Projektu īstenotāju pieredzes
FOUR WISER MONKEYS
“Bija grūti bez norādījumiem,
kā tas ir pierasts skolā. Laiku
aizņēma kompromisa atrašana
savā starptautiskajā komandā,
kur valodas barjera nepalīdzēja
atrast kompromisu ātrāk, toties
komandas
biedri
palīdzēja
tulkošanā, un rezultāts beigās tika
sasniegts.”
Iļja Viļums, Rēzeknes pilsētas Nacionālo
biedrību kultūras nama projekta dalībnieks

Apmaiņas norises vieta: Rēzekne, Latvija

Jauniešu apmaiņas projekti
Projektu mērķis ir veicināt jauniešu starpkultūru
pieredzi, līdzdalību viņiem svarīgu tēmu un ideju
īstenošanā, attīstīt jauniešos dažādas kompetences
un nostiprināt tādas vērtības kā solidaritāte, demokrātija, draudzība un citas, izmantojot neformālās
izglītības metodes.

2014-2020

Jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz
kādu valsti, lai kopā ar citu jauniešu grupu vai grupām piedalītos par noteiktu tematu kopīgi
veidotā projektā. Grupas sastāvā jābūt jauniešiem (13-30 gadi) un vismaz vienam grupas
līderim (18+).
Kas?

Dalībnieku skaits: 48
Kā?

Kur?

Kad?

Latvijas, Igaunijas, Spānijas un Lietuvas
jaunieši kopīgi plāno projektu un
sagatavo projekta pieteikumu

LABI!
“Šis projekts man ļāva saprast
to, ka iesaistīt cilvēkus ar īpašām
vajadzībām patiesībā nav ļoti liela
problēma. Tikai jāmēģina vienam
otru saprast. Tas nav sarežģīti,
ja saņem drosmi pajautāt un
uzklausīt.”

Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma

JAUNIEŠU APMAIŅAS IETVAROS:

Iesaistītās valstis: Latvija, Itālija, Portugāle, Rumānija

Projekta mērķis: veicināt dalībnieku vietējo līdzdalību, pilsonisko aktivitāti, kā arī mazināt
marginālisma izpausmes, rezultātā jauniešiem izveidojot 5 īsfilmas par tēmu, kas skar vienaldzības izpausmes sabiedrībā.

Maini dzīvi,
domā plašāk!

Jaunieši no Igaunijas, Spānijas un Lietuvas
dodas uz Latviju, lai kopīgi īstenotu projektu
(apmaiņas ilgums no 5 līdz 21 dienai)

N.B. Jauniešu apmaiņas tematam ir jāatbilst tieši iesaistīto jauniešu
interesēm. Līdz ar to jaunieši kopā ar grupas līderi (-iem) ir gan projekta
izstrādātāji, gan tā galvenie īstenotāji.

REZULTĀTI UN IETEKME:

Patrīcija Krūmiņa, Jūrmalas bērnu un
jauniešu interešu centra projekta dalībniece

Apmaiņas norises vieta: Jūrmala, Latvija
Iesaistītās valstis: Latvija, Francija, Itālija, Zviedrija, Portugāle
Dalībnieku skaits: 33
Projekta mērķis: attīstīt jauniešu starpkultūru izglītības kompetences un sekmēt jauniešu ar
īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslas un teātra
metodes.

Tiek iegūtas un
attīstītas jaunas
kompetences

Rodas izpratne par
citām kultūrām un to
vērtībām

Vietējā un plašāka mēroga
sabiedrībā tiek aktualizēti
dažādi jauniešiem
svarīgi jautājumi

Var tikt izveidoti paliekoši
taustāmie rezultāti (galda
spēles, video, izstādes u.c.)
vai netaustāmie rezultāti
(pieredzes stāsti, radītas
jaunas idejas u.c.)

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

No idejas līdz rezultātam

Projektu īstenotāju pieredzes
USE YOUR RIGHTS TO
RESPECT THE OTHERS

Projekta pieteikuma sagatavošana
Projektā iesaistīto valstu jauniešu grupas un to līderi kopīgi sagatavo
projekta pieteikumu, ņemot vērā kopīgās intereses un vajadzības.

“Apmaiņas pēdējā dienā jaunieši atzina, ka
šī viņiem ir bijusi unikāla iespēja uzzināt par
cilvēktiesībām, it īpaši vārda brīvības situāciju
dažādās valstīs, saskatot gan kopīgo, gan
atšķirīgo.”

3
mēneši

Projekta pieteikuma iesniegšana
Projekta pieteikums tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktajam termiņam.

Rūta Keviešena, biedrības “Creative Minds
for Culture” projekta grupas līdere

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

Apmaiņas norises vieta: Murjāņi, Sējas novads, Latvija
Iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Baltkrievija, Ukraina, Gruzija

IPV
ilgums
1-2 dienas

Projekta aktivitāšu sagatavošana
Iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV) ir viena no projekta sagatavošanas
posma aktivitātēm. Tās ietvaros partneriem ir iespēja satikties projekta
norises vietā un iepazīties ar vidi, kurā notiks apmaiņa, pārrunāt apmaiņas sagatavošanās procesu un izanalizēt gatavību kvalitatīvai apmaiņas
īstenošanai. Tā ilgst 1 - 2 dienas, neskaitot ceļā pavadītās dienas.

Apmaiņas
ilgums
5-21 dienas

Projekta uzsākšana
Ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums starp organizācijām un
dalībniekiem. 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
(5-21 dienai) atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim un sasniedzamajiem
rezultātiem, organizāciju un dalībnieku interesēm un vajadzībām.
Ir paredzēti pasākumi un mehānismi, lai ņemtu vērā dalībnieku
atgriezenisko saiti par programmas virzību un mācīšanās rezultātiem.
Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana
Tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu projekta ietekmi gan vietējā
sabiedrībā, gan nacionālā un Eiropas līmenī. Notiek mērķtiecīga
rezultātu izplatīšana visās projektā 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.

2
mēneši

Visa projekta ilgums 3-24 mēneši

Dalībnieku skaits: 34
Projekta mērķis: pilnveidot jauniešu zināšanas un izpratni par cilvēktiesību jautājumiem, kā
arī sekmēt starpkultūru izglītību un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū.

SPLASHES OF DIVERSITY
“Es atbrīvojos no vairākiem stereotipiem
par cilvēkiem un dažādām nacionālajām
piederībām. Tomēr galvenais – ieguvu lieliskus
draugus un domubiedrus.”
Polīna Mukajeva, biedrības “Kultūras Biedrība
“Alternatīvā Realitāte”” projekta dalībniece

Apmaiņu norises vieta: pirmā apmaiņa – Sumi rajons, Ukraina; otrā apmaiņa – Rembate,
Ķeguma novads, Latvija
Iesaistītās valstis: Latvija, Itālija, Grieķija, Gruzija, Moldova, Ukraina
Dalībnieku skaits: abās apmaiņās kopā - 72
Projekta mērķis: veicināt dažādību, starpkultūru dialogu, toleranci starp dažādu valstu un
atšķirīgas izcelsmes jauniešiem.

HIBERNATION
“Projekts “Hibernation” bija vieta, kur mums
visiem droši kopā praktizēt paradumu rūpēties
par sevi, savu pašsajūtu un par citiem. Mēs
katrs esam daļa no kaut kā lielāka.”

Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana
Jaunieši kopā ar grupu līderiem sagatavo projekta gala atskaiti atbilstoši
programmas prasībām.

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

Laura Ansone, biedrības “Piedzīvojuma Gars”
projekta dalībniece

Apmaiņas norises vieta: Ķeguma novads, Latvija
Iesaistītās valstis: Latvija, Bulgārija, Čehija, Rumānija, Itālija
Dalībnieku skaits: 25
Projekta mērķis: veicināt jauniešu izpratni par mentālās veselības jautājumiem, mācoties vadīt
savas emocijas un ienest pozitīvas pārmaiņas savās dzīvēs un jauniešu pārstāvēto kopienu vidū.

