Apmācība jauniešiem ar invaliditāti

Jaunieši ar invaliditāti vecumā no 18-30 gadiem aicināti pieteikties uz 4 dienu
neformālās izglītības apmācību "Neatkarīga dzīve no ES skatījuma". 4 dienu laikā
dalībniekiem ar dažādu neformālo izglītības metožu palīdzību būs iespēja:
iepazīt Neatkarīgas dzīves konceptu
salīdzināt Neatkarīgas dzīves iespējas Latvijā un citās Eiropas valstīs
iegūt informāciju par dažādiem "interešu aizstāvības" rīkiem, to izmatošanu un par
iespējām jauniešiem vietējā un Eiropas līmenī
satikt jauniešus ar invaliditāti no dažādiem Latvijas reģioniem
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INFORMĀCIJAI: Neatkarīgas dzīves koncepta pamatā ir cilvēku ar invaliditāti tiesības
izdarīt izvēli jautājumos, kas skar viņa/viņas personīgo dzīvi, tādā pašā mērā kā
ikvienam sabiedrības loceklim. Dalībnieki: 10 jaunieši ar invaliditāti Laiks: 15.-18.
jūnijs 2016 Vieta: viesnīca "Baltvilla" (Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes
novads, LV-2164, Latvija, www.baltvilla.lv) Darba valoda: Latviešu Pieejamība:
Viesnīca ir pieejama arī dalībniekiem ratiņkrēslos, ir iespējams ņemt līdzi savu
asistentu (organizētāji segs asistenta ceļa, viesnīcas un ēdināšanas izmaksas
apmācības laikā), nepieciešamības gadījumā tiks organizēts speciālais transports no
Rīgas uz projekta norises vietu un atpakaļ. Dalības maksa: dalības maksa nav
paredzēta, bet dalībniekiem jābūt gataviem segt ceļa izmaksu starpību, ja kopējās ceļa
izmaksas pārsniedz 6 EUR. ŠĪ APMĀCĪBA IR DOMĀTA TIEŠI TEV, JA ESI JAUNIETIS:
vecumā no 18 - 30 gadiem;
●

ar latviešu valodas zināšanām līmenī, lai varētu pilnībā piedalīties apmācību
programmā;
ar interesi par apmācības tēmu un motivāciju pielietot apgūto praksē pēc
apmācībām;
esi gatavs veikt uzdevumus pirms apmācības (tiks paziņoti ne vēlāk kā nedēļu pirms
apmācībām), kā arī piedalīties izvērtēšanas procesā pēc apmācības;
esi motivēts aktīvi piedalīties visā apmācību programmā;
bez pieredzes līdzīgos projektos (šādiem dalībniekiem tiks dota priekšroka);
ar pamata zināšanām angļu valodā, bet šis aspekts nebūs noteicošais dalībnieku
atlasē
Projekts tiek finansēts no Eiropas Padomes un Eiropas Jaunatnes Foruma līdzekļiem.
Dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi 6 EUR apmērā uz apmācības norises vietu un
atpakaļ, viesnīcas un ēdināšanas izmaksas apmācības laikā, kā arī apmācību materiāli.
Ja vēlies piedalīties apmācībā, sūti aizpildītu pieteikuma anketu uz
neatkariga.dzive@gmail.com līdz 2016. gada 20. maijam! Dalībnieku atlases
rezultāti tiks paziņoti individuāli pēc 2016. gada 28. maija. Jautājumu gadījumā droši
raksti - neatkariga.dzive@gmail.com Ankteta Programma
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