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Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās sadarbības
Projekta mērķis
partnerības projekta mērķi:
dažādu valstu pašvaldības institūcijām apkopot labo praksi atkarību
novēršanas, atkarīgo vielu (narkotikas, alkohols, smēķēšana u.c.) izplatīšanas
nepieļaušanā izglītības iestādēs un bērnu, jauniešu vidū; izstrādāt un dalīties
ar inovatīvām mācību un audzināšanas metodēm un aktivitātēm; izglītot
vietējo sabiedrību un veicināt savstarpējas sadarbības pasākumus šajā jomā;
stimulēt jauniešus izvēlēties kā alternatīvu veselīgu dzīvesveidu, sporta
aktivitātes.
Projektu koordinē Kirikales pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija) un
Projekta apraksts
projekta partneri ir Skandiano pašvaldība (Itālija), Santa Maria da Feiras
pašvaldība (Portugāle). Jauniešu pasargāšana no kaitīgiem ieradumiem
iespējama sadarbojoties starp skolēnu, skolu, ģimeni, valsts un pašvaldības
iestādēm, nevalstisko sektoru. Atkarību ietekmes mazināšana iedalāma 3
posmos: vielu pieejamības, piegādes novēršana, pieprasījuma samazināšana,
ārstēšana un rehabilitācija. Projekts piedāvās virkni darbību, risinājumus,
kurus var īstenot izglītības iestādēs. Projektā tiks akcentēts kā bērniem un
jauniešiem apzināti izvēlēties veselīgu dzīvesveidu. Veicināt „pozitīvu
atkarību” nodarbojoties ar sportu, interešu izglītību un citām saskarsmes un
pašpilnveides jomām. Projekta darbības rezultātā tiks izpētīta tiesiskā joma
šajā jautājumā, starptautiskās sadarbības iespējas, labās prakses pārņemšana
profilakses darbā, vietējās sabiedrības iesaistīšana. DPIP speciālistiem (bērnu
tiesību aizsardzības, veselības veicināšanas koordinators, juridiskās jomas
jautājumos) un administrācijai būs iespēja pilnveidot savu pieredzi, turpināt
tālākizglītību. Projekta metodiskais rezultāts būs brīvi pieejams plašam
interesentu lokam. Daugavpils pašvaldības 3 jauniešiem būs apmaksātā
dalībā Eirāzijas 38.maratonā Stambulā.
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: projekta kopējais
Projekta izmaksas
finansējums – 19 700.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro).
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki un pilsētas izglītības
Projekta mērķa grupa
iestāžu skolotāji, kas strādā atkarību profilakses jomā, kopā 19 mobilitātes.
1.Starptautiskas sanāksmes visās projekta dalībvalstīs.
Projekta aktivitātes
2. Skolu jauniešu dalība Eirāzijas 38.maratonā Stambulā, 2017.g.novembrī.
2. Kopīga metodiskā materiāla izstrāde darbam pašvaldībās, lai novērstu
jauniešu iesaistīšanos pretlikumīgās un veselību postošās atkarībās un
veicinātu pievēršanos veselīgam dzīvesveidam.
3. Projekta publicitāte starptautiskā līmenī un pasākumi citu Daugavpils un
Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai, izstrādātā materiāla un
metodikas popularizācija.
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