
Projekta partneri 
ZIB- ZENTRUM FÜR INTERKULTURELLE BILDUNG UND ARBEIT  
www.zibev.de 
ĀRENSBURGA, VĀCIJA 

IDEC 
www.idec.gr  
PIREJA, GRIEĶIJA 

LEVDM - LAOGRAFIKI ETAIREIA VARNAVA  
www.levdm.gr  
VARNAVA, GRIEĶIJA 

VEREIN MULTIKULTURELL  
www.migration.cc  
INSBRUKA, AUSTRIJA 

MC-ASOCIATIA MILLENIUM CENTER ARAD 
www.millenniumcenter.org  
ARADA, RUMĀNIJA 

BIEDRĪBA “RADOŠĀS IDEJAS“ 
www.creativeideas.lv  
RĪGA, LATVIJA 

SOZOPOL FOUNDATION  
www.sozopol-foundation.com 
SOFIJA, BULGĀRIJA 

SAZINIES AR MUMS! CHEER KULTŪRAS MANTOJUMA UZŅĒMĒJI

2018-1-DE02-KA204-005102 
EIROPAS KOMISIJAS ATBALSTS ŠĪS PUBLIKĀCIJAS SAGATAVOŠANAI NAV 
UZSKATĀMS PAR SATURA APSTIPRINĀJUMU, KAS ATSPOGUĻO TIKAI 
AUTORU VIEDOKĻUS, UN KOMISIJA NEVAR BŪT ATBILDĪGA PAR TAJĀ 
IETVERTĀS INFORMĀCIJAS JEBKĀDU IZMANTOŠANU.

BIEDRĪBA “RADOŠĀS IDEJAS“  

RĪGA, LATVIJA 

T : +371 28316943 

URL : WWW.CREATIVEIDEAS.LV 

EMAIL : PUTNINA.SANITA@GMAIL.COM

mailto:putnina.sanita@gmail.com
mailto:putnina.sanita@gmail.com
http://www.zibev.de
http://www.idec.gr
http://www.levdm.gr
http://www.migration.cc
http://www.millenniumcenter.org
http://www.creativeideas.lv
http://www.sozopol-foundation.com
http://www.zibev.de
http://www.idec.gr
http://www.levdm.gr
http://www.migration.cc
http://www.millenniumcenter.org
http://www.creativeideas.lv
http://www.sozopol-foundation.com


Kas ir CHEER? 
CHEER projekts ir Eiropas līmeņa apmācību programma, kas nodrošinās 
pilnvērtīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbniekiem iesaistīties sociālajā 
uzņēmējdarbībā, tādējādi cīnoties ar sociālo atstumtību. Programma palīdzēs ne 
vien attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, bet arī vairos zināšanās, kā pielietot 
vietējo kultūras mantojumu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Projekta mērķi: 
1. Celt sociālās uzņēmējdarbības kapacitāti vietējās kopienās 
2. Cīnīties ar ilgtermiņa bezdarbu, atsvešināšanos, diskrimināciju un 

nabadzību 
3. Motivēt un dot iespēju cilvēkiem, kuriem ir grūti iekļauties darba tirgū 
4. Pielietot kultūras mantojumu vietējo kopienu ekonomiskajai un sociālajai 

izaugsmei 

Projekta struktūra 
Projekta ietvaros norisināsies četras nedēļas ilgas uz prasmju apguvi orientētas 
apmācības, kas iekļaus apmācības tiešsaistē, seminārus un konsultācijas.  

Apmācību dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar veiksmīgiem sociālās 
uzņēmējdarbības piemēriem savā reģionā. Kad semināri būs noslēgušies, 
apmācību dalībniekiem būs iespēja saņemt konsultācijas biznesa idejas 
attīstīšanai. 

Ko es iegūšu? 
1. Pamatzināšanas uzņēmējdarbības prasmēs un kultūrā 
2. Iespēju radīt pašam savu biznesa ideju, balstītu vietējā kultūras 

mantojumā 
3. Zināšanas, kā veikt tirgus izpēti vietējā kopienā 
4. Informāciju par nosacījumiem sociālā uzņēmuma darbībai 

(likumdošanas prasības, iespējas iegūt finansējumu) 
5. Zināšanas, kā padarīt savu sociālo uzņēmumu ilgtspējīgu 
6. Zināšanas, kā izveidot sociālo uzņēmumu tīklu un veidot stipru 

partnerību vietējā kopienā 


