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IESAISTIETIES!
> Ja esat skolotājs vai sociālais darbinieks,
kas vēlas organizēt pasākumu ar iedvesmas
personu līdzdalību savā kopienā;
> ja vēlaties piedalīties kā iedvesmas persona
> vai ja esat jau īstenojis līdzīgu iniciatīvu...

Sazinieties ar attiecīgo "Erasmus+" valsts aģentūru, lai uzzinātu,
kādas ir pieejamās iespējas: ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/contact/national-agencies_lv

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
> Iedvesmas personas piedalās brīvprātīgi.

?

> "Erasmus+" valstu aģentūras drīkst pielāgot
iniciatīvu valsts kontekstam.
> "Erasmus+" valstu aģentūras drīkst izmantot
"Erasmus+" finansējumu, lai palīdzētu segt ar
šo iniciatīvu saistīto pasākumu ceļošanas un
organizatoriskās izmaksas.
> Iedvesmas personas var iesaistīt arī, īstenojot
"Erasmus+" atbalstītus sadarbības projektus;
šeit ietilpst arī pieteikumi, kas iesniegti
atbilstoši "Erasmus+" uzaicinājumiem iesniegt
priekšlikumus (ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls_lv).

“Erasmus+”
atbalstītas
iniciatīvas

Čehija ir
atlasījusi "Lielisko septītnieku"
- septiņas iedvesmas
personas, kuru stāsti tiek
stāstīti sociālajos plašsaziņas
līdzekļos un saistītos
pasākumos.
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Francijā, Bordo, 2017. gada
beigās tika īstenota
darbība, kurā tika atlasīti
un apmācīti "Erasmus+"
pilsonības vēstneši
sadarbībai ar skolēniem,
apvienību biedriem un
sporta klubiem, izmantojot
novatoriskas un līdzdalību
veicinošas pieejas.
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Grieķijā iniciatīva ir pārbaudīta
nelabvēlīgā situācijā esošos
reģionos, un 2017. gada septembrī
Komotinē un Joanninā tika
organizēti vietēja mēroga pasākumi,
kuru laikā pamatizglītības, vidējās
izglītības un profesionālās izglītības
skolotāji, kā arī potenciālās
iedvesmas personas piedalījās
apmācībā.

Iedvesmas
persona ir...
>p
 ersona, kuru
apbrīno
>p
 ersona, kura rāda
piemēru
>p
 ersona, kuras
stāsts var
iedvesmot
jauniešus, kam
vajadzīgs padoms

IEDVESMAS PERSONAS
ir atrodamas visos sabiedrības slāņos
un profesionālajās jomās. Dažkārt
iedvesmas personas ir veikušas neierastu
ceļu, atklājot savu patieso aicinājumu.
Bieži vien personas ir pārvarējušas
būtiskus šķēršļus, kas palīdzējuši augt un
kļūt izturīgam.
Viņu pieredze var noderēt kā piemērs
jauniešiem, kuri cenšas atrast vietu
sabiedrībā vai kuriem ir vilinājums iet pa
vieglāku ceļu.
Uzrunājot citus, iedvesmas personas
> iedvesmo cilvēkus attīstīties, būt
noteicējiem pār savu dzīvi, un pozitīvi
iespaidot cilvēkus ap viņiem;
> mudina iesaistīties sabiedrības dzīvē,
palūkoties atšķirīgi uz sevi un savu
vietu sabiedrībā.

Kāpēc vajadzīga
iedvesmas personu
iniciatīva?

Eiropa saskaras ar pieaugošu
nevienlīdzību un vardarbīga ekstrēmisma
draudiem, tāpēc ļoti svarīgi ir izcelt
tādas kopīgas Eiropas vērtības kā demokrātija, solidaritāte un
cilvēktiesību ievērošana. Šī iniciatīva stiprina sociālo iekļaušanu,
starpkultūru izpratni un kritisko domāšanu. Tādu iedvesmojošu
piemēru sniegšana, kas padara kopīgas vērtības par ikdienas
dzīves sastāvdaļu, var palīdzēt Eiropai veidot turīgu, iecietīgu un
iekļaujošu sabiedrību.

“Erasmus+”
atbalstītas
iniciatīvas
Itālijas iniciatīva "Sapņu
personība", ko uzsāka
2017. gada aprīlī, vērš
uzmanību uz veidiem, kā
pasargāt jauniešus no
sociālās atstumtības,
lai nepieļautu viņu
radikalizāciju,
iepazīstinot ar
iedvesmas personām,
kas var palīdzēt
iedvesmot viņus un
iedrošināt pārvērst
sapņus īstenībā.
2017. gadā norisinājās
divi pasākumi —
Apūlijā (par baiļu
pārvarēšanu) un Milānā
(par vardarbības un
radikalizācijas kaitīgās
iedarbības risku
tiešsaistē).

PRAKSĒ...
Ar "Erasmus +" programmas atbalstu, Eiropas
Komisija ir izveidojusi tīklu, kas ļauj vietējām
ieinteresētajām personām aicināt iedvesmas
personas dalīties pieredzē ar jauniešiem un
motivēt viņus pārvarēt ikdienas problēmas.
"Erasmus+" valstu aģentūras īsteno šo iniciatīvu
"Erasmus+" programmas dalībvalstīs vai nu
pašas, vai sadarbībā ar vietējiem partneriem.
Mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk
iedvesmojošu personību dialogā ar
mērķauditorijām dažādos kontekstos, neradot
finansiālus un administratīvus šķēršļus
iesaistītajām kopienām.

Austrumlietuvā (proti, tādās pilsētās kā
Visaginā un Šaļčininkos) 2017. gada vasarā
iedvesmas personas dalījās atziņās, ko tās
guvušas savas jaunības vissarežģītākajos
brīžos, par profesijas izvēli un par Lietuvas
un Eiropas pilsonības nozīmi.
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