Iespēja jauniešiem piedalīties apmācībās

Jaunieši no visas Latvijas līdz 18. janvārim tiek aicināti pieteikties Latvijas-Šveices
sadarbības programmas apmācībām pilsonisko prasmju attīstīšanai “Tava balss”, kas
no 2017. gada 27. līdz 29. janvārim notiks viesu namā “Ezernieki”, Līgatnes novadā.
Ko nozīmē būt aktīvam pilsonim? Kas ir līdzdalība un kā Tu vari iesaistīties? Kā
politiskie procesi ietekmē Tavu ikdienas dzīvi? Ja vēlies uzzināt atbildes uz šiem un vēl
daudziem citiem jautājumiem, piedalies apmācībās jauniešiem pilsonisko prasmju
attīstīšanai „TAVA BALSS”, kas notiks no 2017. gada 27. līdz 29.janvārim viesu
namā „Ezernieki”, Līgatnes novadā. Šajās apmācībās varēsi vairāk uzzināt par
dažādiem veidiem, kā vari būt aktīvs pilsonis un līdzdarboties - gan darbojoties
neformāli kopā ar citiem jauniešiem (skolā, vietējā kopienā), gan arī piedaloties
demokrātiskajos procesos un vēlēšanās, kā arī izpratīsi, kādi ieguvumi no tā var būt
Tev pašam un apkārtējiem. Apmācībās būs iespēja arī attīstīt kritisko domāšanu un
analizēt pieejamo informāciju, kā arī varēsi uzzināt, kā motivēt un aktīvāk iesaistīt
citus jauniešus sevis pilnveidošanā un labākas sabiedrības veidošanā. Pieteikšanās
apmācībām līdz 18. janvārim, aizpildot pieteikumu šeit -http://ejuz.lv/tavabalss.
Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 20. janvārim.
Dalībnieki: jaunieši no visas Latvijas, vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Apmācības
paredzētas 22 dalībniekiem. Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras apmācītāji Ginta Salmiņa un Ieva Grundšteine. Apmācības notiks pilnas 3
dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir
BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices

sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību
izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga
Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv. Apmācības organizē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais
fonds” (JSPA sadarbības partneris) Latvijas un Šveices sadarbības programmas
"Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas
lapā: www.jaunatne.gov.lv Informāciju sagatavoja: Līga Siliņa Nodibinājums "Baltijas
Reģionālais fonds”

