Projektu īstenotāju pieredzes

Eiropas Brīvprātīgais darbs

NĀKAMĀ PIETURA - VEIKSME
„Brīvprātīgā dzīve ir 100 % izmainījusies. Pēc brīvprātīgā darba veikšanas Latvijā viņš pārcēlās uz šejieni,
sāka šeit strādāt un pastāvīgi dzīvot. Viņš ir iepazinis
kultūru, tradīcijas un joprojām, gandrīz gadu pēc EBD
beigām, Cēsis var saukt par savām mājām.”
Anete Darģe, Cēsu Bērnu
un jauniešu centra pedagoģe.

Projekta norises vieta: Cēsis.
Iesaistītās valstis: Latvija, Itālija.
Ilgtermiņa EBD: aktivitātes ilgums 12 mēneši.
Brīvprātīgo skaits: 1.
Projekta mērķi: iepazīt kultūru daudzveidību; popularizēt brīvprātīgo darbu Latvijā; sniegt iespēju bērniem un jauniešiem iepazīt jaunas prasmes un
pieredzi; motivēt bērnus un jauniešus mācīties jaunas valodas.

YOUTH FOR ACTIVE SENIORS
„Jaunieši ieguva pašpārliecinātību un, strādājot ar senioriem, apguva līdzcietību (..). Organizācija ieguvusi
iespēju piedāvāt senioriem nodarbības, kuras pasniedza brīvprātīgie. Tika izmēģinātas dažādas radošās nodarbības, spēles, koncerti, diskusijas, vingrošanas un
sporta dienas…”
Daina Roze, Rūjienas senioru mājas valdes priekšsēdētāja.

Projekta norises vieta: Rūjiena.
Iesaistītās valstis: Latvija, Albānija, Bulgārija, Spānija.
Ilgtermiņa EBD: aktivitātes ilgums 6 mēneši.
Brīvprātīgo skaits: 3.
Projekta mērķis: piesaistot brīvprātīgos, saglabāt senioriem aktīvas vecumdienas, iesaistot viņus radošās darbnīcās un kultūras aktivitātēs.

(EBD) organizācijām
Tā ir iespēja organizācijām uzņemt ārvalstu jauniešus
(brīvprātīgos) vai nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā
darbā uz ārvalstīm. EBD mērķis ir sniegt labumu
organizācijai, vietējai sabiedrībai un brīvprātīgajam,
izmantojot neformālās izglītības principus un metodes.

ORGANIZĀCIJAS AKTIVITĀTES PROJEKTA LAIKĀ:

JA VĒLAS UZŅEMT BRĪVPRĀTĪGO

JA VĒLAS NOSŪTĪT BRĪVPRĀTĪGO

Brīvprātīgo un atbalsta personāla
(mentora) atlase

Partneru atrašana Programmas valstīs vai
ES kaimiņvalstīs

Dzīvesvietas un aktivitāšu
nodrošināšana brīvprātīgajam

Brīvprātīgo atlase

Svešvalodas apmācības
nodrošināšana brīvprātīgajam

Brīvprātīgo sagatavošana nosūtīšanai

Brīvprātīgo nosūtīšana uz aģentūras
rīkotajām apmācībām
Palīdzība brīvprātīgajam iegūto kompetenču
apzināšanā un Youthpass izveidē

Brīvprātīgo atbalstīšana, problēmsituāciju
risināšana
Palīdzība brīvprātīgajam iegūto kompetenču
apzināšanā un Youthpass izveidē

Aktivitāšu sagatavošana brīvprātīgajam
Brīvprātīgo atbalstīšana, problēmsituāciju
risināšana

ORGANIZĀCIJAS IEGUVUMI:

NEW LEVEL
„Projekta rezultāti vēl joprojām turpina „dzīvot” – muzikāli (brīvprātīgā Fabio sacerētā un ierakstītā jauniešu centra „Bāze” himna) un radoši (Annas izveidotajā
krāsaino un praktisko rokdarbu grāmatas veidā). Fabio pierādīja, ka trīs mēnešu laikā latviešu valodu var
iemācīties jebkurš.”
Valērija Olekša, jauniešu centra „Bāze” vadītāja.

Projekta norises vieta: Gulbene, Gulbenes novads.
Iesaistītās valstis: Latvija, Portugāle, Grieķija.
Ilgtermiņa EBD: aktivitātes ilgums 11 mēneši.
Brīvprātīgo skaits: 2.
Projekta mērķis: radīt drošu un radošu vidi diviem Eiropas brīvprātīgajiem, lai viņi varētu efektīvi dalīties savās prasmēs ar vietējiem jauniešiem,
tādējādi veicinot jauniešu interesi par aktīvu līdzdarbošanos, kā arī paš
izaugsmes un pilnveidošanās iespējas.

Jauni starptautiski
partneri

Jaunas idejas,
metodes un pieredze

Atbalsts organizācijas
aktivitāšu rīkošanā un
citos ikdienas darbos

Citas kultūras un
valodas iepazīšana

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

No idejas līdz rezultātam
EBD organizācijas statusa iegūšana (akreditācija)
Organizācija tiešsaistē iesniedz akreditācijas pieteikumu:
• koordinējošās organizācijas (KO) statusam, ja vēlas koordinēt un
iesniegt projektus;
• nosūtītājorganizācijas (NO) statusam, ja vēlas sagatavot un
nosūtīt Latvijas jauniešus uz ārzemēm;
• uzņēmējorganizācijas (UO) statusam, ja vēlas uzņemt ārzemju
jauniešus savā organizācijā.
Akreditācijas lēmumu aģentūra izsniedz 6 nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

2
mēneši

Visa projekta ilgums
3-24 mēneši

3
mēneši

Projekta sagatavošana
Akreditētā organizācija meklē partnerus no Programmas valstīm un
ES Kaimiņvalstīm un veic brīvprātīgo atlasi. Kopā ar atrastajiem
partneriem un brīvprātīgajiem sagatavo projekta iesniegumu. UO
meklē mentorus brīvprātīgajiem. Akreditēto organizāciju sarakstu
meklē http://europa.eu/youth/evs_database
Projekta iesniegšana
KO iesniedz projektu tiešsaistē līdz noteiktajam termiņam
(informācija par projektu iesniegšanu un termiņiem pieejama
www.jaunatne.gov.lv).
Projekta izvērtēšana un līguma parakstīšana
Eksperti izvērtē projektu. Ar apstiprinātā projekta īstenotājiem,
kurus pārstāv KO, aģentūra paraksta līgumu un pārskaita priekšfinansējumu.
Projekta uzsākšana
NO sagatavo brīvprātīgo EBD aktivitātei, izsniedz informācijas
ceļvedi (Info Kit), palīdz nokārtot ar vīzas iegūšanu saistītos jautājumus un nosūta to brīvprātīgajā darbā.
UO un brīvprātīgais paraksta aktivitāšu līgumu (Activity Agreement),
sagatavo brīvprātīgajam dzīvesvietu un darbavietu.
Notiek sadarbība un komunikācija starp partneriem. Tiek risināti
praktiskie un loģistikas jautājumi.
Projekta aktivitātes īstenošana
EBD aktivitāte sākas mēneša pirmo septiņu dienu laikā un tiek
īstenota saskaņā ar izstrādāto brīvprātīgā darba plānu 2 līdz 12
mēnešu garumā (ja EBD aktivitāti veic vismaz 10 brīvprātīgo grupa
vai vismaz puse brīvprātīgo ir ar ierobežotām iespējām, aktivitāte
var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem), kuru rezultātā tiek gūta
mācīšanās pieredze.
Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana
Tiek īstenoti pasākumi, lai popularizētu EBD un projektā gūto
pieredzi. UO brīvprātīgajam palīdz iegūto kompetenču apzināšanā un
Youthpass izveidē.
Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana
KO 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma sagatavo projekta gala
atskaiti un iesniedz tiešsaistē – Mobilitātes rīkā – atbilstoši programmas
prasībām, pievienojot arī brīvprātīgā individuālo atskaiti.
Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums
Aģentūra izskata gala atskaiti un veic atlikuma maksājumu 60 dienu
laikā pēc tās saņemšanas.
Sīkāka informācija: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs

Projektu īstenotāju pieredzes
BOLTIK BAIK 2015
„Itālijas brīvprātīgās Džūlijas lielākais atklājums bija
Latvijas kultūra, par kuru viņa līdz šim neko daudz nezināja. Tāpat viņa saprata, ka bieži uzņemas pārāk daudz
uzdevumu, neļaujot izpausties citiem. Jau projekta beigās viņa mēģināja būt vērīgāka pret citu vajadzībām un
komunikācijas spējām. Šīs prasmes viņai palīdzēs visas
dzīves garumā.”
Staņislavs Babins, biedrības „Radi Vidi Pats” valdes loceklis.

Projekta norises vieta: Liepāja.
Iesaistītās valstis: Latvija, Ungārija, Itālija, Portugāle, Francija.
Īstermiņa EBD: aktivitātes ilgums 2 mēneši.
Brīvprātīgo skaits: 4 EBD, tostarp jaunieši ar ierobežotām iespējām.
Projekta mērķis: galvenā ideja bija izveidot radošu, starpkulturālu gaisotni, kas iedrošinātu jauniešus attīstīt praktiskās un radošās prasmes, kā
arī vairotu viņu darba kapacitāti, attīstot organizatoriskās un komunikācijas
prasmes. Tas viņiem palīdzētu iesaistīties vietējās aktivitātēs, atgriežoties
savās valstīs, kā arī atrast darbu un kopumā būt motivētākiem.

VALMIERAS KAUSS 2013
„Pateicoties ārvalstu brīvprātīgo aktivitātēm – tādām
kā, piemēram, dalība informatīvajās teltīs, mīmu šovs
tuvējās pilsētās, par brīvprātīgajiem pieteicās arī vēl
vairāki vietējie jaunieši. Jaunieši labāk izprata mobilitātes un starptautiskās pieredzes nozīmi.”
Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs.

Projekta norises vieta: Valmiera.
Iesaistītās valstis: Latvija, Islande, Spānija, Portugāle, Itālija, Rumānija,
Austrija, Armēnija, Moldova, Gruzija.
Grupu EBD: aktivitātes ilgums 2 mēneši.
Brīvprātīgo skaits: 10.
Projekta mērķis: sniegt iespēju jauniešiem no visas Eiropas piedalīties
starptautiska gaisa balonu festivāla „Valmieras kauss” organizēšanā.

UP!
„Brīvprātīgajam iemācījām būt atbildīgam par to, ko
darām. Iestādes darbinieki ir mainījušies, un esam sapratuši daudzas vienkāršas lietas - darot darbu, sarunājoties ar cilvēkiem - būt pašiem atvērtākiem, cilvēciskākiem un vienkāršākiem.”
Elita Jēkabsone, Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis”
vadītājas vietniece metodiskajā darbā.

Projekta norises vieta: Gulbene.
Ilgtermiņa EBD: aktivitātes ilgums 6 mēneši.
Iesaistītās valstis: Latvija, Vācija, Itālija, Portugāle, Baltkrievija.
Brīvprātīgo skaits: 1.
Projekta mērķis: piedāvāt bērniem, iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem iespēju iepazīties ar citas valsts kultūru un tradīcijām, mācīties valodas.

