Noslēdzas projekts „Sadar ī a u radošu s kā eļš uz i tegrā iju u sa iedrī as
saliedētī u”
No 2014. gada 28. novembra līdz
. gada . jū ija
So iālās I ovā ijas Ce trs
īste oja projektu „Sadar ī a u radošu s kā eļš uz i tegrā iju u sa iedrī as
saliedētī u” Nr.: IF/
/ .a./ .
Projekta ietvaros tika realizētas aktivitātes:
1. valodas u i tegrā ijas kursi trīs Latvijas reģio os, ap ā ot 79 trešo valstu
valstspiederīgos (12 h ā ī u progra
a . Grupas tika orga izētas Liepājā, Ludzā
u Rīgā. Kursu oslēgu a latviešu valodas eksā e u kārtoja
ilvēki, no kuriem
A valodas pakāpi ieguvuši kursu dalī ieki, A
dalī ieki, B
dalī ieki, B
vie s dalī ieks, C dalī ieki, C vie s dalī ieks;
2.
izziņas pē pusdie as katrā reģio ā, iesaistot uzņe ošās sa iedrī as pārstāvjus.
Izziņas pē pusdie ās dalī ieki iepazi ās ga ar Latvijas kultūru, vēsturi, folkloru,
uzzi āja par iespējā dalī ai vietējos kultūras kolektīvos, ap eklēja i liotēku, kā
arī iepazīsti āja uzņe ošās sa iedrī as pārstāvjus ar savu kultūru, tādejādi vei i ot
izprat i u ieei teresētī u eklēt kopīgo, veidojot pa atu ilgter iņa i tegrā ijai;
3. Cēsīs, Rīgā u Jelgavā notika praktiskā radošu a dar ī as „Praktiskais radošu s
ez ro ežā ”, lai palīdzētu trešo valstu valstspiederīgajie iepazīties ar vietējo
azo uzņē ējdar ī u, iesaistoties ideju ģe erēša ā, savas pieredzes
i ple e tēša ā, tādejādi vei i ot lojalitāti u
īt es ze es piederī as sajūtu.
Dar ī ās piedalījās
dalī ieki. Ar la ās prakses pie ērie , kas izstrādāti
radošu a dar ī ās var iepazīties izdotajā ukletā u So iālās I ovā ijas Ce tra
ājas lapā (http://socialinnovation.lv).
Projekta īste oša a aplie i āja - i tegrā ijas u so iālās saliedētī as pro esa izšķiroši
ūtiska ir spēja odroši āt trešo valstu valstspiederīgo pil vērtīgu u aktīvu līdzdalī u
vietējās sa iedrī as ikdie as aktivitātēs. Tieši iesaistīša ās u sadar ī a ar vietējo kopie u
ir tās aktivitātes, kas pa udi a aktīvai valsts valodas u a io ālās kultūras apguvei u
iesaistei vietējās kopie as dzīvē. Projekta metodika tika veidota tā, lai dalī ieku iegūtās
zi āša as, pras es u iedves a oderētu e tikai projekta orises laikā, et arī ilgi pē
ta ikdie as profesio ālajā u perso īgajā pieredzē.
Esa ga darīti, ka projekts s iedzis ieguldīju u e tikai iesaistīto perso īgajā izaugs ē u
i tegrā ijas pro esā, et arī vietējo kopie u, pašvaldī u un arī reģio u attīstī ā.
Projekta „Sadar ī a u radošu s kā eļš uz i tegrā iju u sa iedrī as saliedētī u” īste oša a tiek
līdzfi a sēta % o Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo i tegrā ijas fo da u
% o valsts udžeta
līdzekļie .
Šī pu likā ija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo i tegrā ijas fo da at alstu. Par pu likā ijas
saturu at ild So iālās I ovā ijas Ce trs.

