„Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne”
Apmācību programma mazākumtautību NVO pārstāvjiem

I.

Apmācību programmas veidotāji: Biedrība „Sadarbības platforma” ar Vācijas
vēstniecības finansiālu atbalstu

II. Apmācības programmas īstenošanas laiks: 2017.gada 20. līdz 23.jūlijam (kopējais
apmācību laiks - 4 pilnas dienas).
III. Apmācības programmas mērķis:
Apmācīt dažādu tautību NVO vadītājus un pārstāvjus sadarbībai ar Latvijas
dažādu tautību kopienām par Latvijas kultūru un tās mijiedarbi ar Latvijas
minoritāšu kultūrām veidojot starpkultūru dialogu.
Apmācību dalībnieki savām kopienām palīdzēs apzināties vietējo un nacionālo
kultūru kā izaugsmes resursu, stiprinās latviskās kultūras apziņu, veidos izpratni
par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas
sabiedrības veidošanā.
Apmācību dalībnieki pilnveidos zināšanas par kultūras daudzveidību un
sabiedrības saliedēšanu, kas kalpos par pamatu dažādu partnerību (latvieši –
mazākumtautību pārstāvji) iedibināšanai un attīstībai;
Dalībnieki gūs iedvesmu turpmākam darbam un iespēju satikt līdzīgi domājošos,
lai veidotu ilgtermiņa partnerības.
Dalībnieki gūs iedvesmu un informāciju par iespēju iesaistīties Latvijas valsts
simtgades programmas veidošanā un nodrošināšanā
IV. Apmācības programmas mērķgrupa:
Latvijas dažādu tautību pārstāvji (īpaši Rīgas reģiona pārstāvniecība)
V. Apmācītāju uzdevumi:
Kopā ar apmācības dalībniekiem attīstīt nevalstisko organizāciju sadarbību un
rosināt kopīgu iniciatīvu un projektu veidošanos.
VI. Apmācību saturs
Apmācības balstītas uz starpkultūru dialoga veidošanu, projektu izstrādes apguvi un
labās prakses iepazīšanu.
Apmācību tematiski veido:
1) Starpkultūru dialoga daudzveidība
2) Projektu izstrāde un īstenošana
3) Labās prakses piemēri
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VII. Apmācību īstenotāji un lektori
Eksperti par dažādām ar kultūru un sabiedrības saliedēšanu saistītām tēmām,
NVO un institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu Latvijas kultūras vēstnieku
absolventi, kuri dalīsies zināšanās un iegūtajā pieredzē.
Nosacījumi apmācību dalībniekiem
Jāpiedalās visās apmācību nodarbībās;
Jābūt gataviem iesaistīties praktiskajās nodarbībās;
Jābūt gataviem izstrādāt pārmaiņu projekta ideju un iepazīstināt ar to pārējos
programmas dalībniekus;
4. nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, lai izprastu lektora stāstījumu un varētu
kopā ar grupas biedriem veiktu dažādus radošos uzdevumus.

VIII.
1.
2.
3.

IX. Dalībnieku pieteikšanās un atlase
1. Dalība apmācības programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 30.
06.2017. nosūtot to uz e-pastu celma.lauma@gmail.com ;
2. Dalībnieku pieteikumus izvērtēs apmācību programmas īstenotāju pārstāvji;
3. Priekšroka tiks dota pieteikumu iesniedzējiem, kas pārstāv kopienu organizācijas
un sadarbību tīklus un kuriem ir iepriekšējā pieredze apmācības programmu
un/vai kopienu attīstības projektu īstenošanā;
4. Programmas īstenotāji apmācītāju apmācībām izvēlētos dalībniekus paziņos līdz
15.07.2017.
X. Apmācības programmas organizatoriskie jautājumi
1. Apmācības dalībniekiem tiek nodrošināta uzturēšanās un ēdināšana apmācību
norises vietās (apmācību norises telpas un naktsmītnes, ēdināšana);
2. Apmācību dalībnieki tiek nodrošināti ar visiem mācību materiāliem;
3. Apmācītāji nodrošina apmācībām nepieciešamos lektorus, ekspertus, nodarbību
un darba grupu vadītājus;
4. Apmācību dalībnieki paši organizē un nodrošina nokļūšanu uz apmācību norises
sākuma vietu (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) un atgriešanos mājās,
transportu uz vietas nodrošina Rīkotājs;
5. Ar apmācību saistītos organizatoriskos jautājumus un komunikāciju ar
dalībniekiem, lektoriem un ekspertiem nodrošina Lauma Celma (e-pasts
celma.lauma@gmail.com, mob.tālr. 29822258).
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