Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunumi!
Piesakies SALTO apmācībām


Berlīnē (Vācija) norisināsies Eiropas līmeņa konference par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā"
praksi, ietekmi un nākotnes lomu demokrātisko vērtību, attieksmju un aktīva pilsoniskuma
popularizēšanā starp jauniešiem Eiropā.

Pieteikšanās līdz 27. augustam!


Mazām organizācijām laukos var būt grūtības atrast
cilvēkus, lai organizētu starptautiskus Jauniešu apmaiņas projektus. Šīs studiju vizītes laikā varēs aplūkot
labās prakses piemērus vienā no Somijas reģioniem.
Lauki arī var būt starptautiski! Studiju vizīte norisināsies Somijā!



Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Lisabonā, Portugālē norisināsies studiju vizīte par demokrātisku procesu attīstību sabiedrībā.

Pieteikšanās līdz 10. septembrim!
Vairāk informācijas: http://bit.ly/1CllE2j

Pieejams jaunais žurnāls “Jaunatne”
Šajā numurā lasiet par aizvadīto Eiropas Jaunatnes nedēļu,
par Eiropas Brīvprātīgā darba pieredzi. Kā arī vienā no rakstiem tiek izvirzīts interesants jautājums - vai visiem jaunatnes darbiniekiem būtu jābūt feministiem?
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2sUa3w7

Pieteikšanās līdz 11. augustam!


Tava JSPA,
www.jaunatne.gov.lv
Pievienojies!
Twitter: @Jaunatne,
@ErasmusPlusLV, @AnnasLindes
Facebook: Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūra, Erasmus+ Latvija,
Annas Lindes fonda Latvijas tīkls
Youtube: JSPALatvia

Jūlijs 2017

Varnā (Bulgārijā) notiks starptautiska konference
“Waves of Innovation”, kuras laikā tiks noskaidrots,
kādas inovācijas nepieciešamas pedagoģiskajās
pieejās un praksē, lai reaģētu uz pārmaiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās jaunatnes prioritātes 2018. gadam. Konferences mērķis
ir veicināt jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā
Eiropā.

Pieteikšanās līdz 17. jūlijam.


Bulgārijā notiks TICTAC apmācības, kuru mērķis ir
sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un ikvienam, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem
un vēlas īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus.

Pieteikšanās līdz 3. septembrim.

Izsaki savu viedokli, aizpildot aptauju
Velti 10 minūtes sava laika un atbildi uz jautājumiem, palīdzot izprast, cik viegli vai sarežģīti jauniešiem ir
atrast informāciju par mobilitātes iespējām Eiropā.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2umBcpy

Jaunieti, piesakies forumam Taivānā
Vai tevi interesē pilsoniskums un aktīva līdzdalība, klimata pārmaiņas un "zaļais" patēriņš?
Ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, sūti pieteikumu un iespējams tieši tu piedalīsies "Global
Youth Trends Forum Youth Initiatives for Sustainable Development" forumā Taivānā!
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2tn15cl

