Konkurss skolēniem
„VIENOTI VIDĒ”
IELŪGUMS
Projekta mērķauditorija: skolēni vecumā no 12-13 gadiem.
Projekta aktualitāte: Arvien aktuālāki kļūst jautājumi par cilvēka ietekmi uz
klimata pārmaiņām. Tiek meklēti dažādi risinājumi, kā samazināt radīto
negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Kā viens no šādiem risinājumiem
ir cilvēku ikdienas paradumu maiņa, taču bieži vien tas netiek darīts, jo
nepietiek informācijas un cilvēkiem trūkst motivācijas.

Projekta mērķis: veicināt jauniešu izpratni par klimata pārmaiņām un
veidiem, kā samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, mainot
ikdienas paradumus.
Projekta uzdevumi: sniegt jauniešiem informāciju par veselīgu dzīvesveidu,
lietderīgu enerģijas izmantošanu, ūdens resursu taupīšanu, iekštelpu gaisa
kvalitāti, atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā arī atkritumu apsaimniekošanu.
Visas plānotās aktivitātes ir vērstas uz izpratnes veidošanu caur teorētisko
pamatojumu un praktiskiem piemēriem. Visas apskatītās tēmas projekta
ietvaros ir maksimāli pietuvinātas ikdienas paradumiem un dzīvesveidam, lai
iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši varētu pielietot arī turpmāk ikdienā.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Projekta apraksts: realizējot projektu, jaunieši iegūs informāciju, ka klimata
pārmaiņas ir globāls jautājums, kas izriet no katra cilvēka ikdienas
paradumiem. Tā kā Eiropas Savienībā (ES) klimata jautājumi ir ļoti svarīgi un
Latvija ir viena no ES dalībvalstīm, tad jauniešos tiks veicināta Eiropas
pilsoniskā apziņa, caur izpratnes veidošanu par klimata jautājumiem. Projekta
realizācijas laikā jaunieši varēs aktīvi darboties un sevi radoši pilnveidot par
mūsdienās aktuālajiem vides jautājumiem. Tas sniegs ieguldījumu jauniešu
pasākumu atbalsta sistēmu kvalitātes paaugstināšanā un pilsonisko
organizāciju kapacitātes celšanā jaunatnes jomā, kā arī veicinās jauniešu
līdzdalību un aktīvu piedalīšanos klimata jautājumu risināšanā gan Latvijas,
gan Eiropas mērogā. Projekta galvenās prioritātes ir globālie vides izaicinājumi
un klimata pārmaiņas, kā arī jauniešu radošums un uzņēmīgums. Projekta
realizācijā tiks iesaistīti jaunieši no speciālajām izglītības iestādēm.
Projekta norise: Projekta ietvaros tiks rīkoti 4 reģionālie pasākumi un
noslēguma pasākums Rīgā. Reģionālie pasākumi tiek plānoti 2011.gada aprīlī maijā. Katru nedēļu pasākums tiks organizēts kādā no 4 pilsētām (Kuldīga,
Smiltene, Jelgava, Rēzekne). Noslēguma pasākums tiks rīkots Rīgā, kas plānots
maija vidū.
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