Cēsu jaunieši apmaiņas projektā Spānijā

Decembra beigās noslēdzās biedrības “Youth for City – City for Youth” realizētais
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts
“Make the moment perfect” sadarbībā ar organizāciju “Fundación Escuela de
Solidaridad”, kas atrodas Spānijas pilsētā Granadā. Decembra beigās noslēdzās
biedrības “Youth for City – City for Youth” realizētais Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts “Make the moment
perfect” sadarbībā ar organizāciju “Fundación Escuela de Solidaridad”, kas atrodas
Spānijas pilsētā Granadā.
Par norises vietu tika izvēlēta Spānijas organizācijas komūna, kurā dzīvo dažāda
vecuma cilvēki, kuri ﬁnansiālu, emocionālu, veselības, vai citu iemeslu dēļ nespēj par
sevi parūpēties.
Projektā no katras organizācijas piedalījās 12 jaunieši un 2 līderi, kopā 28 dalībnieki.
Projekta ideja radās, pateicoties biedrības iepriekš īstenotajam projektam komūnā,
kura laikā dzirdētie dzīves stāsti jauniešos radīja pārdomas un lauza izveidojušos
stereotipus.
Šajā projektā iesaistot jaunus jauniešus, mērķis bija ar neformālās izglītības metodēm

internacionālā grupā veicināt iecietību un mazināt stereotipu ietekmi, izmantojot
mākslas metodes.
Jaunieši piecas dienas dzīvoja komūnā, kur iepazina tās vēsturi, cilvēkus un komūnas
nozīmi tiem. Jaunieši iesaistījās komūnas ikdienas darbos, strādājot kopā ar komūnas
iedzīvotājiem, izzinot viņu pieredzi dzīvojot komūnā un ārpus tās. Kā arī kopā ar
jauniešiem no komūnas nodevās dažādām mākslas aktivitātēm, zīmējot, rakstot un
citos veidos attēlojot savu redzējumu par komūnu un tās nozīmi.
Projekta noslēgumā tika rīkota projekta dalībnieku veidoto darbu izstāde komūnā, kur
ar savu redzējumu iepazīstināja komūnas iedzīvotājus un citus pilsētas viesus.
Atgriežoties Latvijā projekta ietvaros tika rīkots arī stāstu vakars, lai dalītos pieredzē ar
saviem vienaudžiem.
Paši jaunieši atzīst, ka projekts ir bijis ļoti vērtīgs, tā laikā izzinātie komūnas iedzīvotāju
stāsti ir raisījuši daudzas pārdomas, lauzuši dažādus iepriekš izveidojušos stereotipus,
kā arī likuši izvērtēt savu vērtību sistēmu un ieviest pozitīvas pārmaiņas savā
attieksmē pret līdzcilvēkiem, esot saprotošākiem, sniedzot atbalstu tiem, kam tas ir
nepieciešams un esot vērīgākiem pret sev apkārt notiekošo.
Projektā tapušais video apskatāms šeit - https://ej.uz/makethemomentperfect
Šis projekts tiek ﬁnansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Projekta Nr. 2018-2-LV02-KA105-002261

