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Jaunumi #3, 2019. gada jūnijs

Šajā izdevumā:

• Intelektuālais rezultāts#2
• 3° starptautiskā tikšanās Priština (RKS)
• Pusotrs gads projektā
• Nākamā starptautiskā tikšanās Rīgā (LV)
• Apmācību aktivitāte Reusā (SP)

Intelektuālais rezultāts#2

IO2 (2. intelektuālais rezultāts) ir
radīts, lai paaugstinātu jaunatnes
darbinieku profesionālās
kompetences, ja tie darbojas ar
jaunanti, kam ir kustību traucējumi



On 29-30 January, the 3°
transnational meeting of this project

took place in Pristina (Kosovo)
hosted by ILIRIA College at its

premises.

Pusotrs gads projektā

Pirmo sešu mēnešu garumā COUNT ME IN

projekta ietvaros tika ievākta informācija par

veiksmīgiem viedajiem projektiem ES valstīs

un pasaulē, un radītas 80 digitālās kartītes.

Tās ir iekļautas SMART platformā, un

varēsiet tām piekļūt jebkurā laikā un jebkurā

vietā spiežot šeit.  Šajā platformā atradīsiet

arī interaktīvo karti, kurā ir iespējams

apskatīt visu valstu kartes vai tās ir idejas vai

jau realizētas pārmaiņas. Projekta konsorcijs

ir izstrādājis moduļus e-kursam “Digitālie rīki

viedajai attīstībai”, kuros apcerēti visi

projekta temati: ūdens, atkritumu, enerģijas

pārvaldība un apsaimniekošana,

pārvietošanās pilsētvidē, e-pārvalde,

datizguve, sabiedriskie pakalpojumi un

visiem pieejama vide.

Watch the video of the training in
Reus by clicking here!

vai ierobežotas iespējas. Šis kurss
tiek izstrādāts, lai paaugstinātu
mērķa grupas iespējas tikt
nodarbinātiem un iekļauties
sabiedrībā.

Kursā “Digitālie rīki viedākai
attīstībai” iekļauti sekojoši
materiāli
apmācību materiāli jaunatnes
darbiniekiem klātienes
apmācībām;
apmācību materiāli kursam, ko
pasniegt jauniešiem;

The next project meeting, the 4°
one, will be hosted by Apeirons in
Riga (Latvia), on 01-02 October

2019.

Apmācības Reusā

2019. gada 24.-26. aprīlī, DomSpain

Consulting rīkojā īstermiņa darbinieku

apmācības savā ofisā - Reusa (Spānija.,

Apmācībās piedalījās divi pārstāvji no katras

projektā iesaistītās organizācijas, kurus

apmācīja pieredzējuši trenneri un kā

vieslektori tika piesaistīti arī Reusas

pašvaldības pārstāvji. 

Apmeklē projekta mājaslapu un apskati laika

līniju ww.countmein.eu 

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fcountmein.eu%2Fgallery-short-video-staff-training%2F&h=155fb329726e8d548887391e727f6bc8fb3d6be8969ebd3ad33d147826864bae&v=1&xid=20e4d2b3e4&uid=55260301&pool=&subject=
http://ww.countmein.eu/


Have a look to the project's hashtag Visit our website! Contact us!

The European Commission support for the production of

this publication does not constitute an endorsement of the

contents which reflects the views only of the authors, and

the Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.

We are on Facebook! The page is weekly updated, don't miss any content by clicking here!
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