Projektu īstenotāju pieredzes
SAIL4ENTREPRENEURSHIP
„Tu vari jēgpilni atbalstīt jaunieti
viņa biznesa ideju attīstībā tikai tad,
ja pats esi izgājis cauri šim procesam, pats esi saskāries ar dažādiem
jautājumiem un nonācis pie atbildēm. To arī darījām 48 stundu izaicinājumā, burājot jūrā.”

Projektu mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku
profesionālo pilnveidi starptautiskajā vidē, sekmējot
iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot
darbu ar jaunatni.
IESPĒJAMĀS AKTIVITĀTES:

Sintija Lase, projekta vadītāja un
neformālās izglītības mācību vadītāja.

Projekta norises vieta: Liepāja.
Iesaistītās
Igaunija.

valstis:

Latvija,

Lietuva,

Dalībnieku skaits: 20 jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi, 2 kapteiņi un 2 mācību vadītāji.
Projekta mērķis: Izpētīt un pārbaudīt iespējas, ko sniedz burāšana kā metode darbā ar jaunatni, kā arī attīstīt atraktīvas un inovatīvas metodes, kā veicināt jauniešu uzņēmējspējas, iesaistot
tos burāšanas aktivitātēs.

Studiju vizīte

Kāda procesa vai prakses
padziļinātai izpētei citā valstī

Ēnošana

Ar jaunatnes jomu saistītas
organizācijas darba
vērošanai citā valstī

Kontaktu
veidošanas seminārs

Partneru meklēšanai un
sadarbības tīklu veidošanai

Seminārs

NEFORMĀLĀ
IZGLĪTĪBA. SOCIĀLĀ
IEKĻAUŠANA. JAUNIEŠU
LIKUMPĀRKĀPUMU
NOVĒRŠANA
„Esam pārliecinājušies par teiciena
„Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara” patiesumu. Kļūdas ir jāmāk labot, kā arī jāmācās sevi motivēt jauniem pārbaudījumiem un pieredzei.”
Vineta Kaģe, Starptautiskās Policijas
asociācijas Latvijas biedrības biedre.

Projekta norises vieta: Valmiera.

Diskusijām un labās
prakses apmaiņai

Apmācību kurss

Kompetenču uzlabošanai

REZULTĀTI:

Tiek gūta plašāka izpratne par
darbu ar jaunatni citās valstīs un
jaunatnes darbinieki spēj labāk
darboties savas mērķa grupas
interesēs

Tiek integrētas jaunas
metodes un prakses
darbā ar jauniešiem

Tiek veidoti sadarbības
projekti ar ārvalstu
partneriem

Iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un Norvēģija.
Dalībnieku skaits: 27.
Projekta mērķis: Iepazīt un izmantot neformālās izglītības metodes kā sociālās iekļaušanas
un jauniešu likumpārkāpumu novēršanas instrumentus un risinājumus kvalitatīvāka policijas
preventīvā darba veikšanai ar jauniešiem.

Kontaktinformācija:
Nacionālā 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

Projektu īstenotāju pieredzes
ME&YOU – NORTH&SOUTH
Projekta pieteikuma sagatavošana
Jaunatnes darbinieki sagatavo projekta pieteikumu, ņemot vērā
kopīgās intereses un vajadzības.

„Sajūta, kad cilvēki, kurus sagaidīju
apmācību vietā, mājās dodas ar pavisam citu mirdzumu acīs, un arī kolēģu acīs redzu to pašu mirdzumu –
“mums kopā izdosies šo pasauli padarīt par kripatu labāku” – tā ir neaizmirstama.”

Projekta pieteikuma iesniegšana
Projekta pieteikums tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktam
termiņam.
Projekta pieteikuma izvērtēšana un līguma parakstīšana
Projekta pieteikums tiek izvērtēts un apstiprināts. Tiek
parakstīts līgums un pārskaitīts projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums.

Projekta uzsākšana
Organizācijas un dalībnieki ir vienojušies par pienākumu un atbildības
sadalījumu. Ir veikta dalībnieku atlase un sagatavošana. Notiek
sadarbība un komunikācija starp partneriem. Tiek risināti praktiskie un
loģistikas jautājumi.
Projekta aktivitāšu īstenošana
Aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar izstrādāto programmas plānu
atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī organizāciju un dalībnieku interesēm un vajadzībām. Ir
paredzēti pasākumi atgriezniskās saites nodrošināšanai un
programmas izvērtēšanai.

Kristīne Kode, biedrības „ideA”
valdes priekšsēdētāja.

Projekta norises vieta: mācības – Latvijā, Jelgavas novada Zaļenieku pagastā;
follow up tikšanās – Spānijā, Malagā.
Iesaistītās valstis: Latvija, Somija (Ālandu salas), Norvēģija, Igaunija, Spānija, Itālija, Grieķija, Portugāle.
Dalībnieku skaits: mācībās – 24 + 5 mācību vadītāji, fasilitatori; follow up tikšanās – 8 + 4
mācību vadītāji, fasilitatori.
Projekta mērķis: Identificēt un salīdzināt viedokļus un realitātes par dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīs. Veicināt jauniešu līderu un jaunatnes darbinieku
profesionālās kapacitātes celšanu, caur projekta aktivitātēm sniedzot metodes, kā strādāt ar jauniešiem, risinot dzimumu līdztiesības jautājumus, radot izpratni par dzimumu lomu un sabiedrībā
valdošo stereotipu ietekmi uz individualitāti un lēmumu pieņemšanu.

IT’S ALL IN THE GAME
„Šis projekts īpašs ir arī ar to, ka sešus mēnešus pēc tā īstenošanas lielākā dalībnieku daļa joprojām uztur
kontaktus un dalās ar jaunām personīgām spēļu izmantošanas pieredzēm.”

Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana
Tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu projekta ietekmi gan vietējā
sabiedrībā, gan nacionālajā un Eiropas līmenī. Notiek mērķtiecīga
rezultātu izplatīšana visās projekta iesaistīto partnerorganizāciju
valstīs, apzinot vietu, laiku un mērķgrupu, kam rezultāti tiks
izplatīti, kā arī nodrošinot rezultātu ilgtspēju. Tiek izmantots
Youthpass sertifikāts, lai apliecinātu un dokumentētu dalībnieku
mācīšanās rezultātus.

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

Ginta Salmiņa, „Baltijas Reģionālā
fonda” valdes locekle un neformālās
izglītības mācību vadītāja.

Projekta norises vieta: Latvija, Ķegums un Rīga.
Iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija, Bulgārija, Rumānija, Itālija, Spānija, Polija, Slovākija.
Dalībnieku skaits: 26.

Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums
60 dienu laikā pēc gala atskaites saņemšanas, JSPA to izskata un
veic atlikuma maksājumu, ja nav nepieciešami precizējumi.

Sīkāka informācija: www.jaunatne.gov.lv

Projekta mērķis: Veicināt jaunatnes darbā iesaistīto personu izpratni par izglītojošo spēļu izmantošanu darbā ar jauniešiem un analizēt neformālās izglītības metožu priekšrocības un ieguvumus, kā arī iepazīties un apgūt dažādas izglītojošas spēles, īpaši – par uzņēmējdarbības
kompetenču attīstību, kuras turpmāk projekta dalībnieki varēs izmantot savā darbā, attīstot
jauniešos astoņas pamatprasmes.

