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KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA

Baltic Human Rights Society (BHRS) veido ilgtermiņa
cilvēktiesību izglītības programmas. Organizācija informē
un skaidro sabiedrības locekļiem viņu cilvēktiesības. Piemēram, ar kādām cilvēktiesībām saskaramies ikdienā, kā
identificēt cilvēktiesību pārkāpumus, kā sevi aizstāvēt pārkāpumu gadījumos.
Izglītību cilvēktiesībās un citās starptautisko tiesību jomās
jaunieši bieži vien dodas iegūt ārpus Latvijas un nereti pēc studijām turpat saņem interesantus darba piedāvājumus. Tāds
bija arī BHRS komandas stāsts. Laikā, kad nostiprinājās ideja
par to, ka ir vēlme iegūtās zināšanas ieguldīt cilvēktiesību siALĪNA KARPEĻCEVA ir latviešu meitene, kurai vienmēr bituācijas uzlabošanā Latvijā, katrs atradās kādā citā valstī. Viņi
jusi kāda noteikta aizraušanās.
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Tagad iespējams daudzi no jums domā, kas gan varētu
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“Piederība Latvijai atveda
mūs mājās, kad redzējām,
cik daudz ir darāmā un
ka no ārpuses to visu
nepaveiksim.”

Organizācija atbalsta divu veidu
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izveidot savu virtuālās realitātes jaunuzņēmumu, lai palīdzētu bērniem ar
autismu.
Alīna lepojas ar katru tādu stāstu.
Šīs ir pārmaiņas, kas motivē viņu turpināt izglītot sievietes visā valstī, cerot, ka kādu dienu sievietes tehnoloģiju nozarē būs pašsaprotami un nevis
izņēmums.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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Sākot darbību cilvēktiesību izglītībā, organizācija konstatēja, ka gan
Latvijā, gan citviet, trūkst pamata materiālu, kas skaidro cilvēktiesības vienkāršā, saprotamā veidā. Tāpat secināts,
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dzirksts, kas aizdedzināja šīs sievieunikālie apmeklētāji, tad 2018. gada
tes vēlmi parādīt, cik ļoti viņi kļūdās.
maijā mēneša unikālo apmeklējumu
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pieejams arī organizācijas jaunākais
projekts – cilvēktiesības.info, kas ir informatīva platforma par Latvijā svarīgām cilvēktiesību aktualitātēm.
Organizācijas darbības joma un tās
ietvaros īstenotie cilvēktiesību izglītības projekti ļoti precīzi atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim par globālās
pilsonības izglītību – nodrošināt, ka

