Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunumi!
Starptautisku projektu īstenošanai jaunatnes
jomā šogad pieejams vēl teju 1 miljons eiro

Piesakies SALTO apmācībām


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” projektu konkursu, kurš noslēgsies šī gada 4. oktobrī plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
Vēršam uzmanību, ka 1. pamatdarbības “Personu
mobilitāte mācību nolūkos” (Jauniešu apmaiņas,
Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgā darba
projekti) un 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai”
projektu pieteikumus turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, un
šo projektu iesniegšanai vairs nebūs jāizmanto pdf formāta
projekta pieteikuma veidlapa.

Tava JSPA,
www.jaunatne.gov.lv

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2iCgC3u


Nedēļā no 11. līdz 15. septembrim paredzēti īpaši semināri
par veidlapu aizpildīšanu, seko informācijai aģentūras mājaslapā.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2xFTML7

Pievienojies!

Facebook: Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūra, Erasmus+ Latvija,
Annas Lindes fonda Latvijas tīkls
Youtube: JSPALatvia

Septembris 2017

Jauns projektu konkurss Valsts programmā
Šī gada rudenī pašvaldības un jaunatnes organizācijas varēs
iesniegt projektus atklātā projektu konkursā “Strukturētā
dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”, kas jau drīzumā
tiks izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2vCIJR7

Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Lisabonā,
Portugālē norisināsies studiju vizīte par demokrātisku
procesu attīstību sabiedrībā. Šīs studiju vizītes mērķis
ir dalīties un sniegt atgriezenisko saiti par jaunatnes
līdzdalības praksi vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā,
lai diskutētu par šādas prakses kvalitāti. Pieteikšanās
līdz 10. septembrim!

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2wbi8yp


Twitter: @Jaunatne,
@ErasmusPlusLV, @AnnasLindes

Apmācības “All 4 Inclusion” norisināsies Slovākijā no
2017. gada 9. līdz 13. oktobrim. To galvenais uzdevums ir sniegt pārliecību un drosmi jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem uzsākt
iekļaujošus projektus ar jauktām grupām,
izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus. Pieteikšanās līdz
4. septembrim!

No 2017. gada 21. līdz 27. novembrim Grieķijā,
Atēnās norisināsies praktiskas apmācības, kuras palīdzēs dalībniekiem apgūt kompetences un instrumentus, kuri veicina jauniešu aktivitāti un līdzdalību sabiedrībā. Pieteikšanās līdz 10. septembrim!

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2wAWHUS
Citas apmācības meklē: http://jaunatne.gov.lv/
lv/apmacibas

