Rīgā, 2014. gada 12. maijā

Sludinājums par Projekta aktivitāšu vadītāju un psihologa atlasi

Biedrība “Latvijas Vācu savienība” izsludina pieteikšanos uz Projekta aktivitāšu vadītāju
un psihologa atlasi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta
„Kultūrorientācijas cikls „Kopīgais ceļš Latvijā!”” vajadzībām.
Projekta īstenošanas aktivitātes virsmērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu motivāciju un prasmes integrēties
Latvijas sabiedrībā, mazinot stereotipus un komunikācijas barjeras starpkultūru saskarsmē, attīstot un
pilnveidojot daudzpusīgas un Trešo valstu pilsoņiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.
Projekta specifiskais mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un kvalitatīvu Trešo valstu pilsoņu (t.sk.
neaizsargātāko grupu - sieviešu, bērnu un senioru) integrāciju Latvijā:
a) veidojot izpratni par Latvijas un Eiropas v ēsturisko un ģeopolitisko kontekstu, tās kultūras tradīcijām un
starpkultūru sadarbības veidošanās kritērijiem un būtiskajiem elementiem, kas ietekmē uzņemošās sabiedrības
un trešo valstu pilsoņu starpkultūru telpas atvērtību;
b) nodrošinot informatīva un cilvēciska atbalsta sniegšanu trešo valstu valstspiederīgo grupām – t.sk., ģimenēm
ar bērniem un jauniešiem, tajā skaitā, motivējot latviešu valodas pamatu apguvi, lai mazinātu viņu sociālo
izolēšanos un veicinātu pieņemšanas sajūtu latviskā vidē, kā arī veicinātu viņu pilnvērtīgāku piekļuvi
pakalpojumiem.

1. vakance: Aktivitātes Nr.1 diskusiju foruma „Labā ziņa Latvijai” vadītājs
Nr.1 diskusiju
Latvijai”

forums

„Labā

ziņa DL par programmas pilnveidošanu, sagatavošanu
un programmas atsevišķu sadaļu vadīšanu,
moderēšanu

Paredzamā līguma priekšmets un mērķi: Diskusiju forums "Labā ziņa Latvijai", kurā dalībnieki tiksies ar ekspertiem (viens
pieaicinātais eksperts Latvijas vēstures un etnisko jautājumu jomā; viens eksperts kultūras un nemateriālā mantojuma jomā; un viens
eksperts sabiedrības komunikāciju jomā) un diskutēs, kāda nozīme ir uz līdzdalību vērstas sabiedrības izveidošanā Latvijas pilsoņu un trešo
valstu pilsoņu kultūras telpas integrācijai, kādi ir savstarpējie ieguvumi. Diskusiju forum ā visi dalībnieki mēģinās iezīmēt konkrētus
savstarpējas sadarbības attīstības virzienus un konkrētus darbības modeļus.
Minētās aktivitātes rezultātā aktivitātes dalībniekiem (kopā 66 personām) būs iegūtas pamatzināšanas par mūsdienu sabiedrības integrācijas
modeļiem, kā arī mazināti stereotipi, komunikācijas barjeras un veicināta integrācijas izpratne. Dalībnieku ( t.sk. neaizsargātāko grupu sieviešu, bērnu un senioru) rīcībā būs ne tikai formālas zināšanas, bet arī iegūti jauni paziņas un jaunas iespējas un motivācija iesaistīties
vai pašiem veidot jaunas NVO vai citas organiz ācijas.
kvalifikācija:
ü

Augstākā izglītība

ü

Ilgstoša pieredze darbā ar sabiedrību, pasākumu vadīšanu, diskusiju vadīšanu

ü

Labas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas.
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ü

Padziļināta izpratne par sabiedrības integrācijas un iecietības jautājumiem.

ü

Izcilas komunikācijas spējas.

ü

Organizatoriskā darba pieredze.

2. vakance: Aktivitātes Nr.2 Runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav"s abas malas!"
vadītājs
Nr.2 Runātāju un dziedātāju klubiņš DL par programmas pilnveidošanu, nodarbību
"Daugav"s abas malas!"
izstrādi, sagatavošanu un vadīšanu, moderēšanu
Paredzamā līguma priekšmets un mērķi: Runātāju un dziedātāju klubiņa "Daugav"s abas malas!" dalībniekiem, neskatoties uz
dažādu valodas prasmju līmeni, tiks pielāgotas iespējas gūt vērtīgu informāciju par valodas pielieto šanu sadzīves situācijās Latvijā. Klubiņa
ietvaros tiks uzdoti interakt īvi uzdevumi, ko dalībnieki īstenos. Notiks valodas nodarb ības ar mūzikas elementiem. Piesaistītie eksperti, kuri
piedalīsies klubiņa „dibināšanā”, ar savu piemēru sniegs ieskatu bagātajā latviešu kultūras mantojumā, ko veidojuši dažādu tautību
pārstāvji. Klubiņā notiks vairākas "Iedvesmas stundas" - Latvijā pazīstama kultūras vēstnieka vizīte. Dziedātāju klubiņa dalībnieki,
pateicoties piesaistītajiem kultūras „vēstniekiem” uzzinās par Dziesmu svētku tradīcijām, par minoritāšu lomu to mūsdienu saturā, kā arī
tiks praktiski iepazīstināti ar mazākumtautību pašdarbības kolektīvu darbu, projekta dalībnieki tiks aicināti iesaistīties minētajās nodarbībās.
Minētās aktivitātes rezultātā aktivitātes dalībniekiem (kopā 66 personām) būs iegūtas jaunas un saistošas prasmes un iedrošinājums lietot
latviešu valodu sadzīvē un mudināt ikdienas pakalpojumu sniedz ējus (piemēram, pārdevējas veikalos) nevis pāriet svešvalodā, bet turpināt
sarunu valsts valodā. Tādējādi projekts veicinās valsts valodas lietošanas nostiprinājumu publiskajā vidē.
Nr.2 Runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav"s abas malas!" programmas vad ītāja kvalifikācija:
ü

Augstākā izglītība

ü

Ilgstoša pieredze darbā ar sabiedrību, pasākumu vadīšanu, diskusiju vadīšanu

ü

Labas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas.

ü

Padziļināta izpratne par sabiedrības integrācijas un iecietības jautājumiem.

ü

Izcilas komunikācijas spējas.

ü

Organizatoriskā darba pieredze.

3. vakance: Aktivitātes Nr.3 bērnu pulciņš „Pastalu zemē” vadītājs
Aktivitāte Nr.3 bērnu pulciņš „Pastalu DL ar pedagogu
zemē”
izstrādātāju

/

pulciņa

programmas

Paredzamā līguma priekšmets un mērķi: Bērnu pulciņā "Pastalu zemē" mērķa grupas bērni vecumā no 3-14 gadiem iepazīs un
mācīsies par Latvijas kultūras un tradicionālajām bagātībām, kā arī praktiski iepazīsies ar citu tautu kultūru un valodu. Pulciņa ietvaros
notiks gan radošās nodarbības, gan interaktīvs priekšnesums bērniem "Ābeces brīnumi", kopīga krāsojamās grāmatas izstrāde, radošās
zinātnes nodarbība, kā arī pasākums, kurā bērni iejutīsies dažādu minoritāšu lomās.
Aktivitātē Nr.3 piedalīsies 35 mērķa grupas dalībnieki (t.sk. Trešo valstu pilsoņu bērni, nepilsoņi un Latvijas pilsoņi)
Pedagoga kvalifikācija:
ü

Augstākā izglītība pedagoģijā vai līdzīgi
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ü

Ilgstoša pieredze pedagoģiskajā darbā ar bērniem

ü

Labas latviešu, krievu valodas zināšanas.

ü

Izpratne par sabiedrības integrācijas un iecietības jautājumiem.

ü

Labas komunikācijas spējas.

ü

Organizatoriskā darba pieredze.

4. vakance: Aktivitātes Nr.3 bērnu pulciņš „Pastalu zemē” pedagogs/psihologs
Aktivitāte Nr.3 bērnu pulciņš „Pastalu DL ar pedagogu/ psihologu un nodarbību
zemē”
vadītāju
Paredzamā uzņēmuma līguma priekšmets un mērķi: Bērnu pulciņā "Pastalu zemē" mērķa grupas bērni vecumā no 3-14 gadiem iepazīs
un mācīsies par Latvijas kultūras un tradicionālajām bagātībām, kā arī praktiski iepazīsies ar citu tautu kultūru un valodu. Nepieciešams
veicināt veiksmīgu starpkultūru dialogu Projekta īstenošanas norises vietā, sniegt konsultācijas Projekta dalībniekiem un īstenotājiem par
konfliktu risināšanu un konstruktīvu dialogu iespējām
Pedagoga/ psihologa kvalifik ācija:
ü

Augstākā izglītība psiholoģijā vai students

ü

Labas latviešu, krievu valodas un vēl vienas svešvalodas zināšanas.

ü

Izpratne par sabiedrības integrācijas un iecietības jautājumiem.

ü

Labas komunikācijas spējas.

ü

Labas organizatoriskās spējas

Aktivitāšu norise un laiks: Latvija, iespējamie datumi: 5.-9. jūnijs, viesu nams ārpus Rīgas
Aktivitāšu darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

Pieteikšanās uz atlasi notiek līdz š.g. 19. maijam plkst.16.00, sūtot savu CV uz
epastu: kopigais.cels@gmail.com vai iesniedzot personīgi. Kontaktpersona: projekta
asistente Aina Balaško, tel. 29297823, epasts: aina.balasko@gmail.com.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem
75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.
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