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TĒMA
•

izglītības veicināšana sportā un ar tā starpniecību, īpašu uzmanību pievēršot
prasmju attīstībai

MĒRĶIS
•

attīstīt jaunas prasmes un kompetences sporta disciplīnā gan invalīdiem, gan
personām, kas nav invalīdi;

•

motivēt personas ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklēt fiziskās nodarbības
un sporta aktivitātes, jo tām ir pozitīva ietekme uz viņu veselības stāvokli un dzīvi,
un veicināt fizisko nodarbību un sporta aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz nelabvēlīgā
situācijā esošām personām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

PASĀKUMI — sanāksmes, darbnīca, seminārs, mācības personām ar garīgās attīstības
traucējumiem, vērtēšana, vietēja un starptautiska mēroga sacensības.
* Brošūra ir saņēmusi finansējumu no Eiropas Savienības.

PARTNERI
Bukarestes Valsts fiziskās kultūras un sporta universitāte (UNEFS) ir dibināta 1923.
gada 15. jūnijā, pamatojoties uz izdoto Likumu par fiziskās kultūras izglītību. Pirmā
augstākās izglītības iestāde sporta izglītības skolotāju apmācībai Rumānijā darbu sāka 1922.
gadā, Bukarestē. Tā bija 10. šāda veida iestāde pasaulē un 5. Eiropā.
Kopš universitātes dibināšanas tās absolventi gadu gaitā ir guvuši ievērojamus panākumus. Izcili
sportisti, sporta meistari, vadītāji un labākie uzņēmēji dažādās jomās, personas atbildīgos amatos,
iestāžu vadītāji mūsu valstī un ne tikai, mūsdienu Rumānijas vēstnieki, studējuši vai pilnveidojuši
zināšanas šajā mācību iestādē.
Universitātes mācību centri atrodas Bukarestē, kā arī Eforie Nord (Melnās jūras piekrastē) un Parang
kalnos.
Kopš mācību sākuma UNEFS ir piesaistījusi elitārus mācībspēkus. Vairākas ievērojamas rumāņu zinātnes
un kultūras personības ir strādājušas šajā mācību iestādē.
Kontaktpersona: dcre@unefs.ro; vietne: www.unefsb.ro: tālruņa numurs: +4 021 316 41 07
Facebook: UNEFS Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti

Klubs Alba pieder Associació Alba, kas dibināta 1976.
gadā. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Tàrrega
(Lleida) un kas strādā ar bērniem, pusaudžiem un
personām ar invaliditāti un garīgās veselības problēmām
un/vai sociālās atstumtības risku.
IEDZĪVOTĀJU ATRAŠANĀS VIETA VISĀ TERITORIJĀ – asociācijas galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem
sasniegt savas vēlmes un sapņus, piedāvājot kvalitatīvus rīkus un pakalpojumus un atvieglojot viņu
iekļaušanos vietējā sabiedrībā. Mēs apmeklējam cilvēkus no 43 dažādām vietām Urgell un Segarra
apgabalos. Kopumā tas nozīmē 1300 km 2 lielu teritoriju lauku apvidū. Ikdienā nobraucam 308 km.
Lielais iedzīvotāju skaits visā teritorijā asociācijai Alba ir liels izaicinājums attiecībā uz efektīvu
transportu un pieejamiem pakalpojumiem.
SPORTS – futbols, basketbols, peldēšana, riteņbraukšana, badmintons, galda teniss, vieglatlētika,
handbols, petanka un bocce. FIZISKĀS AKTIVITĀTES – soļošana, fiziskās aktivitātes (fiziskās spēles,
klinšu kāpšana), vingrošana ūdenī, deju aktivitātes/ritmika. FIZIKĀLĀS TERAPIJAS – canis terapija,
reitterapija, multisensorā stimulācija un ūdens terapija.
Kontaktpersona: abalp@aalba.cat/vamoros@aalba.cat; tālruņa numurs: +34 973 312 221

PARTNERI
Speciālais Sporta centrs (Kuldīga, Latvija) ir bezpeļņas organizācija, kuru 2011. gadā
dibināja Nadija Strazdiņa. 2015.gadā tā ieguva īpašu sabiedriskā labuma organizācijas
statusu kā sociālā labuma organizācija Latvijā. Organizācija atbalsta cilvēkus ar īpašām
vajadzībām, jauniešus un bērnus ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, neskatoties
uz vecumu, sociālo stāvokli, sagatavotības līmeni un vispārējo veselības stāvokli.
Organizācija veicina brīvprātīgo darbu un rīko seminārus sporta skolotājiem, treneriem,
sociāliem darbiniekiem, brīvprātīgiem par darba specifiku ar cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Organizācijas darbība: sporta sacensību un nometņu organizēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Piedalīšanās projektos un grantu konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs. Sponsoru piesaistīšana
organizācijas izaugsmes veicināšana; palīdzība organizācijas dalībniekiem fiziskās un garīgās attīstības
uzlabošanā, izmantojot sporta aktivitātes un sacensības. Brīvprātīgo, skolotāju, sociālo darbinieku
apmācība, iesaistot viņus Speciālā Sporta centra organizētajos pasākumos un sacensībās. Organizācija
ir publicējusi grāmatu „Bocce – spēle visiem”.
Sadarbība: Kuldīgas novada pašvaldība atbalsta visas notiekošās mācības, ikgadējas sacensības un
dažādus izglītojošus seminārus, Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs, Latvijas Speciālā
olimpiāde, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Skrundas TV SIA, Laikraksts Kurzemnieks,
Starptautiskā policijas asociācija. 2012. gadā mūsu organizācija uzsāka bocce popularizēšanu Latvijā,
organizējot izglītojošus seminārus skolotājiem un brīvprātīgajiem. Kopš 2014. gada sadarbība ar Latvijas
speciālo olimpiādi esam paplašinājuši mācību seminārus, lai tajos iekļautu kolēģus no citām valstīm, kas
strādā ar personām ar īpašām vajadzībām Ukrainā, Igaunijā un Lietuvā.
Kontaktpersona: Direktore - Nadija Strazdiņa; korespondences adrese: Skrundas iela 14-4, Kuldīga,
Latvija, LV-3301; tālruņa numurs: +371 29466471; e-pasta adrese: nadija@nadija.lv

Down Plus Bucharest Association (Asociatia Down Plus Bucuresti) ir
nevalstiska bezpeļņas apvienība, kuras mērķis ir radīt apstākļus, kas ir labvēlīgi
cilvēku ar Dauna sindromu iekļaušanai sabiedrībā, kā arī uzlabot viņu dzīvesveidu
ar aktivitātēm, kas ir pēc iespējas daudzveidīgākas. “Down Plus Bukarestes
asociācija” tika izveidota 2014. gada aprīlī, un tagad tajā ir 40 reģistrētie biedri.
Soli pa solim mēs sākām veikt pasākumus gandrīz katru nedēļas dienu, lai
piedāvātu mūsu biedriem daudzveidīgu programmu, lai viņi būtu nodarbināti un
novērstu riskus: depresiju un aptaukošanos. Mūsu programmā esam iekļāvuši sporta (vingrošana, deja,
peldēšana, basketbols, arī futbols), arodterapijas un kultūras aktivitātes.
Kontaktpersona: Prezidents - Georgeta Bucur: georgeta.bucur88@yahoo.com;
asociatiadownplusbucuresti@yahoo.com; tālruņa numurs: +40730370290
Facebook: https://www.facebook.com/asociatiadownplusbucuresti; vietne: sindromdownpl

REZULTĀTU IZPLATĪŠANAS AKTIVITĀTES

VIETNE
www.staf-project.eu

FOTO GALERIJA
www.staf-project.eu
Projekta partneru Facebook vietnes

DEMONSTRĒJUMI
2018, 2019

ATSKAITE
Projekta pirmā darbības gada noslēgumā

Publikācijas
Discobolul – Physical Education, Sport and
Kinetotherapy Journal – 2018, 2019

DALĪBA PASĀKUMOS
International Congress of Physical Education,
Sports and Kinetotherapy
darbnīcas – 2018, 2019
SPORTA SACENSĪBAS
2018, 2019

SEMINĀRS
Mācies no manas pieredzes!

Informācija
Visi partneri savās organizācijās – pēc 1. un
2. starptautiskās sanāksmes

* Šī brošūra atspoguļo tikai autora viedokli un Aģentūra un Komisija nav atbildīgas par šeit sniegto informāciju.

