Eiropas Brīvprātīgais darbs
KAS IR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS?
Daudzi jaunieši gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs
strādā darbu, kas ir noderīgs sabiedrībai.
Viņi, piemēram, strādā ar bērniem, palīdz sakopt parkus,
rūpējas par dzīvniekiem.

Maini dzīvi,
domā plašāk!
Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma
2014-2020

JAUNIEŠI ŠO DARBU VEIC PAR VELTI.
VIŅI PAR TO NESAŅEM ALGU.
TĀDU DARBU SAUC PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU.
Ja esi vecumā no 17 līdz 30 gadiem,
tu vari strādāt Eiropas Brīvprātīgajā darbā (EBD).
Tu vari doties uz ārvalstīm un
strādāt 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā.
Tu varēsi darīt gan sev, gan sabiedrībai noderīgu darbu.
Ja projektā piedalās jauniešu grupa (vismaz 10 jaunieši),
brīvprātīgais darbs var būt ne mazāk kā 2 nedēļas ilgs.
KAS PAR TO MAKSĀ?
Jauniešiem par piedalīšanos Eiropas Brīvprātīgajā darbā nav jāmaksā.
Brīvprātīgais par darbu nesaņem algu.
Eiropas Komisija samaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus.
Tas nozīmē, ka tiek piešķirta noteikta summa ceļa izdevumiem no dzīvesvietas
uz valsti, kurp jaunietis brauc, un atpakaļceļam.
Jaunietim nav jāmaksā par dzīvesvietu un pārtiku.
Katram jaunietim ir apdrošināta veselība un dzīvība, gadījumiem, ja jaunietis saslimst
un viņam nepieciešama mediķu palīdzība.
Eiropas Komisija nodrošina valodas apmācību, kā arī maksā nelielu kabatas naudu
personīgiem tēriņiem.
PROJEKTU IESNIEGŠANA
Ja vēlies strādāt Eiropas Brīvprātīgajā darbā kādā citā valstī,
tev jāatrod organizācija, kas tevi sagatavos un nosūtīs Brīvprātīgajā darbā.
Organizācija uzrakstīs projektu un iesniegs to aģentūrā,
kādā no noteiktajiem termiņiem.

Kontaktinformācija:
Valsts aģentūra „Erasmus+: Jaunatne darbībā"
Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: 67358065, fakss: 67358060, E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
ww.jaunatne.gov.lv, www.erasmusplus.lv

Kā kļūt par brīvprātīgo?
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Padomā un atbildi uz šādiem jautājumiem:
Kāpēc es vēlos strādāt kā brīvprātīgais?
Ko tieši vēlos darīt, kādu darbu strādāt
(kopt dzīvniekus, strādāt ar bērniem vai dabas parkā u.c.)?
Uz kuru valsti/reģionu vēlos doties?
Atbildes uz jautājumiem pieraksti!
Svarīgi, lai tev patīk darbs, ko dari.
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Tev jāsameklē nosūtītājorganizācija un uzņēmējorganizācija
Nosūtītājorganizācija (NO) tevi sagatavos un nosūtīs brīvprātīgajā darbā.
NO var apskatīt akreditēto organizāciju datu bāzē:
http://europa.eu/youth/evs_database
(izvēloties „Latvia” un „Sending organization”)
Uzņēmējorganizācijā (UO) tu strādāsi sava EBD projekta laikā.
Organizāciju aprakstus var apskatīt interneta datu bāzē:
http://europa.eu/youth/evs_database
(izvēloties „Receiving organization”)
Organizācijas vari meklēt pēc valsts, darba tēmas un citiem kritērijiem.
Ja esi atradis nosūtītājorganizāciju un uzņēmējorganizāciju, tev ar tām jāsazinās.
Uzņēmējorganizācijai nosūti CV, motivācijas vēstuli, uzzini, vai pašlaik organizācija
meklē brīvprātīgo.
Uzņēmējorganizāciju ne vienmēr var atrast ļoti ātri.
Uzņēmējorganizāciju tev var palīdzēt atrast nosūtītājorganizācija,
jo tai var būt savi sakari un sadarbības partneri ārzemēs.
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Kad esi atradis abas organizācijas.
Organizācijas vienojas par tevis nosūtīšanu brīvprātīgajā darbā un uzraksta projektu.
Šo projektu organizācijas iesniedz aģentūrai izvērtēšanai.
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Projektu izvērtē, aģentūra paziņo rezultātus – vai projekts ir apstiprināts vai ne.
Rezultātus paziņo ne vēlāk kā pēc 2,5 līdz 3 mēnešiem.
Ja aģentūra projektu apstiprina: tā slēdz līgumu ar organizāciju,
kura iesniedz projektu. Un tavs projekts var sākties!
Parasti gatavoties aizbraukšanai var sākt ne ātrāk kā 3 mēnešus
pēc projekta iesniegšanas.
Ja aģentūra projektu noraida: to var pārstrādāt un iesniegt vēlreiz.
Tu vari arī meklēt sev jaunu organizāciju un iesniegt jaunu projektu.

NEPADODIES - TEV NOTEIKTI IZDOSIES!

