Mūsu nākotnes plāni
2014. gada 20. septembrī
tehniski – radošā darbnīca
„Būvēsim vēja ģeneratorus”
Vecāku sarunas

Kā ar mums sazināties?
Kopīgiem spēkiem mēs varam
paveikt vairāk, radošāk un kvalitatīvāk,
tāpēc aicinām visus interesentus
mūsu pulkā.

Sadarbība ar izglītības iestādēm,
domi

Ja arī Tu vēlies līdzdarboties,
Tev ir radošas idejas vai Tu vienkārši
vēlies parunāt ar domubiedriem,
pievienojies mums,
aizpildot pieteikuma anketu
biedrības mājaslapā
http://nakotnes-iela.mozello.com/

Dažādi projekti mācību un dzīves
vides uzlabošanai, attīstībai

Mūsu tikšanās ir neformālas sarunas
pie tējas vai kafijas tases.

Biedrības attīstība un kapacitātes
stiprināšana

Tev ir jautājumi par mūsu biedrību?
Raksti nakotnes.iela@gmail.com
vai zvani 26532273 – Mārīte,
27877077 – Ilze,
29279940 – Inese.

Izglītojoši un radoši pasākumi
bērniem, skolotājiem un vecākiem
Balvas skolēniem un skolotājiem

Jo vairāk mēs esam, jo lielāka ietekme
mūsu darbiem un viedoklim!

„Nav vērts audzināt bērnus,
viņi tik un tā izaugs
jums līdzīgi. Audziniet sevi.”
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Biedrība

Nākotnes
iela

Esiet sveicināti Nākotnes ielā!
Nākotnes iela ir biedrība, kas
apvieno novada iedzīvotājus ar vēlmi
līdzdarboties sabiedriskajos procesos,
ieguldīt savu brīvo laiku un resursus
iekļaujošas, izglītojošas, radošas,
mūsdienīgas un pozitīvas vides
veidošanai novada bērniem.
Biedrība ir dibināta 2013. gada
30. augustā, ir nacionālās vecāku
organizācijas „Latvijas Vecāku kustība”
biedrs.

Galvenie darbības virzieni
Personību attīstošas izglītības
veicināšana
Vecāku sadarbība ar izglītības iestādēm
Ģimenes kā vērtības stiprināšana
Veselīga dzīvesveida popularizēšana

Par mums
Izglītojamies paši un atbalstām citus
Organizējam izglītojošus un radošus
pasākumus vecākiem un skolotājiem
Organizējam pasākumus ģimenēm
ar bērniem
Darbojamies Carnikavas pamatskolas
un PII “Riekstiņš” padomēs

Mūsu veikums gada laikā
Jauna tradīcija – Izaugsmes
balva skolēniem un balva
Par ieguldījumu izaugsmē
skolotājiem
Atbalsts Carnikavas novada
Pedagogu konferences organizēšanā
„Krāsaino graudu spēles” PII „Riekstiņš

Ziemassvētku rotu radošās
darbnīcas un Nākotnes ielas
rotāšana
Labdarības tirdziņš „Putenis
– Utenis”, kurā saziedotās
mantas tika nodotas Sociālajam
dienestam
Dalība vecāku sadarbības
un izglītošanās projektā
„Open Parents”
Projekta iesniegums Kultūras
ministrijas NVO atbalsta
programmā „Mēs esam
RISINĀJUMS un IESPĒJA”
atpūtas stūrīša izveidei
skolēniem un vecāku sarunām
Carnikavas pamatskolas otrā
stāva vestibilā
Carnikavas pamatskolas
iekšpagalma labiekārtošanas
projekta izstrāde un iesniegšana
domei
Vecāku aptauja par vēlmēm
un vajadzībām

