Projekts

“PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Programma,
pasākums
Fonds
Atbildīgā institūcija
Projekta ieviesējs
Stratēģiskie partneri

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības
programma „Izaugsme un nodarbinātība”.
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Izglītības un zinātnes ministrija
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
Valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri,
sociālie partneri un uzņēmēji, kurus Projekta īstenošanā iesaistījis sadarbības
partneris
Salas novada pašvaldība

Sadarbības
partneris
Specifiskais atbalsta
mērķis
Projekta mērķis

Mērķa grupas
jaunietim
paredzētais atbalsts

Projekta mērķa
grupa
Īstenošanas laiks
ESF kopējais
finansējums

SAM 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un
DARI!” Nr. 8.3.3.0./15/I/001 īstenošanā
Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības
aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
1. Veikt jaunieša profilēšanu, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto
izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, izstrādāt
individuālu pasākumu programmu, kas sastāv no četrām obligātajām
komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība,
iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. Noslēgta vienošanās par dalību individuālās pasākumu programmas
īstenošanu projekta ietvaros;
4. Īstenota individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem, kas var ietvert
šādas aktivitātes: regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 st. mēnesī),
motivējot sekmīgi pildīt individuālo pasākumu programmu, veicinot
mācīšanās mērķu sasniegšanu; individuālas konsultācijas, iesaistīties dažādās
individuālās pasākumu programmu paredzētās aktivitātēs; neformālās un
ikdienas mācīšanās aktivitātes; speciālistu konsultācijas; sporta un brīvprātīgā
darba aktivitātes, iesaisti NVO, kultūras pasākumos un jauniešu centra
aktivitātēs, projektos; ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse
uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara); iesaisti
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu
No 2016. gada 26. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim
26591,40 EUR

Programmas vadītāja

projektu vadītāja Ligita Kadžule, e-pasts: projekti@salas.lv mob.tel.25460441

