Projekta partnerība

Nordplus Pieaugušo izglītības projekts

ietver sešās organizācijas no četrām valstīm, no
kurām divas ir nacionāla mēroga kultūras organizācijas un četras darbojas tālākizglītības
jomā.

ar nosaukumu "Koprade sadarbībā ar kultūras
menedžeriem un brīvprātīgajiem” (CO-OP) ir
divu gadu sadarbības projekts, kas tiek īstenots
no 2018.gada augusta līdz 2020.gada jūlijam.

-

Interfolk, Pilsoniskās sabiedrības institūts
(Dānija)
www.interfolk.dk

-

Pieaugušo izglītības mākslā un kultūrā
nacionālā asociācija (Dānija) www.mof-dk.dk

-

Vestvågøy pašvaldības Kultūras departaments (Norvēģija), www.vestvagoy.kom-

.

Koprade kultūras un
kultūras mantojuma jomā

mune.no/kultur-idrett-og-fritid

-

CultureLab (Latvija)
https://culturelab.com

-

Lietuvas Brīvdabas muzejs (Lietuva)
www.llbm.lt/en

Projekta ideja
ir apkopot labas prakses piemērus un inovatīvas
pieejas, attīstot izglītības programmu
piedāvājumu kultūras darbiniekiem, kas iesaistītos kopīgās publiskā un nevalstiskā sektora
koprades aktivitātēs, uzlabojot kultūrvidi savā novadā.

Leaf-let, Oct 2016, v1

Projektu atbalsta Ziemeļu Ministru
padome Nordplus Pieaugušo
izglītības programmas ietvaros.

Vairāk informācijas projekta
mājas lapā:
www.co-op.one

eaflet, v1, Feb 2016

Projekta nepieciešamība

Mērķi

Galvenās aktivitātes un rezultāti

"Koprades" concepts parādījies pašvaldību
politiskajā dienas kārtībā Dānijā un citās Rietumu un Ziemeļu Eiropas valstīs.

Projekta mērķi mācību programmas izstrādei ir:

1. Labas prakses piemēru apkopošana

•

1.1. Metodisko vadlīniju attīstīšana

Kaut arī koprades ideja balstās uz iepriekšējo
sadarbības pieredzi un lietotāju iesaisti, tā tomēr
iet soli tālāk un var kļūt par transformatīvu iespēju pilsoniskās iniciatīvas un demokrātijas aktivizēšanā un kopienas saliedēšanā.
Mēs vēlamies veicināt koprades praksi
pašvaldībās, kas balstīta vienlīdzīgos principos,
kur pilsoņi un nevalstiskās organizācijas netiek
iesaistīti tikai kā ideju līdzīstenotāji, bet ir jaunu
kultūras jomas ideju līdzautori un līdzradītāji.

•

•

•

saistībā ar jauno publisko vadību uzlūkot
kopradi kā pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas iespēju;
fokusēties uz koprades transformatīvo potenciālu pilsoniskās iniciatīvas un demokrātijas aktivizēšanā un kopienas saliedēšanā;

1.2. Ziņojums par labas prakses piemēriem
1.3. Organizēto darbnīcu kopsavilkums
1.4. Baltijas simpozija organizēšana
2. Mācību programmas izstrāde

veicināt koprades praksi pašvaldībās, kas
balstīta vienlīdzīgos principos, kur pilsoņi un
nevalstiskās organizācijas netiek iesaistīti
tikai kā ideju līdzīstenotāji, bet ir jaunu
kultūras jomas ideju līdzautori un līdzradītāji;

2.1. Simpozija ziņojums

iepazīstināt ar koprades formām, kur nevalstiskām kultūras biedrībām ir iniciatoru
loma, veicinot pilsoniskās sabiedrības pienesumu.

3. Projekta rezultātu izplatīšana

2.2. Māčibu programmas vadlīnījas
2.3. Nacionālie testa kursi
2.4. Māčibu programmas satura ziņojums

3.1. Projekta mājas lapa
3.2. Četras nacionālās konferences
3.3. Citi pasākumi rezultātu izplatīšanai

