Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem - Ārlietu ministriju,
UNESCO LNK, Zviedrijas vēstniecību, Zviedrijas institūtu, Fashion Revolution un LAPSA, šoruden
no 20. līdz 28. novembrim aicina Latvijas izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centrus,
bibliotēkas, pašvaldības un ikvienu interesentu iesaistīties Globālās izglītības nedēļas (GIN)
informatīvi izglītojošā akcijā par ilgtspējīgu attīstību “PATIESĀ CENA” ar fokusu uz modes
industriju. Ja mēs pērkam lētāk, kāds cits par to maksā vairāk - ar savu veselību, labklājību, pat
dzīvību.
Akcijas mērķis ir iesaistīt iespējami daudz interesentus un kopīgi veidot informatīvi izglītojošas
aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem (globālā attīstība, vides aizsardzība, sociālais
taisīgums u.c.).

Aicinām piedalīties Brīvbodē un pēc tam organizēt Brīvbodes visā Latvijā!
Pieteikties šeit: https://ej.uz/cgrd
KAS? - pasākums “Brīvbode”
KAD? - 2018. gada 24.novembrī, 14:00-18:00
KUR? - Rīgā, Skolas ielā 15, “Kaņepes
Kultūras centrā”
Pasākuma apraksts: pasākums ikvienam,
kurš vēlas ieviest pārmaiņas savā garderobē
videi draudzīgā ceļā. Tā laikā būs iespēja
atbrīvoties no sev nevajadzīgā apģērba,
iemainot to pret cita atnesto apģērbu. Būs
iespēja iegūt stila speciālista konsultāciju bez
maksas un redzēt dokumentālo filmu par
apģērbu industriju “Patiesā Cena” (“The True
Cost”).
Pasākuma dalībnieki 4 stundās ne tikai jautri
pavadīs laiku, bet arī uzzinās, kas ir ilgtspējīga
mode, kā ģērbties stilīgi ar (sev) pieejamajiem
resursiem, kas ir kapsulas garderobe.
Lai popularizētu”Brīvbodes” ideju, aicinām piedalīties arī jauniešus no reģioniem, kuriem varam
segt ceļa izdevumus, kā arī iedot “resusu paku” savu pasākumu organizēšanai - pasākuma
plakātus, zināšanas par ilgtspējīgu modi, vadlīnijas šāda pasākuma organizēšanai savā novadā.
Mērķauditorija: jaunieši, skolēni, studenti un citi interesenti, kuri vēlas atdzīvināt skapi videi
draudzīgi un iedrošināt to darīt arī citus.

No jums sagaidām:
* “Brīvbodes” apmeklēšanu Rīgā, iegūstot praktisku ieskatu šādu pasākumu organizēšanā,
* pasākuma organizēšanu novadā,
* pēc pasākuma atskatu uz notikušo (dalībnieku lapa, bildes, īss apraksts).
No mums saņemsiet:
* pasākuma plakātus un sagatavotu informāciju vietējiem medijiem,
* vadlīnijas “Brīvbodes” īstenošanai,
* popularizēsim jūsu aktivitāti nacionālā un globālā līmenī,
* iespēju pieteikties ceļa izdevumu segšanai dalībai Rīgas pasākumā - sabiedriskajam
transportam, vai degvielai, ja ar vienu auto brauc vismaz trīs pasākuma dalībnieki.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties līdz 12.novembrim.

Akcijas kalendārs:
15.11.
20.11.

Rotaļlietu maiņa Valkā
Konference par globālo izglītību (IZM, LAPAS, UNESCO LNK, informācija

sekos)
22.11. 17:30 Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā - filma “Patiesā cena”
23.11.
LU PPMF Globālās izglītības diena, “Pasaules lielākā mācību stunda”
noslēgums (UNESCO LNK, LAPSA, LAPAS, informācija sekos)
24.11. 14:00 Kaņepes Kultūras centrā Brīvbode - drēbju maiņa, diskusijas un aktivitātes
27.11. 13:00 Jelgavas rotaļlietu bibliotekā - Rotaļlietu maiņas metodika pirmsskolai
20.-27.11.
visā Latvijā - filma “Patiesā cena”, darbnīca “T-krekla stāsts”, Pasaules labāko
ziņu avīze
Pēc 27.11.
visā Latvijā - vismaz 15 Brīvbodes un 15 Mantu maiņas akcijas bērniem

Vairāk par akciju sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/Globalasizglitibasnedela/
@LAPAS_LV @UNESCO_LNK
Globālās izglītības nedēļa (GIN) šogad notiek 15 Eiropas valstīs. Tās iniciators ir Eiropas Padomes
Ziemeļu Dienvidu centrs. Latvijā GIN notiek jau piekto gadu, to īsteno Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai kopā ar biedru organizācijām un partneriem - augstskolām, izglītības iestādēm un citiem
atbalstītājiem reģionos. GIN ietvaros notiek vairāki desmiti pasākumu visā Latvijā, iesaistot simtiem
interesentus diskusijās par Latviju un globālo pasauli.
2018.gadā GIN īstenošanu atbalsta Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība, Zviedrijas institūts,
Fashion Revolution Latvia, UNESCO LNK

