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Pārliecība, ka manas pamatvajadzības ir nodrošinātas – dzīvesvieta, pārtika

Justies droši – saprast, kur esmu un ko daru – darba uzde-
vumi, valodas zināšanas u.c.

Justies noderīgam – redzēt sava darba rezultātus,  
mana ieguldījuma novērtējumu

Attīstīties – ieguldīt atbilstoši savām 
spējām, tās nepārtraukti attīstot

Patstāvība – spēja  
plānot un īstenot  

aktivitātes

Spēja 
patstāvīgi 

pieņemt lēmumus

I e v a d s
Tu esi atvēris Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) rokasgrāmatu uzņēmējorganizācijām. Tās mērķis 
ir atbalstīt organizācijas EBD projektu īstenošanā. Rokasgrāmatā galvenokārt pievērsīsimies sa-
turisko kvalitātes kritēriju attīstīšanai, nevis noteikumu, principu vai kritēriju skaidrošanai. Šī nav 
projektu vadības rokasgrāmata, tādēļ arī netiks apskatītas tādas tēmas kā projekta iesniegšanas 
procedūra, dokumentācija, finansējums, iesaistīto pušu tiesības un pienākumi, vai citas līdzīgas 
tēmas. Informāciju, kas saistīta ar šīm tēmām, vari atrast Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv, tur ir arī atrodamas atsauces uz nepieciešamajiem 
dokumentiem un materiāliem. Noteikti iesakām apmeklēt šo mājaslapu pirms rokasgrāmatas 
izmantošanas.

Rokasgrāmata ir domāta kā pārdomu un darba burtnīca, nevis materiāls, kas dod konkrētus 
norādījumus vai skaidro pienākumus. Tomēr dažās nodaļās atradīsi arī atsauces uz iepriekšmi-
nētajiem dokumentiem, kā arī atgādinājumus par noteikumiem.

Rokasgrāmata sastāv no divām daļām. No vienas puses, apskatīsim brīvprātīgā uzņemšanu kā 
procesu, kuram ir noteikts laika rāmis. Apskatīsim svarīgākos soļus, kas būtu jāveic, uzņemot 
brīvprātīgo, kā arī iedziļināsimies tēmās, par kurām jāpadomā pirms brīvprātīgā ierašanās. Tē-
mās palīdzēs iedziļināties citu organizāciju jautājumi (kas ir apkopoti no dažādām apmācībām), 
dažādi uzdevumi un darba lapas. Apjomīgākām tēmām esam pievienojoši atsauces, kur būs 
atrodama plašāka informācija.

Otra rokasgrāmatas daļa sastāv no tēmām, kas ir saistītas ar brīvprātīgā iesaistīšanu un aktivi-
tātes līmeni. Lielākā daļa projektu īstenotāju vēlas, lai brīvprātīgie paši spētu pieņemt lēmumus 
– atbilstoši vajadzībām atradīsi vispiemērotākos veidus, kā atrisināt problēmsituācijas, izmanto-
jot nepieciešamos resursus utt. Tomēr spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nerodas uzreiz, tas 
ir attīstības process, kurā jāveic konkrēti soļi. Rokasgrāmatas tēmas ir saistītas ar brīvprātīgā 
izaugsmi, lai veicinātu prasmi patstāvīgi pieņemt lēmumus, līdzīgi kā Maslova vajadzību piramī-
da, kas paredz to, ka uz nākamo attīstības/vajadzību līmeni var virzīties tikai tad, ja iepriekšējā 
līmeņa vajadzības ir nodrošinātas.

Brīvprātīgā vajadzību piramīda ( Jüristo, K., 2014)
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Iespēja mācīties

Avots: Youth Rebuilding New Orleans: http://yrno.com/volunteer-work-new-
orleans/service-learning/

PRAKSE
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K a s  i r  E i r o p a s  B r ī v p r ā t ī g a i s  d a r b s
Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) piedāvā iespēju iepazīt sevi, citu kultūru, dažādas ar darbu sais-
tītas jomas, un to visu – caur starptautisku brīvprātīgo darbu.

EBD ir mobilitātes projekts, kas ir daļa no Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. Programma galvenokārt ir domāta jauniešiem un organizācijām, taču ne tikai. Mobilitātē 
var iesaistīties arī pašvaldības, pašvaldību iestādes, skolas utt. 

Var sadarboties arī ar partneriem ārpus Eiropas (sk. sīkāk: „Erasmus+” programmas vadlīnijās 
sadaļā „Kurš var piedalīties programmā „Erasmus+”?”). Ar programmas palīdzību Eiropa uzsver 
arī eiropeiskās vērtības – būt solidāram, aktīvam un pilsoniskam (sk. sīkāk programmas mērķus).

Brīvprātīga darbība balstās uz trim vispārīgiem principiem: brīva griba, vērsts uz citiem/sabiedrī-
bu, neatalgots darbs.

Eiropas jaunatnes jomā izmanto sekojošus jēdzienus:

Brīvprātīga darbība ir visa veida brīvprātīgo aktivitātes, domātas visiem, par tām netiek mak-
sāta alga, tās tiek veiktas no brīvas gribas, tās ir izglītojošas (izmantojot neformālās izglītības pie-
eju) un tām ir sociāla pievienotā vērtība.

Brīvprātīgais darbs ir daļa no brīvprātīgas darbības, to raksturo: noteikts laika posms, konkrēti 
mērķi un saturs, skaidri darba uzdevumi, struktūra un ietvars, atbalsta sistēma, juridiska un sociāla 
aizsardzība. (Eiropas Komisijas Baltā grāmata „Jauns impulss Eiropas jaunatnei”, 2004).

EBD ir iespēja mācīties (angliski – learning service), tā sevī ietver trīs līdzvērtīgus aspektus – darbs 
kopienas labā, mācīšanās un praktiska darbība. Nākamajās nodaļās aplūkosim plašāk, kā brīvprā-
tīgo iesaistīt un nodrošināt viņam praktisku mācīšanās pieredzi.

IESPĒJA 
MĀCĪTIES

IEGULDĪJUMS  
KOPIENĀ

MĀCĪŠANĀS/IZGLĪTĪBAS 
IEGŪŠANA

PILSONISKĀ  
IZGLĪTĪBA

PRAKTISKA PIEREDZE

BRĪVPRĀTĪGAIS 
DARBS

http://yrno.com/volunteer-work-new-orleans/service-learning/
http://yrno.com/volunteer-work-new-orleans/service-learning/
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu


EBD veicina:

• jaunieša kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmes) attīstību, līdz ar to – 
individuālo izaugsmi un gatavību darba dzīvei;

• valodu apguvi;

• izpratni par dažādām kultūrām;

• jaunu, t.sk. starptautisku kontaktu veidošanu;

• jaunieša sabiedrisko aktivitāti;

• organizāciju starptautisko sadarbību;

• organizāciju un kopienu ikdienas dzīves bagātināšanu, pateicoties brīvprātīgā 
ieguldījumam;

• un vēl daudz ko citu.

Ideja

EBD pilotprogramma uzsāka savu darbību jau 1998. gadā, un kopš tā laika EBD ir bijis iekļauts trīs 
dažādās finansēšanas programmās. Lai gan galvenais mērķis visām programmām ir bijis līdzīgs – 
veicināt jauniešu aktivitāti un internacionalizāciju, tomēr katrai no programmām ir bijušas dažādas 
prioritātes un fokuss. Programmā „Jaunatne” (2000.–2006. gads) uzsvars tika likts uz neformālo 
mācīšanos, programma „Jaunatne darbībā” (2007.–2013. gads) to papildināja ar pilsoniskās izglītī-
bas aspektu, savukārt programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” viens no svarīgākajiem aspek-
tiem ir atbalstīt jauniešus, lai tiem būtu pēc iespējas vieglāk iekļauties darba tirgū.

Par EBD programmas principiem, noteikumiem, projektu iesniegšanas procedūru, iesaistīto 
pušu tiesībām un pienākumiem, sīkāk lasi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas 
lapā: www.jaunatne.gov.lv. EBD projektu kvalitātes kritēriji ir atrodami EBD hartā. EBD harta 
un citi organizācijām domātie dokumenti ir atrodami šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/
dokumenti-0

Viela pārdomām

Kā tu un tavas organizācijas biedri/kolektīvs izprotat Eiropas Brīvprātīgo darbu?

Komentējot zemāk esošos apgalvojumus, kā arī skaidrojot, kāpēc jūs tieši tā 
domājat, varēsiet saprast, kādu pievienoto vērtību jūsu organizācija var gūt no EBD 
projekta.

• Palīdzēšana citiem ir egoistiska rīcība.

• Brīvprātīgais darbs ir vienkārši skaists un politiski korekts termins, kurš 
raksturo bezmaksas darbaspēku.

• Brīvprātīgais ir vissvarīgākā iesaistītā puse EBD.

• Ja vietējie jaunieši vairāk nodarbotos ar brīvprātīgo darbu savā valstī, tad 
Latvijas organizācijām nebūtu nepieciešama citu valstu brīvprātīgo palīdzība.

• Galvenais ieguvums organizācijai no EBD ir starpkultūru mācīšanās starptautiskā 
projektā.

VIELA PĀRDO
M

Ā
M
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E i r o p a s  B r ī v p r ā t ī g a i s  d a r b s  m ū s u 
o r g a n i z ā c i j ā

BUJ (biežāk uzdotie jautājumi), kurus ir 
uzdevušas citas uzņēmējorganizācijas

• Ko darīt, ja organizācijas darbinieki ir neitrāli 
vai negatīvi noskaņoti pret brīvprātīgo (vai pret 
brīvprātīgajiem vispār), un viņš tiek uztverts kā 
papildu pienākums?

• Kā organizēt brīvprātīgā laiku, lai ieguvēji būtu 
mēs un kopiena, kā arī, lai brīvprātīgajam būtu 
iespēja mācīties un gūt pieredzi?

(Šie un turpmāk biežāk uzdotie jautājumi (BUJ) ir 
apkopoti no dažādām EBD organizāciju apmācībām.)

Lai uzsāktu vai piedalītos Eiropas Brīvprātīgajā darbā, ir jābūt vairākiem iemesliem. Vairākas 
uzņēmējorganizācijas ir minējušas, piemēram, šādus iemeslus: vēlme piedāvāt savai mērķa gru-
pai dažādu valodu un kultūru pieredzi; brīvprātīgais daudzveido organizācijas ikdienu ar jaunām 
aktivitātēm un zināšanām; brīvprātīgais ir kā motivējošs piemērs jauniešiem; starptautiski pro-
jekti liek organizācijai un tās darbiniekiem attīstīties. Lai gan EBD projekts organizācijai piedāvā 
palīdzīgas rokas, tas dod arī pievienoto vērtību ikdienas darbā, taču tajā pašā laikā ir jāapzinās, 
ka tas ir papildu pienākums, un tā nav tikai praktisku lietu organizēšana. Nākamā nodaļa ir no-
derīga, lai izvērtētu, vai projekts attaisnos cerības un ieguvums no tā būs lielāks nekā ieguldītais 
darbs.

Ieguvums

Papildu
darbs

Mērķis nevar būt tikai brīvprātīgā uzņemšana, tam ir jāatbilst organizācijas misijai, mērķiem un 
ikdienas aktivitātēm. Tas nozīmē, ka EBD projektam ir jāpalīdz īstenot organizācijas vīziju un 
mērķus. Lai saprastu, kā EBD programma un jūsu organizācijas realitāte savā starpā saskan, 
iesakām aizpildīt zemāk esošo darba lapu, sākot ar tabulas pirmo kolonnu, tad turpinot ar otrās 
kolonnas jautājumiem. Svarīgi ir norādīt sakarības un iespējamo iznākumu vai ieguvumu.

Darba lapa ir arī labs palīgs akreditācijas pieteikuma aizpildīšanā, kas ir nepieciešams, lai pieda-
lītos EBD programmā (ja gadījumā tāds vēl nav aizpildīts). Par akreditāciju skaties šeit: http://
jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/organizaciju-akreditacija.

BUJ
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Eiropas Brīvprātīgais darbs mūsu organizācijā

Organizācijas realitāte un vajadzības Jautājumi saistībā par EBD projektu

KAS mēs esam?

Kāds ir mūsu organizācijas mērķis, misija? 
Kāda organizācija mēs esam (NVO, 
pašvaldība, u.c.), kādi ir mūsu darbības 
principi?

Kas padara mūs īpašus? Kādas ir mūsu 
stiprās puses, kādas – vājās?

KĀ saskan EBD pamatprincipi un iespējas ar 
organizācijas mērķiem, darbības principiem un 
galvenajām aktivitātēm?

KO gribam sasniegt?

Kāda ir organizācijas vīzija, nākotnes mērķi, 
vēlmes?

Kurus mērķus neesat/esat sasnieguši? 

KĀ vai ar ko EBD var palīdzēt īstenot organizācijas 
mērķus? KĀDS varētu būt EBD projekta mērķis?

KO mēs darām?

Kādas ir mūsu ikdienas aktivitātes? Ar ko un 
kam mēs strādājam? Kāds ir šīs aktivitātes 
mērķis un rezultāti? Kādas ir organizācijas 
papildu aktivitātes? Kāds ir sadarbības tīkls, 
partneri, iesaistītās puses?

KĀDAS aktivitātes saskan vai ir saistītas ar 
starptautiska brīvprātīgā darba projektu, kādu 
pievienoto vērtību dos brīvprātīgā piesaistīšana?

KĀDS attīstības lēciens un/vai papildu 
resurss mums ir nepieciešams, lai sasniegtu 
vēlamos/izvirzītos mērķus?

Vai ir nepieciešami finanšu, laika vai 
cilvēkresursi? Kas vēl?

KĀDAS vajadzības var apmierināt ar EBD projektu? 
KĀDIEM būtu jābūt EBD projekta rezultātiem? 
KĀDA būs brīvprātīgā loma?

KURŠ un KĀ varēs sniegt ieguldījumu? KO un AR KO kopā brīvprātīgie darīs? Brīvprātīgā 
darba apraksts.

KAS atbildēs, palīdzēs, piedalīsies EBD projektā – 
kolektīvs, partneri, sadarbības tīkls?
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Ja aizpildot darba lapu kļūst skaidrs, ka jūsu organizācija ir kā radīta EBD projektam, vai EBD 
projekts ir tieši tas, kas jums ir nepieciešams, jo organizācijas un programmas mērķi saskan, un 
brīvprātīgais ir tieši tas, kas jums nepieciešams mērķu sasniegšanai vai attīstības lēcienam, tad 
pajautājiet sev – kas notiks, ja nesaņemsiet finansējumu vai kāda iemesla dēļ projektu nāksies 
pārtraukt. Uzņēmējorganizācijai un tās darbībai ir jābūt ilgtspējīgai arī bez „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” finansējuma.

No otras puses, ja organizācijas misijas un EBD programmas pamatprincipu/mērķu saistība ir 
niecīga, tad brīvprātīgā iesaiste var būt apgrūtināta, kā arī projekta īstenošana visām iesaistī-
tajām pusēm var sagādāt vilšanos. EBD nav bezmaksas darbaspēks vai profesionāļu piesaistes 
programma, kur konkrētas nozares speciālists jūsu organizācijā vai caur to īsteno savas zināša-
nas vispārējā labuma interesēs.

Ja redzat, ka EBD brīvprātīgā iesaiste organizācijā var palīdzēt īstenot jūsu mērķus, kā arī orga-
nizācijā ir cilvēki, kuri var iesaistīt un atbalstīt brīvprātīgo, tad ir vērts konkrētāk domāt par EBD 
projektu.

Kontroljautājumi

• Ko vēlamies gūt no EBD projekta? Kāda ir tiešā (piemēram, 
paveiktais darbs) un netiešā (piemēram, brīvprātīgais kā piemērs) 
pievienotā vērtība, iesaistot brīvprātīgo organizācijas darbā?

• Kas netiktu izdarīts, ja projekts netiktu īstenots?

• Kāpēc tieši ārvalstu brīvprātīgais? Vai šo lomu un pienākumus varētu 
pildīt arī Latvijā dzīvojošie brīvprātīgie?

• Kāds ir kopienas ieguvums no EBD projekta?

Obligātie un ieteicamie materiāli

• Ielēcu dzīvē nepazīstamā vietā – dažādu EBD projektu piemēri un to ietekme:  
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-0
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B r ī v p r ā t ī g ā  l o m a  u n  d a r b a  p l ā n o š a n a

BUJ jeb daži jautājumi, kurus ir uzdevušas citas 
uzņēmējorganizācijas

• Vai brīvprātīgais var strādāt dažādās vietās, piemēram, jauniešu 
centrā un bērnudārzā?

• Cik gara var būt darba diena? Vai drīkst būt maiņu darbs? Vai ir 
jāsastāda darba plāns, uz cik ilgu laika posmu?

• Kā jāplāno brīvprātīgā darba diena, lai nerastos rutīna, gadījumā, 
ja organizācijas darbs ir ļoti vienmuļš?

• Vai brīvprātīgajam ir jāveic tāds darbs, kas viņam ļoti nepatīk?

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir daļa no Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”. EBD koncentrējas uz mācīšanās procesu, kas notiek, brīvprātīgajam veicot ikdienas 
darbus. Brīvprātīgā galvenais uzdevums EBD projektā ir ieguldīt savu darbu organizācijas ak-
tivitātēs, tādējādi veicinot sabiedrības, kā arī savu attīstību. Brīvprātīgais darbs nav bezmaksas 
vai mazāk apmaksāts darbaspēks; šajā gadījumā tas ir brīvprātīgā personisks ieguldījums (laiks, 
enerģija un aktivitātes) sociālā labuma un vispārīgās labsajūtas attīstībā.

Eiropas Brīvprātīgā darba noteikumi nosaka sekojošo:

EBD nav:

• neorganizēts, gadījuma, nepilna laika brīvprātīgais darbs

• prakse uzņēmumos

• algots darbs, ar EBD nedrīkst aizvietot algotus darbiniekus

• atvaļinājums vai tūrisms (angļu valodā voluntourism)

• valodas kursi

• lēta darbaspēka ekspluatēšana

• mācības vai profesionālā apmācība ārvalstīs

Pieredze rāda, ka jauniešu neapmierinātība ar projektu galvenokārt ir saistīta ar problēmām 
vai grūtībām darba vidē. Paši brīvprātīgie par galvenajām problēmām ir atzinuši sekojošo: par 
maz vai par daudz darba un/vai atbildības; sajūta, ka no manis vai mana darba nav labuma; ne-
saprotu, ko no manis sagaida, kādēļ organizācija vispār uzņēmusi brīvprātīgo; es nejūtos kā daļa 
no organizācijas, man no rīta tiek uzdoti darba uzdevumi, kad tie ir padarīti, dodos uz mājām; 
nesaprotu, kāda ir atšķirība starp mani un darbiniekiem – daru to pašu un tikpat ilgi kā citi.

Ja palūkojamies uz problēmu iemesliem, tad ir redzams viens un tas pats – nepieciešamība labāk 
plānot brīvprātīgā darbu, iesaistīšanu organizācijā un procesus, kas veicinātu veiksmīgu projekta 
īstenošanu.

BUJ

NOTEIKUM
I
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B r ī v p r ā t ī g ā  d a r b a  p l ā n o š a n a
Viens no veidiem, kā brīvprātīgajam atrast īsto vietu organizācijā un piemērotus darba uzde-
vumus, ir balstīties uz darba plānošanas teoriju (izmantoti Tartu Brīvprātīgo centra apmācību 
materiāli). Tas nozīmē, ka galvenais nav koncentrēties tikai uz brīvprātīgā darba aprakstu, bet 
gan pievērst uzmanību tiem darbiem, kas jāpaveic neatkarīgi no tā, vai darba darītājs ir algots 
darbinieks vai brīvprātīgais. Darba plānošanas procesā tiek noteikti darba uzdevumi dažādās 
darba jomās, kā arī definēti vēlamie rezultāti. Vienlaicīgi tiek raksturotas prasības jeb darba 
uzdevumu veikšanai nepieciešamās kompetences, kā arī lomas, atbildības robežas, laiks u.c.

Izmantojot šādu pieeju, jūs „nemeklējat vai neizgudrojat” darbu brīvprātīgajam, bet gan piešķi-
rat viņam kolektīvā lomu, nosakot brīvprātīgā darba uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar organi-
zācijas mērķu īstenošanu, tajā pašā laikā nodrošinot to, ka brīvprātīgais nav algota darbinieka 
aizvietotājs. Tādējādi brīvprātīgā loma ir labāk izprotama un pats brīvprātīgais redz sevi kā daļu 
no „kopējās bildes”, un saistībā ar to, cerams, arī uzņemsies lielāku atbildību, kā arī organizācijā 
pastiprināsies sadarbība.

Brīvprātīgā darba plānošanā vari izmantot zemāk esošo darba lapu. Lai nodrošinātu brīvprātīgā 
veiksmīgāku iekļaušanos kolektīvā, analizēšanas un plānošanas procesā iesaisti arī kolēģus, it 
īpaši tos, kuri ikdienā strādās kopā ar brīvprātīgo. Mērķis ir kopīgi pārrunāt un saprast brīv-
prātīgā lomu organizācijā. Procesa rezultāts ļaus visām iesaistītajām pusēm, arī brīvprātīgajam, 
saprast, ko no viņa sagaida un kā viņa darbs un tā rezultāti ir saistīti ar citām organizācijas 
aktivitātēm. Zemāk esošo darba lapu var izmantot arī projekta gaitā, ja rodas nepieciešamība 
mainīt brīvprātīgā darba uzdevumus, pārliecinoties, ka arī jaunie vai ārkārtas uzdevumi ir saistīti 
ar organizācijas vajadzībām.

Rakstveida vai vizuāls materiāls var būt ļoti labs veids, kā skaidrot brīvprātīgajam organizācijas 
darba jomu, struktūru, darbinieku lomas un viņa profesionālo saistību ar kolēģiem.

Brīvprātīgā uzņemšanas ABC   9



Par pamatu ņem organizācijas misiju un mērķus. Skaidro apakšmērķus un aktivitātes, kas palīdz īstenot 
organizācijas misiju.

Noteikti pieraksti arī tās aktivitātes, kas ir svarīgas, taču laika trūkuma dēļ nav īstenojamas.

Katram apakšmērķim un vispārīgai aktivitātei raksturo arī to īstenošanai nepieciešamos darba 
uzdevumus. Nav nepieciešams raksturot visu ļoti detalizēti (līdz darbības līmenim), dari tā kā uzskati 
par nepieciešamu (skaidrojums: darba uzdevums ir ielūgumu nosūtīšana; darbība ir ielūgumu ielikšana 
aploksnē utt.).

Padomā, kādas kompetences (zināšanas, prasmes, u.c.) un/vai sagatavošana ir nepieciešamas katra 
uzdevuma veikšanai, t.sk. valodas zināšanas.

Nosaki, kādas zināšanas vai prasmes var apgūt darba gaitā. Vērtē kritiski, vai visos gadījumos ir 
nepieciešama apmācība vai iepriekšēja pieredze attiecīgajā jomā, vai tomēr pietiek ar atvērtu prātu un 
motivāciju, vēlmi un uzņēmību.

Atrodi katras aktivitātes vai uzdevuma veikšanai piemērotus cilvēkus, rēķinoties gan ar darbiniekiem, 
gan brīvprātīgo.

Izvērtē uzdevumu atbildīgumu, neaizmirsti par normatīvo aktu nosacījumiem.

Sagrupē līdzīgus uzdevumus, piemēram, pēc rakstura, izvirzītajām prasībām vai mērķa grupas. Atzīmē 
tos uzdevumus, kuri varētu būt piemēroti brīvprātīgajam – no tā veidojas brīvprātīgā darba apraksta 
pamats. Darot šo, neaizmirsti par EDB noteikumiem!

Palīdzošie jautājumi darba plānošanā

 D
A

RB

A LAPA
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Kontroljautājumi

• Vai mēs spēsim pietiekami nodarbināt brīvprātīgo, lai organizācijā 
kāds, t.sk. arī brīvprātīgais, nejustos lieks?

• Vai un kā atšķiras algotu darbinieku un brīvprātīgā lomas un darba 
uzdevumi?

• Kādu pievienoto vērtību brīvprātīgais sniedz mūsu organizācijai, 
veicot plānotās aktivitātes?

• Kā tiek sadalīta atbildība? Vai brīvprātīgajam ir pietiekami liela atbildība?

• Kā noteikt, kādas kompetences ir nepieciešamas darba veicējam? 
Kādu kompetenču ietvaru izmantot? Ņem par piemēru Youthpass 8 
galveno kompetenču ietvaru: 

• http://jaunatne.gov.lv/sites/default/f iles/web/JSPA/2014/
infoMateriali/54831_jaunatne_youthpass_new.pdf  

Viss iepriekšminētais ir labs ievads, lai izveidotu brīvprātīgā sākotnējo darba uzdevumu ietva-
ru – kombinē dažādas jomas, nosaki un raksturo brīvprātīgā darba uzdevumus, to mērķus un 
sagaidāmos rezultātus. Nosakot darba uzdevumus, vērtē arī laika resursus. Gurpējot darba 
uzdevumus, ņem vērā arī to hronoloģisko secību (kurā no darbiem jābūt iegūtām noteiktām ie-
maņām, lai uzsāktu nākamo) vai priekšnoteikumus katram no veicamajiem darbiem (piemēram, 
valodas zināšanas). Atceries, ka atbilstoši EBD noteikumiem, no brīvprātīgā nedrīkst piepra-
sīt iepriekšējas valodas zināšanas vai specifiskas kompetences kāda konkrēta darba veikšanai. 
Nepieciešamās zināšanas vai prasmes ir attīstāmas, sagatavojoties brīvprātīgajam darbam vai 
projekta laikā.

Svarīgi ir sekot, lai brīvprātīgais būtu iesaistīts dažādu uzdevumu veikšanā, nevis tikai aktivitātēs, 
ko neviens cits no darbiniekiem nevēlas darīt vai labprāt nedarītu. Kā arī, lai tās nav aktivitā-
tes, kuras ikdienas darbā nav svarīgas, vai tās veicot nav nepieciešama īpaša piepūle un ilgākā 
perspektīvā nepiedāvā izaicinājumu. Dažāda veida uzdevumu kombinēšana apliecina arī to, ka 
brīvprātīgais nav kāda aizvietotājs, tas nozīmē, ka neveic algota darbinieka pilnas slodzes darba 
uzdevumus.

Ja brīvprātīgais strādā vairākās vietās (piemēram, jauniešu centrā un bērnudārzā), tad būtu ne-
pieciešams raksturot gan vajadzības, gan katru darba jomu un ja iespējams darba aprakstu vei-
dot par katru brīvprātīgā darba vietu atsevišķi. Sākotnējā darba raksturojuma izveidošana dod 
iespēju laika gaitā brīvprātīgā darba uzdevumus pārskatīt un nepieciešamības gadījumā papildi-
nāt vai mainīt. Raksturojot brīvprātīgajam nepieciešamās kompetences darba uzdevumu veik-
šanai, ir iespēja noteikt apmācību nepieciešamību un izveidot pēc iespējas atbilstošāku atbalsta 
plānu (apmācības, t.sk., valodas apmācība, kolēģu iesaiste brīvprātīgā atbalstīšanā u.c.). Darot 
to pirms brīvprātīgā ierašanās, vari dot norādījumus brīvprātīgajam un/vai nosūtītājorganizācijai 
par lietām, kam būtu jāpievērš uzmanība sagatavojoties – ar ko brīvprātīgajam būtu jāiepazīstas 
pirms ierašanās (piemēram, organizācijas specifika vai noteiktas jomas teorētisks pārskats); kas 
būtu jāizdara (kādu kursu apmeklēšana, kas saistīta ar darba specifiku vai dažu dienu/nedēļu 
prakse kādā līdzīgā organizācijā); kas jāsagatavo (piemēram, materiālus, kas iepazīstina ar savu 
kultūru vai materiālus, metodes, spēles saistībā ar projekta tēmu/specifiku). Uzņēmējorgani-
zācijas ieteikumi sagatavošanas procesam ļaus labāk iepazīt darba specifiku, kas, savukārt, var 
atvieglot iedzīvošanos.

Vispārīgs darba apraksts palīdz izveidot brīvprātīgā profilu – kāds cilvēks atbilst projektam, kā-
das vispārīgās zināšanas vai prasmes noderēs uzdevumu veikšanai, ar kādām rakstura īpašībām, 
gatavību un motivāciju jaunietim projekts varētu būt izaicinājums iesaistīties un darboties orga-
nizācijā. Par brīvprātīgo atlasi skaties sīkāk attiecīgajā nodaļā “Brīvprātīgā atlase”.

KONTROLJAUTĀJU
M

I
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Lai darba plānošanu padarītu izteiksmīgāku, esam izveidojuši piemēru. Šajā gadījumā uzņē-
mējorganizācija ir jauniešu centrs. Piemērs raksturo vienu no iespējamām pieejām procesam, 
skaidrojot plānošanas loģiku. Tādējādi piemērā ir piedāvāts vispārīgs darba plānošanas ietvars 
un raksturoti tikai daži aspekti.

ATCERIES

VĒLAS, LAI VIŅU LAIKU, 
PRASMES UN ZINĀŠANAS 

IZMANTO LIETDERĪGI. 

GRIB ZINĀT, KO NO VIŅIEM 
SAGAIDA. 

GRIB BŪT ATBILDĪGI PAR 
VEICAMAJIEM UZDEVUMIEM 

UN JUST GANDARĪJUMU PAR TO 
SEKMĪGU ĪSTENOŠANU. 

IEGULDA VAIRĀK, NEKĀ IR  
REDZAMS. 

Atceries, ka brīvprātīgie: 
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Piemērs
Misija: atbalstīt jauniešus kļūt par patstāvīgiem un aktīviem kopienas dalībniekiem.

Mērķi (par piemēru ņemti trīs mērķi)

Reģiona jauniešiem ir pieejamas daudzveidīgas aktivitātes, kas veicina izaugsmi.

Ir izveidots sadarbības tīkls ar organizācijām, kas strādā ar jauniešiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Izveidota aktīva jauniešu grupa, kura rada sev un citiem vienaudžiem dažādas attīstošas aktivitātes. 

Aktivitātes (piemērā par pamatu ir ņemtas viena 
mērķa aktivitātes)

Jaunatnes darbs Reģiona jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas 
attīstošas aktivitātes. Ir izveidojusies jauniešu aktīvistu 
grupa, kura rada sev un citiem vienaudžiem dažādas 
attīstošas un iesaistošas aktivitātes.

Jauniešu centra redzamā puse – tiešais darbs ar 
jauniešiem.

Uzdevumi Priekšnosacījumi/ 
kompetences

Kurš Laiks

Spēļu turnīri

Mērķi: veicināt jauniešu 
socializēšanos, sadarbības 
prasmes, pašanalīzi, 
papildināt zināšanas/
prasmes.

Rezultāti: spēļu spēlēšana 
ir kļuvusi par jēgpilnu 
(mācīšanās) nodarbi; 
jaunieši aktīvi iesaistās 
jauniešu centra aktivitāšu 
īstenošana; savstarpējo 
attiecību uzlabošanās starp 
atsevišķiem jauniešiem; 
mazināta atstumtība.

Spēļu izvēlēšanās kopā 
ar jauniešiem

Turnīru sagatavošana 
kopā ar jauniešiem

Reklāma, komandu 
reģistrēšana, balvas, 
telpas iekārtošana

Īstenošana (t.sk., 
noteikumu ievērošana 
u.c.)

Apbalvošana un analīze 
(kopā ar jauniešiem 
atskats uz pasākumu, 
t.sk., labākais komandas 
biedrs; labākais 
zaudētājs; līdzjutējs utt.)

Zināšanas 
par spēlēm/
noteikumiem

Prasme lietot kādu 
datorprogrammu 
(piemēram, Paint)

Prasme sniegt 
atgriezenisko saiti

Vispārīgi: Mērķa 
grupas iepazīšana, 
t.sk., grupu 
sociometrija; prasme 
iesaistīt jauniešus; 
grupas dinamikas 
atbalstīšana (teorija 
+ metodes)

Brīvprātīgais 
(BR)

BR

Jaunatnes 
darbinieks 
( JD) un BR, 
ja valoda 
+ grupas 
dinamika + 
mācīšanās 
atbalstīšana

2 x mēnesī 
(90 min.) + 
sagatavošanās

Filmu vakars

Mērķi: atbalstīt jauniešu 
socializēšanos; pārrunāt 
jauniešu dzīvē aktuālas 
tēmas vai jautājumus; 
veicināt jauniešos kritisko 
domāšanu; kultūras 
kompetences.

Rezultāti: jaunieši iesaistās 
jauniešu centra aktivitāšu 
īstenošanā; attīstītas 
jauniešu zināšanas par 
kultūru; pārrunātas 
„sarežģītas tēmas”.

Filmu izvēle kopīgi ar 
jauniešiem + filmas 
izvēle ar izglītojošu 
saturu

Vakara sagatavošana 
kopīgi ar jauniešiem 
(reklāma, telpas 
iekārtošana, uzkodas)

Filmas un tēmas 
analizējoša aktivitāte 
(informācija par filmu, 
t.sk., kādēļ tā ir izvēlēta, 
viktorīna par filmas tēmu 
u.c.)

Analīze

Prasme lietot kādu 
datorprogrammu 
(piemēram, Paint)

Prasme sniegt 
atgriezenisko saiti

BR

BR

Jaunatnes 
darbinieks 
( JD) un BR, 
ja valoda 
+ grupas 
dinamika + 
mācīšanās 
atbalstīšana

Reizi nedēļā + 
sagatavošana

Tematiski pasākumi:
Sarunu vakari
Tematiskās dienas/nedēļas

Darbs ar grupām:
Informācija
Konsultēšana
Projekti/iniciatīvas
Interešu pulciņi
Dejas
ReUse (Otrreizējās 
pārstrādes darbnīcas)
Ēst gatavošana
Nometnes
Projekti

PIEMĒRS
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Darba plānošana nav vienreizējs uzdevums, tas ir process, kurā nepieciešams iesaistīt organi-
zācijas biedrus vai iestādes kolektīvu. Iesaistot citus brīvprātīgā darba uzdevumu plānošanā un 
kombinēšanā, tiek ņemtas vērā dažādu cilvēku intereses un vēlmes, un tiek apliecināts, ka brīv-
prātīgā uzņemšana un noteiktā loma organizācijā ir vienots lēmums. Ir svarīgi, ka visam kolektī-
vam ir skaidra organizācijas stratēģija, kā arī brīvprātīgā projekta saistība ar to. EBD jaunietim ir 
jāpiedāvā jēgpilnu mācīšanās procesu un iespēju attīstīties profesionālajā ziņā. Tas ir iespējams 
tad, ja brīvprātīgajam tiek nodrošinātas apmācības vai prakse, kas veicinātu nepieciešamo zi-
nāšanu un prasmju iegūšanu darba uzdevumu veikšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta 
sistēmu, organizācijai savā kolektīvā ir jāatrod/jāizvēlas kāds, kas atbalstīs brīvprātīgo ar darbu 
saistītos jautājumus – tutors/supervizors (tiek izmantoti abi jēdzieni). Šīs personas uzdevums 
ir kopā ar citiem kolēģiem sniegt brīvprātīgajam nepieciešamo atbalstu. Dažas lietas, kas jāņem 
vērā, atbalstot brīvprātīgo, vari atrast attiecīgajā nodaļā.

Plānojot projektu, tiek sastādīts darba apraksta melnraksts (t.sk. darba nedēļas piemērs), kuram 
ir jābūt pietiekami elastīgam un daudzveidīgam, jo gala versija tiks izstrādāta kopā ar brīvprātīgo, 
ja nepieciešams, tiks iesaistīti darba kolēģi, ar kuriem viņš ikdienā strādās kopā. Izstrādājot dar-
ba apraksta gala versiju, varēsi rēķināties ar brīvprātīgā personību, viņa pieredzi, zināšanām un 
prasmēm, kā arī ar interesēm, vēlmēm un mācību/izaugsmes mērķiem.

Sastādot darba aprakstu, atceries sekojošo:

• Veicamajam darbam ir jāpiedāvā mācīšanās un izaugsmes iespējas dažādos 
līmeņos. Tāpat ir svarīgi, lai veicot darbu ir dažādība un daudzveidība, tas 
nenozīmē tikai jaunus darba uzdevumus.

• Brīvprātīgajam darba gaitā ir jābūt iespējai mācīties kaut ko jaunu, darba 
uzdevumiem projekta laikā ir jābūt pietiekami izaicinošiem. Projekta pirmajos 
mēnešos vairums uzdevumu (līdz 70%) varētu būt skaidri un viegli veicami. Tas 
palīdzētu brīvprātīgajam vieglāk iedzīvoties organizācijā un iepazīt savu lomu, jo 
paveicot uzdevumus veiksmīgi, tiek gūts gandarījums un drosme, kā arī drošības 
sajūta laika gaitā uzņemties lielāku atbildību un iniciatīvu. Projekta beigu posmā ir 
jāpalielinās to uzdevumu īpatsvaram, kuru iniciators ir brīvprātīgais.

• Veicini tādas aktivitātes, kas dod iespēju brīvprātīgajam komunicēt un sadarboties 
ar kolēģiem, sadarbības partneriem vai kopienu. Brīvprātīgajam strādājot kopā 
ar kādu no kolēģiem, tiek veicināta viņa profesionālā izaugsme. Nedomā, ka 
jaunietis, kuram nav iepriekšējas (darba) pieredzes, spēs pats īstenot aktivitātes, 
ar kurām viņš iepriekš nav saskāries.

• Lai uzņemtos iniciatīvu, nepietiek vien ar pašpārliecinātību, ir jāizprot arī darba 
joma, jāpazīst vietējā vide un iespējas. Seko, lai veicot darba uzdevumu, varētu 
iepazīt abus.

• Rotē uzdevumus, kuri ir garlaicīgi, vai kuros ir rutīna. Vienojies par laiku, līdz 
kuram brīvprātīgajam tie ir jāpaveic, kā arī nodrošini lai katru dienu vai vismaz 
reizi nedēļā ir jauni uzdevumi. Neaizmirsti, ka šāda veida uzdevumiem ir jābūt 
tādiem, kas palīdz īstenot organizācijas mērķus un saistītiem ar brīvprātīgā lomu.

• Darba uzdevumiem jābūt (vismaz daļēji) tādiem, kas ļauj brīvprātīgajam pašam 
noteikt darba tempu.

• Ja iespējams, ļauj brīvprātīgajam pašam vērtēt savu darbu un rezultātus. Noteikti 
sniedz atgriezenisko saiti brīvprātīgā pašanalīzei, tādējādi ļausi viņam mācīties un 
attīstīties profesionālajā ziņā. Par brīvprātīgā mācīšanās atbalstīšanu sīkāk skaties 
attiecīgajā nodaļā. (Brīvprātīgais mūsu organizācijā)

ATCERIES
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Neaizmirsti EBD noteikumus!

• Brīvprātīgais nedrīkst pildīt amata pienākumus, kas saistīti ar lielu atbildību, kuru 
veikšanai nepieciešama augsta profesionalitāte vai noteikta kvalifikācija, piemēram, 
aprūpētājs(-a), skolotājs(-a), sociālais darbinieks u.c. Tajā pašā laikā, brīvprātīgais 
var būt saistīts ar iepriekšminēto amatu atsevišķiem darba uzdevumiem. Piemēram, 
brīvprātīgais nedrīkst pildīt skolotāja funkciju, plānot un īstenot formālās izglītības 
programmu, taču var iesaistīties un atbalstīt, piedāvājot papildu aktivitātes un citas 
iespējas (piemēram, ārpus stundu aktivitātes, organizēt interešu pulciņus utt.). 
Brīvprātīgais nedrīkst mācīt un strādāt par skolotāja asistentu formālās izglītības 
kontekstā.

• EBD brīvprātīgais nedrīkst pildīt uzdevumus, kas saistīti ar citu EBD projektu 
īstenošanu (piem., piedalīties projekta vadīšanā vai brīvprātīgo izvēles procesā un 
apmācībā).

• Brīvprātīgais nedrīkst būt kāda darbinieka aizvietotājs – prombūtnē esoša 
darbinieka pienākumu veicējs (piemēram, ja jauniešu centrā ir paredzēts, ka ar 
jauniešiem strādās trīs darbinieki, tad brīvprātīgais nevar būt viens no viņiem, viņam 
jābūt ceturtajam).

• Brīvprātīgais nedrīkst vienatnē uzņemties atbildību par mazaizsargātu personu 
grupu (zīdaiņi vai bērni, slimnieki, vecāki cilvēki vai personas ar invaliditāti).

Uzdevumi

• Sastādi diagrammu ar brīvprātīgā uzdevumiem, procentuāli nosakot, cik 
laikietilpīgs katrs no uzdevumiem ir. Tas dos tev labu pārskatu, vai darba aprakstā 
darbs (service) ir sabalansēts ar mācīšanos (learning).

• Vērtē sekojošo:

• Vai darba uzdevumi dod iespēju pietiekami komunicēt ar citiem cilvēkiem? Kādi 
uzdevumi ir individuāli veicami?

• Vai darba uzdevumi rada pietiekamu izaicinājumu brīvprātīgajam? Vai ir arī 
pietiekama stabilitāte, lai gūtu jaunas iemaņas un pieredzi?

• Vai brīvprātīgajam ir iespēja savā darbā pašam pieņemt lēmumus, uzsākt jaunas 
iniciatīvas? Cik liela nozīme ir pašiniciatīvai? Vai darba uzdevumi to veicina – 
nepieciešamo zināšanu vai prasmju iegūšanu, jomas vai vides iepazīšanu, pietiekami 
daudz brīvā laika?

• Ar kādu uzdevumu palīdzību brīvprātīgajam ir dota iespēja nonākt saskarsmē ar 
mērķa grupu vai kopienu?

UZDEVUMS

NOTEIKUM
I
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Uzdevums ar diagrammu dod iespēju analizēt brīvprātīgā darba aprakstu, pievēršot 
uzmanību darba apjomam un dziļumam. Pirmkārt, ir iespējams novērtēt darba uzdevumu 
daudzumu un daudzveidību, otrkārt, brīvību pašam plānot un organizēt savu darbu. 
Zemāk esošais nedēļas plāns palīdzēs ieplānoto ielikt reālā rāmī un izmēģināt, vai un kā 
darba uzdevumi savstarpēji sader laika ziņā. 

Izveido brīvprātīgajam nedēļas plānu

Vērtē pieejamo laika resursu, cik laikietilpīgi ir darba uzdevumi, pievērs arī uzmanību 
brīvprātīgā personiskajām īpatnībām. Vairumā gadījumu tas ir jaunietis, kurš neprot 
vietējo valodu, kuram nav (darba) pieredzes attiecīgajā jomā, kā arī tas ir jaunietis, kuram, 
iespējams, ir citāda darba kultūra. Vai un kā, tavuprāt, tas var ietekmēt brīvprātīgā darba 
uzdevumu pildīšanu?

Kādai vajadzētu būt sagatavošanai gadījumā, ja jaunietis neorientējas attiecīgajā darba 
jomā, nepārzina valodu vai nepazīst mums ierastos informācijas avotus, atbalsta sistēmu 
jeb „ko un kā kādam jautāt”?

Laiks 1. diena 2. diena 3. diena 4. diena 5. diena

Brokastis

Pusdienas

Vakariņas

UZDEVUMS
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Nedēļas vai dienas plānu var arī izmantot, domājot par sekojošiem jautājumiem:

• Kāda ir brīvprātīgā ideālā darba diena (darba saturs, laika sadalījums, 
aktivitātes analīze un atgriezeniskā saite, kultūras un valodas mācīšanās 
utt.)?

• Kādām jābūt brīvprātīgā pirmajām divām nedēļām? Kādi varētu būt brīvprātīgā 
pirmie uzdevumi organizācijā? Vai vadītāja, darba kolēģu uzdevums ir virzīt 
brīvprātīgo uzreiz darboties, vai plānot iepazīšanos gan ar kolēģiem, gan 
organizāciju? Kas ir viena vai otra priekšrocība, riski?

• Kāds varētu izskatīties mēneša plāns? Cik daudz un kā mainīsies brīvprātīgā 
darba uzdevumi laika gaitā no pirmā līdz pēdējam mēnesim?

Veidojot nedēļas un mēneša plānu, neaizmirsti par EBD noteikumiem!

Darba stundas = 30-38 stundas nedēļā (t.sk., apmācības, valodas kursi utt.)

Divas brīvdienas pēc kārtas (nedēļā)

Atvaļinājums divas dienas mēnesī jeb, piemēram, sešu mēnešu ilgā projektā = 12 
atvaļinājuma dienas

Viela pārdomām...

• Kāda sagatavošana, apmācība, atbalsts ir nepieciešams brīvprātīgajam, lai sekmīgi 
pildītu savus darba uzdevumus? Domājot par darba uzdevumiem, ņem vērā valodas 
zināšanas un to, cik labi brīvprātīgais pārzina darba jomu. Kā tu vari brīvprātīgo 
atbalstīt?

• Kurš un kā vērtēs brīvprātīgā darbu un tā rezultātus? Kurš sniegs atgriezenisko saiti 
un kā to praktiski noorganizēt?

• Kā ir plānota brīvprātīgā motivēšana, atzinības izteikšana, sociālais atbalsts?

• Kā un par kādām tēmām nepieciešams sagatavot citus organizācijas darbiniekus 
saistībā ar brīvprātīgā ierašanos? Kā sagatavot un iesaistīt mērķa grupu?

Obligātā un ieteicamā literatūra

• Starptautiskā brīvprātīgā darba T-kit – sagatavošanās projekta „iedarbināšanai”, 
37-42 lpp.: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.
pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2 

• EBD harta: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2015/
dokumenti/ii.5_-_erasmus_european_voluntary_service_charter_2015.pdf

LITERATŪ
RA

NOTEIKUM
I

UZDEVUMS
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B r ī v p r ā t ī g ā  a t l a s e

BUJ jeb daži jautājumi, kurus ir uzdevušas 
citas uzņēmējorganizācijas

• Kas jāņem vērā, veicot brīvprātīgā atlasi?

• Vai puisis un meitene ir vienlīdzīgi brīvprātīgie?

• Kā izdarīt pareizu izvēli? 

Pieredze rāda, ka „nav slikta projekta, ir tikai slikta izvēle”, kas, pirmkārt, nozīmē brīvprātīgā un 
uzņēmējorganizācijas savstarpējo saderību vai nesaderību. Nesaderībai var būt dažādi iemesli, 
tos visus nav iespējams paredzēt, taču nesaderības riskus ir iespējams mazināt, pievēršot lielāku 
uzmanību brīvprātīgā atlasei.

Brīvprātīgā atlase, no vienas puses, ir racionāls process, tas nozīmē, ka organizācijai ir jāsaprot, 
kādu personu (ar kādu pieredzi un sagatavotību) viņi meklē. No otras puses, tas ir emocionāls 
lēmums, jo tiek izraudzīts kolēģis, kurš būs ar organizāciju ilgāku laika posmu, uz kuru gan jums, 
gan jūsu mērķa grupai ir zināmas gaidas. Ar šīm abām lietām ir jārēķinās, lai gan skaidrs, ka pār-
domājot kāda cilvēka izvēli, tiek iesaistīts gan prāts, gan sirdsbalss un citas emocionālas sajūtas.

Ir ierasts, ka potenciālie brīvprātīgie paši meklē sev piemērotu projektu un sazinās ar uzņēmē-
jorganizāciju, nosūtot savu CV un motivācijas vēstuli. Taču arī tu vari meklēt brīvprātīgo, „rek-
lamējot” savu projektu gan sociālajos tīklos, gan uzrunājot sadarbības partnerus. Ņemot vērā, 
ka arī nosūtītājorganizācijām jābūt akreditētām, tad viena no iespējām ir sūtīt savu piedāvājumu 
publiskajā datubāzē (http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en) esošajām or-
ganizācijām, kuras var tavu informāciju nodot savai mērķa grupai. Neatkarīgi no tā, kādā veidā 
potenciālie brīvprātīgie uzzina par tavu projektu, atceries, ka tas tiek īstenots, nosūtītājorgani-
zācijai un uzņēmējorganizācijai savstarpēji sadarbojoties.

EBD viens no pamatprincipiem – tas ir pieejams visiem jauniešiem, Tas nozīmē, ka brīvprātīgā 
lomas un/vai darba uzdevumu pildīšanai nedrīkst būt ierobežojoši kritēriji (piem., izglītības lī-
menis). Tajā pašā laikā jums ir tiesības izvēlēties savai organizācijai atbilstošu brīvprātīgo, taču 
jāatceras, ka atlases procesam ir jābūt caurspīdīgam. Tādēļ vērtīgi ir noformulēt atlases kritē-
rijus: kas būs noteicošais, ko un kā vērtēsiet? Tiem jauniešiem, kuri netiek izvēlēti un saņem 
atteikumu, noteikti vajadzētu sniegt atgriezenisko saiti (ieteicams ar pamatojumu), lai viņiem 
saglabātos vēlme kandidēt arī turpmāk.

Brīvprātīgā atlases procesā ir jārēķinās ar vairākiem aspektiem. Viens no tiem ir jūsu projekta 
vajadzību analīze, tas nozīmē, ka ir jāsaprot, kas jums ir nepieciešams, balstoties uz organizāci-
jas un projekta specifiku – mērķa grupa, aktivitātes, darba uzdevumi, atrašanās vieta, projekta 
vajadzības, organizācijas darbinieki u.c.. Galvenais jautājums ir – kas esat jūs un ko sagaidāt no 
brīvprātīgā. Gaidām, pirmkārt, jābūt saistītām ar gatavību strādāt ar jūsu organizācijas mērķa 
grupu u.c., nevis ar darba pieredzi, izglītību, specifiskām prasmēm. Otrkārt, padomā par to, 
kādiem jauniešiem jūsu organizācija vai piedāvātais projekts būtu atraktīvs.

Papildus jārēķinās arī ar likumdošanu (piem., ierobežojumi darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem 
vai jauniešiem), jūsu organizācijas iespējām atbalstīt brīvprātīgo (piem., pieejamība jauniešiem ar 
kustību traucējumiem vai nepieciešamais atbalsts jauniešiem ar īpašām vajadzībām).

Brīvprātīgā piemērotību projektam vari vērtēt ar dažādu tēmu un līdzekļu palīdzību. Tāpat kā 
darbinieku nepieņem darbā, balstoties tikai uz saņemto CV, tāpat vajadzētu notikt arī brīvprā-
tīgā atlasei, īpaši, ja ir plānota ilgtermiņa sadarbība.

BUJ
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Palīgjautājumi, veicot brīvprātīgā atlasi

Tēmas
Daži jautājumi, par kuriem 

padomāt un ko jautāt
Iespējamie veidi, kā darīt

Piemērots būt par 
brīvprātīgo
• Jaunieša gaidas un 

motivācija
• Izpratne par brīvprātīgo 

darbu
• Loma un ieguldījums
• Iepriekšējā pieredze 

(jomā, ar mērķa grupu, kā 
brīvprātīgajam)

• Īpašās vajadzības

• Kāpēc vēlies kļūt par 
brīvprātīgo? Ko tu sagaidi 
no projekta? Ko vēlies 
pieredzēt, iemācīties, ko 
vēlies izmēģināt?

• Kā tu esi nonācis līdz 
lēmumam piedalīties EBD? 
Kādi notikumi tavā dzīvē ir 
ietekmējuši tavu lēmumu 
par dalību EBD?

• Kā EBD projekta pieredze 
varētu mainīt tavu dzīvi?

• Motivācijas vēstule + CV
• Papildu anketa
• Telefona vai Skype 

intervija – vēlams, 
ka no organizācijas 
piedalās vairāki cilvēki, 
ja nepieciešams, tad arī 
viena intervija ar mērķa 
grupu (piem., jaunieši) un 
brīvprātīgo

Piemērots organizācijai
• Izpratne par 

uzņēmējorganizāciju – 
darba joma, brīvprātīgā 
loma organizācijā

• Komandas, organizācijas, 
kopienas saderība

• Mērķa grupas akceptēšana 
(ja nepieciešams)

• Kā tavs brīvprātīgais darbs 
varētu ietekmēt vai mainīt 
uzņēmējorganizāciju, mērķa 
grupu vai kopienu?

• Kādu tu iedomājies savu 
darba ikdienu?

• Ko tu sagaidi no mums, ko 
mēs tev varētu piedāvāt?

• Kāds tu esi kā kolēģis/
komandas biedrs? Ko tev 
nozīmē laba sadarbība vai 
komanda? Kā tu parasti 
risini problēmas?

• Iepazīšanās ar jomu/
brīvprātīgā darbošanās savā 
valstī līdzīgā organizācijā

• Uzņēmējorganizācijas 
pamatprincipu/ētikas 
kodeksa izskaidrošana

• Brīvprātīgais risina un 
piedāvā risinājumus, kādu 
darba situāciju vai gadījumu 
– „ko tu darītu, ja...”

• Personības tests u.c.

Piemērots darba 
uzdevumu veikšanai
• Kompetences (zināšanas, 

prasmes, uzskati)
• Vērtības
• Gatavība mācīties u.c.

• Ko tu kā brīvprātīgais 
varētu piedāvāt mūsu 
organizācijai, mērķa grupai 
un kopienai?

• Kādas ir tavas stiprās 
puses?

• Kādus darba uzdevumus 
veicot, tu justos drošāks, 
kādus mazāk?

• Brīvprātīgais analizē savas 
kompetences, piemēram, 
ar kādas metodes 
palīdzību, ņemot par palīgu 
rokasgrāmatu „Viss par 
Youthpass” vai brīvprātīgā 
pases prasmju aprakstu u.c.

• Brīvprātīgais veic SVID 
analīzi, par pamatu ņemot 
uzņēmējorganizāciju/
projektu/jomu. Testi 
(piem., karjeras tests u.c.) 
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A

RB

A LAPA

Brīvprātīgā uzņemšanas ABC   19



Ja atlases procesa noslēgumā tiek noteikti kādi specifiski vai konkrēti kritēriji, tiem ir jābūt sa-
skaņā ar darba aprakstu. Tāpat ir jāpamato iepriekšējās pieredzes vai konkrētu kompetenču, 
dzimuma un/vai vecuma kritēriju izmantošana. Piemēram, vēlaties brīvprātīgo – puisi, jo orga-
nizācijā pārsvarā strādā sieviešu dzimtas pārstāves. Puisi vēlaties tādēļ, ka viņš mērķa grupai var 
būt kā piemērs. Tomēr uzmanība vairāk būtu jāpievērš personībai, – vai jaunietim piemīt attie-
cīgās īpašības, uzvedības modelis un vērtības, lai kļūtu par piemēru citiem. Ja jūsu organizācijai 
viena no vēlmēm ir ar EBD projekta palīdzību iedvesmot un iedrošināt vietējos jauniešus gūt 
starptautisku pieredzi, vai hiperaktīvs jaunietis ar daudzkārtēju pieredzi dzīvojot ārvalstīs, ir pati 
labākā izvēle? Vai tomēr būtu vērts izvēlēties jaunieti, kurš vairāk līdzinās jūsu mērķa grupai un 
kura pieredzi jūsu jauniešiem ir vienkāršāk izprast un pieņemt?

Ja vēlies paplašināt bērnu/jauniešu/kopienas pasaules skatījumu, tad arī pašam ir jādomā ārpus 
rāmjiem – kāpēc gan neizvēlēties jaunieti ar īpašām vajadzībām vai ar ļoti atšķirīgu profilu, ku-
ram, iespējams, nav (darba) pieredzes un līdz ar to – konkrētu zināšanu un prasmju. Ja darba 
uzdevumu veikšanai, galvenokārt, ir nepieciešama gatavība mācīties, spēja pielāgoties un iedzi-
ļināšanās organizācijas darbā un aktivitātēs, tad izglītības līmenim, dzimumam, vecumam vai 
darba pieredzei nav būtiska loma.

Tāpat kā darbinieka pieņemšana darbā, arī brīvprātīgā atlase un uzņemšana nedrīkstētu būt 
vienpusējs process, kur tikai organizācija uzdod jautājumus un izvirza noteikumus. Tas ir pro-
cess, kur abas puses nosaka „saderību”, noteikti iesaistot arī citus: brīvprātīgā topošos kolēģus, 
bijušos/esošos brīvprātīgos, mērķa grupu, nosūtītājorganizāciju u.c. Jāpievērš uzmanība arī per-
sonas datu konfidencialitātei, – visai informācijai, kas ir ievākta, t.sk., interviju laikā (anketas, 
uzdevumi u.c.), jābūt konfidenciālai un to var izmantot tikai ar brīvprātīgā ziņu.

Jūs kā uzņēmējorganizācija noteikti izskaidrojat arī savu motivāciju piedalīties EBD program-
mā, kā arī, kādēļ vēlaties uzņemt brīvprātīgo. Esiet godīgi un reālistiski gan tajā, ko sagaidāt 
no brīvprātīgā, gan iepazīstinot ar savas organizācijas darbību un pamatprincipiem, ikdienas 
darbu, sadzīves grūtībām, riskiem (piem., ar darba uzdevumiem saistīta rutīna, mērķa grupas 
un kopienas īpatnības u.c.). Ļaujiet brīvprātīgajam gūt pēc iespējas skaidrāku priekšstatu. Ja jūsu 
organizācijā ir bijuši vai atlases procesa laikā joprojām ir citi brīvprātīgie, dodiet iespēju tiem 
jauniešiem, kuri izrāda interesi, ar viņiem aprunāties.

Kontroljautājumi

• Vai jums rada bažas brīvprātīgā strādāšana ar 
mērķa grupu, iejušanās kolektīvā vai kontakts ar 
kopienu? Ja, jā, tad kas tieši? Ja, nē, tad kādēļ?

• Kāds atbalsts brīvprātīgajam būs nepieciešams? 
(balstoties uz atlases procesā iegūto informāciju)?

• Kādu pievienoto vērtību izvēlētais brīvprātīgais 
varētu dot jūsu organizācijai?

Obligātie un ieteicamie materiāli

• Viss par Youthpass: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/
Publikacijas/Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf 

• ABC par EBD, Ceļvedis brīvprātīgajam: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/
web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf 
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P r a k t i s k i e  j a u t ā j u m i

BUJ jeb daži jautājumi, kurus ir uzdevušas citas 
uzņēmējorganizācijas

• Cik tālu darba vieta var atrasties no dzīves vietas? Vai dot 
priekšroku dzīvošanai ģimenē, kopmītnēs vai atsevišķā 
dzīvoklī? Ja nepieciešams izmantot transportu, vai tas 
var būt velosipēds?

• Vai puisis un meitene var dzīvot kopā divistabu dzīvoklī? 
Cik daudz mums būtu jārūpējas par brīvprātīgo sadzīves 
organizēšanu?

EBD harta nosaka, ka uzņēmējorganizācijai visu brīvprātīgā darba periodu jānodrošina droši un 
kārtīgi dzīvošanas un darba apstākļi. Ko nozīmē droši un kārtīgi apstākļi, ir atkarīgs no kontek-
sta. Šī nodaļa tev palīdzēs izprast brīvprātīgā uzņemšanas praktisko pusi. Ņemot vērā, ka no 
programmas puses nav daudz tiešu nosacījumu un noteiktu kritēriju, tad šajā tēmā iztirzāsim 
dažas lietas, par kurām ir jāpadomā un ar kurām jārēķinās.

Dzīvesvieta

Atsevišķs dzīvoklis vai viesģimene? Tas galvenokārt atkarīgs no iespējām: kāds ir īres dzīvokļu 
tirgus, vai ir atrodamas ģimenes, kuras būtu ar mieru uzņemt brīvprātīgo. Latvijā otrais variants 
ir mazāk iespējams. Tādēļ brīvprātīgie tiek izmitināti īres dzīvokļos, kas tiek dalīti ar kādu citu, 
vai kopmītnēs. Dažkārt brīvprātīgā dzīvesvieta ir darbavietā. Neatkarīgi no tā, kāda veida dzī-
vesvieta tiek piedāvāta, brīvprātīgajam ir jānodrošina mazgāšanās un ēst gatavošanas iespējas, 
kā arī, vēlams, privāta guļamistaba, īpaši ilgtermiņa projektos.

Izvēloties dzīvesvietu, tomēr būtu vēlams padomāt arī par projekta mērķiem un sagaidāmajiem 
rezultātiem. Ja viens no iemesliem, kādēļ vēlaties iesaistīt brīvprātīgo ir, piemēram, sabiedrības 
aktivizēšana, vietējo jauniešu pasaules skatījuma bagātināšana vai motivēšana gūt starptautisku 
pieredzi u.tml., tad šos mērķus noteikti ir vieglāk īstenot, ja brīvprātīgais dzīvo šajā sabiedrībā, 
nevis katru rītu brauc no blakus pilsētas uz darbu un vakarā atpakaļ.

Gadījumā, ja brīvprātīgais dzīvo savā darbavietā (piem., sociālās aprūpes centrā), tad tev ir jā-
dod iespēja jaunietim sevi „uzlādēt”, tas nozīmē, iespēju ik pa laikam pabūt prom no ierastās 
vides. Būtu labi, ja šādiem gadījumiem ir iespēja piedāvāt kādu alternatīvu dzīvesvietai.

Atceries, ka maza pilsēta Latvijā un maza pilsēta Spānijā nav viens un tas pats. Raksturo gan 
skaitļos (t.sk., demogrāfisks pārskats), ģeopolitiski, neaizmirsti arī infrastruktūru u.c., izskaidro 
brīvprātīgajam, ko tas patiesībā nozīmē. Daudz labāku priekšstatu nekā pašvaldības mājaslapa, 
dod, piemēram, brīvprātīgajam nosūtīta video reportāža (pastaigājoties vai braucot no mājām 
uz darbu, izmanto videokameru, iemūžini savu ceļu uz darbu, kā arī citas vietas – gan darba die-
nās, gan nedēļas nogalēs, vēlams arī dažādus gadalaikos). Ja organizācijā šobrīd jau darbojas kāds 
brīvprātīgais, vari palūgt viņam to darīt, iepazīstinot arī ar brīvā laika pavadīšanas iespējām u.c..

Informējiet brīvprātīgo par dzīvesvietas iekārtojumu – kas tur jau ir un ko nepieciešams ņemt 
līdzi. Ja ir nepieciešams daļu iedzīves iegādāties, piemēram, mēbeles, virtuves piederumus u.c., 
vēlams to darīt kopā ar brīvprātīgo (tomēr nodrošinot, ka līdz pirkumu veikšanai viss sadzīvei 
nepieciešamais ir pieejams). Tās ir viņa jaunās mājas un daudziem patīk pašiem iekārtot savu 
dzīvesvietu. Dodot brīvprātīgajam noteiktu budžetu un piedāvājot dažādas iepirkšanās iespē-

BUJ
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jas (t.sk., lietoto preču veikali vai tirgus), mazināsi iespējamo vilšanos par kāda cita veiktajām 
nepareizajām izvēlēm. Ir skaidrs, ka visu nepieciešamo nav iespējams iegadāties, ja budžets ir 
ierobežots. Tādēļ, iespējams, laba doma ir organizēt ziedojumu vākšanu vai arī, piemēram, re-
monta vai pārvākšanās talku, kurā piedalītos organizācijas biedri un partneri, mērķa grupa vai 
kopienas pārstāvji.

Vairāku brīvprātīgo izmitināšana vienā dzīvoklī ir monēta ar divām pusēm. No vienas puses, tas 
noteikti ļauj ietaupīt līdzekļus, laiku un enerģiju. Arī dzīvesvietas dalīšana ar citiem brīvprātīga-
jam ļautu ietaupīt līdzekļus, piemēram, kopīga ēst gatavošana vai kopīgi mājsaimniecības izdevu-
mi. Dzīvokļa biedri var kļūt par labiem draugiem, ar kuriem kopīgi pavadīt brīvo laiku, līdz ar to 
mazāk jāuztraucas par brīvprātīgo sociālo dzīvi. Tajā pašā laikā, vienā dzīvoklī izmitinot vairākus 
jauniešus no dažādām valstīm, kuriem ir līdzīgas pieredzes un kuri tādā gadījumā komunicēs 
pārsvarā savā starpā, var izveidoties situācija, ka viņiem nav iemesla iepazīties ar jauniem un 
interesantiem cilvēkiem, ja tādus ir iespējams satikt savā dzīvojamā istabā. Tāpat pie šādas sadzī-
ves organizācijas ir lielāks risks, ka brīvprātīgie var viens otru negribot emocionāli ietekmēt. Pie-
redze rāda, ka negatīvām emocijām ir lielāks spēks nekā citām, tām ir arī lielāks spēks izplatīties.

Ja esat izlēmuši īrēt dzīvokli un ir paredzēts, ka tajā dzīvos vairāki brīvprātīgie, izvērtējiet ie-
spēju (pajautājiet arī brīvprātīgajam) meklēt dzīvokļa biedru, kurš nav saistīts ar EBD projektu. 
Tādējādi radīsiet iespēju, ka brīvprātīgais komunicēs vairāk ar vietējiem iedzīvotājiem, savukārt 
brīvprātīgie savā starpā jebkurā gadījumā tiksies obligātajās tikšanās reizēs.

Ar dzīvesvietu, arī Latvijas izpratnē, saistās pirmās nepieciešamības lietas kā, piemēram, inter-
nets un telefona sakari. Nerakstīts EBD noteikums ir, ka brīvprātīgajam ir jābūt iespējai kontak-
tēties ar tuviniekiem, izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus. Ja brīvprātīgajam ir iespēja (t.sk., 
brīvajā laikā) izmantot internetu darbavietā, tas nenozīmē, ka interneta savienojums noteikti 
būtu jānodrošina dzīvesvietā. Taču ir jārēķinās ar to, ka darba laikā bieži vien ar mājiniekiem nav 
iespējams sazināties. Jo darba laiks Latvijā var sakrist ar darba laiku brīvprātīgā dzimtenē, līdz ar 
to tuviniekiem būs grūti darba laikā atrast brīdi, lai parunātos. Ja iespējams, tad arī brīvprātīgā 
dzīvesvietā jānodrošina piekļuve internetam. Par interneta savienojumu tiek maksāts no pro-
jekta budžeta. 

Transporta izdevumi no dzīvesvietas uz darba vietu jāsedz no projekta budžeta. Kāds trans-
porta līdzeklis būtu vispiemērotākais, ir iespēju un vienošanās jautājums. Tāpat no projektam 
piešķirtajiem līdzekļiem ir jāsedz transporta izdevumi, kas rodas apmeklējot EBD obligātās 
brīvprātīgo tikšanās (iebraukšanas apmācības; vidustermiņa izvērtēšana), kā arī, ja kādas no EBD 
projekta aktivitātēm notiek citās pilsētās/reģionos.

Ēdināšana

Atkarībā no projekta, ēdināšanu pilnībā vai daļēji var piedāvāt organizācija, vai ļaut brīvprātī-
gajam organizēt to pašam. Tas, galvenokārt, ir savstarpējās vienošanās jautājums. Gadījumā, ja 
vienojaties, ka brīvprātīgais pats sev gatavos ēst, ir svarīgi, ka šim mērķim paredzētie līdzekļi tiek 
iedoti mēneša sākumā, nevis pēc tam. Jārēķinās arī ar īpašajām vajadzībām, piemēram, veģetā-
rais ēdiens vai kādas vielas nepanesība. Līdz ar to, iespējams, ka pieaugs izdevumi par ēdināšanu, 
un ar to būtu jārēķinās, šos izdevumus plānojot. Iedzīvošanās periodā noteikti jāatbalsta brīv-
prātīgais un jāinformē par to, kur, ko un kad var iegādāties, ar ko viņam pierastos produktus var 
aizvietot no esošā lielveikalu piedāvājuma. Iepazīstiniet arī ar sezonas produktiem, vietām, kur 
var lēti paēst u.c.. Visbiežāk izmantojamo pārtikas produktu saraksta tulkojums varētu arī būt 
viena no praktiskās informācijas par EBD mapes daļām, jo dzīvei būtiskākās vajadzības vienmēr 
motivē, arī valodas mācīšanos.
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Veselības apdrošināšana

Visiem EBD brīvprātīgajiem tiek nodrošināta Eiropas Komisijas dzīvības un veselības apdroši-
nāšana. Šobrīd šo pakalpojumu nodrošina apdrošināšanas kompānija CIGNA. Par to vai brīv-
prātīgais ir apdrošināts, ir atbildīga koordinējošā (projekta iesniedzēja) organizācija. Par apdro-
šināšanas noformēšanu visu nepieciešamo informāciju var saņemt no Nacionālās aģentūras, 
kas piešķīrusi finansējumu. Praktiski apdrošināšanu veic nosūtītājorganizācija. Apdrošināšana 
ir visaptveroša un tā ir brīvprātīgā personīgā apdrošināšana. Arī tev kā uzņēmējorganizācijas 
pārstāvim vajadzētu noskaidrot, ko un kādos gadījumos apdrošināšana kompensē un kā tas no-
tiek. Tas nepieciešams, lai krīzes situācijās spētu atbilstoši rīkoties. Veselības apdrošināšana nav 
mediķis, tā sedz tikai ar ārstēšanos saistītus izdevumus. Tavs uzdevums ir noskaidrot, kura vie-
tējā/tuvākā medicīnas iestāde un/vai ārsts būtu gatavi sniegt pakalpojumus angļu vai kādā citā 
valodā. Izskaidro arī viņiem CIGNA veselības apdrošināšanas sistēmu. Noderīgi būtu organizēt 
iepazīšanās vizītes – kopā ar brīvprātīgo apmeklējot dažādas ārstniecības iestādes, skaidrojot, 
kā Latvijā ir organizēta medicīnas sistēma (kādos gadījumos un kur var saņemt palīdzību; vai, 
piemēram, apmeklējot zobārstu ir jāmaksā pēc katra apmeklējuma vai tikai pēc pēdējā, kad 
visas problēmas ir novērstas utt.).

B r ī v p r ā t ī g a i s  m ū s u  o r g a n i z ā c i j ā
BUJ jeb daži jautājumi, kurus ir uzdevušas 
citas uzņēmējorganizācijas

• Kā atbalstīt jauna cilvēka iedzīvošanos 
organizācijā?

• Kā pirms brīvprātīgā ierašanās sagatavot tos 
darbiniekus, kuri turpmāk ar viņu ikdienā strādās 
kopā, lai tie būtu gatavi brīvprātīgo iesaistīt un 
veicināt viņa iniciatīvu?

• Kā labāk iesaistīt brīvprātīgo organizācijas darbā?

Angļu valodā ir teiciens „sper soli ar pareizo kāju” (get off on the right foot). No celtniecības jomas 
zinām, ka māja ir tik izturīga, cik tās pamati. Abas atziņas ir par to, cik svarīgs ir sākumposms. 
EBD projekta gadījumā šajā posmā ietilpst organizācijas un brīvprātīgā sagatavošana, kā arī brīv-
prātīgā iedzīvošanās laiks organizācijā. Sekojošā nodaļa, galvenokārt, būs par šo tēmu.

Iedzīvošanās periods dažādos projektos ir atšķirīgs, jo tas lielā mērā atkarīgs no brīvprātīgā 
spējas pielāgoties. Taču doma paliek tā pati – dod brīvprātīgajam nepieciešamos „darbarīkus”, 
lai spētu tikt galā jaunā vidē un situācijā. Tas sevī ietver darba, valodas un kultūras vidi, kā arī 
jaunieša jauno lomu.

Iedzīvošanās periodu plāno daudzdimensionālu. Pirmkārt, laika līnija – kas notiek pirmajās die-
nās, nedēļās, mēnešos. Otrkārt, jomas un tēmas – kādi jautājumi ir svarīgi vai kuriem ir jāpie-
vērš lielāka uzmanība, kādus procesus uzsākt vai no kādām problēmām izvairīties.

Pirmās nedēļas ilgtermiņa projektos ir ļoti intensīvas. Lai iegaumētu un izdarītu visu nepiecieša-
mo, vēlams izveidot nepieciešamo darbu sarakstu, saistot to ar kalendāru.

BUJ
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D a r ā m o  d a r b u  s a r a k s t s
Kāda sagatavošanās, darbības, materiāli utt. ir nepieciešami, kas jāsasniedz 
katrā no tēmām (kas ir t.s. rezultāts), kurš to darīs un līdz kuram laikam.

• Tēmas:

• Brīvprātīgā sagatavošana (darba, valodas u.c. apmācība, nepieciešamie materiāli u.c., 
apdrošināšana)

• Brīvprātīgā ierašanās (transports, dzīvesvieta, praktiskās informācijas mape par EBD) 

• Sadzīves organizēšana (ēdināšana, telefons, transports, iepazīstināšana ar apkārtni 
u.c.)

• Iedzīvošanās uzņēmējorganizācijā (iebraukšanas apmācība, kolektīva saliedēšana, 
darba apraksta saskaņošana u.c.)

•  Latvijas Nacionālās aģentūras rīkotās iebraukšanas apmācības (On-arrival training) – 
parasti 2 mēnešu laikā pēc brīvprātīgā darba uzsākšanas

• Iedzīvošanās kopienā – saturīga brīvā laika plānošana un sociālo kontaktu veicināšana

• Ieraksti katras tēmas aktivitātes arī kalendārā!
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Pirms brīvprātīgā ierašanās izveido praktiskās informācijas par EBD mapi, kurā varētu būt 
sekojošais:
• vietējās apkārtnes karte, kur atzīmēti svarīgākie objekti (transporta savienojumi, veikali, dar-

ba vieta un dzīvesvieta utt.);
• pamācība angļu valodā, kā izmantot mobilos sakarus, internetu, transportu utt.;
• pamata vārdu krājums divās valodās (t.sk., veicot iepirkumus pārtikas veikalā);
• svarīgākie telefona numuri, t.sk., tavs un mentora telefona numurs;
• vismaz daļa pirmā mēneša kabatas naudas;
• atkarībā no reģiona – dažādu pakalpojumu vai preču ieteicamās cenas, piem., brauciens ar 

taksi u.c.;
• nepieciešamais pirmajām dienām (piem., produkti brokastīm, žurnāls angļu valodā utt.).

Nedaudz vairāk par praktisko lietu organizēšanu atradīsi attiecīgajā nodaļā.

Pat tad, ja tev palīdz koordinējošā organizācija un saskaņā ar vienošanos par sadarbību tu neat-
bildi par praktisko lietu organizēšanu vai kādu citu atbalsta veidu, piemēram, valodas apmācību 
u.c., tev tomēr jābūt informētam par to, kas tiek piedāvāts brīvprātīgajam, kā arī par tā kvalitāti. 
Ja brīvprātīgais nav apmierināts ar dzīvesvietu, tad visdrīzāk būs arī neapmierināts darbavietā.

Kontroljautājumi

• Vai brīvprātīgais turpmākās trīs dienas tiks galā 
paša spēkiem, ja ar tevi kaut kas notiks? Vai viņam 
ir pieejami nepieciešamie resursi un informācija?

• Ko vēl tu varētu darīt, bez praktisko lietu 
organizēšanas, lai brīvprātīgais justos kā mājās 
un gaidīts?

• Kuram vēl vajadzētu zināt par brīvprātīgā 
ierašanās laiku? Kurš vēl varētu tev palīdzēt?

Kā iejusties darba vidē?

Ir skaidrs, ka brīvprātīgā pirmās nedēļas uzņēmējorganizācijā ir mazliet atšķirīgas no tā, kas tiek 
kopumā sagaidīts no projekta. Pirmajām nedēļām nevajadzētu būt „vērošanas praksei”, bet gan 
mācīšanās periodam, kura laikā būtu jābalstās uz sekojošiem jautājumiem:

• Kas brīvprātīgajam ir jāzina (par jomu, vērtībām, organizāciju un kolektīvu, mērķa grupu, 
darba uzdevumiem)?

• Kas brīvprātīgajam jāprot, kā jāuzvedas (prasmes darba uzdevumu veikšanai – saziņas līmenī, 
darba pamatprincipi un noteikumi, ētikas normas, uzvedības kodekss jeb t.s. sagaidāmā un 
nepieļaujamā uzvedība)?

Balstīšanās uz šiem jautājumiem var palīdzēt brīvprātīgajam tikt galā ar saviem darba uzde-
vumiem un pierast pie organizācijas ikdienas, kā arī piepildīt organizācijas gaidas attiecībā uz 
brīvprātīgā uzņemšanu.

Iedzīvošanās periodā brīvprātīgajam ir jāpiedāvā apmācība jeb organizēts mācīšanās process; 
tajā jāparedz regulāras tikšanās reizes ar brīvprātīgo (nevis viena tikšanās brīvprātīgā ierašanās 
dienā), lai skaidrotu un palīdzētu izprast iepriekšminētos jautājumus, sasaistot tos ar darba kon-
tekstu. Sadalot pārrunājamās tēmas pa vairākām tikšanās reizēm, samazināsi risku pārslogot ar 
informāciju un varēsi sarunu laikā vairāk pievērsties brīvprātīgā jautājumiem, kuri būs radušies 
dažu dienu vai nedēļu laikā. Dažādu tēmu pārrunāšanai izvēlies arī atbilstošu veidu kā to darīt. 
Sēžot pie galda un, galvenokārt tikai tev runājot, tikšanās būs vienpusīgas un neļaus iedziļināties 
tēmā.

KONTROLJAUTĀJU
M

I
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Pārrunājamo tēmu lokam jābūt sekojošam:

• abu pušu gaidu, motivācijas un vajadzību noskaidrošana

Vēlams izmantot daudzveidīgus palīgmateriālus (piem., testus, darba lapas u.c.) vai mācību me-
todes, kas palīdzētu brīvprātīgajam vieglāk paust savu viedokli un domas.

• iepazīstināšana ar organizāciju

Praktiskās informācijas par EBD mapē vari iekļaut informāciju arī par darba vidi un darbavietu. 
Papildus iepazīstināšanai ar organizāciju (kas jūs esat, kādēļ esat, ko darāt un kādēļ tieši to, kas 
padara jūs par īpašiem, kādi ir jūsu nākotnes plāni), iekļauj arī pārskatu par darba jomu. Brīvprā-
tīgais nāk no citas sabiedrības un kultūras, tas nozīmē, ka uzskati un izpratne par darbu un tā 
saturu var būt ļoti atšķirīga. Piemēram, neskatoties uz to, ka pirmajā mirklī šķiet – bērnudārzi 
dažādās valstīs ir diezgan līdzīgi (ne tikai no arhitektūras viedokļa), vienā valstī tā var būt vieta, 
kur bērni tiek pieskatīti, savukārt, citviet tā var būt izglītības iestāde. Līdz ar to arī aktivitātēm 
(arī tās var šķist sākotnēji vienādas – spēlēšanās, palīdzēšana utt.) var būt ļoti dažādi mērķi un 
jēga. Jaunieši un viņu problēmas ir ļoti atšķirīgas, tāpat ir ar mērķiem un veidiem, kā sabiedrība, 
jaunatnes darbs vai sociālais darbs attiecas pret jauniešu problēmām. Iepazīstināšana ar jomu, 
kurā darbojas organizācija, līdzinās pavārgrāmatas šķirstīšanai un tur redzamo attēlu tulkošanai. 
Mēs visi zinām, kā garšo vārīti kartupeļi. Taču, vai visiem tie garšo vienādi? Diez vai, jo garša ir 
atkarīga no tā, cik ilgi tie vārīti, kas pievienots ūdenim, kas darīts pēc ūdens nokāšanas, kādas 
garšvielas pievienotas, kādas šķirnes kartupeļi tie ir utt.

• darba uzdevumu pārskats, savstarpēja vienošanās par darba aprakstu

Iedzīvošanās periodā pārrunājiet ar brīvprātīgo viņa darba uzdevumus un darba aprakstu. Lai 
to produktīvāk izdarītu, ļaujiet brīvprātīgajam analizēt savu iespējamo ieguldījumu organizācijā. 
Lai brīvprātīgais uzskaita savas zināšanas, prasmes, iepriekšējo pieredzi, kas varētu palīdzēt 
veikt darba uzdevumus. Iepriekš minēto vēlams veikt ar kādu radošu metodi (piem., kolāžas 
vai mandalas veidošana), interviju vai sarunu, kurā tiek sniegta atgriezeniskā saite. Ar darba uz-
devumu veikšanu saistītās kompetences varat noteikt ar testa palīdzību (piem., https://www.
kent.ac.uk/careers/sk/skillstest.html). Atceries, ka darba aprakstu brīvprātīgā darba laikā ne-
pieciešams pārskatīt, lai tas atbilstu brīvprātīgā un organizācijas vajadzībām. Pārrunājot darba 
uzdevumus, ir ieteicams iepazīstināt ar darba piederumiem un metodiskajiem materiāliem.

• Kļūt par daļu no kolektīva

Brīvprātīgais uzsāk darbu organizācijā un kļūst par daļu no tās, tādēļ ir jādomā par to, kā saliedēt 
kolektīvu. Padomā, kā kolektīvs ir iesaistīts organizācijas darbībā un vai brīvprātīgais var būt 
iesaistīts tādā pašā veidā, piemēram, sapulces, apmācības, pievienošana informācijas listei u.c. 
iesaistīšana. Organizācija nav tikai juridiska struktūra, brīvprātīgajam tā galvenokārt ir cilvēku 
grupa, tādēļ lielāks uzsvars ir jāliek uz komandas darbu, grupas procesiem un organizācijas kul-
tūru.

Kontroljautājumi

• Vai citi kolēģi izprot, kādēļ brīvprātīgais tiek iesaistīts 
organizācijas darbā?

• Vai kolektīvs vienādi izprot to, ko nozīmē brīvprātīgums?

• Vai visi kolēģi ir ar mieru piepūlēties nedaudz vairāk 
kā ierasts, lai brīvprātīgais tiktu pilnvērtīgi iesaistīts 
organizācijas darbā? 
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Brīvprātīgais kā daļa no kolektīva

Pat, ja tu esi vienīgais darbinieks organizācijā, brīvprātīgajam ierodoties, izveidosies komanda 
un līdz ar to veidosies jauni grupu procesi. Turpinājumā īsumā raksturosim komandas darbības 
pamatprincipus, grupas attīstības posmus un organizācijas kultūru, kā arī faktorus, kas ietekmē 
brīvprātīgā iedzīvošanos un pielāgošanos.

Komandu raksturo:

• Struktūra (dalībnieki, vadīšana, hierarhija, darbības vide u.c.)

• Uzdevums (kādēļ komanda eksistē; darbības, lai sasniegtu mērķi)

• Process (sadarbība, lomu dalījums u.c.)

Komandas iet cauri dažādiem attīstības posmiem: veidošanās – konfliktu fāze – vienošanās fāze 
– sadarbības fāze – pārkārtošanās fāze (Tuckman, B., 1965. Developmental sequence in small 

groups). Katrā no nosauktajiem posmiem notiek procesi, kas tieši ietekmē grupas dalībnieku 
savstarpējās attiecības un to, kā tiks sasniegti rezultāti. Sīkāk par posmiem un vadītāja/līdera 
lomu skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=NsndhCQ5hRY .

Darbojoties komandā vienota mērķa labad, tās dalībniekiem ir trīs pamatvajadzības. Ideālā ga-
dījumā tām jābūt līdzsvarā.

Komandas dalībnieku pamatvajadzības

Avots: Adair, J.E.,973. Action-Centered Leadership

Iesakām izlasīt

• Grupas dinamika un komandas darbs organizācijā. http://jaunatne.gov.lv/sites/
default/files/web/Sveice/2016/metodiskie/komandas_veidosana.pdf 
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Kas mani motivē?

Lai palīdzētu brīvprātīgajam vieglāk iekļauties komandā, ir jāsaprot, cik līdzīgi vai atšķirīgi 
ir komandas dalībniekus motivējošie faktori. Lai brīvprātīgais, kā arī viņa kolēģi, izvēlas 
piecus vissvarīgākos sava darba vai darba vides faktorus. Savstarpēja dalīšanās un 
skaidrošana, kāpēc viens vai otrs faktors dažādiem cilvēkiem ir svarīgs, palīdzēs komandas 
dalībniekiem rēķināties ar citu dalībnieku vajadzībām.

 � Atzinība par paveikto darbu

 � Darba apstākļi

 � Paveiktais darbs ir redzams plašākai auditorijai

 � Labs vadītājs

 � Komunikācija, jauni kontakti

 � Draudzīgi un izpalīdzīgi kolēģi

 � Izaicinoši darba uzdevumi

 � Piedalīšanās plānošanas un lemšanas procesā

 � Piedalīšanās kopienas vai organizācijas konkrētas vajadzības vai problēmas risināšanā

 � Iespēja uzņemties lielāku atbildību

 � Pašizpausme

 � Jaunu prasmju attīstīšana

 � Brīvība savu darba uzdevumu īstenošanā

 � Skaidras vienošanās ar organizāciju

 � Jauni un interesanti izaicinājumi

 � Iespēja pastāvīgi mācīties un attīstīties

 � Jauna pieredze

 � Iespēja attīstīt darba tirgū nepieciešamās kompetences

 � Cits

Pielāgots no materiāla: Becoming a Better Supervisor – A Resource Guide for Community Service Super-
visors. 1996. National Crime Prevention Council.

DARBA LAPA
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Uzdevums

Cilvēki, atbilstoši savam temperamentam, uzvedības veidam utt., 
komandās uzņemas dažādas lomas. Jāpiebilst, ka vienam cilvēkam 
nav vienas noteiktas lomas, cilvēki jūtas ērti vairākās lomās, kuras, 
atkarībā no situācijas, piedāvā dažādas priekšrocības.

Apskatiet kopā ar brīvprātīgo dažādu lomu raksturojumus - 
piemēram, Belbina lomas: 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/
uploads/2014/04/422761213439083412.pdf  

Pārrunājiet savā starpā, kuram piemīt attiecīgā loma. Kādām lomām 
brīvprātīgais dod priekšroku, kādām nē? Vai grupā kāda loma trūkst?

Organizācijas kultūra ir vērtību, rituālu, mītu, sajūtu un izjūtu kopums, kas vieno organizā-
cijā iesaistītās personas. Organizācijas kultūras būtību vienkāršoti var raksturot sekojoši: „veids, 
kā šeit tiek veiksmīgi sasniegti mērķi”. Pēc kultūras pamatiezīmēm organizācijas var iedalīt čet-
rās grupās (sk. Schneider modeli: http://www.parshift.com/Speakers/Speak016.htm). Organi-
zācijas tiek izšķirtas pēc divām pamatiezīmēm:

• Vai organizācija darbojas, galvenokārt balstoties uz mērķiem (biznesa/komerciāliem mēr-
ķiem) vai organizācijas darbinieku labsajūtu/interesēm.

• Vai organizācija ir vērsta uz aktuālu vajadzību vai problēmu risināšanu, vai darbības pamats 
drīzāk ir jaunu iespēju un virzienu meklēšana/radīšana.

Neliels skaits organizāciju pārstāv tikai vienu tipu. Lielākai daļai organizāciju ir viens pamata tips, 
kas izpaužas vadīšanas veidā, darbības pamatprincipos vai darba procesos.

UZDEVUMS
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Kontroljautājumi

• Kuram tipam atbilst jūsu organizācija? Kā tas izpaužas – pamatprincipi, 
procesi, darba stils utt.?

• Kāda veida sadarbību paredz/atbalsta jūsu organizācijas kultūra? Ko 
tas nozīmē EBD projektam – kas ir iespējams, kas nav? Ko tas nozīmē 
brīvprātīgajam?

• Kādus „noteikumus” un pamatprincipus būtu jāpalīdz brīvprātīgajam 
izprast, lai viņam būtu vieglāk pielāgoties? Kā varat viņu atbalstīt?

Obligātā un ieteicamā literatūra

• T-Kit rokasgrāmata: Organizācijas vadīšana: http://pjp-eu.coe.int/docu-
ments/1017981/1667907/tkit1.pdf/28858c2d-3a8d-4912-93f5-249dc2b63044 

LITERATŪ
RA

Organizācijas kultūra

Avots: Shota, M., 2011. How to make your culture work. http://agilitrix.com/2011/03/how-to-
make-your-culture-work/
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R i s k u  n o v ē r š a n a  u n  k r ī ž u  v a d ī b a
Risku novēršana un krīžu vadība ir viens no EBD projektu kvalitātes kritērijiem, tajā pašā laikā 
tā ir plaša un daudzšķautnaina tēma, par kuru varētu uzrakstīt atsevišķu grāmatu. Šajā nodaļā 
mēģināsim norādīt svarīgāko, kam uzņēmējorganizācijai vajadzētu pievērst uzmanību, iepazīsti-
nāsim arī ar dažiem „darba rīkiem” un, cerams, liksim jums domāt plašāk. Tādējādi palīdzēsim 
jums labāk sagatavoties.

Domājot par risku novēršanu, uzņēmējorganizācijai:

• jāizvērtē ar projektu saistītie riski (arī no projektu vadības viedokļa) attiecībā uz brīvprātīgo, 
darba jomu, kolektīvu;

• jādomā par to, kā atbalstīt organizācijā iesaistītās personas iespējamās krīzes situācijās;

• jāizstrādā tāda atbalsta sistēma brīvprātīgajam, kas palīdzētu pārvarēt iespējamās krīzes si-
tuācijas, kā arī jāsniedz brīvprātīgajam pamatzināšanas par risku novēršanu un krīžu vadību;

• jāsastāda risku novēršanas un krīžu vadības darbības plāns.

Krīzi var definēt kā ārkārtas situāciju, kas spēj nopietni ietekmēt EBD projekta veiksmīgu īste-
nošanu. Krīzes gadījumā ir nepieciešama tūlītēja reaģēšana. Krīzes situācijas iemesli bieži vien ir 
nenovēršamie riski. Riskus var raksturot ar sekojošu formulu:

Mēs varam samazināt risku, samazinot seku nopietnību vai iespēju kaut kam notikt.

Risku analīzes mērķis ir noskaidrot visus iespējamos riskus, kas saistīti ar projektu, kā arī 
vērtēt to raksturu un lielumu. Risku analīze dod sistēmisku pārskatu par riska faktoriem, ņemot 
to par pamatu, lai plānotu nākamās darbības, kas palīdzētu mazināt riskus.

Krīžu vadības pamats ir padziļināta risku analīze un no tās izrietošais risku novēršanas rīcības 
plāns – atbildes uz jautājumiem, kas, kam un kad ir jādara, lai noteiktos apdraudējumus mazi-
nātu. Viena no darbībām var būt brīvprātīgā izpratnes līmeņa paaugstināšana kādā konkrētā 
jautājumā, dalīšanās ar svarīgu informāciju ar visām iesaistītajām pusēm.

R I S K S
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G A D Ī J U M A 

S E K U  PA K Ā P E

VA R B Ū T Ī B A ,  J E B 
S E K U  PA R Ā D Ī Š A N Ā S 

P R O G N O Z E .
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Vienai no risku novēršanas daļām ir jābūt risku analīzei, kuras viens no vienkāršākajiem 
veidiem ir pierakstīt visus iespējamos riskus – problēmas, pārpratumus, apdraudējumus 
u.c. Lai efektīvāk novērtētu riskus, tos ir sistēmiski jāiedala. Zemāk esošā tabula var būt 
palīgs. Šī piedāvātā tabula ir rīks, kas ļauj riskus iedalīt pēc prioritātēm, kur katru risku 
var izvērtēt pēc tā nopietnības, pēc iespējamības pakāpes, kā arī pēc tā, cik pats cilvēks 
ir gatavs tikt ar situāciju galā (vai zinu, kas jādara?). Šo faktoru reizinājumu summa parāda 
riska prioritāti; balstoties uz to var veidot rīcības plānu. Indivīda gatavību tikt galā ar 
situāciju jāvērtē pēc principa; jo lielāka gatavība, jo mazāks vērtējums.

Risku faktorus var iedalīt divās daļās: iekšējie jeb no cilvēka (piem., brīvprātīgā, kolektīva, 
mērķa grupas u.c.) izrietošie un ārējie jeb tie, kuri saistīti ar organizācijas struktūru, vidi, 
finansējumu u.c..

Gadījums, 
risks, tēma

Cik nopietnas ir 
sekas (1-5)

Cik liela ir 
riska/gadījuma 
varbūtība (1-5)

Cik labi es esmu 
tam sagatavojies 

(5-1)
Kopā

1. 

2. 

3. 

Ja risku analīzes mērķis ir kaut ko novērst, tad krīžu vadība ir vairāk vērsta uz to, lai atjaunotu 
stabilu situāciju. Tādēļ svarīgi ir izveidot ārkārtas situācijām sarakstu ar nepieciešamajiem tele-
fona numuriem un e-pastu adresēm jeb ICE-sarakstu (angliski – in case of emergency) un iepa-
zīstināt ar to ar visas iesaistītās puses. 

Sarakstā ir jāiekļauj savas valsts, kā arī mērķa valsts svarīgākās institūcijas, personas, kas vienā 
vai otrā krīzes situācijā varēs tev palīdzēt, vai kādam par to paziņot (piem., nosūtītājorganizācija, 
vēstniecības, policija, ģimenes locekļi, ģimenes ārsts u.c.). Papildus būtu vērtīgi sastādīt „so-
li-pa-solim” rīcības plānu gadījumiem ar augstāko prioritāti („Kas man tieši jādara, ja...”). Daļu 
no plānā esošajiem soļiem būtu vēlams pārrunāt ar brīvprātīgo.

Ik pa laikam ir jāvērtē arī savas krīžu vadības spējas: vai es tiešām zinu, kas man jādara; vai mums 
ir pietiekami daudz resursu un iespēju, lai tiktu galā ar vienu vai otru situāciju? Analizējot var 
izmantot dažādus modeļus, taču SVID modelis šim mērķim ir vispiemērotākais.

Par iesaistīto pušu lomām un pienākumiem risku novēršanā un krīžu vadībā EBD var atrast šeit: 
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/evs-working-group-on-risk-prevention-
and-crisis-management.374/.
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Gadījumu analīze – mācāmies no citu kļūdām

Gadījumu analīze ir laba metode, kas palīdz apzināt dažādu risku faktorus projektā, tādējādi 
dodot iespēju labāk sagatavoties pašam, kā arī kolēģiem/mērķa grupai/kopienai vēl pirms brīv-
prātīgā darba sākuma. Šeit esam raksturojuši tikai atsevišķus gadījumus, ar kuriem ir saskārušās 
dažas Igaunijas organizācijas.

Gadījumu analīzes mērķis nav ātra un „pareiza” risinājuma meklēšana, tas drīzāk ir palīglīdzeklis, 
lai analizētu savu/organizācijas gatavību rīkoties dažādās krīzes situācijās.

Risinājumiem jābūt reālistiskiem, saistītiem ar jūsu organizāciju un kopienu. Domājot par risinā-
jumiem, noteikti iedziļinieties un piedāvājiet vairāk, nekā atbilžu variantus „es runāšu ar cilvē-
kiem”. Precizē, par ko ir jārunā, kā to darīt, ar ko sākt, kāds varētu būt sagaidāmais rezultāts. 
Domājiet par to, kā varētu izvairīties no raksturotajām situācijām, kā arī pievērsiet uzmanību, 
kādas varētu būt sekas piedāvātajiem risinājumiem.

Izmantojot gadījumu analīzi kā daļu no risku novēršanas, vēlams visu apkopot un pierakstīt kon-
krētas darbības, ko iesaistītās puses varētu darīt, lai mazinātu riskus.

Gadījums: Brīvprātīgais neizrāda iniciatīvu, lai gan lielākā daļa viņa darba pienākumu 
ir saistīti ar paša ierosinātu projektu īstenošanu. Vairums viņa plānoto aktivitāšu nav 
notikušas. Jūs šo tēmu esat vairākkārt pārrunājuši un brīvprātīgais ir solījis plānoto 
īstenot, taču nav redzamas nekādas izmaiņas. Šķiet, ka viņam nav skaidrs, kādēļ viņš 
atrodas šajā projektā un ko vēlas šajā laikā sasniegt. Ko darīt šādā situācijā? Kā to 
novērst? 

Gadījums: Jūsu organizācijas projekts ir tā saucamais „kopienas projekts”, kur 
brīvprātīgais strādā gan bērnudārzā, gan skolā, gan jauniešu centrā. Tu esi saņēmis 
informāciju no kāda bērna vecāka, ka brīvprātīgais nav piemērots, lai strādātu ar 
bērniem, jo viņam ir problēmas ar alkoholu (tiek apgalvots, ka brīvprātīgais katru 
dienu vietējā veikalā iegādājas lielos daudzumos alkoholu un vietējā bārā pavada laiku 
ar „nevēlamu” kompāniju). Brīvprātīgais apgalvo, ka viņam „pāris pudeles alus vakara 
gaitā” nav problēma, no tā viņš nepiedzeras. Kā arī vietējais bārs tādā mazā ciemā ir 
vienīgā vieta, kur var satikt cilvēkus. Šie paziņas ir arī viņa vienīgie vietējie draugi, jo citi 
cilvēki, redzot viņu, „ejot ar līkumu”. Ko darīt šādā situācijā? Kā to novērst? 

Gadījums: Brīvprātīgā galvenā loma ir veicināt jauniešu iesaistīšanos dažādās 
aktivitātēs, tādēļ viņa uzdevums ir īstenot dažādus projektus, kuru galvenā mērķa 
grupa ir bērni un jaunieši – organizēt pasākumus, sarunu pulciņus utt. Lai veiktu darba 
uzdevumu, ir nepieciešamas elementāras valodas zināšanas, taču līdz šim brīdim (četri 
mēneši) brīvprātīgais nav apguvis nepieciešamo vārdu krājumu. Brīvprātīgais sūdzas, ka 
igauņu valoda ir grūta un vājās valodas zināšanas saista ar valodas kursu zemo kvalitāti. 
Ko darīt šādā situācijā? Kā to novērst?

Gadījums: Brīvprātīgais strādā ar riska jauniešiem, palīdzot organizēt vairāku dienu 
garas apmācības un nometnes. Viņam ir labs kontakts ar jauniešiem un tu esi ļoti 
apmierināts ar viņa darbu. Pirms kārtējās nometnes tu dzirdi, ka kāda 15 gadus jauna 
meitene ir iemīlējusies brīvprātīgajā un ļoti gaida nedēļas nogali. Tev ir aizdomas, ka 
jūtas ir abpusējas. Ko darīt šādā situācijā? Kā to novērst?
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Lai samazinātu iespējamos riskus, kas saistīti ar cilvēkiem, uzņēmējorganizācijai ir pēc ie-
spējas vairāk jāzina par brīvprātīgo. Atlases procedūras laikā, vai pārrunājot krīžu novēr-
šanas tēmu, par brīvprātīgo ir jāievāc sekojoša informācija:

• veselības problēmas (t.sk., izslimotās infekciju slimības, hroniskas slimības u.c.);

• psihiskie traucējumi (arī agrāk bijušie, piemēram, depresijas, ar stresu saistīti traucējumi, ēša-
nas traucējumi u.c.);

• alerģijas un citas ar veselību saistītas īpatnības/problēmas;

• atkarības problēmas (arī agrāk bijušās);

• iespējamās problēmas ar tuviniekiem, ģimeni, draugu vai draudzeni;

• ar ēdināšanu saistītās īpašās vajadzības (veģetārietis, alerģijas, kāda pārtikas produkta nepa-
nesība u.c.);

• citas grūtības vai (īpašās) vajadzības, kas varētu ietekmēt uzņemošo projektu.

Svarīgi atcerēties, kā arī atgādināt brīvprātīgajam, kādam mērķim un kurš var izmantot šo infor-
māciju. Šī informācija nedrīkst ietekmēt to, vai brīvprātīgais tiks vai netiks izvēlēts konkrētajam 
projektam – EBD ir pieejams visiem jauniešiem vecumā no 17-30 gadiem. Informācijas ievākša-
nas mērķis ir novērst iespējamos riskus un piedāvāt gan brīvprātīgajam, gan organizācijai nepie-
ciešamo informāciju risku novēršanai un adekvātai rīcībai krīzes situācijās.

Cilvēciskais faktors kā riska avots nav saistāms tikai ar brīvprātīgo, tas attiecas arī uz uzņēmē-
jorganizācijas komandu vai mērķa grupu. Cilvēkiem sadarbojoties, vienmēr rodas konflikti. Sva-
rīgi ir tos atpazīt un atbilstoši rīkoties. Nelielu, taču atbilstošu atgādinājumu atradīsi nākamajā 
nodaļā.

Kontroljautājumi

• Kāda tipa riski tev/organizācijai saistībā ar 
EBD projektu ir samazināti – veikta risku 
analīze, sastādīts rīcības plāns utt.?

• Kāda tipa krīžu gadījumos tu nejūties droši? 
Kādēļ? Kur/pie kā vari vērsties pēc palīdzības?

KONTROLJAUTĀJU
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KONFLIKTSITUĀCIJU RISINĀŠANAS UN KOMUNIKĀCIJAS ABC

Konfliktu var definēt kā nesaskaņas, kuru rezultātā rodas emocionāla spriedze, kas rosina part-
nerus savstarpēji pretdarboties (Palts, K., Par konfliktu un tā risināšanas veidiem). Konflikti ro-
das iesaistīto pušu interešu, vajadzību, uzskatu, mērķu atšķirības vai to neizpratnes rezultātā. 
Tajā pašā laikā ne visas domstarpības vai nesaskaņas veicina konfliktus. Mums visiem patīk da-
žādas lietas, taču, ja tas „sāk traucēt” citu cilvēku vēlmēm un veicina stipru emocionālu reakciju, 
pastāv iespēja, ka var veidoties konflikti.

Konfliktu elementi; galvenie jautājumi

• Vajadzības – svarīgas, lai nodrošinātu mūsu labsajūtu. Konflikti rodas, ja ignorējam citu, grupas 
vai paša vajadzības. Ir jāprot atšķirt vajadzības no vēlmēm.

• Uztvere – cilvēki dažādi tulko realitāti, dažādi uztver lietu/notikumu cēloņus, svarīgumu.

• Vara – konflikti rodas, ja cilvēki izmanto savu varu, lai liktu citiem darīt to, ko viņi nevēlas. 
Konfliktu laikā un tos risinot, varai ir nozīmīga loma.

• Vērtības – tie ir uzskati, kas liek mums dot priekšroku atsevišķām lietām vai situācijām, kā arī 
virza mūsu darbības un lēmumus. Nopietni konflikti rodas tad, kad cilvēku vērtības nesaskan 
vai ir neskaidras. Konflikti rodas arī tad, kad viena puse neakceptē faktu, ka citiem var būt 
atšķirīgas vērtības un pamatprincipi.

• Emocijas – bieži vien emocijas cilvēka rīcībā noved pie konfliktsituācijām. Konflikti rodas tad, 
kad cilvēki ignorē citu vai savas emocijas, sajūtas.

Pastāv dažādi veidi, kā risināt konfliktus (pielāgots no avota: Tomp, H., Konfliktu risināšana) 

• Izvairīšanās no konfliktiem nozīmē atturēšanos, nevēlēšanos iesaistīties, mēģinājumus pa-
likt neitrālam. Bieži tiek izmantoti formāli attaisnojumi, piemēram: „Es daru savu darbu un 
tā nav mana darīšana”. Izvairoties no tēmas, nerunājot, netiek domāts nedz par savām, nedz 
citu iesaistīto pušu interesēm un mērķiem.

• Cīnoties visa uzmanība galvenokārt tiek pievērsta savām interesēm, ļoti minimāli citu inte-
resēm, tiek mēģināts uzspiest savu viedokli. Mērķis ir sasniegt sev vēlamo, taču tas nenozīmē, 
ka nav jāizrāda cieņa pret otru iesaistīto pusi. Otra iesaistītā puse šādu uzvedību uztver kā 
egoistisku un vērstu pret sevi.

• Pielāgojoties galvenokārt tiek ņemtas vērā otras puses mērķi un vajadzības. Saglabāt labas 
attiecības ir svarīgāk, nekā novērst konflikta cēloņus. Tādēļ otrai iesaistītai pusei tiek dots viss, 
ko tā vēlas, tādējādi radot labu attiecību ilūziju.

• Kompromiss nozīmē risinājumu meklēšanu, kas vismaz daļēji palīdz apmierināt katra vaja-
dzības. Tas paredz to, ka katra no pusēm no kaut kā atsakās. No problēmām neizvairās, taču 
tās netiek risinātas pietiekami.

• Sadarbība palīdz meklēt risinājumus, kas atbilstu gan savām, gan otras iesaistītās puses inte-
resēm. Uzmanība tiek pievērsta problēmas (pamatjautājumu) risināšanai, lai abām iesaistīta-
jām pusēm tiktu atrasts pēc iespējas izdevīgāks risinājums. Lai situāciju atrisinātu, ir nepiecie-
šams abām iesaistītajām pusēm būt gatavām maksimāli sadarboties.
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Konfliktu risināšanas soļi

• Konflikta atzīšana, runāšana par to, izpratne par savām neapmierinātajām vajadzībām vai ne-
sasniegtajiem mērķiem.

• Tikšanās ar partneri piemērotā laikā, vietā un veidā.

• Problēmas un vajadzību raksturošana, „tu” vietā izmantojot „es” (es jūtos slikti, jo...; mani 
traucē...).

• Partnera uzklausīšana tādā veidā, kā tu vēlētos, lai tevi uzklausa.

• Vienošanās par mērķi, dažādu risinājumu piedāvāšana, vienošanās panākšana.

Konfliktu risināšanu var apgrūtināt:

• Spoguļattēla efekts – abām iesaistītajām pusēm ir sajūta, ka viņi ir nevainīgi upuri, kuri pārstāv 
patiesību un taisnību,

• „Cita acī skabargu...” – katra no pusēm ievēro un nosoda tikai otras iesaistītās puses negodī-
gos un pazemojošos paņēmienus, pašiem neapzinoties, ka dara to pašu.

• Dubultstandarti – ja iesaistītās puses saprot, ka rīkojas vienādi, tad savai uzvedībai vienmēr 
tiks atrasts pamatojums un attaisnojums, taču tāda pati otras puses rīcība tiks nosodīta.

Izmantotie avoti un ieteicamā literatūra:

• Par konfliktu un tā risināšanas veidiem: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclu-
sionresources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersConflict/

• Par konfliktu risināšanu: https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/publications/
building-bridges-in-conflict-areas/ 

• Thomas, K. W. Making Conflict Management a Strategic Advantage. https://www.cpp.com/
Pdfs/conflict_whitepaper.pdf

Attieksme pret konfliktiem un veids, kā tos risinām, katram no mums ir atšķirīgi, jāņem vērā 
arī kultūras atšķirības. Ir kultūras, kurās tiek atbalstīta konfliktu konfrontēšana – runāt par tiem 
tieši un personiski; ir arī tādas kultūras, kurās konfliktu apspriešanu un ar to saistītu emociju 
paušanu tulko kā uzbrukumu.

Ieteicamā literatūra par starpkultūru atšķirībām:

• Geert Hofstede mājaslapa (https://geert-hofstede.com/national-culture.html), kurā ir ie-
spējams salīdzināt dažādas kultūras.

• Publikācijas par kultūru daudzveidību: https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/
publications/ 

LITERATŪRA

LITERATŪRA
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Komunikācija ir ārkārtīgi jūtīga tēma, kas ir tieši saistīta ar konfliktu risināšanu. Daži piemēri:

Komunikācija ir informācijas nodošana un 
saņemšana.

Objekts ir tas, par ko tiek nodota informācija, 
tā ir kodēta ziņa (vārdiski, neverbālā veidā, ar 
bilžu u.c. palīdzību).

Ko un kā izmantot kodējot, ir atkarīgs no 
informācijas devēja iepriekšējās pieredzes, 
komunikācijas prasmēm utt..

Informācijas saņēmējs saņem ziņu, to atkodē 
(izmantojot savas prasmes un pieredzi) un 
saprot, ko tā nozīmē.

Visbiežāk informācijas devējs un tās saņēmējs 
vienu un to pašu ziņu izprot dažādi, jo cilvēku 
uztveres ir dažādas.

Cik sekmīgs būs komunikācijas process, ir atkarīgs no iesaistīto personu komunikācijas pras-
mes. Balstoties uz Berlo komunikācijas modeli, svarīgas ir tādas prasmes kā runāšana, rakstīša-
na, klausīšanās, lasīšana un spriestspēja. Savas valodas izmantošanas prasme lielā mērā ietekmē 
to, par ko un kā mēs domājam. Jo ierobežotāki ir mūsu valodas resursi (vārdu krājums un jē-
dzienu daudzums), jo mazāka ir mūsu pieredze un spēja paust savu viedokli. Citas komunikācijas 
prasmes ir saistītas ar sociālkultūras konteksta pārzināšanu. Vārdu krājumu un jēdzienus cilvēks 
apgūst savā sociālkultūras vidē. Tas nozīmē, ka cilvēki no dažādam kultūrām izmanto dažādus 
saziņas līdzekļus. Kultūra ietekmē komunikācijas mērķi, saziņas kanālus un vārdu izvēli, kā arī 
piešķir tiem jēgu.

Tādējādi kultūras atšķirības un valodas prasmju trūkums ietekmē arī brīvprātīgā komunikācijas 
prasmes jaunā vidē. Ņemot vērā, ka liela daļa komunikācijas notiek neverbāli (vairāku pētījumu 
dati rāda, ka lielākā daļa komunikācijas notiek ar ķermeņa valodu un tikai 7% – vārdiski), kā arī 
dažādās kultūrās ir atšķirīga ķermeņa valoda un komunikācijas konteksts (t.sk., augsta vai zema 
konteksta kultūras), tas var vēl vairāk ietekmēt mūsu saziņas sekmīgumu.

ZIŅA

ZIŅA

informācijainformācija

ZIŅA

ZIŅA
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Atceries, ka...

• Komunikācija ir individuāla – tā kā esam dažādi, arī pasauli 
redzam dažādi. Viegls veids, kā uzlabot savu komunikāciju, 
ir mēģināt izprast citu pasaules uzskatus. Tas palīdzētu 
pielāgot savu saziņas veidu.

• Lai mainītu citus, mainies pats – visefektīvākais veids, kā 
kontrolēt komunikācijas dinamiku, ir mainīt savu uzvedību.

• Nav viena pareiza veida, kā komunicēt. Patiesi atklāta 
komunikācija var notikt tikai tad, ja esam godīgi paši pret 
sevi, arī paužot savu viedokli. Tā vietā, lai komunikācijas 
procesā meklētu, ko darām nepareizi vai kas nenotiek 
kā vēlamies, būtu nepieciešams pievērst uzmanību tiem 
aspektiem, kuros esi spēcīgs, kas padara tevi īpašu un 
palīdz tev bez problēmām sazināties ar citiem.

Izmantotā un vēlamā literatūra

• Komunikāciju modeļi. http://thecommunicationprocess.com/models-of-communica-
tion/ 

• Edward T. Hall. Par kultūru dimensijām (t.sk., komunikācijas kontekstā). http://chan-
gingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm

Kontroljautājumi

• Kā tu vēlies risināt konfliktus? Kāds tu 
esi saziņā ar citiem?

• Kāda tipa cilvēki ir kolēģi, kas strādās 
kopā ar brīvprātīgo? Kā tas iespaidos 
sadarbību?

• Kādas potenciālās grūtības tu saredzi 
saistībā ar kultūru atšķirībām?

KONTROLJAUTĀJU
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B r ī v p r ā t ī g ā  a t b a l s t a  s i s t ē m a

BUJ jeb daži jautājumi, kurus ir uzdevušas citas 
uzņēmējorganizācijas

• Kādam jābūt kvalitatīvam brīvprātīgā atbalstam? Kāda apmācība ir 
nepieciešama brīvprātīgajam?

• Kādēļ brīvprātīgais nedod pietiekamu ieguldījumu organizācijas 
darbībā? Kā rīkoties, ja brīvprātīgais nav motivēts strādāt? Ja 
organizācijas darba saturs ir mainīgs, vai līdz ar to darbiniekiem 
jābūt elastīgiem, strādājot ar brīvprātīgo, kurš ir pieradis veikt 
konkrētus uzdevumus noteiktās dienās un kuram ir grūti pašam 
domāt un veikt darbu radoši?

• Brīvprātīgā darba laikā ir kopīgi ar viņu jāpārrunā viņa izaugsme 
un problēmas – kā varētu notikt šāda saruna? Cik aktīvi vajadzētu 
nodarboties ar viņa brīvā laika plānošanu? Kā varu brīvprātīgo 
psiholoģiski atbalstīt?

Atbilstoši EBD hartai (http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2015/doku-
menti/evs-charter_en.pdf) uzņēmējorganizācijai ir jāpiedāvā brīvprātīgajam atbilstošs un pietie-
kams personisks, valodas un ar darba uzdevumu veikšanu saistīts atbalsts.

Darba uzdevumu vadīšana

Brīvprātīgā darba vietā ir jābūt vadītājam jeb tutoram (supervizoram), kurš atbalsta viņa profe-
sionālo izaugsmi – iepazīšanos ar darba uzdevumiem, jaunu darba paņēmienu mācīšanos, mērķu 
izvirzīšanu, sasniegto rezultātu vērtēšanu utt. Tas ir cilvēks, ar kuru brīvprātīgais ikdienā strādā 
kopā, jo tieši kolēģis ir tas cilvēks, kurš var dot atgriezenisko saiti, veicināt situāciju analizēšanu, 
skaidrot sakarības u.c.

BUJ
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Vairumā gadījumu EBD programmā piedalās jaunieši, kuri vēlas parādīt, uz ko viņi ir spējīgi un 
būt organizācijai noderīgi. Neatkarīgi no tā, cik daudz mēs skaidrojam, var gadīties, ka otra puse 
nedara to, ko gaidām, vai par ko esam vienojušies. Šādā gadījumā jāpajautā pašiem sev, vai par 
iemeslu var būt kāda no zemāk uzskaitītajām situācijām.

Brīvprātīgais nezina, ko no viņa sagaida.

• Vai esat viens otram stāstījuši par savām gaidām? Vai varbūt pieņemat, ka brīvprātīgais zina, 
ko sagaidāt no viņa, jo esat to aprakstījuši projekta pieteikumā, vai arī, strādājot jūsu jomā, 
tas ir pats par sevi saprotams? Vai sniedzat brīvprātīgajam atgriezenisko saiti par veikto dar-
bu gan tad, ja esat apmierināti ar to, gan tad, ja vēl ir izaugsmes iespējas? Ja mēs nezinām, ka 
darām kaut ko nepareizi, mēs nespējam savu uzvedību vai darbību mainīt.

Brīvprātīgais nesaprot, kādēļ viņam tas ir jādara.

• Bieži vien brīvprātīgie neizprot kāda konkrēta uzdevuma svarīgumu, vai to, kas notiks, ja 
kādas konkrētas aktivitātes netiks veiktas, vai tās tiks veiktas citādi, nekā esat vienojušies. 
Skaidrojiet dažādu uzdevumu prioritātes un loģisko secību (kādas aktivitātes ir atkarīgas no 
citām).

Brīvprātīgais nezina, kā tas ir jādara.

• Jums šķietami vienkārši uzdevumi brīvprātīgajam var būt jauni un nesaprotami, kā arī radīt 
nepārliecinātības sajūtu. Runāšana nav mācīšana. Apmāciet brīvprātīgo, atbalstiet viņu zinā-
šanu un prasmju apgūšanā, veicot praktiskus uzdevumus. Ar praktisku uzdevumu palīdzību 
noskaidrojiet, vai mācītais ir apgūts.

Brīvprātīgais domā, ka viņa pieeja ir labāka.

• No brīvprātīgā sagaidām iniciatīvu un patstāvību. Iespējams, ka jaunietis, darot lietas citādi, 
nekā tas tiek gaidīts, nepārkāpj norādījumus, taču, viņaprāt, pieiet uzdevumiem radošāk un 
labākā iespējamā veidā. Nosakiet skaidras robežas – kur var būt izņēmumi, kur ne. Vērtējiet 
kritiski arī līdzšinējo praksi. Dažkārt brīvprātīgā izvēlētā pieeja var būt tik pat piemērota, 
bagātiniet organizācijas ikdienas darbību, kas arī ir viens no EBD projekta mērķiem.

Brīvprātīgā darbībai nav tieša vai netieša pozitīva rezultāta.

• Cilvēki tiecas veikt tādus darbus, par kuriem viņi varētu saņemt atzinību. Jājautā, kādēļ tas 
tā ir? Vai jūsu gaidām atbilstošs darbs ir motivējošs? Kādēļ? Vai „strādājot labi”, viņaprāt, 
sekos kādas nevēlamas sekas, piemēram, jauni darba uzdevumi, lielāka atbildība u.c.?

Brīvprātīgajam ir ar darba vidi saistītas vai nesaistītas problēmas. 

• Problēmas, kas ietekmē brīvprātīgā darbu vai uzvedību darba vietā var būt ļoti dažādas. 
Brīvprātīgajam pietrūkst ierasto sociālo kontaktu vai nav zināšanu par jauno vidi/kultūru; 
līdz ar to katra diena ir kā izaicinājums. Vietējie parasti ar šādām problēmām nesaskaras 
vai spēj ātri rast risinājumu (piem., valodas barjeras vai informācijas trūkuma dēļ radušās 
problēmas). Neatkarīgi no tā, kas problēmu ir veicinājis un, vai varat to atrisināt, cilvēciska 
interese dažreiz ir tieši tas atbalsts, kas jaunietim ir nepieciešams.

Pielāgots no materiāla: Becoming a Better Supervisor – A Resource Guide for Community Service 
Supervisors. 1996. National Crime Prevention Council.

EBD harta, kas nosaka EBD projektu noteikumus un kvalitātes kritērijus, nosaka, ka brīvprā-
tīgais nedrīkst aizvietot algotu darbinieku. Tādēļ viņa lomai jāsastāv no dažādu amatu darba 
pienākumu sajaukuma, tādējādi bagātinot organizāciju un dodot pievienoto vērtību. Divi gal-
venie pamatjautājumi saistībā ar darba uzdevumu vadīšanu ir darba dalīšana jeb deleģēšana un 
jaunieša iniciatīvas atbalstīšana.
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Deleģēšanas soļi

1. Skaidrojiet, kādēļ uzdevums ir jādeleģē un kādēļ tieši viņš ir labākais kandidāts tā veikšanai?

2. Izvirziet mērķus, kas satur gaidāmos rezultātus, atbildību un termiņu. Nosakiet, kas, par ko 
atbild un kam ir tiesības par kaut ko lemt. Vai un kādā mērā, deleģējot darba uzdevumu, līdzi 
nāk tiesības pieņemt lēmumus?

3. Sastādiet aktivitāšu plānu, kas ietver arī nepieciešamo resursu uzskaitījumu. Ja darbības 
plāns ir saistīts ar citiem kolēģiem, iesaistiet arī viņus! Neuzspiediet brīvprātīgajam savu 
viedokli par kādas aktivitātes īstenošanu, taču atbalstiet viņu.

4. Sekojiet procesam – izveidojiet monitoringa sistēmu, nosakot, kad veiksiet starpizvērtē-
jumu un kā dosiet/saņemsiet pārskatu par procesu. Monitoringa jēga ir no vienas puses 
sekot, vai viss notiek pēc plāna, no otras puses – atbalstīt brīvprātīgā izaugsmi, pievērst 
uzmanību dažādiem mācību momentiem un dot iespēju vērsties pēc padoma.

5. Rezultātu izvērtēšana. Izveidojiet apkopojumu un sniedziet viens otram atgriezenisko sai-
ti, – gan slavējot, gan kritizējot.

Atceries!

• Laidiet vaļā. Ja esat kādam kaut ko deleģējuši, jūs vairs ar to nenodarbojaties, 
taču varat atbalstīt un paust savu viedokli. Sākot kontrolēt, uztraukties, 
nepārtraukti dot ieteikumus, dosiet signālu, ka neuzticaties brīvprātīgā 
spējām, tādējādi arī mazināsiet viņa atbildību par konkrēto uzdevumu.

• Deleģēšana balstās uz uzticību – abpusēji. Brīvprātīgajam ir jāuzticas 
arī jums, lai uzņemtos lielāku atbildību, lai būtu pārliecināts, ka saņems 
atbalstu lēmumu pieņemšanā, kā arī, ka droši var lūgt palīdzību, ja 
nepieciešams. Deleģēšanu nav ieteicams izmantot kā uzticības pārbaudi 
vai prasmju kontroli.

• Deleģēšana var būt lielisks līdzeklis mācību procesā. Tādēļ jābalstās uz 
abu pušu vajadzībām un gatavību, kā arī jāņem vērā brīvprātīgā spējas 
veikt konkrētus uzdevumus.

• Deleģēšana nenozīmē aizmiršanu. Tas, ka galvenā atbildība pāriet 
brīvprātīgajam, nenozīmē, ka jums ar to vairs nav jānodarbojas.

ATCERIES
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Iniciatīvas atbalstīšana

Lielākā daļa EBD projektu paredz, ka brīvprātīgais īstenos pašiniciētus miniprojektus vai aktivitā-
tes. Pieredze rāda, ka iniciatīvas uzņemšanās jaunu aktivitāšu uzsākšanai brīvprātīgajiem ir viens 
no sarežģītākajiem aspektiem un viņiem ir nepieciešams no organizācijas plašāks atbalsts uzdevu-
ma izskaidrošanā.

Tādēļ ir jādomā, vai brīvprātīgajam piemīt idejas īstenošanai atbalstošie faktori un kā varat to 
skaitu palielināt.

Ideju īstenošanu atbalstošie faktori ( Jüristo, K. 2014)

Iniciatīvas uzņemšanos atbalsta jaunieša iedrošināšana – viņš kļūst spējīgāks pieņemt patstāvīgus 
lēmumus. Iedrošināšanas rezultāts ir iekšējs spēks, kā rezultātā palielinās:

• pašapzinība – savās darbībās, vajadzībās, mērķos, problēmās utt.;

• pašpārliecinātība – atbildība par savu rīcību utt.;

• pašizpausme – aktivitāte, pārliecinātība par saviem mērķiem utt.

Brīvprātīgā iedrošināšanai ir nepieciešams:

• dot reālu atbildību un lomu, kas ļauj viņam justies noderīgam;

• kolēģu attieksme pret brīvprātīgo kā līdzvērtīgu partneri;

• droša vide, kurā jaunietis jūtas akceptēts, viņam ir pietiekami daudz rīcības brīvības un pār-
liecība, ka neveiksmes gadījumā organizācija viņu atbalstīs.

MOTIVĀCIJA
iekšējie un ārējie 

motivatori

RADOŠUMS
spēja domāt „ārpus 

rāmja”un esošo 
papildināt ar jaunām 

idejām

RESURSI
zināšanas

pieredzes un prasmes
informācija

izpratne par pašreizējo  
situāciju
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Šajā nodaļā viscaur ir uzsvērta atgriezeniskās saites nozīmība. Brīvprātīgajam ir nepieciešama 
atgriezeniskā saite, lai saprastu, vai ar viņa darbu organizācija ir apmierināta. Atgriezeniskā 
saite palīdz jaunietim vērtēt apgūto un personīgo izaugsmi.

Daži atgādinājumi saistībā ar atgriezenisko saiti:

• Atgriezeniskajai saitei ir jākoncentrējas uz brīvprātīgā uzvedību un aktivitātēm (vēlams pē-
dējā laika), nevis uz viņa personību.

• Atgriezenisko saiti sniedz pašam cilvēkam, nevis caur kādu, piemēram, priekšnieku.

• Atgriezeniskā saite nav vienīgā patiesība vai vienīgais pareizais vērtējums. Galvenokārt tas 
ir personīgs uzskats, iespaids.

• Atgriezeniskajai saitei ir jābūt vērstai uz izaugsmi, nevis „ķeksīša pēc”, jāvērš uzmanība uz 
risinājumu un pārmaiņu radīšanu.

Viena iespēja sniegt un saņemt atgriezenisko saiti ir izaugsmes pārrunu veidā. EBD ietvaros ir vē-
lams regulāri tikties, uzsākot brīvprātīgo darbu biežāk (reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās), vēlāk 
iespējams arī retāk. Pārrunās jākoncentrējas gan uz brīvprātīgā spēju tikt galā ar jauno situāciju 
(pielāgošanās, darbs u.c.), izaugsmi (ko ir pieredzējis un ko vēlas vēl mācīties vai attīstīt), gan arī 
uz viņa novērojumiem un ieteikumiem organizācijai vai kolektīvam, lai darbs būtu efektīvāks.

Valodas atbalsts

EBD projekta ietvaros brīvprātīgajam jāpiedāvā valodas apmācība, kas satura ziņā var būt ļoti 
dažāda – sākot no universitātē piedāvātajiem valodas kursiem līdz mājapmācībai. Valodas apmā-
cības mērķis ir atbalstīt brīvprātīgo darba uzdevumu veikšanā un pielāgoties jaunajai videi. Ļoti 
neliels skaits brīvprātīgo iemācās valodu tikai kursos. Valodu var efektīvāk mācīties, izmantojot 
to praksē. Divas līdz trīs valodas apmācību nodarbības nedēļā pirmo mēnešu laikā var palīdzēt 
iegūt pamatzināšanas, taču ne spēju tās izmantot praksē. Tas ir iespējams tikai vidē, kur valoda 
tiek nepārtraukti izmantota. Vislabākā tam ir darba vieta. Atbalstiet brīvprātīgā valodas mācī-
šanos darba vietā. Noskaidrojiet, kas varētu palīdzēt mācīties valodu, kā viņam patīk mācīties, 
kādas metodes, vide, palīgmateriāli ir vispiemērotākie.

Valodas apmācību atbalsta un valodas barjeru palīdz pārvarēt:

• Vizualizācija – atkarībā no vajadzībām un situācijas labs palīgs var būt kartītes, diagrammas, 
simboli, tāpat arī vizuālas valodas apmācību metodes (piem., vārdu krājuma mācīšanās, uz 
apkārt esošajiem priekšmetiem uzrakstot nosaukumus latviešu valodā utt.).

• Praktiska uzdevumu izmēģināšana, parādīšana, video u.c., tā vietā, lai vienkārši izskaidrotu 
„kā darīt”.

• Divvalodība – ja iespējams, sarunājieties divās valodās (skaidro paralēli abās valodās). Ja 
tas nav iespējams, tad sagatavo divās valodās vismaz rakstiskus materiālus par organizāciju, 
darbu u.c.

• Valodas lietošanas vienkāršošana – izvairies no tēlainiem izteicieniem, no tā, kas raksturīgs 
tikai tavai kultūrai.

• Atkārtošana – atkārto, atkārto un vēlreiz atkārto. Nedomā, ka ar skaidrošanu un atkārto-
šanu pietiks, mēs visi mācāmies dažādi un dažādā tempā.

• Lomu maiņa – izmēģini pats kādu laiku sazināties angļu valodā vai brīvprātīgā dzimtajā va-
lodā, lai izprastu, kāda ir sajūta jaunietim, ja viņš nesaprot, ko cilvēki viņam apkārt runā, vai 
nespēj izteikties.

• Valodas „palīdzības” izmantošana – ja iespējams, izmanto tulku, taču neveicini nevarību, 
katrā sarežģītā situācijā vēršoties pie tulka.

Personiskais atbalsts

Nosacīti var apgalvot, ka viss, kas nav saistīts ar darba uzdevumu vadīšanu, tiek nodrošināts ar 
personiskā atbalsta sniegšanu, ko piedāvā mentors. Lai saprastu, kāds atbalsts jaunietim kādā no 
projekta posmiem ir nepieciešams un kurš tieši (tutors, mentors vai vēl kāds) to sniedz, iesakām 
veikt mazu uzdevumu.
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Nepieciešamais atbalsts brīvprātīgajam

Noskaidro brīvprātīgā (gadījumā, ja projektā vēl nav brīvprātīgā, tad balsties uz paša 
pieredzi/priekšstatu) motivāciju, pieredzes, zināšanas, prasmes, uzskatus. Pēc tam 
uzzīmē projekta laika līniju un pieraksti, ko brīvprātīgais attiecīgajā projekta posmā varētu 
piedzīvot, emocionāli un pieredzes ziņā. Kādas ir iespējamās grūtības katrā no posmiem?

Atbilstoši raksturotajām situācijām un vajadzībām pieraksti, kāda veida atbalsts 
brīvprātīgajam atsevišķos posmos būtu nepieciešams. Laika līniju vari attēlot arī kā 
projekta līkni. Jāatceras, ka ar līdzīgu līkni var attēlot arī kultūras pielāgošanos. Parasti 
ilgtermiņa projektos „tumsa” pārklājas ar kultūršoku (raksturots zemāk).

Avots: Els van Mourik un Danny Hearty. 1999. Knowing me knowing you: an intercultural training resou-
rce pack, Léargas.
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Noteikumi

• Mentors atbild par brīvprātīgā personisko atbalstu, palīdz 
iekļauties vietējā kopienā un ir viņam kā vietējais draugs. 
Tāpat mentors palīdz (papildus tutoram) brīvprātīgajam 
viņa darba laikā un noslēgumā analizēt mācību rezultātus 
un izveidot Youthpass. Problēmu gadījumā brīvprātīgajam ir 
iespēja vērsties pie mentora, lai tās kopīgi risinātu. Vēlams, lai 
mentors nestrādā tajā pašā organizācijā, kurā brīvprātīgais, 
jo problēmu gadījumā brīvprātīgajam ir iespēja pārrunāt 
ar darbu saistītās problēmas ar kādu ārpus organizācijas. 
Mentors un tutors nevar būt viena un tā pati persona.

• Mentoru darbu palīdz izprast un plānot rokasgrāmata 
angļu valodā: http://noored.ee/opimaterjalid/
kasiraamatud/practical-guide-to-evs-mentors/

Kultūras atbalsts

EBD viens no izaicinājumiem ir pielāgoties jaunai kultūrai. Tas attiecas galvenokārt uz brīvprātī-
go, taču arī uz organizāciju. Kultūras atbalsts sevī ietver gan starpkultūru mācīšanās atbalstīšanu 
(sk. brīvprātīgā mācīšanās nodaļu), gan pielāgošanos citai kultūrai.

Pielāgošanās citai kultūrai sastāv no diviem posmiem, kuru ilgums un intensitāte ir atkarīga 
no konkrētā cilvēka un tā, cik ļoti jaunā kultūra atšķiras no ierastās. Pielāgošanās posmos tiek 
piedzīvotas stipras sajūtas. Papildus atšķirīgai uzvedībai un valodai dziļāk jāiepazīst arī sava kul-
tūra, kā arī jaunā – tā, kurā brīvprātīgais uz kādu laiku ir nonācis. Tas nozīmē arī, ka jāpavēro sevi 
no malas. Šo parādību sauc arī par „satikšanos ar sevi”. Cilvēks, kurš ir bijis veiksmīgs savā 
valstī, var pieredzēt vilšanos gan jaunajā vidē, gan dažādās jomās, kurās ir sācis aktīvi darboties. 
Tas nav saistīts ar kompetenču trūkumu, bet gan ar to, ka līdz brīdim, kamēr nav iepazīta jaunā 
kultūra, savu zināšanu un prasmju pielietošana jaunās situācijās ir apgrūtināta..

NOTEIKU
M

I
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Pielāgošanās svešā kultūrā

Vairākas teorijas pielāgošanos iedala četros posmos. Zemāk esošajā darba lapā ir raksturoti šie posmi. Padomā, kāds atbalsts 
katrā no posmiem būtu nepieciešams brīvprātīgajam.

Izmantotais materiāls: Pajapuu, H. 1996. Satikties ar sevi svešā kultūrā. Elav Teadus, I, lpp. 25-301.

Posma raksturojums
Nepieciešamais atbalsts  
brīvprātīgajam – ko mēs varam darīt, 
kādā veidā?

Iedvesma – medus mēnesis

Sākumā valdzina viss jaunais – jūtaties tā, it kā būtu devušies ceļojumā: aizraujoša daba, 
apskates objekti, eksotiski ēdieni, interesanti cilvēki. Dzimtene tiek aizmirsta un jaunajā 
vidē tiek pamanīts tikai viss labais. Valodas mācīšanās ir sekmīga: sasveicināšanās, 
vārdu krājums iepērkoties, skaitļi u.c. Vēl nav ikdienas un darba rutīnas. Šajā periodā 
tiek ļoti skaidri saskatītas dzimtenes un citas kultūras savstarpējās atšķirības.

Dažiem šis posms ilgst 1-2 nedēļas, citiem vairākus mēnešus.

Vilšanās un aizsargmehānismi - kultūršoks

Iedvesma beidzas, iestājoties ikdienai. Valodas apguve vairs nav tik sekmīga, mācīšanās 
rada spriedzi. Gan darbā, gan ārpus darba laika rodas problēmas ar sazināšanos. 
Tas, kas sākumā tika uztverts ar humoru, vairs neliekas smieklīgs, jo dažādu situāciju 
iemesli ir nesaprotami vai tiek tulkoti, balstoties uz savā kultūrā ierasto. Ņemot vērā, 
ka vilšanās rodas no tā, ka nav saprotami jaunās kultūras nerakstītie likumi (vērtības, 
normas u.c.), tad labākais palīgs ir zināšanu papildināšana. Ja nesekmējas valodas 
mācīšanās un dēļ tā rodas problēmas, tad jāpievēršas tādām aktivitātēm, kurās ir 
iespēja pieredzēt panākumus (t.sk. komunikācija ar citiem brīvprātīgajiem). Bieži vien 
cilvēks novēršas no visa, izvēlas labāk lasīt, gulēt, klausīties mūziku, nevis meklēt 
iespēju komunicēt ar vietējiem. Aizsargmehānismu uzturēšanā tiek patērēta enerģija 
un tās vairs nepietiek katrai dienai. Parādās nogurums, kas lielākajā daļā gadījumu nav 
saistīts ar saspringtu darbu vai mācīšanos. Kultūršoks ir pielāgošanās viskritiskākais 
periods. 

Samierināšanās ar situāciju

Pielāgošanās sākas ar izpratni, ka apkārt esošo nevar mainīt, jāmainās pašam. Tas 
arī palīdz novirzīt enerģiju risinājumu meklēšanai. Tā kā galvenās problēmas rodas 
saistībā ar sazināšanos, ir aktīvāk jāmācās valoda. Palielinoties vārdu krājumam un 
neverbālās valodas prasmei, uzlabojas vēlme izprast un padarīt sevi saprotamāku, 
tas palīdz arī izprast dažādus kultūras slāņus. Grūtības vēl nav beigušās, taču jau 
tiek domāts pozitīvi. Šajā periodā daži mēģina identificēt sevi ar visu apkārtējo, sāk 
ievērot vietējās tradīcijas, labprāt tiekas ar vietējiem.

Pielāgošanās

Tagad cilvēks, atrodoties citā kultūrā, jūtas kā mājās. Viņš ir pieradis pie jaunās 
kultūras noteikumiem un pieņēmis jauno uzvedības modeli, bauda brīvo laiku, dzīves 
apstākļus, tikšanās ar cilvēkiem. Laiku pa laikam rodas spriedze, taču tā ir pārejoša. 
Valda „šeit un tagad” noskaņa. Pārvarot pielāgošanās posmu, tiek iepazīta arī sava 
kultūra un vieta tajā: cilvēks ir iemācījies izprast savu kultūru, arī pietiekami labi 
apguvis jaunās kultūras spēles noteikumus un prot ar tiem tikt galā. Viņš pārzina 
gan savas, gan jaunās kultūras kodus, prot „pārslēgties” no savas kultūras uz jauno, 
ja nepieciešams. Prasme paredzēt situācijas, nozīmē, ka kultūra ir iepazīta ļoti labi. 
Tiek pārzināti saziņas noteikumi un tas, ko kāda konkrēta uzvedība var ietekmēt. 
Iepazīstot jaunu kultūru, sava netiek aizmirsta. Rezultāts ir divu kultūru „noteikumu” 
pārvaldīšana.  D

AR

BA LAPA
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Kontroljautājumi

• Kāds atbalsts/apmācība palīdzētu izprast starpkultūru 
atšķirības, kultūru redzamās un neredzamās daļas un to 
savstarpējās sakarības?

• Vai esi domājis par pielāgošanos citai kultūrai un grūtībām, kas ar 
to ir saistītas? Vai esi izstrādājis plānu, kas palīdzētu pielāgoties?

• Kā atbalstīt organizācijas kolektīvu, mērķa grupu, kopienu 
starpkultūru izglītībā? Kāda apmācība būtu nepieciešama 
kolektīvam?

Dažādu materiālu ieteikumi, kas var palīdzēt atklāt ar kultūru un starpkultūru izglītību saistītas 
tēmas:

• T-Kit rokasgrāmata „Starpkultūru izglītība” (http://pjp-eu.coe.int/
documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2), 
kas papildus teorijām piedāvā arī daudz interaktīvu metožu, kuras var izmantot arī 
lielākām grupām.

• ALTO-YOUTH mājaslapā atradīsi dažādas ar starpkultūru izglītību saistītas grāmatas 
un praktiskus materiālus: http://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/
publications/

 

Noteikumi

Iepriekšējās tēmas tiek apskatītas arī brīvprātīgajam 
paredzētajās apmācībās, kas ir daļa no katra EBD 
projekta, tādējādi arī brīvprātīgajam obligātas. Tās ir 
arī daļa no viņa darba laika/aktivitātēm. Par apmācību 
ciklu sīkāk skaties šeit:

http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Annex_2_E_
TEC_Guidelines_and_minimum_quality_standards.pdf

KONTROLJAUTĀ
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M ā c ī š a n ā s  E i r o p a s  B r ī v p r ā t ī g a j ā  d a r b ā
Kā jau iepriekšējās nodaļās minēts, EBD ir Eiropas Savienības finansēta programma, kas piedā-
vā neformālās izglītības pieredzi. Mācīšanās ir EBD viena galvenajām sastāvdaļām un kvalitātes 
kritērijs.

Uzdevums

• Ko tev nozīmē mācīšanās? Ar kādiem 
atslēgvārdiem tu saisti mācīšanos?

• Kāds, tavuprāt, ir mācīšanās rezultāts? Kā tu 
zini, ka esi kaut ko iemācījies? Kas ir pēdējais, ko 
esi iemācījies?

• Ko ar mācīšanos saprot tavi kolēģi, mērķa grupa 
vai kopiena?

Mācīšanās EBD projektā tiek saistīta ar mūžizglītību, kuras galvenais princips ir sekojošs: mēs 
mācāmies visu laiku un ļoti dažādās situācijās, dažādos veidos un visu mūžu. EBD projekts ir 
mācību pieredze visām iesaistītajām pusēm – gan organizācijai, gan iesaistītajām mērķa grupām, 
kopienai, gan arī projektā iesaistītajam brīvprātīgajam. Turpinājumā mēģināsim galvenokārt 
skaidrot, kā atbalstīt brīvprātīgo viņa mācīšanās procesā.

Brīvprātīgais sava brīvprātīgā darba laikā var mācīties ļoti daudzas un dažādas lietas. Lai palīdzē-
tu jaunietim mācīšanās procesu plānot, mums pašiem ir jāsaprot, kādās jomās un ar kā palīdzību 
ir iespējams mācīties.

Visvienkāršākais veids, kā mācīšanās jomas iedalīt, ir sekojošs – brīvprātīgais var attīstīties un 
mācīties:

• profesionālā ziņā (zināšanas par jomu, profesionālās kompetences, sadarbības prasmes, zinā-
šanas par organizāciju vai darba kultūru, projektu vadība, konfliktu risināšana, darbam nepie-
ciešamais vārdu krājums utt.);

• dzīvojot citā valstī (valodas prasme, starpkultūru kompetences, spēja tikt galā dažādās sa-
biedrībās – sabiedrības organizācija, likumi utt.);

• ar apmācību palīdzību (ar darba plānošanu saistīts atbalsts un apmācība, valodas apmācība, 
paša (neformālā) mācīšanās plānošana, nacionālās aģentūras obligātās apmācības brīvprātī-
gajam);

• personiski (brīvā laika plānošana – hobiji u.c., socializēšanās – dzīvošana ar kādu kopā, jauni 
sociālie kontakti, savas dzīves organizēšana u.c.).

UZDEVUMS
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Otrs veids, kā attēlot iespējamo mācīšanos, ir vērot, caur ko tā notiek, kas rada mācīšanās 
situācijas. EBD mācīšanās var notikt sekojoši:

• „peldēšanās kultūrā” – brīvprātīgais nepārtraukti atrodas uzņemošās valsts kultūrā un tas 
ietekmē visu, kas saistīts ar viņu;

• atbildības uzņemšanās – brīvprātīgais ir viens jaunā un nepazīstamā vidē, tālu no ierastā (ģi-
mene, draugi utt.) un mācās viens ar visu tikt galā;

• relativitātes izzināšana – brīvprātīgais redz, ka parastas, agrāk ikdienišķas lietas var darīt arī 
citādi, nekā bija pieradis mājās;

• perspektīvas radīšana jeb novērošana – brīvprātīgajam ir iespēja vērtēt savu pieredzi un no 
tās piemērotāko pārņemt.

Pielāgots no materiāla: Kristensen, S. 2005. Mācīties ceļojot.

Mācīšanās EBD ietvaros ir pieredzē balstīta. Lai mācītos no pieredzes, vispirms mums tā ir jāa-
nalizē: jāizprot, kas notika, kādēļ notika un kāpēc tieši tā. Pēc tam jāpajautā pašam sev, ko noti-
kušais man nozīmē, ņemot vērā jau esošās zināšanas un pieredzi. Tāpat jājautā, kāpēc tieši tas 
un tieši ar mani ir noticis, un kādus secinājumus no tā varu/ir nepieciešams izdarīt. Pēdējais solis 
ir secinājumu izdarīšana saistībā ar paša uzvedību – vai un kas man būtu jādara citādi vai tāpat. 
Kas mūs noved līdz pieredzei, kas ir jāanalizē, lai saņemtu apstiprinājumu saviem secinājumiem. 
Ja mēs neanalizējam savu pieredzi, kā arī neizdarām secinājumus, pieredze var pārvērsties tikai 
par atmiņām un turpmāk varam pieļaut tās pašas kļūdas. Organizācijas pārstāvis var būt un vi-
ņam ir jābūt tam cilvēkam, kurš šajā analizēšanas procesā brīvprātīgo atbalsta.

Kolbi pieredzē balstītās mācīšanās cikls

Piemērots no materiāla: Kolbi, D.A. 1984. Experimental learning: experience as the source of learning 
and development.

PIEREDZE

ANALĪZE

SECINĀJUMI

ĪSTENOŠANA
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EBD mācīšanās veidus var iedalīt trīs tipos. Pirmajā no tiem ietilpst, piemēram, valodas apmā-
cība, ar darba uzdevumu veikšanu saistītas apmācības u.c. Tā ir mācīšanās, kuru kāds cits ir 
izvirzījis par mērķi un izveidojis mācību plānu. Šīs mācīšanās rezultāti ir izmērāmi ar jau noteik-
tu kritēriju palīdzību, piemēram, valodas zināšanu līmeni. Neformālo mācīšanos plāno, izvirza 
mērķus un tai piešķir jēgu pats brīvprātīgais. Par neformālo izglītību sīkāk lasi šeit: http://jau-
natne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/brosura_jaunat-
ne_darbiba_web.pdf/.

Ikdienas mācīšanās un neformālā izglītība palīdz izprast mācību pieredzi, ņemot vērā konkrētu 
prasmju apgūšanu, izpratni par kādas jomas darbības pamatprincipiem vai sevi kā cilvēku.

Lai atbalstītu brīvprātīgā mācīšanos, tutoram vai mentoram ir jāpalīdz:

• Noteikt mācību mērķus – tam ir nepieciešama iepriekšēja pašanalīze: kādi ir mani mērķi 
dzīvē; ko es vēlos, kur vēlos nokļūt un kas man nepieciešams tā realizēšanai, kā attīstīties, 
ko mācīties utt..

• Plānot savu mācīšanos – kādas aktivitātes, situācijas, cilvēki u.c. man palīdzēs īstenot mācību 
mērķus? Jāņem vērā gan formālās, gan neformālās izglītības iespējas dažādās EBD jomās. 
Būtu noderīgi izveidot konkrētu mācību plānu, lai vēlāk ir viegli sekot, kas ir izdarīts un kas 
vēl būtu jāizdara.

• Periodiski vērtēt, kā veicas ar mērķu īstenošanu, nepieciešamības gadījumā tos pielāgojot 
situācijai – vai mācos to, ko vēlējos? Svarīgi ir ievērot arī tos mācību rezultātus, kuri nav 
saistīti ar sākotnējiem mērķiem. Sekot mācīšanās procesam palīdz, piemēram, mācīšanās 
dienasgrāmata vai blogs, kurā ir nedēļas vai mēneša pārskats. Atceries, ka cilvēkiem ir da-
žādas prasmes un spējas izteikties. Ir tādi cilvēki, kuri labāk spēj izteikties vārdiski, un ir tādi, 
kuriem tas izdodas labāk, vizualizējot savas sajūtas.

• Analizēt iegūtās zināšanas un noformulēt rezultātus. Palīgs var būt dažādas metodes un 
līdzekļi, piemēram, Youthpass, ar kuras palīdzību rezultāti tiek formulēti, izmantojot mūž-
izglītības 8 pamatkompetences (sk. sīkāk, http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/youthpass).

• Sasaistīt iegūtās zināšanas ar realitāti, jauniem mērķiem un nākotnes plāniem.

Mācīšanās atbalstīšanai nav jābūt iegrožotai rāmjos, tam nav jābūt procesam ar konkrētu lomu 
sadalījumu, drīzāk interesantai un radošai, uz partnerību balstītai aktivitātei. Ideālā gadījumā to 
vajadzētu uzsākt jau pirms brīvprātīgā ierašanās un turpināt līdz projekta beigām.

Lai gan atbilstoši EBD noteikumiem, par brīvprātīgā mācību rezultātu formulēšanu galvenokārt ir 
atbildīgs uzņēmējorganizācijas piešķirtais mentors, mācīšanos drīkst atbalstīt arī citas ar brīvprātī-
go saistītās personas. Ņemot vērā, ka kolēģi un tutors ar brīvprātīgo saskaras ikdienas darbā, tad 
viņi arī spēj vislabāk novērtēt brīvprātīgā izaugsmi šajā jomā. Savukārt, dzīvokļa biedri un draugi ir 
tie, kuri redz brīvprātīgā personīgo izaugsmi un var sniegt atgriezenisko saiti un ieteikumus turp-
mākai attīstībai. Tādēļ padomājiet, kuras personas jūsu projektā/organizācijā var palīdzēt vērtēt 
dažādus ar brīvprātīgo saistītos procesus, sadaliet atbildības un uzdevumus.

Mūžizglītībā nav skolotāja, kurš plāno un vērtē mūsu mācīšanos, mēs paši esam atbildīgi par savu 
izaugsmi. Tādēļ viena no svarīgākajām ir mācīšanās kompetence, kas sastāv no zināšanām, pras-
mēm un uzskatiem, kas vada mūsu mācīšanos: mērķu izvirzīšana, mācīšanās plānošana, paša mā-
cīšanās procesa norise un vērtēšana.

Viena no vērtīgākajām mācību iespējām EBD projektā ir starpkultūru izglītība, kas ir arī viens no 
programmas mērķiem. Latviešu valodā izdotās grāmatas, kuras sniedz ieskatu kultūru teorijās, 
kultūru atšķirībās vai starpkultūru saskarsmē, kā arī internetā atrodamā informācija un materiāli 
var palīdzēt iedziļināties šajā tēmā. Daži materiāli tika piedāvāti arī nodaļā par atbalsta sistēmām. 
Tādēļ koncentrēsimies uz starpkultūru izglītību kā koncepciju.
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Starpkultūru izglītība EBD:

• Kultūra ir vairāk kā mantojums. EBD dod lielisku iespēju atklāt kultūras dziļākos slāņus, 
ne tikai raksturīgākos ēdienus vai dzērienus, tradīcijas vai paražas. Dažādi kultūru modeļi 
(piem., aisberga vai sīpola modelis) raksturo un palīdz saskatīt un izprast kultūras dažādos 
līmeņus.

• Starpkultūru izglītība ir vairāk, kā „tev-man” process, kurā es iepazīstu tavu kultūru un tu – 
manu. To izprot kā dinamisku un daudzšķautņainu mācību procesu, kura mērķis ir attīstīt 
starpkultūru kompetences.

Ar starpkultūru kompetencēm saprot spēju saprasties un rīkoties atbilstoši un efektīvi dažādos 
kultūras kontekstos. Tās parāda cilvēka prasmi atklāt jaunas kultūras, cienīt atšķirības un redzēt 
savu kultūru no citas perspektīvas. Tam nepieciešamās lietas ir:

• Teorētiskas un praktiskas zināšanas par kultūru, kuru vēlies iepazīt, zināšanas par tās atšķi-
rībām no izcelsmes kultūras.

• Spēja iejusties svešas kultūras pārstāvja ādā un viņu izprast.

• Spēja akceptēt atšķirības un prasme savstarpējā saziņā apzināti rīkoties, meklējot iespējas 
saprast partneri un izvairīties no pārpratumiem.

Starpkultūru kompetences sastāv no trim komponentēm – ir nepieciešams zināms prasmju 
kopums, zināšanas par kontekstu un atbalstoši uzskati/domāšanas veids. Lai šīs komponentes 
attīstītu, ir nepieciešami:

• Starpkultūru izglītību atbalstoši uzskati, piemēram, atvērtība, ziņkāre, gatavība līdzdarbo-
ties.

• Teorētiskās zināšanas par dažādām sociālām grupām, par piemērotākajām komunikācijas 
stratēģijām saskarsmē ar tām.

• Interpretēšanas prasme.

• Prasmes, kas atbalsta mācīšanos, jaunā atklāšanu un apgūšanu, piemēram, prasme atrast 
informāciju par citām kultūrām un spēja komunicēt ar citas kultūras pārstāvi.

• Apzināšanās, ka pastāv citas kultūras un spēja izprast un pieņemt atšķirības.
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Mācīšanās analīze un atzīšana
Šajā nodaļā vairākās vietās ir minēts, ka analizēšana ir viens no svarīgākajiem mācīšanās posmiem. 
Papildus pieredzes un mācību mērķu analizēšanai ir nepieciešams formulēt, pierakstīt un analizēt 
mācību rezultātus. Tas dos iespēju EBD ietvaros pieredzēto un iegūto padarīt redzamu un citiem 
saprotamu.

Youthpass process palīdz plānot mācīšanos, paralēli to analizēt, kā arī raksturot mācību rezultātus.

YOUTHPASS PROCESS
Apzinies 
mācīšanas brīžus

Sagatavošanās 
mācīšanās procesa 

veicināšanai
Esi atvērts 

negaidītajam

YOUTHPASS 
SERTIFIKĀTS

Dokumentē 
mācīšanos

Apraksti 
mācīšanās
rezultātus

Izvērtē,
izvērtē,
izvērtē

Apzinies savu 
mācīšanos

Aizraujies 
ar mācīšanās 
procesu

Izvirzi mācīšanās mērķus

Iepazīsti sevi 
kā cilvēku, 
kas mācās

MĀCĪŠANĀS KOPĀ AR CITIEM

Avots: Viss par Youthpass. http://euroopa.noored.ee/opimaterjalid/kasiraamatud/noortepassi-avas-
tades/
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Youthpass ir:

• oficiāls apliecinājums par piedalīšanos konkrētā programmas „Jaunatne darbībā” ie-
tvaros notikušā projektā;

• konkrēts brīvprātīgā darba apraksts;

• apraksts par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un dalībnieka mācību rezultātiem;

• iespēja neformālo izglītību padarīt redzamāku un citiem saprotamāku;

• skaidrojums par ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” aktivitātēm un to re-
zultātiem, kas ir saprotams cilvēkiem ārpus jaunatnes jomas.

• Labs ieskats Youthpass izmantošanā EBD ietvaros ir atrodams materiālā „Viss par 
Youthpass: http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/Publikacijas/
Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf” 

Papildu informācija Youthpass rokasgrāmatā: https://www.youthpass.eu/lv/ 

Obligātie un ieteicamie materiāli
Koučinga ceļvedis:

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/Publikacijas/42187_koucinga_
celvedis_2013.pdf  

Youthpass EBD apmācībās: https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-57/Publication_YP_
EVS.pdf

Viss par Youthpass (angļu valodā): https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2636/YP%20
Unfolded%20complete.pdf?

oficiāls apliecinājums par piedalīšanos 
konkrētā programmas “ERASMUS+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros notikušā projektā

projekta apraksts

apraksts par projekta laikā 
veiktajām aktivitātēm un 
dalībnieka mācību rezultātiem

iespēja neformālo izglītību padarīt 
redzamāku un citiem saprotamāku

skaidrojums par ES programmas 
“ERASMUS+: Jaunatne darbībā” aktivitātēm 
un to rezultātiem, kas ir saprotams arī 
cilvēkiem ārpus jaunatnes jomas.
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http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/Publikacijas/Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2014/Publikacijas/Youthpass_unfolded/youthpass_gramata.pdf
https://www.youthpass.eu/lv/
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/Publikacijas/42187_koucinga_celvedis_2013.pdf
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2013/Publikacijas/42187_koucinga_celvedis_2013.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-57/Publication_YP_EVS.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-57/Publication_YP_EVS.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2636/YP%20Unfolded%20complete.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2636/YP%20Unfolded%20complete.pdf
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K o p s a v i l k u m a  v i e t ā
Runājot par Eiropas Brīvprātīgo darbu, ļoti bieži no organizācijām, kā arī no brīvprātīgajiem ir 
dzirdams, ka tā ir pieredze, kas izmaina dzīvi. Tas attiecas arī uz tiem brīvprātīgajiem, kuri savus 
EBD projektus Latvijā ir noslēguši, pateicoties gūtajai pieredzei atraduši profesiju, kurā ir vēlme 
strādāt, satikuši dzīvesbiedru vai atraduši draugus un domubiedrus uz mūžu. Šādu dzīvesstāstu un 
veiksmes stāstu Latvijas uzņēmējorganizācijām ir daudz!

Aicinu arī tevi būt daļai no šīm pārmaiņām un cerams, ka rokasgrāmata būs tev labs palīgs šajā 
ceļā, kas var mainīt brīvprātīgā, organizācijas, mērķa grupas vai arī kopienas, un – kāpēc gan ne - 
arī tavu dzīvi!

Ceru drīz dzirdēt tavus un EBD kopīgos veiksmes stāstus!
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P a r  a u t o r u
Kristi Jüristo un EBD ceļi krustojās 2000. gadā. Var teikt, ka tā bija mīlestība no pirmā acu ska-
tiena. Gadu laikā attiecības ar EBD ir lēnām attīstījušās: pēc astoņu mēnešu garā EBD projekta 
viņa kļuva par EBD programmas apmācību vadītāju, tālāk viņas ceļi veduši uz „Eiropa Jaunatnei” 
Igaunijas biroju, kur viņa strādāja gandrīz piecus gadus par EBD programmas konsultanti. Sākot 
ar 2007. gadu viņa atsāka vadīt apmācības, strādājot gan ar brīvprātīgajiem, gan organizācijām. 
Darbojas arī kā EBD projektu kvalitātes akreditētāja un konsultante.

Papildus iepriekšminētajam Kristi ir saistīta arī ar citām jaunatnes jomām, tādām kā jaunatnes 
politika, sociālā iekļaušana, jaunatnes līdzdalība un neformālā izglītība. Viņa ir palīdzējusi izstrādāt 
attīstības programmas, vadījusi apmācības un seminārus saistībā ar jaunatnes darba kvalitātes 
attīstību, ka arī saistīta ar dažādu mācību materiālu un rokasgrāmatu izstrādi (t.sk., nosūtītājorga-
nizācijām paredzētais materiāls „Brīvprātīgo sagatavošanas ABC”).

Brīvprātīgā uzņemšanas ABC   55



A
ut

or
s:

 K
ri

st
i J

ür
is

to

G
ra

fis
ka

is
 n

of
or

m
ēj

um
s 

un
 il

us
tr

āc
ija

s:
 jo

on
m

ee
di

a.
ee

R
ed

ak
to

rs
: N

el
e 

M
et

s

Iz
de

vē
js

: F
on

ds
 “

A
rc

hi
m

ed
es

” 
“E

ir
op

a 
Ja

un
at

ne
i”

 Ig
au

ni
ja

s 
bi

ro
js

, K
oi

du
la

 1
3A

, 1
01

25
 T

al
lin

a

eu
ro

op
a.

no
or

ed
.e

e,
 m

itt
ef

or
m

aa
ln

e.
ee

Li
te

rā
ra

is
 r

ed
ak

to
rs

: K
ee

le
to

im
et

us
 O

Ü

IS
BN

: 9
78

-9
94

9-
48

1-
65

-1
 (

pd
f)

La
tv

ija
s 

– 
Šv

ei
ce

s 
sa

da
rb

īb
as

 p
ro

gr
am

m
u 

“A
tb

al
st

s 
ja

un
at

ne
s 

in
ic

ia
tīv

u 
at

tīs
tī

ba
i a

tt
āl

os
 v

ai
 m

az
at

tīs
tīt

os
 r

eģ
io

no
s”

 

fin
an

sē
 Š

ve
ic

es
 K

on
fe

de
rā

ci
ja

 n
o 

La
tv

ija
s 

un
 Š

ve
ic

es
 s

ad
ar

bī
ba

s 
pr

og
ra

m
m

as
 lī

dz
ek

ļie
m

 p
ap

la
ši

nā
ta

ja
i E

ir
op

as
 S

av
ie

nī
ba

i. 
 

w
w

w
.s

w
is

s-
co

nt
ri

bu
tio

n.
lv

 

N
o 

ig
au

ņu
 v

al
od

as
 t

ek
st

u 
tu

lk
oj

a 
G

vi
do

 K
ub

ul
ni

ek
s.

Te
ks

tu
 a

kt
ua

liz
ēj

a 
Ja

un
at

ne
s 

st
ar

pt
au

tis
ko

 p
ro

gr
am

m
u 

aģ
en

tū
ra

.


	Ievads
	Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs
	Eiropas Brīvprātīgais darbs mūsu organizācijā
	Brīvprātīgā loma un darba plānošana
	Brīvprātīgā darba plānošana
	Brīvprātīgā atlase
	Praktiskie jautājumi
	Brīvprātīgais mūsu organizācijā
	Darāmo darbu saraksts
	Risku novēršana un krīžu vadība
	Brīvprātīgā atbalsta sistēma
	Mācīšanās Eiropas Brīvprātīgajā darbā
	Kopsavilkuma vietā
	Par autoru

