Partnerības apli

Nordplus Adult projektu

sastāda četras Ziemeļvalstu – Baltijas

"Kultūras gidi aktīvām vecumdienām"
īsteno četri Ziemeļvalstu – Baltijas
valstu partneri laika posmā no 2013.
gada augusta līdz 2015. gada jūlijam.

valstu organizācijas, kas pārsvarā
sniedz neoficiālu izglītību mākslas un
kultūras jomā:





Dānijas pieaugšo mākslas un
kultūras izglītības nacionālā
asociācija
www.mof-dk.dk
Rites tautskola Latvijā
www.ritetautskola.org



Tartu tautskola Igaunijā
www.rahvaylikool.ee



Rumšiškes muižas brīvdabas
muzeja akadēmija Lietuvā
www.rmda.lt

Eiropas Parlaments ir izraudzījies 2012.
gadu par Eiropas gadu aktīvai
novecošanai un paaudžu solidaritātei.
Šis Nordplus Adult projekts ir balstīts
uz brīvprātības principiem, lai sniegtu
novecojošajiem iedzīvotājiem izglītības
iespējas mākslas un kultūras jomā.

Kultūras gidi aktīvām
vecumdienām

Projekta ideja ir apmācīt kultūras gidus
sociāli atstumtajiem vecākās paaudzes
pilsoņiem vietējās kopienās.

Partnerības dalībnieki piekrīt viedoklim,
ka viņu sabiedriskais pienākums ir
aizsniegt visas sociālās grupas un
veicināt visaptverošu kultūras
informētību ar idejas "pilsonis palīdz
pilsonim" palīdzību.
Papildinformācijai apmeklējiet projekta
mājas lapu:
http://nordplus-cultureguides.dk

Rites tautskola
Rites pagasts
Viesītes novads
Latvija, LV - 5228
Talrunis: +371 65 22 80 32
E-pasts: ritestautskola@inbox.lv
Majas lapa: www.ritetautksola.org

Nordplus Adult Project, 2013 – 2015

Uzdevumi

Rites tautskola

Projekta vispārējais uzdevums ir sniegt un stiprināt

šī projekta ietvaros var piedāvāt:

sociāli atstumto pensionāru piekļuvi mākslai un
kultūrai, tādā veidā veicinot viņu personības attīstību



sociālās aktivitātes cilvēkiem, kuri ir vai jūtas
vientuļi



mākslas un kultūras pieredzi gados vecākiem
cilvēkiem



sadarbību ar individuālām personām,
organizācijām un institūcijām Latvijas
dienvidrietumu reģionā

un socialo integrāciju.

Rites tautskolā un ar tās līdzdalību jau ir notikuši
dažādi sociālie pasākumi, piemēram, Bingo spēles,
kino pēcpusdiena u.c.
Ja jums ir kādas jaunas idejas par aktivitātēm
mākslas vai kultūras jomā, lūdzu sazinieties ar
vienu no mūsu kultūras gidiem:

Projekta ideja
ir uzlabot mākslas un kultūras dzīves
pieredzi sociāli atstumtajiem pensionāriem,
piesaistot brīvprātīgos kā "kultūras gidus".

Mirdza Trakina tālr. +371 26 32 23 18
Bingo spēle Neretas pansionātā

Rezultati
Jauna mākslas un kultūras mācību pieredze var

Merkis

atdzīvināt un izglītot cilvēkus, mainīt viņu dzīvi uz

Brigita Lāce tālr. +371 28 70 53 15
Lidija Ozoliņa tālr. +371 29 35 33 79
e-pasts:
lidija.ozolina@inbox.lv

labo pusi un uzlabot viņu attiecības ar citiem

"Kultūras gidu" projekta mērķis ir atrast

cilvēkiem un sabiedrību.

jaunus veidus šīs problēmas risināšanai,
iesaistot sabiedrību, lai saprotamā veidā
sniegtu mākslas un kultūras pieredzi šiem
sociāli atstumtajiem pensionāriem ar
dažādām vajadzībām.

Kino pēcpusdiena Rites tautskolā
Bingo spēle Neretas pansionātā

