
 

 

 

 

 

Aicina jaunietes pieteikties līderības un izaugsmes programmai Future Heroes.  

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot jaunu līderības, 

uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati! Programmā tiek 

aicinātas pieteikties meitenes vecumā no 13 – 17 gadiem. 

 

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, 

stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes.  

 

Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalīsies 10 tematiskās darbnīcās kā, 

piemēram, Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un 

medijpratība.  

Programmas vadītāja Sandra Prince stāsta, ka: “Programmas spēks ir tās daudzveidībā un dažāda līmeņa 

partnerībās. Visas darbnīcas top sadarbībā ar vadošajiem jomu ekspertiem un uzņēmumiem. Dalībnieces 

iedvesmosies, iegūs zināšanas un prasmes no vairāk nekā 30 uzņēmējiem un viedokļu līderiem, lai atklātu 

savu potenciālu un attīstītu prasmes, kas ļaus sasniegt ikvienu izvirzīto mērķi. Cik daudz no tā meitenes spēs 

paņemt, ir viņu pašu ziņā. Mēs darām visu, lai saturs būtu pēc iespējas daudzveidīgs, aktuāls un uz vērtībām 

orientēts.” 

Lai liktu lietā apgūtās prasmes un apliecinātu vēlmi būt pārmaiņu veidotājām, meitenes īstenos dažādus 

sociālos un uzņēmējdarbības projektus pieredzējušu mentoru vadībā, kurus nodrošinās biedrība “Līdere”. 

Biedrības mērķis ir veicināt sieviešu uzņēmīgumu, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību un mentoringu.  

Dalība programmā ir bez maksas, taču konkursa kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu programmas mājaslapā 

www.futureheroes.lv līdz š.g. 20. septembrim.  

Viens no atlases kritērijiem ir angļu valodas zināšanas, jo visas darbnīcas notiks angļu valodā. Būtiska ir 

apņemšanās ieguldīt laiku, enerģiju un rādīt savu labāko sniegumu, sacenšoties par balvām. Programma 

noslēgsies ar Galā pasākumu, kurā tiks svinēti meiteņu panākumi un programmas partneri apbalvos 

veiksmīgākos projektus un dalībnieces dažādās kategorijās. Galveno balvu – mācību braucienu uz 

Lielbritāniju, nodrošina British Council pārstāvniecība Latvijā.  

Future Heroes dalībnieču izaugsmi atbalsta arī: Draugiem Group/Printful, Riga TechGirls, Riga Business 

School, Workland, biedrība Līdere un citi. 

 

Future Heroes programma dos ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, 

kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.  

Vairāk informāciju var iegūt:  

Projekta mājas lapa: www.futureheroes.lv 

          Facebook: FutureHeroesLatvia 

          Instagram: futureheroeslatvia  
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