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Ja gribi kaut ko mainīt savā kopienā, organizācijā vai dzīves vietā, 
ja Tev ir motivācija to darīt, bet pietrūkst iedrošinājuma, zināšanu vai prasmju, 

ja Tevi interesē, kā labāk sadarboties ar cilvēkiem no citām kultūrām,  
ar atšķirīgām pieredzēm un uzskatiem un 

ja vēlies attīstīt sadarbības iespējas ar citu valstu organizāciju un kopienu 
pārstāvjiem, 

AICINĀM Tevi kļūt par projekta „DARBĪGĀS KOPIENAS” LĪDERI 
 
 

 
“Darbīgās kopienas” ir British Council pārstāvniecības Latvijā projekts, kas Latvijā ievieš 
starptautiski atzītu izaugsmes programmu  „Active Citizens”. 
 
„Active Citizens” ir British Council izaugsmes programma, kas uzsākta 2009. gadā un šobrīd 
tiek realizēta 68 valstīs. Tās mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa 
attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidot 
vietēja un starptautiska mēroga platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai 
risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.  
Vairāk par programmu “Active Citizens” šeit.  

 

 
Projekts Latvijā atbalsta iedzīvotāju aktivizēšanos multilingvistiskās kopienās, sava 

potenciāla apzināšanos un tā īstenošanu sabiedrības labā. 
 
Projekts “Darbīgās kopienas” nodrošina trīs aktivitāšu posmus: 

1. Izglītības programma kopienu līderiem.  
Nodrošināsim apmācības pieredzējuša starptautiska trenera vadībā par: 

a. indivīda lomu sabiedrībā un piederību kopienai;  
b. kopienas projektu plānošanu un attīstību, balstoties uz pašizziņu, 

saikņu ar notiekošajiem procesiem vietējā, reģionālā un globālā līmenī 
apzināšanos;  

c. sadarbību ar citu kultūru, citu uzskatu, citu pieredžu pārstāvjiem. 

2. „Darbīgo kopienu” projekti, kurus plāno un ievieš kopienu līderi ar kopienu 
pārstāvjiem, balstoties uz izglītības programmā iegūtajām zināšanām un 
prasmēm. 

3. Dalība starptautiskos pasākumos un tīklošanās iespējas ar dalībniekiem no 
citām projekta valstīm; iespēja mācīties no citu valstu labajiem piemēriem un 
veidot sadarbību starp dažādām organizācijām un valstīm. 

 

Ja esi motivēts ieguldīt savas zināšanas, prasmes un laiku savā un kopienas attīstībā, 
veicinot pozitīvas pārmaiņas, kļūsti par līderi un piedalies apmācībās! 

 
 
 

https://www.britishcouncil.org/active-citizens
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Apmācības notiks 14. - 18. maijā Rīgā angļu valodā. Uzturēšanās (naktsmītnes) un 
ēdināšana tiks nodrošināta, dalībniekiem būs jāsedz transporta izmaksas līdz/no 
apmācību vietas. 
 
Apmācību laikā dalībnieki tiks aicināti plānot gūto zināšanu un prasmju tālāknodošanu 
(multiplicēšanu) savas kopienas vai organizācijas ietvaros un kopā ar interesentiem 
izstrādāt neliela mēroga kopienu attīstības projektus.  
 
Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma anketu līdz 2019. gada 3. maijam.  
ANKETA ŠEIT  

 

 
 
 
Vairāk informācijas: 
Kristīne Ļeontjeva 
Projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja   
Mob. tālr.: + 371 29346386 
E-pasts: Kristine.Leontjeva@britishcouncil.lv 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvMjqalF6q6BUY4N7mPsCi3YuX0ukruPUVEQ44xlvyvVdWGw/viewform?vc=0&c=0&w=1

