
Projekta Ļauj gaismai plūst (Let the Light Flow) apraksts

Ierosinātāja nosaukums: Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs
Projekta iesniedzējs: House by Phaos (Grieķija)
Finansēšanas avots: Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2

(KA2) Sadarbības partnerība skolu sektorā
Projekta indikatīvais
īstenošanas termiņš:

2022.gada 10.jūnijs – 2022.gada 30.septembris

Projekta kopējās
izmaksas:

2 880 euro

Projekta ārējais
līdzfinansējums:

2 880 euro

Pašvaldības
līdzfinansējums:

0 euro

Kopsavilkums par
projekta ietvaros
veicamajām darbībām
(aktivitātēm) un
sasniedzamajiem
rezultātiem:

Projekta ietvaros tiks organizēta plānošanas vizīte 1 personai un
sadarbības apmaiņa 5 skolas jauniešiem, 1 grupas vadītājam un 1
zīmju valodas tulkam.
Projekta mērķis – Paaugstināt jauniešu ar ierobežotām iespējām
motivāciju izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus un nākotnē
plānot savas uzņēmējdarbības iespējas.
Projekta ietvaros tiks risināti jautājumi par jauniešu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanu darba tirgū. Paredzēts:
* Atbalstīt jauniešus sociālās uzņēmējdarbības izpratnes
veidošanā ne tikai savā valstī, bet arī Eiropas un starptautiskā
līmenī.
* Atbalstīt jauniešus, tostarp jauniešus ar ierobežotām iespējām,
kuri piedalīsies šajā jauniešu apmaiņā, attīstīt zināšanas un
kompetences, kas var palīdzēt viņiem veidot sadarbību un attīstīt
savus uzņēmumus, kā arī uzlabot savas pozīcijas darba tirgū.
Projekta sasniedzamie rezultāti:
• Stiprināta jauniešu aktīvas līdzdalības sajūta, īpaši motivējot
viņus;
• Radīta piemērota un droša vide, kurā jaunieši var strādāt
kopā viņus interesējošo jautājumu risināšanā un aktīvi piedaloties
pasākumos;
• Attīstīta kritiskā domāšana, iniciatīvas izjūta, spēja analizēt
vajadzības un sava atbildības sajūta, piedaloties pasākumos
sabiedrības labā;
• Sadarbības attīstība starp partnerorganizācijām, lai tās varētu
uzlabot/attīstīt savu starptautisko darbību un spēju sadarboties
starptautiskā/starpkultūru kontekstā;
• Partnerorganizāciju kapacitātes attīstība, atbalstot jauniešus,
ar kuriem viņi strādā, īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, lai
attīstītu kompetences personīgajā un profesionālajā jomā,
sabiedriskajā un sociālajā līmenī;
• Attīstītas iemaņas un spēja pielāgoties realitātei ne tikai
sabiedrībā, kurā jaunieši dzīvo ikdienā, bet arī plašākai sabiedrībai.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks

Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 30.06.2022. lēmumam
Nr.396 (protokols Nr.12, 15.§)


