Valmieras integrētā bibliotēka
2015. gada 20. februāris,
Valmiera

Vidzemes Strukturētā dialoga Reģionālās konferences
ideju apkopojums

1) Neformālas tikšanās un diskusijas jauniešiem ar lēmumu pieņēmējiem, kopīgi
pasākumi( sporta spēles, talkas).
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju kopīgs darbs pie finansējuma (naudas) piesaistīšanas
sporta spēļu organizēšanai un realizēšanai, kas progresēs kopīgu jauniešu un lēmumu
pieņēmēju sadarbību turpmāk dažādu projektu kopīgajā realizācijā un izstrādē.
• Persona/as, kura ir kā pozitīvais piemērs
• Pikniks- saruna pie dabas
• Koordinators
• Tehniskais nodrošinājums
• Iedvesmoti jaunieši
• Reklāma
• Finansējums
• Transports
• Pasākuma skaņošana
2) Pikniks ziemā ar pievienoto vērtību
• Pikniks – neformāli, brīvā dabā kopā ar jauniešiem un iedvesmojošu personu.
• Neiekdienišķi apstākļi – ziema.
• Rezultāts – Iedvesmoti jaunieši.
3) Zibakcija “Klauni aicina sportot”
• Rezultāts – Iedvesmoti jaunieši.
Katrs dalībnieks – klauns demonstrējot konkrētu sporta veidu aicina līdzdarboties.
4) Jaunie biznesmeņi un jauniešu līderi dalās savā pieredzē ar jauniešiem.
Neformāla tikšanās ar deputātiem mežā pie ugunskura (ar izdzīvošanas elementiem; 2
dienas)
• Jauniešiem un deputātiem
• Vasarā
• Saliedēti jaunieši un deputāti
• Pa dienu aktivitātes, vakarā sarunas par aktualitātēm
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Jauniešu – kas aptaujas aktuāli
Jaunieši
Deputāti
Neformāla vieta
Sabiedriskās attiecības, komunikācija

•
•

Ēdināšana
Moderators

•
•
•

3. Uzmācīgas reklāmas + ielu aktivitātes.
ielu vingrošana
iesaistīt maznodrošināto sabiedrības daļu.

5) Neformāla tikšanās ar neformālu moderatoru. “OPEN SPACE” metode
• Deputāti
• Jaunieši
• Iedzīvotāji
• Jautājumi, atbildes
• Rezultāts
• Turpinājums sekos.
6) “Cilvēki krēslos”
• Tilts starp jauniešiem un deputātiem.
• KAS? Jaunieši un deputāti.
• KUR? Novada dome un atbildes vizīte jauniešu centros.
• KĀDS REZULTĀTS? Notikusi satuvināšanās; izprastas vajadzības.
7) “Mazs cinītis bliež augšā”
• Mini projektu konkurss jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.
• KAS? Biedrības. Izveidota konkursa VK, kurā ietilpst pašp., dep., Jc, JLS, NEET.
• KUR? Novada robežās. Preses konference izcirtumā. Visi sēž un celmiem.
• Kāds rezultāts? Atbalstītas idejas, veicināt līdzdalību. Neformāla atmosfēra, visi
vienlīdzīgi.
8) Skola kā informācijas avots par jauniešiem aktuālām iespējām – projekti, prakses
vietas utt.
Lai, piemēram, skolas twiteris retvītotu visdažādāko informāciju par projektiem, biedrībām
un daudz ko citu, lai jaunieši varētu iesaistīties.
Lietas,lai notiktu pasākums:
• Biedrības
• Attieksme. (gan NVO, gan augstāk stāvošajiem)
• Finanses
• Darbošanās
• Projekti
• Idejas
• Sadarbība
• Strukturētā domāšana (izstrādāt statēģiju)
9) Politikas diena. Notiek izglītības iestādēs projekta nedēļas ietvaros.
Auditorija: skolēni, skolotāji, vecāki
Rezultāts: atpazīstamība politiķiem, izglītojoši auditorijai.
Rekomendācijas:
1. Skolās veidot darbus/ programmas par novada politisko dzīvi.
2. Veicināt atpazīstamību
3. Politikas skolotājus un citus skolotājus apmācīt par aktivitātēm politikā.
Norise:
1. Skolēni izstrādā pētījums
2. Politiķi prezentē aktualitātes novadā.
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