
  

 

 

 
 

CIMULACT 

Citizen and multi-actor engagement for scenario building 

 

 

 

 

 

Report 

on National Citizen Vision Workshop 

in Lithuania 
 

  



Report on National Citizen Vision Workshops in Lithuania (NCV) 

 

2 

 

 

Content 
 

Summary .................................................................................................................... 3 

Santrauka ............................................................................................................... 4 

The Final Six Visions in English ................................................................................... 5 

Vision 1: Freedom to Create – Responsibility. Sustainable Future ................. 5 

Vision 2: Human and Environment ..................................................................... 7 

Vision 3: Harmony between Human and Nature ............................................ 9 

Vision 4: From Harmonious Personality to Recycling Technologies ............. 11 

Vision 5: Sustainable Family Policy .................................................................... 12 

Vision 6. Emotional Intelligence for Positive World Creation (6 table) ........ 13 

Galutinės 6 vizijos lietuviškai .................................................................................. 16 

Vizija 1: Laisvė kurti – atsakomybė. Darni ateitis ............................................. 16 

Vizija 2: Žmogus ir aplinka .................................................................................. 17 

Vizija 3: Žmogaus ir gamtos darna ................................................................... 17 

Vizija 4: Nuo harmoningos asmenybės prie perdirbimo technologijų ........ 19 

Vizija 5: Tvari šeimos politika .............................................................................. 20 

Vizija 6: Emocinio intelekto panaudojimas pozityviam pasauliui kurti ........ 21 

Raw visions in Lithuanian with English title ........................................................... 23 

Raw vision 1.1: Freedom to Create – Responsibility. Sustainable Future .... 23 

Raw vision 1.2: Development of New Technologies without Violation of 

Personal and Public Security ............................................................................. 23 

Raw vision 2.1: Family Routine ........................................................................... 24 

Raw vision 2.2: Human and Environment Relation ........................................ 24 

Raw vision 3.1: Human and Nature Harmony ................................................ 24 

Raw vision 3.2: Socially Responsible Society ................................................... 25 

Raw vision 4.1: Harmonious Personality ........................................................... 25 

Raw vision 4.2: Recycling and Conscious Consumption Reduction .......... 25 

Raw vision 5.1: Family as State Basis ................................................................. 26 

Raw vision 5.2: Air Transport and Use of Information ..................................... 26 

Raw vision 6.1: Integral World without loss of Cultural Identity .................... 26 

Raw vision 6.2: Emotional Intelligence for Positive World Creation ............. 27 

Participant data ...................................................................................................... 28 

 



Report on National Citizen Vision Workshops in Lithuania (NCV) 

 

3 

 

Summary 
This deliverable presents the results of the Lithuanian National Citizen Vision 

Workshop, held 2015.12.05, 8.30-17.30, Konstitucijos pr. 14, Vilnius, Best Western 

Vilnius Hotel. 

 

After the dissemination of information about the seminar, 82 citizens had 

registered to it. Each registration form was evaluated and a group of 40 

people reaching as much diversity as possible was composed. Some citizens 

reported before the seminar that they would not be able to attend, so they 

were replaced by other citizens from the registration list. At the end, 40 

people were invited to a national citizen vision workshop, from whom 37 

showed up at the event and stayed till the end. 

 

The participants were positive and happy about being able to participate in 

such an event, during which, everything went smoothly; there have been no 

technical problems. While making raw visions participants struggled to agree 

on a common vision at one of the tables. As a result, one person was upset 

that the majority of citizens decided not to take his opinion on a single matter 

into account. The situation got better after the citizens’ voting for each 

table’s vision had taken place, and an opportunity of changing table if a 

citizen was not happy about his table’s vision was proposed. One person 

used this opportunity. 

 

The personal visions were a lot more diverse than the later visions, which were 

made jointly. Although some of the ideas were left on the side while 

combining personal visions into a table vision, that did not make participants 

unhappy and they were all actively involved in the development of the 

common visions. The process took place in a very creative way, the 

participants seemed encouraged to express their thoughts, used various 

drawings, graphs and other tools provided. 

 

At the end of the event 6 visions were introduced: “Freedom to create - 

Responsibility. Sustainable Future”, “Human and Environment”, “Harmony 

between human and nature”, “From Harmonious Personality to Recycling 

Technologies”, “Sustainable Family Policy”, “Emotional Intelligence for Positive 

World Creation”. One of the linking motifs, which was reflected from the 

different angles in each vision - a harmonious existence with oneself, with 

others and with nature. 
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Santrauka 

Ši ataskaita pristato Nacionalinio piliečių vizijos seminaro, vykusio 2015 m. 

gruodžio 5 d. rezultatus. 

 

Paskelbus informaciją apie organizuojamą seminarą, į jį užsiregistravo 82 

piliečiai. Įvertinus jų registracijos anketas buvo sudarytas 40 kviečiamų į 

seminarą piliečių sąrašas, siekiant suburti kuo įvairesnę seminaro dalyvių 

grupę. Keletas piliečių iki seminaro dienos pranešė, jog dalyvauti nebegalės, 

tad jie buvo pakeisti kitais asmenimis iš užsiregistravusiųjų sąrašo. Galutinis 

kviestų į nacionalinį piliečių vizijų seminarą asmenų skaičius buvo 40, o į patį 

renginį atvyko 37 žmonės. 

 

Dalyviai buvo nusiteikę pozityviai ir džiaugėsi turėdami galimybę dalyvauti 

tokiame renginyje. Renginio metu viskas vyko sklandžiai, nekilo jokių techninių 

problemų. Rengiant pirmines vizijas prie vieno iš stalų dalyviams sunkiai sekėsi 

susitarti dėl bendrų vizijų, todėl vienas asmuo labai nuliūdo, nes daugumos 

sprendimu į jo nuomonę nebuvo atsižvelgta. Šią situaciją pavyko sutvarkyti, 

kuomet išrinkus prie kiekvieno stalo pagrindinę viziją, piliečiams, kurie norėjo 

dirbti prie kitų vizijų buvo leista persėsti prie kitų stalų. Šia galimybe 

pasinaudojo vienas asmuo. 

 

Asmeninių vizijų rezultatai buvo gerokai įvairesni nei tu vizijų, kurios buvo 

rengiamos bendrai. Apjungiant asmenines vizijas dalis idėjų buvo palikta 

nuošalyje, bet dėl to dalyviai neliūdėjo ir visi aktyviai įsitraukė į vizijų rengimą. 

Procesas vyko labai kūrybiškai, dalyviai nesibaimino savo minčių reikšti įvairiais 

piešiniais, grafikais bei naudoti kitas jiems suteiktas priemones. 

 

Renginio pabaigoje buvo pristatytos 6 piliečių sukurtos vizijos: „Laisvė kurti – 

atsakomybė. Darni ateitis“, „Žmogus ir aplinka“, „Žmogaus ir gamtos darna“, 

„Nuo harmoningos asmenybės prie perdirbimo technologijų“, „Tvari šeimos 

politika“, „Emocinio intelekto panaudojimas pozityviam pasauliui kurti“. Vienas 

iš vizijas jungiančių leitmotyvų, kuris įvairiais kampais buvo atspindėtas 

sukurtose vizijose – harmoningas buvimas su pačiu savimi, su kitais ar su 

gamta. 
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The Final Six Visions in English 
 

Vision 1: Freedom to Create – Responsibility. Sustainable Future 

 

Description of our vision for 2050 

Sustainable environment: 
 Tolerance 
 Healthy people 
 Social environment (inclusion in decision making) 
 Education (practical, unlimited, experiential) 
 Family (personality development) 
 Freedom of choice 
 Politics (communal, democracy) 

Freedom to create: 
 Respectable remuneration 
 Creating opportunities for cooperation 
 More time for creativity 

Responsibility: 
 Clean environment 
 Ecologic  transport, agriculture, production, technology 
 Protecting the nature 

Illustration: 
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In your desirable future, what is different from today? 

Lack of tolerance. 

Unsafe technologies. 

Unhealthy people: non-organic food, little exercise, too much medicines, 

enormous consumption. 

Unsustainable environment. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Yes. We are concerned if everything in our vision could be implemented. It 

depends on many: people, politics, laws... 

 

What is your vision in brief? 

Sustainable environment created under the responsibility and free creation.  
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Vision 2: Human and Environment 

Description of our vision for 2050 

(1) education in a family and in the society is holistic – unity of man and 

environment; (2) there is just enough technology to serve ecology and 

harmony; (3) knowledge and the practice of consumption as internal 

ecological values and provisions; (4) you know how much you need from the 

early childhood; (5) pure barter; (6) generation of non-consumerism; (7) 

households keep no reserves; (8) the daily need only to extent of necessary; 

(9) family knows their consumption needs, which are constantly optimized; 

(10) family has subsistence farm; (11) household has a waste-free kitchen; (12) 

safe animate and inanimate nature – human invasion is as minimum as 

possible; (13) climate is steady and stable; (14) safe human, coexisting with 

land, air and water. 

 

Illustration: 
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In your desirable future, what is different from today? 

Rivers, lakes, forests and even ocean have no garbage. 

Man to man is ‘dragon’ –> feeling comfortable both in the natural 

environment and anywhere between the others. 

Education lags behind and is delivered by medieval principles –> holistic 

education starts and happens in the family. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Exit out of this circle lies in habit change on the global scale, ranging from 

family to state’s positions. 

 

What is your vision in brief? 

Human and environmental harmony. 
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Vision 3: Harmony between Human and Nature 

Description of our vision for 2050 

Like every morning, our family awoke from the noise from the street. The birds’ 

songs outside the window awakened us. It is a sign for our brain to start the 

day. Our minds are completely free as well as the bodies, which wake up 

when they need to, not when the others need. We and our children are fully 

committed to the nature, as well as the nature is to us. We finally started 

giving back the entire debt, which we took from nature. Not only we, but also 

our children teach us to plant forests and conserve vital fresh water, which 

reserves after many years at last began to increase. Economic performance 

indicators have reached its peak and new technologies have been 

developed so that they practically disappeared and it has freed us from 

excessive production and industry. 2050’s society was unaffected by neither 

globalization nor urbanization. Around remained the same cultural diversity, 

stronger practical education in schools nurtures our children to be socially 

responsible. We are educators of our children and today they have become 

our teachers too. Today my daughter knows who she will be in the future; she 

raises questions reaching out of our civilization and the planet's limits. Pre-

existing economic and social problems stayed in the past, because finally we 

learned not to repeat our mistakes (immoderate wasting the gifts of nature). 

Today we face new problems - we are too different to avoid them, but it is 

just one of the many challenges that still have to be resolved. However, after 

my mind will stop functioning I will still be happy. I will know that I left a world 

where each of us has one’s place and a calling. Only when each of us acts 

motivated we are creating a completely different world - a socially 

responsible and loving yourself and others. 
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Illustration:

 

 

In your desirable future, what is different from today? 

Restored forests; 

Fresh water available for everyone; 

Stabilized climate change problem; 

Suspended biological extinction; 

Green energy (renewable resources); 

Nature-friendly technology. 

 

Attention is paid to these intelligences’ development today: spiritual - 3.5%; 

social emotional - 15%; physical - 10%; mental - 70-80%. 

Attention will be paid to these intelligences’ development in future: spiritual - 

25%; social emotional - 25%; physical - 25%; mental - 25%. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

We are still different in consciousness and because of the large number of 

differences, it still arises some tensions, which may lead to "falling away". 

 

What is your vision in brief? 

Our vision is based on the 2050’s family letter, which vividly described human 

life in harmony with nature in a socially responsible society.  
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Vision 4: From Harmonious Personality to Recycling Technologies 

Description of our vision for 2050 

2050. Lithuania. Morning. 7.00 A.M. I am living with my family without 

registration address. My air-vehicle is transformed into an apartment. 

Apartment walls open, modular beds are made of universal material. On our 

wish, they transform into the breakfast tables. Family has breakfast, each of us 

eating a custom functional food, which we cook by ourselves, because DNA 

indicates that this food is best for us. Tasty. Healthy. Nutritious. Me and my wife 

are 100 years old, but we feel young because recently participated in joint 

and bones regeneration program. Shower for family helps not only to wash 

ourselves, but also to dress up fashionably. By pressing the code on the 

shower wall, I am sprayed by the latest model of the garment. I am very 

happy, because universal material allows us to create everything we need in 

our daily life. We do not have waste, because recycling machine recycles it 

according to our needs and projects. The universal material is our creative 

basis. I have a lot of time, which I spend on development of my children's 

creativity. The rest of the time, I spent on free community welfare and for 

development of universal material. This material allows us to remake items. 

Universal material formula applies to all areas of life: health, education, 

science, environment, food industry, transport. 

This invention frees society from the use of the surplus and creates conditions 

for harmonious personalities. 

 

Illustration: 
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In your desirable future, what is different from today? 

Personalized solutions adapt to my needs so I can pay attention to children, 

family and communication. More freedom and opportunities to create. 

Universal device produces everything you need, so there is no need to buy 

anything "just in case". In this way we conserve natural resources, reduce 

production and consumption. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

20 million people cannot fit in Lithuania. I remember a spacious and constant 

home. Currently we live in housing, called "beehive", and we are constantly 

changing our place of residence. 

People are not sick. My exoskeleton is connected to the overall system, and 

it's worrisome. 

My child 3D-printed a tank and used it for its intended purpose. We had to 

select correct program code for education and turn off the printer. 

Tired of following fashions and spray a new outfit each day. I would like 

consistency. 

 

What is your vision in brief? 

Universal material and technologies allow us to remake old things and turn 

them into new ones. In addition, it allows regenerating health, eating quality 

functional food, contaminating nature, being fashionable and focusing on 

building and developing harmonious society. 

 

Vision 5: Sustainable Family Policy 

Description of our vision for 2050 

1. A big family can afford to go on vacation together; 
2. Grandchildren respect and understand grandparents and vice versa; 
3. Social payment system is motivational; 
4. Support is provided for each family, not only for those which are at risk; 
5. Not only children attend classes, but also parents. The child’s outcome 

assessment involves the whole family. The school needs to open widely 
the doors to parents, not to keep them half-opened. 

6. Each European country self-defines the concept of family. 
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Illustration:

 

 

In your desirable future, what is different from today? 

1. Material safety 
2. Harmony between different generations; 
3. Social policy enables families to act rather than wait for assistance from 

the state; 
4. Runs effective family support system at all levels; 
5. Education system raises not only children but also the whole family; 
6. Each European country self-defines the concept of family. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Because of too big safety (greenhouse conditions for every individual), there 

arises a risk of losing personal autonomy and resistance to negative social 

phenomena. 

This vision wishes all conscious community. 

 

What is your vision in brief? 

Safe and strong family determines (shapes) a secure and strong state and 

such a state strengthens the whole Europe. Safe, healthy and happy person 

raises a similar generation. 

 

Vision 6. Emotional Intelligence for Positive World Creation (6 table) 

Description of our vision for 2050 

People knowing themselves, have learned to control the vital powers and 

have resolved problems which tormented man 50 years ago: health, social, 

emotional tension. By 2050, people reached spiritual and value-based 
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development. Mastered: (1) self-treatment - mind control allowed him to 

recover from a serious disease, yoga, meditation became part of his life; (2) 

communication – when communicating with others he wishes good for them 

and constantly is grateful for what good he has. It helps him to get to know 

others, to take a different view, change. Telepathy is used for 

communication; (3) ability to avoid emotional stress - it might have helped to 

reduce conflicts between people, countries, cultures, values, territory. 

Children acquire these skills from an early age. 

 

2050 people‘s agenda: 

Gets up, clears mind with welcoming meditative greeting for the world in 

nature; 

Reads news of the day; 

Drink warm water with lemon and honey; 

Participates in common exercises in a Wellness Park; 

Performs daily creative work (machines and mechanisms perform the 

technical work). Children are learning at that time; 

Green and energy-giving dinner (e.g. milk ring, nettle and similar meals); 

Active physical work in the wild; 

Evening walk in the community park, speaking about a day’s jobs; 

Cultural relaxation: theater, cinema, concerts, exhibitions, hobbies, etc.; 

Meditation to prepare for the rest. 

 

Illustration:
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In your desirable future, what is different from today? 

Today there is a fierce struggle between limited resources and unlimited 

human needs. We are concentrated on technology, and too little attention is 

given to our inner world. 

 

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns? 

Oh yes! We believe that there are no high-risk characteristics in our vision, 

because in this way educated people are positive, open to the world, 

deliberately seeking harmony in their mutual relations and harmony with 

nature. 

 

What is your vision in brief? 

Our vision focuses on the human mindset change. 

Not only technology can save the world, but above all human self-

knowledge and the ability to manage their energy. This will lead to look at the 

world more positively! 
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Galutinės 6 vizijos lietuviškai 

Vizija 1: Laisvė kurti – atsakomybė. Darni ateitis 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

Laisvė kurti: 

 Orus atlygis 
 Bendradarbiavimo galimybių kūrimas 
 Daugiau laiko kūrybai 

Atsakomybė: 

 Švari aplinka 
 Eko transportas, žemdirbystė, gamyba, technologijos 
 Saugoma gamta 

Darni aplinka: 

 Tolerancija 
 Sveiki žmonės 
 Visuomeninė aplinka (įtraukimas į sprendimą eigą) 
 Švietimas (praktinis, neribojantis, patyriminis) 
 Šeima (asmenybės ugdymas) 
 Galimybė rinktis 
 Politika (bendruomeninė, demokratija) 

Iliustracija: 

    

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Nepakankama tolerancija. 

Nesaugios technologijos. 

Nesveiki žmonės: neekologiškas maistas, mažai judėjimo, per daug vaistų, 

besaikis vartojimas. 

Nedarni aplinka. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Taip. Nerimaujame, ar visa tai bus įgyvendintas kas mūsų vizijoje. Tai priklauso 

nuo daugelio: žmonių, politikos, įstatymų... 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Darni aplinka kuriama prisiimant atsakomybę ir laisvai kuriant. 
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Vizija 2: Žmogus ir aplinka 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

(1) švietimas šeimoje ir visuomenėje yra holistinis – žmogus ir aplinka vienovėje; 

(2) technologijų tik tiek, kad tarnautų ekologijai ir harmonijai; (3) žinios ir 

vartojimo praktika tapusi ekologinėmis vertybėmis nuostatomis ir savastimi; (4) 

nuo vaikystės žinai, kiek tau reikia; (5) klesti natūriniai mainiai; (6) klesti 

nevartotojiška karta; (7) namų ūkiuose nėra atsargų; (8) kasdien reikia tik tiek, 

kiek reikia; (9) šeima žino savo vartojimo poreikius, jie optimizuojami; (10) 

šeima turi natūrinį ūkį; (11) gyvuoja beatliekinė buitinė virtuvė; (12) saugi gyvoji 

ir negyvoji gamta – žmogaus invazija minimali; (13) klimatas nusistovėjęs ir 

nekinta; (14) žmogus saugus, sugyvenantis su žeme, oru, vandeniu. 

 

Iliustracija: 

   

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Upės, ežerai, miškai, net ir pasaulinis vandenynas nebeturi šiukšlių. 

Žmogus žmogui – drakonas -> jaukiai jautiesi tiek gamtinėje aplinkoje, tiek bet 

kur tarp žmonių. 

Švietimas „velkasi“ uodegoje, pagal viduramžių principus -> holistinis švietimas 

prasideda ir vyksta šeimoje. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Išėjimas iš šio rato slypi savo įpročių keitime visuotiniu mastu, pradedant nuo 

požiūrio šeimoje ir baigiant valstybių pozicija. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Žmogaus ir aplinkos santarvė. 

 

Vizija 3: Žmogaus ir gamtos darna 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 
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Kaip ir kiekvieną rytą mūsų šeima pabudo nuo triukšmo gatvėje. Mus 

pažadino paukščių čiulbėjimas už lango. Tai ženklas mūsų smegenims pradėti 

dieną. Mūsų protai yra visiškai laisvi taip pat kaip ir kūnai, kurie pabunda tada, 

kada jiems reikia, o ne tada, kada reikia kitiems. Mes su vaikais visiškai 

atsidavę gamtai, o gamta – mums. Visą skolą, kurią pasiėmėme iš gamtos 

pagaliau pradedame atiduoti atgal. Ne tik mes, bet ir mūsų vaikai moko mus 

sodinti miškus ir taupyti gyvybiškai svarbų gėlą vandenį, kurio atsargos mūsų 

planetoje po daugelio metų pagaliau ėmė didėti. Ekonominio efektyvumo 

rodikliai pasiekė piką, o naujos technologijos taip išsiplėtojo, kad jų praktiškai 

nebeliko ir taip mus išlaisvino nuo besaikės gamybos ir pramonės. 2050 m. 

visuomenės nepaveikė nei globalizacija, nei urbanizacija. Aplinkui išliko ta pati 

kultūrų įvairovė, o išsiplėtojęs praktinis švietimas mokyklose ugdo mūsų vaikus 

būti socialiai atsakingais. Mes esame vaikų ugdytojai, o jie šiandien tapo mūsų 

mokytojais. Šiandien mano dukra žino, kuo ji bus ateityje, o jos keliami 

klausimai išeina už mūsų civilizacijos ir planetos ribų. Anksčiau buvusios 

ekonominės ir socialinės problemos liko praeityje, nes pagaliau išmokome 

nebekartoti savo klaidų (besaikiškai eikvoti gamtos dovanas). 

Šiandien susiduriame su naujomis problemomis – esame per daug skirtingi, 

kad jų išvengtume, bet tai tik vienas iš daugelio iššūkių, kuriuos dar turėsime 

išspręsti. Tačiau, kai mano protas nustos funkcionuoti būsiu vis tiek laimingas, 

žinosiu, jog palikau pasaulį, kuriame kiekvienas turi savo vietą ir savo 

pašaukimą. Tik tada, kai visuomenėje kiekvienas veikia motyvuotai mes 

kuriame visai kitokį pasaulį – socialiai atsakingą bei mylinti save ir kitus. 

 

Iliustracija:

   

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Atkurti miškai 

Gėlas vanduo pasiekimas visiems  

Stabilizuota klimato kaitos problema 

Sustabdytas biologinių rūšių nykimas 

Žalioji energetika (atsinaujinantys šaltiniai) 
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Technologijos tausojančios gamtą. 

 

Skiriamas dėmesys šių intelektų ugdymui šiandien: dvasinis – 3-5%; socialinis 

emocinis – 15%; fizinis – 10%; protinis – 70-80%. 

Skiriamas dėmesys šių intelektų ugdymui ateityje: dvasinis – 25%; socialinis 

emocinis – 25%; fizinis – 25%; protinis – 25%. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Vis dar esame skirtingo sąmoningumo ir dėl per didelių skirtumų dar kyla 

įtampos, kurios gali sudaryti sąlygas „atkritimui“. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Mūsų vizija remiasi 2050 m. šeimos laišku, kuriame vaizdžiai aprašomas 

žmogaus gyvenimas harmonijoje su gamta socialiai atsakingoje visuomenėje. 

 

Vizija 4: Nuo harmoningos asmenybės prie perdirbimo technologijų 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

2050 m. Lietuva. Rytas. 7.00 val. su šeima gyvenu be registracijos adreso. 

Mano oromobilis yra transformavęsis į butą. Buto sienos atsidaro, modulinės 

lovos pagamintos iš universalios medžiagos. Mums atsikėlus ir panorėjus jos 

transformuojasi į pusryčių stalą. Šeima pusryčiauja, valgo individualizuotą 

funkcinį maistą, kurį pasigaminome patys, nes DNR nurodo, kad šis maistas 

mums geriausias. Skanu. Sveika. Maistinga. Man ir mano žmonai 100 metų, bet 

jaučiamės jauni, nes neseniai dalyvavome sąnarių, kaulų atsinaujinimo 

programoje. Dušas šeimai padeda ne tik nusiprausti, bet ir madingai 

apsirengti. Paspaudus kodą ant dušo sienelės, užpurškiamas naujausio 

modelio drabužis. Esu labai laimingas, nes universali medžiaga leidžia susikurti 

viską ko reikia mūsų buičiai. Atliekų pas mus nėra, nes perdirbimo mašinas jas 

perdirba pagal mūsų poreikius ir projektus. Universali medžiaga yra mūsų 

kūrybos pagrindas. Turiu daug laiko, kurį skiriu savo vaikų kūrybingumo 

ugdymui. O kitą laisvą laiką skiriu bendruomenės gerovei ir universalios 

medžiagos tobulinimui. Ši medžiaga leidžia paversti vienus daiktus kitais. 

Universalios medžiagos formulė taikoma visoms gyvenimo sritimis: sveikata, 

švietimas ,mokslas, aplinkosauga, maisto pramonė, transportas. 

Šis išradimas išlaisvina visuomenę nuo vartojimo pertekliaus ir sudaro sąlygas 

formuotis harmoningoms asmenybėms. 
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Iliustracija:

   

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Individualizuoti sprendimai prisitaiko prie mano poreikių, o aš skiriu dėmesį 

vaikams, šeimai ir bendravimui. Daugiau laisvės ir galimybių kurti, universalus 

įrenginys pagamina viską, ko reikia, todėl nebereikia pirkti „dėl viso pikto“. 

Taip saugomi gamtos ištekliai, mažinama gamyba ir vartojimas. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

20 milijonų nebetelpame Lietuvoje. Prisimenu erdvius ir pastovius namus. 

Dabar gyveni būste, kuris vadinasi „Bičių avilys“ ir nuolatos keičiu gyvenamą 

vietą. 

Žmonės neserga. Mano egzoskeletas pajungtas į bendrą sistemą ir tai 

neramina. 

Mano vaikas pasigamino tanką ir jį panaudojo pagal paskirtį. Teko auklėti 

pasirinkus tinkamą programos kodą ir atjungti spausdintuvą. 

Pabodo sekti madas ir purkštis vis naują aprangą. Norisi pastovumo. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Universali medžiaga ir technologijos leidžia vienus daiktus paversti kitais, 

regeneruoti sveikatą, valgyti kokybišką funkcinį maistą, neteršti gamtos, būti 

madingu ir daug dėmesio skirti harmoningos visuomenės ugdymui ir vystymui. 

 

Vizija 5: Tvari šeimos politika 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

1. Gausi šeima gali sau leisti atostogauti kartu; 
2. Anūkai gerbia ir supranta senelius, o seneliai anūkėlius; 
3. Motyvuojanti socialinių išmokų sistema; 
4. Pagalba teikiama visoms šeimoms, ne tik esančiose rizikos grupėje; 
5. Pamokose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. Vaiko pasiekimų vertinime 

dalyvauja visa šeima. Mokykla tėvams turi atverti iki galo duris, o ne laikyti vos 
vos praviras; 

6. Kiekviena Europos valstybė savarankiškai apibrėžia šeimos sąvoka. 
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Iliustracija: 

   

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

1. Materialinis saugumas; 
2. Darna tarp kartų; 
3. Socialinė politika įgalina šeimas veikti, o ne laukti paramos iš valstybės; 
4. Veikia efektyvi pagalbos šeimai sistema visais lygmenimis; 
5. Švietimo sistema atlieka ne tik vaikų ugdymo funkciją, bet ir visos šeimos; 
6. Kiekviena Europos valstybė savarankiškai apibrėžia šeimos sąvoką. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

Dėl per didelio saugumo, t. y. sukurtų šiltnamio sąlygų iškyla pavojus asmens 

savarankiškumui, atsparumui neigiamiems socialiniams reiškiniams. 

Šios vizijos pageidauja visa sąmoninga bendruomenė. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Saugi ir stipri šeima sąlygoja (formuoja) saugią ir stiprią valstybę, o tokia 

valstybė stiprina visą Europą. Saugus, sveikas ir laimingas žmogus augina tokią 

pat kartą. 

 

Vizija 6: Emocinio intelekto panaudojimas pozityviam pasauliui kurti 

Apibūdinkite savo 2050 m. ateities viziją. 

Žmonės pažindami save, išmokę valdyti gyvybines galias išsprendė prieš 50 

metų žmogų kamavusias problemas: sveikata, bendravimas, emocinė 

įtampa. Iki 2050 metų žmonės pasiekė dvasinį vertybinį tobulėjimą. Įvaldė: (1) 

Savęs gydymą – minčių valdymas jam leido išgyti nuo sunkių ligų, joga, 

meditacija tapo jo gyvenimo dalimi; (2) Bendravimą – bendraudamas su 

kitais jis linki gero ir nuolat dėkoja už tai ką pats turi gero. Tai padeda jam 

geriau pažinti kitus, priimti kitokią nuomonę, keistis. Bendravime naudojama 

telepatija; (3) Gebėjimą išvengti emocinę įtampą – ši galia padėjo mažinti 

konfliktus tarp žmonių, šalių, kultūrų, vertybių, teritorijų. 
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Vaikai šių gebėjimų įgyja nuo mažens. 

 

2050 metų žmonių darbotvarkė: 

Atsikelia, išvalo mintis pasveikindamas pasaulį meditaciniu pasveikinimu 

gamtoje; 

Sužino dienos naujienas; 

Išgeria šilto vandens su citrina ir medumi; 

Sveikatingumo parke dalyvauja bendroje mankštoje; 

Atlieka kasdienius kūrybinius darbus (nes techninius darbus atlieka įrenginiai ir 

mašinos). Vaikai tuo metu mokosi; 

Žali ir energiją suteikiantys pietūs (pvz. pienių žiedų, dilgėlių ir pan. patiekalai); 

Aktyvus fizinis darbas gamtoje; 

Vakarinis pasivaikščiojimas bendruomenės parke, kalbant apie gerus dienos 

darbus; 

Kultūrinis poilsis: teatras, kinas, koncertai, parodos, pomėgiai ir pan.; 

Meditacija, kad pasiruoštų žmogus poilsiui. 

 

Iliustracija: 

 

Kuo Jūsų pageidaujama ateitis skiriasi nuo šiandienos? 

Šiandien vyksta nuožmi kova tarp ribotų resursų ir neribotų žmogaus poreikių. 

Esame susikoncentravę į technologijas ir per mažai skiriame dėmesio savo 

vidiniam pasauliui. 

 

Ar Jūsų vizijos pageidauja kiekvienas? Ar yra dalykų, keliančių nerimą ir 

susirūpinimą? 

O taip! Manome, kad riziką keliančių požymių mūsų vizijoje nėra, nes taip 

ugdomi žmonės yra pozityvūs, atviri pasauliui, sąmoningai siekia harmonijos 

tarpusavio santykiuose ir darnos su gamta. 

 

Trumpai apibūdinkite savo viziją: 

Mūsų vizija orientuota į žmogaus mąstysenos pakeitimą. 
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Ne tik technologijos gali išgelbėti pasaulį, bet pirmiausia žmogaus gebėjimas 

save pažinti ir mokėjimas valdyti savo energiją. Tai leis į pasaulį žvelgti 

pozityviai! 

 

Raw visions in Lithuanian with English title 

Raw vision 1.1: Freedom to Create – Responsibility. Sustainable Future 

Pavadinimas: Laisvė kurti – atsakomybė – darni ateitis 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Priimti kitą koks jis yra; 

Ekologinis transportas, žemdirbystė, gamybos technologijos; 

Švari aplinka; 

Išsaugota gamta; 

Galimybė rinktis; 

Orus atlygis; 

Daugiau laiko kūrybai; 

Sveiki žmonės; 

Visuomeninė aplinka; 

Būtinas bendradarbiavimo galimybių kūrimas, šeima, švietimas. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Darnioje aplinkoje turi gimti, augti, kurti, gyventi Lietuvos žmogus. 

 

Raw vision 1.2: Development of New Technologies without Violation of 

Personal and Public Security  

Pavadinimas: Naujų technologijų vystymasis nepažeidžiant asmeninio ir 

visuomeninio saugumo 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Kūrybingų žmonių visuomenė. Saugios technologijos – nepažeidžiančios 

žmogaus privatumo. Technologijos turi būti grįstos atviru kodu ir atvira 

architektūra. Technologijų pirkėjams bus suteikiamos laisvės pažinti, 

modifikuoti, taisyti nusipirktas technologijas (su 3D spausdintuvais). Vaikams 

technologijos kaip žaislai, skatinantys žingeidumą ir kūrybingumą. Visa 

švietimo ir akademinė literatūra bus prieinama laisvai, nemokamai ir visi, kurie 

norės galės mokytis ir pažinti pasaulį. Ir akademiniai dalykai bus pateikiami 

paprastai, suprantamai, kad ir vaikai galėtų suprasti ir kurti inovacijas, 

mokslinius atradimus. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Virtualėjančios visuomenės atskirties mažinimui. Kūrybingai ir intelektualiai 

visuomenei ugdyti. 
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Raw vision 2.1: Family Routine 

Pavadinimas: Šeimos kasdienybė 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Miela pronūke, 

ačiū už malonų priėmimą savo povandeninėje rančoje prie Gamoa krantų! 

Buvo puiku pabendrauti su tavo svečiais iš įvairių kontinentų. Tai buvo patogus 

sustojimas pailsėti kasmetinėje kelionėje aplink mūsų žemelę. Išties negaliu 

atsidžiaugti, kad ji yra graži, švari ir jauki, bet kuriame kampelyje! Tai tiek. 

Laikas mano kasdieniniam triatlonui, tuo pat metu susidėliosiu būtiniausius 

dalykinius reikalus. 

P.S. Žemiau emovizija iš mano kosmobilio. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Mūsų galimybės neribotos: visi galime ir turime jaukiai, sveikai ir santarvėje 

gyventi šioje žemėje. Reikia tik norėti ir pasistengti kiekvienam! 

Raw vision 2.2: Human and Environment Relation 

Pavadinimas: Žmogaus ir aplinkos santykis 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Emocinė ekologija – beatliekinės technologijos – suvartojimo kultūra – tvarus 

vartojimas – holistinis švietimas šeimoje. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Žemės ir žmonijos išlikimui. 

 

Raw vision 3.1: Human and Nature Harmony 

Pavadinimas: Žmogaus ir gamtos harmonija 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Kaip ir kiekvieną rytą pabudau nuo triukšmo gatvėje. Mane pažadino ne 

transporto gausmas, o paukščių čiulbėjimas už lango. Tai ženklas mano 

smegenims pradėti dieną. Mano protas yra visiškai laisvas, taip pat ir kūnas, 

kuris pabunda tada, kada jam reikia, o ne tada, kada reikia kitiems. Esu 

visiškai atsidavęs mane supančiai aplinkai ir aplinka atsidavusi man. Toji 

aplinka yra: 

Atkurti miškai; 

Gėlas vanduo, pasiekiamas visiems; 

Stabilizuota klimato kaitos problema;  

Sustabdytas biologinių rūšių nykimas; 

Žalioji energetika (atsinaujinantys šaltiniai); 

Technologijos, tausojančios gamtą. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Tai yra žmogaus išlikimo sąlyga. 
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Raw vision 3.2: Socially Responsible Society 

Pavadinimas: Socialiai atsakinga visuomenė 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Šiandien matau kitokį pasaulį. Globalizacija ir urbanizacija nepaveikė kultūros 

įvairovės. Praktinis švietimas mokyklose bei ugdymas ir auklėjimas šeimose 

geba ugdyti socialiai atsakingą ir išsilavinusį žmogų, galintį kurti ir teisingai, 

pagal savo pašaukimą, pasirinkti kelią. 

2050-aisiais moksleiviai yra savimi pasitikintys ir žinantys savo kryptį. 

Susiformavusi visuomenė yra inovatyvi ir geba profesionaliai išspręsti praeities 

kartų problemas bei padarytas klaidas, kad būsimas pasaulis galėtų labiau 

susikoncentruoti į klausimus, išeinančius iš už mūsų civilizacijos ir planetos ribų. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Žmonijos vystymosi procesui visuomenėje, kuri nebekartoja praeities klaidų. 

 

Raw vision 4.1: Harmonious Personality 

Pavadinimas: Harmoninga asmenybė 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Sprendimai ir teisiniai aktai bus filtruojami pagal harmoningos asmenybės 

prizmę. 

Susitarimuose vyrauja ne administracinės dogmos, o vadovaujamasi vietos, 

laiko ir aplinkybės principu. 

Sudėtingi produktai bus pakeisti paprastesniais ir ekologiškais, natūraliai 

atsisakoma besaikio vartojimo ir pasitenkinama poreikiu – sąmoningumo 

didinimas. 

Pasaulinė valiuta konvertuojama ir į socialinius pinigus, didėja greitis, 

atveriantis daugiau galimybių, naujiems išradimams pasitelkiamas vaikų 

mąstymas, technologijos tarnauja harmonijai. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

-. 

Raw vision 4.2: Recycling and Conscious Consumption Reduction 

Pavadinimas: Perdirbamumas ir vartojimo sąmoningas mažinimas 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Kiekviename namų ūkyje, panaudojant naujas perdirbamumo technologijas 

bus perdirbamos atliekos ir iš jų sukuriami nauji reikalingi daiktai ir taip bus 

vartojimo mažinimas ir gamtos tausojimas. 

Vartojame tik tiek, kiek būtina! 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

-. 
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Raw vision 5.1: Family as State Basis 

Pavadinimas: Šeima, kaip valstybės pagrindas 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Nebūtina kurti naujo socialinio šeimos konstrukto, o saugoti pagrindą, kuris 

susideda iš papročių, vertybių, tradicijų, dorovinių, dvasinių ir moralinių 

vertybių bei normų. 

Išugdytos ir įskiepytos tradicijos, unikalumas, kartų bendrystė, bendravimas, 

tarpusavio supratimas stiprina valstybę, kuri kaip teisinis vienetas gali duoti 

naudą Europai. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Stipri šeima – stipri, tvirta ir atsakinga valstybė. 

Raw vision 5.2: Air Transport and Use of Information 

Pavadinimas: Oro transportas ir informacijos naudojimas 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Transportui labai mažai panaudojama oro erdvė. Po 30-40 metų oro 

transportas bus plačiai naudojamas ne tik tolimam, bet ir artimam susisiekimui 

ir net miestuose. Bus išvystytos dronų pritaikymo galimybės žmonių judėjimo 

tobulinimui. Jų parkavimui naudojamos auto stovėjimo aikštelės, įrengiant jose 

antrą aukštą su akumuliatorių pakrovimo lizdais, taip pat ir pastatų stogai. 

Nereikės didelių investicijų į auto kelius ir jų infrastruktūrą, sumažės kamščiai 

miestuose ir pritaikius naujas technologijas – judėjimo saugumas padidės. 

Informacijos sraute taps svarbiausia ją automatizuotai rūšiuoti, atlikti paiešką. 

Piliečiai prisidės prie sprendimų priėmimo balsuodami elektroninių būdu. 

Galėsime matyti, girdėti, galėti atsirinkti, kas asmeniškai svarbu. Kaimas ir 

miestas skirsis daug mažiau nei dabar. 

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Sumažės lėšų poreikis auto transporto infrastruktūrai, sumažės oro tarša, auto 

kamščiai miestuose bei judėjimo saugumas, kurį užtikrins vieninga judėjimo 

programa. Galėsime atrasti tai, kas svarbu tą akimirką ir greitai. Piliečių 

nuomonė galės prisidėti prie valstybės sprendimų. Bus ugdomas piliečio 

atsakingumas, sąmoningumas. 

 

Raw vision 6.1: Integral World without loss of Cultural Identity 

Pavadinimas: Vientisas pasaulis, neprarandant kultūrinio identiteto 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Pasauliui globalėjant, panašėjant išoriškai dėl sparčiai besiplečiančios 

technologijų pažangos (lengvo prieinamumo) išlieka teritorijų, bendruomenių 

unikalumo bruožai (istorinis, kultūrinis, tradicijų aspektai). 

Kad netaptume nuobodžiai vienodi. 
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Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Kad nenustotume domėtis vieni kitais. Kad skirtybės nuolat stimuliuotų 

kūrybinius sprendimus ir naują kūrybinę patirtį. 

 

Raw vision 6.2: Emotional Intelligence for Positive World Creation 

Pavadinimas: Emocinio intelekto panaudojimas pozityviam pasauliui kurti 

Kaip įsivaizduojate ateitį po 30-40 metų? 

Idėja – emocija – energija – veiksmas – rezultatas. 

Žmonės pažindami save, išmokę valdyti gyvybines galias gali išspręsti žmogų 

kamavusias problemas prieš 50 metų: sveikata, bendravimas, emocinė 

įtampa, savireguliacijos, savivertės, savirefleksija, dvasinis tobulėjimas.  

Kodėl ir kam šis įsivaizdavimas yra svarbus? 

Ne tik technologijos gali išgelbėti pasaulį, bet pirmiausia žmogaus gebėjimas 

save pažinti ir mokėjimas savo energiją valdyti. Tai ribos neigiamas emocijas ir 

leis į pasaulį žvelgti pozityviai. 
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Participant data 
 

(Please fill out the following table) 

Country: 

 

Lithuania 

 

 

General information: 

 

Number of citizens registered for the workshop: 

82 

 

Number of citizens selected to participate in the workshop: 

40 

 

Number of citizens that participated in the workshop : 

37 

 

Gender: 

Number of participating citizens that are  

women: 22 

Men: 15 

 

 

Age: 

Number of participating citizens in the age group 

 

18-25 

5 

 

26-35 

7 

 

36-45 

7 

 

46-55 

8 

 

56-65 

4 

 

66+ 

6 

 

 

 

Geographical zone: 
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Number of participants who lives in the major cities 16 

Number of participants who lives in the medium cities 9 

Number of participants who lives in the rural regions 12 

 

Educational level: 

Number of participants whose highest education is... 

pre-primary, primary education: 1 

upper secondary education/ vocational training: 13 

higher education: 23 

 

Occupation: 

Education and Health Sector 6 

Service 5 

Manufacturing 2 

Trade 3 

Agriculture 4 

Other 4 

Studying 5 

Unemployed 8 

 

Criteria of national relevance: 

  

 


