Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos kryptys 2019-2022 metais





Pasaulio anykštėnų bendrija
plėtodama kartu su Nepriklausoma Lietuva gimusią visų kraštų anykštėnų bendravimo tradiciją,
ištikimybės gimtinei saitais siedama Anykščiuose ir svetur gyvenančius anykštėnus,
skatindama anykštėnus palikti savo minčių ir darbų pėdsakus gimtinėje,
stiprindama teigiamą viešąjį Anykščių įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje,
nusprendžia toliau veikti trim kryptimis:
1. Anykštėnai – anykštėnams

Bendrija numato:
* išsaugoti ir tobulinti anykštėnų bendravimo ir keitimosi informacija sistemą, kad ji leistų sekti gimtojo
krašto kaitą ir joje dalyvauti;
* stiprinti Pasaulio anykštėnų namus kaip informacinį ir kultūrinį centrą Anykščiuose;
* talkinti anykštėnams, siekiantiems pažinti savo prigimtinį kraštą, pagelbėti jiems atkurti tarpusavio
ryšius, visomis išgalėmis prisidėti prie empatijos didinimo;
* skatinti anykštėnų bendruomenių kūrimąsi įvairiuose kraštuose, telkti jas bendrai kryptingai veiklai
Anykščių krašto labui.
2. Anykštėnai – Anykščiams
Bendrija pasirengusi:
* suteikti sąlygas įvairiose srityse dirbantiems pasaulio anykštėnams dalyvauti visuomeniniuose,
kultūriniuose ir ūkiniuose Anykščių krašto plėtros procesuose, laiku pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti
profesine patirtimi, dalyvauti profesionalumo ir novatoriškumo skatinime;
* sutartiniais ryšiais su Anykščių rajono savivaldybe dalyvauti iniciatyvose ir programose, telkiančiose
kraštiečius, skatinančiose juos daugiau dėmesio skirti Anykščių kraštui, siūlančiose galimybę čia sugrįžti
ar persikelti ir kurti savo ateitį;
* inicijuoti ir kartu su partneriais įgyvendinti tautinės atminties išsaugojimo, kultūrinės ir meninės raiškos
idėjas ir projektus, turtinančius Anykščius kaip patrauklų, gerbiantį paveldėtas vertybes ir tuo pačiu
inovatyvų kraštą, stiprinančius anykštėnų patriotinius jausmus ir didinančius Anykščių patrauklumo vertę;
* vystyti modelį ANYKŠČIAI + KULTŪRA + VERSLAS.
3. Anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui
Bendrija įsipareigoja:
* skleisti pasaulio anykštėnų mažųjų bendruomenių, susibūrusių kitose šalies vietovėse ir užsienio
valstybėse, veiklos patirtį, skatinti jų iniciatyvas ir partnerystės ryšius;
* skatinti anykštėnus panaudoti savo asmeninę įtaką gyvenamojoje ar veiklos aplinkoje ir skleisti žinias
apie progresyvias permainas Anykščių krašte, formuoti teigiamą nuomonę apie Anykščius kaip apie
patrauklų ir viliojantį pažinti Lietuvos kurortą, prisidėti prie Anykščių kaip Lietuvos kultūrinio kurorto
statuso gavimo idėjomis ir darbais.

