourEuropeYourSay

• žvaigždę – sveikiname, gaunate įtakos tašką!
• pyragą – deja, jei gaunate pyragą, prarandate įtakos tašką.

Žaiskite žaidimą ir pamatykite patys,
ką reiškia būti EESRK nariu!

4 žingsnis
Jei randate kitai grupei priklausantį narį ir teisingai atsakote į
viktorinos klausimą, jis tampa dar vienu Jūsų rėmėju.

1 žingsnis

Jei gaunate įtakos taškų, galite jais pasinaudoti, kad atsakytumėte į
sunkų klausimą. Jei nežinote teisingo atsakymo, už vieną įtakos tašką
galite „nusipirkti“ raktą.

Pirma turite pasirinkti pageidaujamą kalbą ir lytį, tada
galite nuspręsti, kuriai iš trijų Komiteto grupių norėtumėte
priklausyti:

Žalioje / raudonoje pažangos juostoje galite matyti, kiek turite paramos.
Žalia pažangos juosta (kairėje) judės į priekį didėjant Jus remiančių
narių skaičiui ir artėjant prie 75 proc. tikslo.

Darbdavių grupei (mėlyna), kurią sudaro įmonių,
darbdavių ir verslininkų atstovai
Darbuotojų grupei (raudona), kurią sudaro apie 80
profesinių sąjungų ir darbuotojų organizacijų atstovai;

Žaidimas susideda iš penkių skirtingų lygių. Kiekviename lygyje yra
daugiau kėdžių ir daugiau narių, o kartu ir daugiau žvaigždžių ir pyragų!
Judėdami aukštyn ir žemyn matysite visas kėdes.

Įvairių interesų grupei (oranžinė), kurią sudaro labai
įvairių grupių ir nevyriausybinių organizacijų – nuo
vartotojų ir jaunimo organizacijų iki žaliųjų aktyvistų ir
kultūros asociacijų – atstovai.

Tarp atskirų lygių matysite informacijos ekranus,
suteikiančius įdomios informacijos apie jūsų pasirinktą
nuomonę ir temą.

2 žingsnis
Pasirinkite temą, kurią norite propaguoti. Yra trys
pagrindinės temos:
1. užimtumas
2. socialinės ir vartotojų teisės
3. aplinka

Spausdami nustatymų mygtukus galite pasirinkti
daugiau komandų:
Čia galite susipažinti su žaidimo taisyklėmis

Kiekviena grupė gali pateikti vieną nuomonę kiekviena
tema.

Žaidimo tikslas – pasiekti, kad Jūsų nuomonei
pritartų ne mažiau kaip 75 proc. komiteto narių,
kad ji būtų įtraukta į EESRK politiką ir ja būtų
remiamasi siekiant daryti poveikį kitoms ES
institucijoms.

• narį
– jei narys priklauso Jūsų grupei, jis automatiškai tampa Jūsų rėmėju
– jei narys priklauso kitai grupei, Jūs turėsite atsakyti į klausimą

Čia yra dalijimosi mygtukas

Čia galite įjungti ir išjungti garsą

Sėkmės!
Tikimės, kad žaidimas „R EU Ready? Jus sudomino ir įtraukė, o kartu ir suteikė papildomos
informacijos apie tai, kaip veikia ES ir kaip Jūs – kaip pilietinės visuomenės dalyvis – galite
padėti daryti jai poveikį.

