Maini dzīvi,
domā plašāk!

Strukturētais dialogs:

jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās
Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma

Strukturētā dialoga projektu mērķis ir veicināt jauniešu
līdzdalību sabiedrībā un veicināt diskusijas starp
jauniešiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un
jaunatnes politikas veidotājiem, lai iegūtu rezultātus,
kas noderīgi politikas veidošanā.
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IESPĒJAMS ĪSTENOT DAŽĀDAS AKTIVITĀTES:

Jauniešu un jaunatnes
politikas veidotāju
tikšanās par jaunatnes
politikas tēmām

Pasākumus, kas ļauj
iepazīt lēmuma
pieņēmēju darbu

Nacionālus un starptautiskus
jauniešu forumus

Nacionālus, starptautiskus
seminārus par ES
Jaunatnes stratēģijas vai
ES prezidentūras tēmām

REZULTĀTI:

Tiek attīstītas jauniešu prasmes komunicēt, argumentēt, strādāt
grupā, izstrādāt iniciatīvu, īstenot
dažādas aktivitātes, uzņemties
atbildību u. tml.

Tiek veicināta jauniešu
līdzdalība nacionālā un
starptautiskā mērogā

Tiek veidotas
rekomendācijas politikas
veidotājiem par jauniešiem
svarīgiem jautājumiem

Tiek risinātas jauniešu
vajadzības vietējā kopienā

Tiek sekmēta jauniešu izpratne
par lēmuma pieņemšanas
procesu, institūcijām un lēmuma
pieņēmēju lomām
Kontaktinformācija:
Valsts aģentūra "Erasmus+: Jaunatne darbībā"
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: 67358065, fakss: 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv, www.jaunatne.gov.lv

No idejas līdz rezultātiem
Projekta sagatavošana.
Jaunieši sagatavo projekta iesniegumu, ņemot vērā kopīgās
intereses un vajadzības. Ja projekts ir starptautisks, tad tas
tiek plānots kopā ar starptautiskajiem partneriem.

3
mēneši

Projekta iesniegšana.
Projekts tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktam termiņam.

Projekta izvērtēšana un līguma parakstīšana.
Projekts tiek izvērtēts un apstiprināts. Tiek parakstīts līgums un
pārskaitīts projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums.

2
mēneši

Projekta ilgums
3-24 mēneši

Projekta uzsākšana.
Jaunieši vienojas par lomu un pienākumu sadali, aktivitāšu
programmu un metodēm, plānoto mērķauditoriju, risina praktiskos
jautājums un veic citas sagatavošanas aktivitātes, kas
nepieciešamas, lai varētu uzsākt projekta aktivitāšu īstenošanu.
Projekta aktivitāšu īstenošana.
Tiek rīkotas visas projekta galvenās aktivitātes, piemēram, jaunieši
organizē seminārus par līdzdalību, tiekas un diskutē ar vietējās
pašvaldības deputātiem par jauniešiem svarīgiem jautājumiem,
organizē nacionālu jauniešu forumu vai sagatavo rekomendācijas
atbilstošajām institūcijām.
Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana.
Pēc projekta aktivitāšu īstenošanas jaunieši informē plašāku
auditoriju par sasniegto, organizējot rezultātu izplatīšanas
pasākumus, nodrošinot projekta aktivitāšu redzamību medijos un
sociālajos tīklos, kā arī izplatot projekta laikā izstrādātos materiālus.

Gala atskaite

Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana.
Jaunieši sagatavo projekta gala atskaiti atbilstoši programmas
prasībām.

Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums.
60 dienu laikā pēc gala atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas
tiek pārskaitīts projekta atlikuma maksājums.

Sīkāka informācija: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strukturetais-diologs-jauniesu-un-jaunatnes-politikas-veidotaju-tiksanas

