Projekta LLIV-322
322 „Mana sociālā
soci
atbildība” aptauja senioriem
Piesaki ērtāk
k pieejamo vietu novadā
novadā!
Aicinām
m seniorus pieteikt savā
sav novadā vai pilsētā ērtāk pieejamos
objektus (parkus, pastaigu takas,
takas
u.tml.),, sabiedriskās
sabiedrisk
iestādes
(bibliotēkas, skolas, pašvaldība,
pašvald
u.c.), dzīvojamās mājas
ājas un citas publiski
pieejamas ēkas.
Aptaujas mērķis: veicin
eicināt interesi un izpratni par universālo
univers
dizainu, tā
principiem un nozīmi
īmi sabiedr
sabiedrības integrācijas veicināšanā.
Universālā dizaina nozīmīga sastāvdaļa ir visiem pieejama vide.
vide Ar to
saprot, piemēram, ēkas, kur
kurās iekļūt bez grūtībām (gludas
gludas grīdas,
gr
lifts, maz
kāpņu,
u, uzbrauktuves riteņkrēslu
riteņ
lietotājiem, velosipēdistiem
ēdistiem un vecākiem
vec
ar
bērnu ratiem,, rokturi pie sienas),
sienas saprotamas un pietiekami lielas norādes un
informācija, ērti
rti izmantojamu sabiedrisko transportu u.tml.
Darba uzdevums:
1. izvēlēties savā
ā pilsē
pilsētā
ā vai novadā 1 – 3, Jūsuprāt, ē
ērtāk
āk pieejamos
publiskos objektus
ktus un/vai iestādes un nofotografēt
ēt tos,
tos
2. foto kopā ar informāciju
informāciju par objektu (nosaukums, adrese) un īsu aprakstu
par to, kādēļ
ēļ tieši izvēlējāties
izvē
šo objektus nosūtītt Kurzemes plānošanas
pl
reģionam
ionam elektroniski vai pa pastu,
3. sūtīt Kurzemes plānošanas reģionam
re
uz e-pastu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv kā e-pasta
ilze.arniece@kurzemesregions.lv,
pasta priekšmetu norādot
nor
- „Tops”,
vai pa pastu uz Kurzemes plānošanas
pl
reģions,
ions, Pulkveža Brieža iela 4-3,
4
Rīga, LV 1010,
4. sūtot darbu, norādīt
ādīt vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa
ņa numuru un e
e-pasta
adresi (ja ir), termiņ
ermiņš - līdz šī gada 27.decembrim.
Aktīvāko
ko un atraktīvāko
atraktīvā
topa ideju iesniedzējiem balvā iespēja doties
2014.gadā 23.-24.janvārī
ārī apmaksātā divu dienu braucienā pa Kurzemi un
Ziemeļlietuvu,, apskatot projekta „Mana sociālā
soci
atbildība”
ība” ietvaros pielāgotos
piel
objektus un iestādes.
Balvu ieguvējus paziņosim
paziņ
2014.gada 6.janvārī dalībniekiem
ībniekiem personīgi
person
pa
telefonu un sociālajos tīklos
īklos (Facebook, Draugiem un Twitter).
Informācija par
ar universālo
universā dizainu internetā
www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/
Aptauju rīko
ko Kurzemes pl
plānošanas reģions.
Papildus informācijai:
ācijai:
mob.t. 29579488
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