
PLAŠĀKAS IESPĒJAS

DARBA DEVĒJIEM

JA ESI SOCIĀLI ATBILDĪGS DARBA DEVĒJS, IZMANTO IESPĒJU:

Saņemt �nansiālu 
atbalstu jauniešu 
nodarbināšanai 
3–12 mēnešus

Celt organizācijas kapacitāti 
vietējā un starptautiskā 
līmenī, piesaistot papildu 
cilvēkresursus

Sekmēt jauniešu, t.sk. jauniešu 
ar ierobežotām iespējām, 
nodarbinātību un iekļaušanos 
darba tirgū

Risināt vietējai 
sabiedrībai 
aktuālus 
izaicinājumus

KATRU GADU LATVIJĀ IR 
PIEEJAMI AP 120 000 EIRO 
DARBA PROJEKTU ATBALSTAM

Lai sekmētu 18–30 gadus vecu 
personu iekļaušanos darba tirgū, 
programma piedāvā atbalstu 
darba devējiem vietējo vai ES 
dalībvalstu jauniešu nodarbinā-
šanai. Darba devējam tā ir iespēja 
saņemt papildu �nansējumu un 
sniegt jaunietim praktisku 
pieredzi uzņēmumā, nevalstiskā 
organizācijā, valsts vai pašvaldī-
bas iestādē u.c.

Programmas �nansē-
jums sedz projekta 
koordinēšanas, jaunieša 
ceļošanas, mācību un 
atbalsta nodrošināša-
nas izmaksas, kā arī 
jaunieša personīgos 
tēriņus. Darba devējiem 
ir jānodrošina jaunietim 
samaksa par pilna laika 
darbu.

Ja projektā tiek 
iesaistīts jaunietis 
ar ierobežotām 
iespējām, tad 
programma 
piedāvā papildu 
�nansējumu 
dažāda veida 
individuālam 
atbalstam.



PIEREDZES STĀSTI

Uzņēmums, kurš no pārstrādāja-
majiem atkritumiem ražo apdares 
materiālus, uz 12 mēnešiem 
pieņem darbā jaunieti no Latvijas, 
kurš palīdz organizēt izglītojošus 
pasākumus par atkritumu 
šķirošanas un pārstrādes nozīmi 
vietējai sabiedrībai. Uzņēmums 
no programmas saņem atbalstu 
3465 eiro apmērā jaunieša 
nodarbināšanai.

Nevalstiskā organizācija, kura 
pārstāv cilvēku ar īpašām 
vajadzībām intereses sabiedrībā, 
uz 6 mēnešiem pieņem darbā 
jaunieti ar ierobežotām iespējām 
no Zviedrijas, kurš Latvijā palīdz 
ieviest Skandināvijas labo praksi 
vides pieejamības veicināšanai. 
Organizācija no programmas 
saņem atbalstu 3740 eiro apmērā 
jaunieša nodarbināšanai.

PAR PROGRAMMU “EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS”
Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas 
un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina 
sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo 
iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Noskaidrojiet nosacījumus, izlasot programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijas

Piesakieties
Kvalitātes zīmei

Sagatavojiet projekta pieteikumu 
un iesniedziet to tiešsaistē

Atlasiet savam projektam
atbilstošākos jauniešus Eiropas
Solidaritātes korpusa datubāzē

Saņemiet �nansējumu un īstenojiet projektu!

1.

2.

3.

4.

5.

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
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