Latgales reģionālā jaunatnes darba konference
“Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos”

IEVIRZI LATGALI!
2014.gada 26.septembris
Viesnīca “Dinaburg”, Dobeles iela 39, Daugavpils
Konference tiek organizēta ar mērķi apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales
plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

9.00

Reģistrēšanās

10.00

Atklāšana
Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūra, LR Izglītības un zinātnes ministrija,
Latgales plānošanas reģions

10.20

Iepazīšanās ar programmu, dalībniekiem, viesiem
Pasākuma moderators Valters Melderis

11.00

Jaunatnes darba daudzveidība. Interaktīva pieredzes apmaiņa

12.30

Pusdienas

14.00

Pašvaldību atbildība jaunatnes darba attīstībā
Atskats uz 2013.gada Nacionālā jaunatnes politikas foruma rezolūcijas un
rekomendāciju ieviešanu Latgales reģiona pašvaldībās.
Darbs grupās
Darba grupu ziņojumi

Moderēta diskusija zālē
16.30

Dienas kopsavilkums
Pasākuma moderators Valters Melderis

17.00

Noslēgums

Paralēli visas dienas garumā Konferences norises vietā darbosies:
Foto stūrītis! – iemūžini sevi un citus un sūti bildes uz ievaupe@gmail.com. Veidosim Konferences albumu
kopā!
Resursu punkts! – izvieto līdzi paņemtos materiālus, kas ir Tavā rīcībā un varētu būt noderīgi citiem jauniešiem,
jauniešu organizācijām un pašvaldībām. Resursu punktā tiks izvietots arī sludinājumu dēlis par aktuāliem
piedāvājumiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kur būs iespēja izvietot arī savu informāciju . Iesaisties!
Izmanto!
Top Filma! - visas Konferences norises laikā tiks nodrošināta filmēšana, lai pēc Konferences veidotu filmu. Ja
redzi videokameru, uzsmaidi! Ja Tevi vēlas intervēt – neatsaki, bet dalies un paud savu viedokli!
Twitterī ir spēks! - par aktuālāko pirms un Konferences norises laikā meklē www.twitter.com profilā @Ievirzi.
Informācijas izplatīšanai lūgums izmantot #Ievirzi.
Kontaktinformācija par Konferences programmu:
Ieva Upesleja, Konferences koordinatore, ievaupe@gmail.com,
Inese Šubēvica, biedrības Jaunatnes Līderu Koalīcija vadītāja, tālr. 29209607

Konferenci organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrību
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices
Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

