Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 15. jūnijs
10.00-20.00
10.00

Tikšanās un izbraukšana no Dzirnavu ielas 53-2, Rīgā
Iepazīstināšana ar semināru cikla programmu, reģistrēšanās (pa ceļam)
Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte

11.00

I Projekta ideja:
 Kas ir projekts – projekta vadības cikls;
 Projekts – pārmaiņu radītājs;
 Kā rodas idejas – ideju radīšanas metodes, radoša pieeja;
II Projekta rāmis:
 Problēmu cēloņu identificēšanas metode;
 Cēloņu un seku, projekta ietekmes definēšanas metode;
 Situācijas analīzes metodes;
 Aktivitāšu definēšana, aprakstīšana;
 Mērījumi projektā – darbības un ietekmes rezultāti, indikatori.

14.00

Pusdienas

16.00

Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte
III Projekta komunikācija:
 Projekta publicitāte;
 Komunikācijas kanāli un veidi;
 Projekta iesaistītās puses, to vajadzības;
 Mērķgrupu apmierinātības vērtēšana;
 Efektīvas komunikācijas pamatprincipi.
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu
segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem
(25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 16. jūnijs
11.00-20.00
Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte
11.00

IV Projekta resursi:
 Projekta budžeta izstrāde, budžeta pozīcijas un to summas;
 Izmaksu efektivitātes noteikšana;
 Laika plānošana projektā, efektīva izmantošana;
 Cilvēkresursi – projekta personāls, prasības;
 Komandas nozīme projektā;
 Projekta riski un to novēršana.

14.00

Pusdienas
Finansējuma piesaiste NVO projektu īstenošanai

16.00

Renāta Petrova, biedrība “Radošās Idejas”, projektu speciāliste
 Erasmus+
 Radošā Eiropa
 Eiropa pilsoņiem
 u.c. programmu iespējas

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu
segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem
(25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

