Sociålå iek¬aušana
programmas
„Jaunatne darbîbå”
projektos

Valsts a©entüra „Jaunatnes
starptautisko programmu
a©entüra”
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir izglītības un zinātnes ministra
pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt gan jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un
projektos, gan jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
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Ievads
Programma „Jaunatne darbībā” ir neformālās izglītības programma jauniešiem. Tā dod iespēju īstenot nacionālus un starptautiskus jauniešu projektus par dažādām tēmām. Programma ir izveidota,
lai papildinātu formālās izglītības programmas un dotu jaunu izglītības iespēju, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Programma „Jaunatne darbībā” ir atvērta un pieejama visiem jauniešiem, tomēr pastāv dažādi apstākļi, kas kavē dažu jauniešu grupu iesaistīšanos neformālās izglītības aktivitātēs. Jaunatnes un
sociālie darbinieki šiem jauniešiem var sniegt būtisku atbalstu, iedrošinājumu un palīdzību. Pieredze darbā ar cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, liecina, ka bieži vien arī
sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešama informācija, kas ir neformālā izglītība, kā to var izmantot
darbā ar mērķauditoriju un kuras metodes ir vislabākās.
Šīs brošūras mērķis ir uzlabot izpratni par sociālās iekļaušanas projektiem, un tā būs noderīga gan
sociālajiem darbiniekiem, kas pirmo reizi ir saskārušies ar neformālo izglītību un programmu „Jaunatne darbībā”, gan organizācijām, kas jau ir darbojušās programmā un vēlētos savos turpmākajos
projektos iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām.
Brošūrā tiek skaidrots, kas ir sociālā iekļaušana, kas ir tās mērķauditorija, kādus pasākumus var
īstenot programmā „Jaunatne darbībā” un kam ir jāpievērš uzmanība, veidojot sociālās iekļaušanas
projektus.
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No sociålås iek¬aušanas
projektu atskaitém
Biedrība „Helianthus”
Projekts „Melodiskās rokas”
„Jauniešu iniciatīvas projekts „Melodiskās rokas” veltīts nedzirdīgo kultūras vienam virzienam –
melodeklamācijai. Tā darbā iesaistījās gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem, gan dzirdīgie jaunieši.
Projekta izaicinājums bija dzirdīgo un jauniešu ar dzirdes problēmām saliedēšana. Dzirdīgie jaunieši
tika iepazīstināti ar zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru. Kā metodi izmantojām teatralizētu stāstu un
pārrunas, kurās jaunieši ar dzirdes traucējumiem pastāstīja, kā labāk rīkoties, ja jārunā ar nedzirdīgu
cilvēku. Lai klipu plānošana būtu interesantāka, tika izmantots grupu darbs, zīmējot, izspēlējot etīdes un analizējot dziesmu tekstus. Filmēšana sākās studijā, lai jaunieši sastrādātos un iegūtu viens
otra uzticību, tad filmēšana notika pilsētvidē. Zibakcijas Rīgā – galerijā ”Rīga” un Dzelzceļa stacijas
laukumā pievērsa apkārtējo uzmanību un cēla jauniešu pašapziņu. Tika izveidots melodeklamāciju
disks, kurā ir titri latviešu un angļu valodā, lai to varētu izmantot arī zīmju valodas apguvei. Video
ir izmantojams, stāstot par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, iepazīstinot ar nedzirdīgo kultūru un
mācoties zīmju valodu.”

Cēsu rajona pašvaldības Pieaugušo izglītības centrs
Projekts „Neformālā izglītība Cēsīs”
„Visas Eiropas Brīvprātīgā darba projekta aktivitātes bija saistītas ar sociālās iekļaušanas tēmu un
dažādām aktivitātēm, sākot no projektu plānošanas un beidzot ar konkrētām nodarbībām jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Pozitīvi, ka projekta ietvaros neformālās izglītības aktivitātes tika
piedāvātas jauniešiem, kas dzīvo ārpus pilsētas, – rehabilitācijas centrā atkarīgiem jauniešiem
„Dzīves enerģija” Jaunpiebalgā un Raiskuma sanatorijas internātskolā. Arī brīvprātīgās (no Slovēnijas) darbība Cēsu pilsētas vakara vidusskolā ar pedagoģiskās korekcijas klasi tika vērsta uz
jauniešu sociālo un dzīves prasmju pilnveidošanu. Brīvprātīgā arī plānoja un vadīja nodarbības
jaunajiem vecākiem vienu reizi nedēļā, sniedza atbalstu, pieskatot bērnus laikā, kad māmiņas bija
aizņemtas aktivitātēs.”

Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”
Projekts „Stand up for your values!”
„Piektajā jauniešu apmaiņas dienā par galveno aktivitāti kļuva gatavošanās sociālās aprūpes centra „Mēmele” apmeklējumam – dalībnieki piedalījās simulācijas spēlē (tika speciāli sagatavota iepriekšējās plānošanas vizītē), kura palīdzēja izprast, kā jūtas centra iemītnieki, sociālie darbinieki
un brīvprātīgie. Sestajā apmaiņas pasākuma dienā dalībnieki devās uz sociālās aprūpes centru.
Jaunieši ar iedvesmu vēroja, kā centra iemītnieku acīs iedegas jautrības uguntiņas, bet drīzumā neizturēja un paši iesaistījās jautrās dejās kopā ar viņiem! Arī jaunieši-invalīdi no Mēmeles pansionāta
piedalījās koncertā – tas uzmundrināja viņus, uzlaboja psihoemocionālo stāvokli, sagādāja prieku
un gandarījumu.”
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Ko nozîmé sociålå iek¬aušana
Sociālā iekļaušana ir salīdzinoši jauns termins, kas ir radies
sabiedrības attīstības procesā, nomainot vārdus – segregācija,
normalizācija, integrācija.

Jaunatnes darbā tā ir iespēja izmantot pieredzi, kas jauniešiem palīdzētu attīstīt piederības, pilsonības un identitātes izjūtu sabiedrībā. Sociālā iekļaušana projektos un ikdienas jaunatnes darbā ir
veids, kā lauzt barjeras (zemus ienākumus, diskrimināciju, bailes no nezināmā, mācīšanās iespēju
trūkums) un attīstīt sabiedrību, kurā ikviens ir vērtība.
Sociālās iekļaušanas rezultātā ikvienam sabiedrības loceklim, neņemot vērā viņa sociālo, veselības
vai ekonomisko stāvokli, reliģisko un etnisko piederību vai dzimumu, tiek dotas iespējas un nodrošinātas tādas pašas privilēģijas kā citiem sabiedrības locekļiem.

Iespéja lauzt barjeras un attîstît sabiedrîbu!
Programmas „Jaunatne darbībā” Latvijas nacionālās aģentūras
sociālās iekļaušanas stratēģijas mērķi:

•

veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanos programmas
„Jaunatne darbībā” projektos;

•

popularizēt programmu „Jaunatne darbībā” kā sociālās iekļaušanas
instrumentu.
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Sociālo iekļaušanu ir grūti izmērīt, tā visbiežāk izpaužas cilvēka apmierinājumā ar vidi, sabiedrību
un piedzīvoto. Tā ir saistīta ar pozitīvām emocijām un iespēju realizēties kā pilntiesīgam sabiedrības
loceklim.
Piemēram, bieži vien par sociālās iekļaušanas mērķi tiek uzskatīta augstākās
izglītības un darba iegūšana. Pieredze liecina, ka vairākums cilvēku darbu atrod ar
paziņu, radinieku, draugu vai skolasbiedru starpniecību, tādēļ ir svarīgi nodrošināt
jauniešiem ar ierobežotām iespējām pieredzi „būt kopā” ar citiem ikdienas dzīves
situācijās. Turklāt jauniešiem vispirms ir jāattīsta sociālās iemaņas, īpaši saskarsmes
prasmes, lai varētu gūt pieredzi būt kopā ar citiem, neņemot vērā savus trūkumus,
un jāattīsta arī dzīves prasmes, kuras viņiem palīdzēs mazināt invaliditātes vai sociālo
problēmu sekas. Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju apgūt šīs prasmes.

Sociåli iek¬auta jaunieša pazîmes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smaidīgs,
brīvprātīgi piedalās aktivitātēs,
var koncentrēties uzdevumam,
ievēro likumus,
lūdz palīdzību,
veicina diskusiju,
izrāda pacietību,
pārņem iniciatīvu,
iegūst draugus,
viņu pieņem pārējie,
ierodas laikā,
palīdz vai slavē citu jaunieti,
nebaidās no fiziskas saskarsmes,
ir laimīgs.
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Kad såkås sociålå iek¬aušana
Sociālā iekļaušana aktīvi sākusies 90. gados, pie mums, Latvijā,
pēdējos 6–8 gadus, jo līdz tam ļoti aktīvi izmantojām vārdu
„integrācija” vai „iespēju sniegšana”, kas lielā mērā ir saistīts ar
sabiedrības attīstību un izpratnes veidošanos.
1. Izolācija – segregācija.
Līdz pat septiņdesmitajiem gadiem plaši pārstāvēta institucionāla pieeja: visi atšķirīgie dzīvo
šķirti (aprūpes iestādēs, speciālajās skolās).

2. Iespēju došana – normalizācija.
Cilvēktiesību vērtību attīstības rezultātā īpašu uzmanību pievērsa iespēju radīšanai, piemēram,
melnādainiem cilvēkiem braukt vienā transporta līdzeklī ar citiem.

3. Integrācija – iekļaušana.
Ļoti pazīstams jēdziens mūsdienu Latvijā. Šī kustība attīstījās astoņdesmitajos gados. Integrāciju attiecināja pret visām sociālajām grupām, kuras bija kaut kādā mērā minoritātes vai atšķirīgas.
Negatīvākais integrācijas procesā – minoritātēm (cilvēkiem ar invaliditāti, etniskām vai reliģiskām grupām) bija jāpielāgojas pārējās sabiedrības normām un dzīves ritmam, tātad vienpusēji.

4. Sociālā iekļaušana.
Galvenā atšķirība no integrācijas ir saistīta ar to, ka visām grupām jāmainās, gan lielām, gan
mazām, lai veidotu jaunu sabiedrības formu. Iespējams, tādēļ daudziem cilvēkiem joprojām ir
grūtības pieņemt „sociālo iekļaušanu”, jo viņiem ir jāmainās un jāmaina savi ieradumi kopā ar
pārējiem!

No segregåcijas lîdz sociålai iek¬aušanai

Izolācija
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Iespēju došana

Integrācija

Sociālā iekļaušana

Sociålås iek¬aušanas š˚érš¬i
Pastāv vairāki šķēršļi, kas rada sociālo atstumtību.
Eiropas Komisija ir izstrādājusi Sociālās iekļaušanas stratēģiju, kurā
ir definējusi šādus sociālās iekļaušanas šķēršļus.
1. Izglītības pieejamības līmenis.
Mācīšanās grūtības, skolas pamešana, „bastošana” un izslēgšana no skolas.

2. Sociālie apstākļi.
Atrašanās apcietinājumā, noziedzība, narkomānija, ģimenes atbalsta trūkums, agrīna grūtniecība, nepilnvērtīga un sagrauta privātā, izglītības vai profesionālā dzīve.

3. Ekonomiskie apstākļi.
Zemi ienākumi, zemi dzīves standarti, atkarība no sociālās labklājības sistēmas, bezdarbs u.c.

4. Invaliditāte un tās izraisītās sekas.
5. Kultūras šķēršļi.
Imigrēšana, bēgļu gaitas, minoritātes, reliģija, valodas pielāgošanās problēma.

6. Ģeogrāfiskie šķēršļi.
Dzīvošana tālos laukos vai problēmzonās.
(Eiropas Komisija, Iekļaušanas stratēģija CJ/04/2003-EN)
Piemēram, programmā „Jaunatne darbībā” prioritāte ir projektiem, kurus veido
vai kuros ir iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām. Teiksim, jauniešiem, kuriem
ir grūtības iekļauties formālās izglītības sistēmā (nesekmība, neattaisnoti kavētas
stundas, uzvedības problēmas), neformālās izglītības projekti ļauj apgūt dzīvei
noderīgas prasmes un iemaņas.

Sociålås atstumtîbas riska grupas, kuras
vélamies vairåk iesaistît programmå
„Jaunatne darbîbå”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jaunieši ar fizisku invaliditāti;
neredzīgi jaunieši;
nedzirdīgi jaunieši;
jaunieši ar intelektuālas attīstības traucējumiem;
jaunieši ar atkarības problēmām;
jaunieši, kas atrodas ieslodzījumā;
jaunieši ar izglītības rakstura problēmām (uzvedības problēmas, no skolām atskaitītie u.c.);
jaunieši, kuri īslaicīgi vai ilglaicīgi atrodas sociālās aprūpes vai speciālās izglītības iestādēs;
jaunie vecāki.
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Neformålå izglîtîba
Latvijā sastopamas četras izglītības formas: formālā, interešu,
neformālā un ikdienas izglītība, starp kurām robežas ir grūti
novilkt.

Visbiežāk tās atšķiras pēc darba metodēm, vides vai programmas, bet bieži šo izglītības formu
pārstāvji strādā ar kopīgām metodēm un kopīgā vidē, taču mērķi var būt atšķirīgi. Tomēr galvenais
jebkuras izglītības mērķis ir palīdzēt cilvēkam iegūt zināšanas un prasmes, lai veidotu pilnvērtīgāku
dzīvi un spētu izprast pasaules likumsakarības. Izglītības formas ir savstarpēji papildinošas, un katra
izglītības forma ietekmē citas formas procesu, metodes un pieejas.
Neformālā izglītība ir salīdzinoši jauna izglītības forma, kuras pamatā ir pieaugušo izglītošanas principi. Neformālā izglītība ir mūžizglītības koncepta sastāvdaļa, kura tika izveidota septiņdesmitajos
gados ar mērķi atbalstīt cilvēkresursu attīstību jeb izglītošanos, neņemot vērā viņa vecumu, intelektu, sociālo statusu u.tml., ar dziļi filozofisku jēgu, ka cilvēks mācās visu mūžu un tikai viņš pats spēj
novērtēt, ko un kā ir iemācījies un ko vēl vēlētos apgūt.
Neformālajā izglītībā ir radītas jaunas metodes, pieejas, kuras daudzās Eiropas valstīs ir integrētas
visās izglītības formās (formālā, interešu, neformālā). Neformālā izglītība ir viena no elastīgākajām
izglītības pieejām, kuras pamatā ir reaģēt uz cilvēku izglītošanās (pieredzes) vajadzībām un
sniegt atbalstu personības attīstības procesā, līdz ar to tā ir īpaši atbilstoša jauniešiem ar ierobežotām iespējām un ļauj redzēt cilvēka personību, viņa vajadzības un spējas.
Visbiežāk neformālo izglītību īsteno ārpus formālās izglītības „rāmja”, bet tā notiek dažādās vidēs.
Programmā „Jaunatne darbībā” to īsteno ar projektu un semināru starpniecību, tā bieži ir iekļauta
arī jaunatnes darbā, sabiedrisko organizāciju, skolas ikdienas darbā kā pieeja (attieksme, vērtības)
vai pasākumu kopums (metodes, aktivitātes).

Projektos jaunieši cenšas izprast un izvērtēt sabiedrību un sevi,
izmantojot dažādas metodes, apgūt starpkultūru saskarsmi, iepazīt
citādo un arī spēju risināt sabiedrībai aktuālas problēmas. Uzsvars
tiek likts uz viņu vajadzību (interešu un personības izaugsmes)
apzināšanu un apmierināšanu.
Neformālās izglītības funkcijas ir nodrošināt izglītību tiem, kuri to nevar iegūt formālā ceļā, un dot
iespēju ikvienam indivīdam iegūt jaunas zināšanas, prasmes un vērtības, kuras nepieciešamas ikdienas dzīvē, tātad veicināt sociālo iekļaušanu.
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Müžizglîtîbas modelis jauniešiem
Neformālā izglītība

(interešu grupas, jauniešu centri, NVO u.tml.).
Jaunieša vajadzības: jauna pieredze, prasmes un iemaņas,
iespēju apzināšanās. Raksturojošās iezīmes: elastīgs, organizēts,
brīvprātīgs process ar augstu līdzdalības pakāpi. Tēmu, saturu,
ieguvumus un personiskos mācīšanās mērķus nosaka pats dalībnieks.
Dalībnieku talanti, intelekts vai citi kritēriji ir mazsvarīgi, uzsvars uz
personības individuālo izaugsmi un vajadzībām.

Uz
profesionālām
kompetencēm
vērsta NFI

Uz sociālām
un pilsoniskām
kompetencēm
vērsta NFI

Interešu izglītība

(koris, pulciņi u.tml.). Jaunieša vajadzības: personības
esošo un vēlamo talantu attīstība, t.sk. intereses, hobijs
vai darbs. Raksturojošās iezīmes: organizēts, mērķtiecīgs,
brīvprātīgs process, kura pamatā tiek ņemti vērā cilvēka
talanti un spējas. Saturu un programmu nosaka
skolotājs – pasniedzējs. Rezultāti bieži tiek vērtēti un
salīdzināti ar citiem.

Formālā izglītība

(skola, augstskola u.tml.). Jaunieša
vajadzības: konkurēt spējīga izglītība,
lai nodrošinātu nākotnes iespējas darba
tirgū. Raksturojošās iezīmes: organizēts,
mērķtiecīgs, secīgs process, kura pamatā
ir standartizētas zināšanas, vērtējums
(atzīmes, diploms) un atbilstība kompetenču
līmenim, pastāv konkurence.
Daļēji obligāta, vada skolotājs.

Ikdienas mācīšanās

(ģimene, draugi, skolas vide, kolēģi).
Jaunieša vajadzības: ikdienas prasmes
un iemaņas patstāvīgai dzīvei.
Raksturojošās iezīmes: neorganizēts,
bet apzināts mācīšanās process,
piemēram, ar draugiem kopīgi krāso
sētu, iemācās to darīt ātrāk un labāk.

Mūžizglītība

Ikvienai izglītības formai ir jāatbalsta
cilvēka kā personības attīstība un spēja
būt sabiedrībā (dzīvot) kopā ar citiem
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Programma „Jaunatne darbîbå”
Programma “Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības
programma. Tā veicina aktīvu Eiropas pilsonību, līdzdalību, kultūras
daudzveidību, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un
jauniešu mobilitāti.

Programma piedāvā jauniešiem veidot un piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos (grupu
apmaiņa, brīvprātīgais darbs, grupu iniciatīva, jauniešu demokrātijas projekti u.c.). Programma
arī sniedz atbalstu jaunatnes darbiniekiem apmācību jomā, lai veicinātu izpratni par neformālās
izglītības aspektiem un uzlabotu projektu kvalitāti.

Šī programma ir viena no ES programmām, kurai viens no
mērķiem ir veicināt un attīstīt sociālo iekļaušanu ar neformālās
izglītības un jauniešu projektu starpniecību.
Programma „Jaunatne darbībā” ir resurss, lai sasniegtu mērķus un
dotu iespēju.
Latvijā šo programmu administrē, koordinē un ievieš
„ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA)
www.jaunatne.gov.lv

Programmā „Jaunatne darbībā” var iesaistīties jaunieši un jaunatnes darbinieki no Eiropas
Savienības dalībvalstīm (ieskaitot Latviju), kandidātvalstīm (Turcija, Horvātija) un Eiropas Brīvā tirgus
asociācijas valstīm (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina, Šveice).
Ir vairāki projektu veidi, kam tiek piešķirts finansējums. Finansēšanas noteikumi ir balstīti uz
vienkāršu sistēmu, kas sastāv no vienotās likmes un fiksētām izmaksām atkarībā no dalībnieku
skaita, aktivitātes, projekta ilguma utt.
Projekti, kuros ir iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, var saņemt finansējumu arī ārkārtas
izdevumiem, kas ir saistīti ar jauniešu vajadzībām (piemēram, finansējums zīmju valodas tulkam,
asistentam utt.).
Informāciju par programmu un finansēšanas noteikumiem var iegūt programmas vadlīnijās, kas ir
publicētas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.
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(sadarbība, semināri un strukturētais dialogs starp jauniešiem, jaunatnes organizācijām
un atbildīgajiem par jaunatnes politiku; nacionāls vai starptautisks jauniešu seminārs)

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās

(apmācības, semināri, darba ēnošana, izpētes vizītes u.c.)

Atbalsts jaunatnes darbiniekiem

(jaunieši strādā par brīvprātīgajiem citā valstī)

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Jauniešu demokrātijas projekti

(eiropiešu sadarbība, summējot lokālās, reģionālās un nacionālās
idejas, pieredzes un metodoloģijas Eiropas līmenī, lai uzlabotu viņu līdzdalību)

(jauniešu grupu lokāli projekti)

Jauniešu iniciatīvas

Jauniešu apmaiņas

(jauniešu grupas var sanākt kopā)

Programmas „Jaunatne darbîbå”
projektu veidi

Jaunieši,
Jaunatnes darbinieki,
Sociālās iekļaušanas veicinātāji.

Neformālā izglītība,
Programma „Jaunatne darbībā”

Programma „Jaunatne darbībā” pievērš uzmanību programmas pieejamībai visiem jauniešiem un
īsteno īpašus pasākumus, lai tajā iekļautu jauniešus ar ierobežotām iespējām, un sociālā iekļaušana
ir viena no galvenajām projektu prioritātēm.

Programma „Jaunatne darbībā” sniedz atbalstu dažādiem projektiem par jebkuru jauniešiem
aktuālu tēmu. Tie tiek veidoti un īstenoti saskaņā ar neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās principiem.
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Sociålå iek¬aušana projektos
Katrs projekts ir unikāls, jo tajā darbojas atšķirīgi jaunieši ar
atšķirīgām interesēm, prasmēm, vajadzībām un ir pieejami atšķirīgi
resursi.

Tomēr katrā projektā ir noteikti elementi un principi, par ko ir jādomā un kuriem ir jāpievērš īpaša
uzmanība sociālās iekļaušanas projektos. Jāņem vērā, ka visos projekta posmos ļoti svarīga ir jauniešu līdzdalība, jo projekts tiek veidots, lai jaunieši iegūtu iespēju attīstīties, iegūtu jaunu mācīšanās
pieredzi, jaunas prasmes un iemaņas, kā arī attīstītu pašapziņu un interesi par pasauli un citām
kultūrām, citiem cilvēkiem.

Sociålås iek¬aušanas projekta elementi
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Saskatît personîbu
Katra cilvēka personība ir daudzslāņaina. Piemēram, cilvēks nav
tikai neredzīgs, bet ir arī sieviete vai vīrietis, ticīgs vai neticīgs utt.
Dažas no šīm iezīmēm šķiet nozīmīgākas par citām. Kāpēc dažas
īpašības mēs pamanām pirmās, bet dažām pat nepievēršam
uzmanību? Sociālā iekļaušanā ļoti bieži runā par iespēju iepazīt
cilvēku un aktualizēt viņa spējas, nevis „vājumu” (nespēju).

Bieži cilvēkam nav patīkami, ja viņš tiek ierobežots savā rīcībā, ievērojot tikai vienu viņa īpatnību.
Iespējams, ka nav visai patīkami iegūt vietu parlamentā tikai tāpēc, ka esi sieviete (lai izpildītu kvotu),
vai uzaicināt geju kopā iepirkties, jo ir dzirdēts, ka viņi to labi pieprot. Tomēr ir pat cilvēki, kuri sevi
iedala un identificē ar kādu vienu īpašību, lai kopā varētu cīnīties par šo ideju, piemēram, politiskās
kustības, imigrantu grupas, feministes u.c.
Piemēram, pie jums atbrauc brīvprātīgais no Francijas. Viņš ir ģērbies nobružātās,
pat netīrās drēbēs, matos „dredi”, pīpē „tīto” tabaku, dzelteniem nagiem, gandrīz
nerunā angliski. Jūs zināt, ka pēdējos divus gadus viņš nekur nav strādājis, skolu
nav pabeidzis un ilgstoši dzīvojis uz ielas, ceļojis kopā ar cirku un izklaides parkiem
no Holandes. Jaunietis izskatās pēc narkomāna. Stereotipi ir – bet ko ar tiem
darīt?! Kā mēs varam iepazīt viņu, ja stereotipi un ārējais izskats mūs attur no
komunikācijas ar viņu? Ja tā, tad neesam gatavi sociālai iekļaušanai, jo tās
pamatā ir atvērtība un tolerance!
Francūzis izrādījās viens no labākajiem brīvprātīgajiem darbā ar cilvēkiem, kam ir
garīgās attīstības traucējumi, – sirsnīgs un atbalstošs. Cirkā gūtā pieredze palīdzēja
organizēt un atbalstīt cilvēkus dažādās nodarbībās, spēlēs, izklaidēs.

Redzét personîbu, nevis nespéju!
Vai jaunatnes darbā mēs redzam personību vai cilvēka fiziskās, etniskās vai kultūras atšķirības (invaliditāti, čigānu)? Viena no svarīgākajām lietām darbā ar jauniešiem ir aktualizēt viņa personību un
būt atvērtam. Bieži cilvēkam vajag dot iespēju būt kopā ar jums un piedzīvot to, ko esat piedzīvojis
pats!
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Jauniešu motivéšana
Projekts sākas ar jauniešu motivāciju, un tā turpinājums ir atkarīgs no
tā, vai motivācija tiek saglabāta. Jaunatnes darbinieka uzdevums ir
aktualizēt un palīdzēt izprast jaunieša vajadzības un motivāciju.

Motivācija var būt gan iekšēja, piemēram, vēlme mainīt apkārtējo sabiedrību vai cīnīties par ekoloģiju, gan ārēja, piemēram, laba gaisotne, draugi vai brīvā laika pavadīšanas iespējas. Svarīgākais
ir izmantot kopā būšanu, lai motivētu jauniešus spert nākamo soli – izstrādāt projekta ideju un to
īstenot.
Piemēram, pēc Jauniešu iniciatīvu projektu veidošanas apmācību semināra kāda
meitene vēlas izstrādāt un īstenot projektu par alternatīviem mākslas veidiem kopā
ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem no vietējā dienas centra. Jaunatnes
darbinieka uzdevums būtu palīdzēt izveidot darba grupu, kurā ir vismaz četri jaunieši,
un atbalstīt sadarbības veidošanu ar dienas centru. Grūtākais ir noturēt jauniešu
motivāciju, jo projekta sagatavošanas process var būt diezgan garš un sarežģīts,
tādēļ ārējā motivācija ātri var zust.

Metode, lai veicinåtu jauniešu motivåcijas
saglabåšanos:
„Ballîte ar iekåpšanas karti”
Lai jaunieši saglabātu interesi par iesaistīšanos projektā,
jaunatnes darbiniekam ir jādod iespēja projekta
organizatoriem tikties. Jauniešiem var uzticēt
sarīkot ballīti vai pasākumu par projekta tēmu. Lai
jaunieši iegādājas kārumus, izdekorē telpu, izdomā
pasākuma programmu. Ballītē jauniešiem var izsniegt
iekāpšanas kartes, kas apliecina viņu piederību
šim projektam. Svarīgākais, ka jauniešiem tiek
uzticēti uzdevumi – ja jauniešiem uzticas, viņi
labprāt attaisno uzticību un uzņemas aizvien
jaunus uzdevumus. Šo tikšanos laikā jaunatnes
darbiniekam ir jāapstiprina pārliecība, ka jaunieši
katrs atsevišķi un visi kopā var sasniegt
izvirzītos mērķus, un ka tas, ko viņi ir
nolēmuši darīt, ir ļoti, ļoti svarīgi un nozīmīgi.
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Jauniešu vajadzîbas sociålås
iek¬aušanas projektå
Vajadzības ir raksturīgas ikvienam cilvēkam, taču atšķirība ir
tā, kā mēs spējam tās īstenot un kā reaģējam, ja tās netiek
apmierinātas.

Protams, vispopulārākais vajadzību raksturojums ir saistīts ar A. Maslova piramīdu, bet sociālās
iekļaušanas projektos jāizdala:
1) objektīvās vajadzības, kas ir saistītas ar invaliditātes sekām vai citiem apsvērumiem;
2) subjektīvās vajadzības, kas ir saistītas ar personas rakstura īpatnībām, personiskiem izaugsmes
mērķiem vai citiem faktoriem.

Pieméram, cilvéku ar invaliditåti objektîvås un
subjektîvås vajadzîbas
Nereti jaunatnes darbā, saskaroties ar jauniešiem ar invaliditāti, ir daudz jautājumu. Kā invaliditāte
ir iegūta vai kā tā izpaužas, jo daži invaliditātes veidi nav vizuāli manāmi. Vispareizākais būtu jautāt
pašam cilvēkam, kā tā iegūta un kas jums būtu jāzina, lai neapdraudētu viņa veselību vai neradītu
pārpratumus.

Piemēram, neredzīgam cilvēkam pavadonis svešā vidē ir objektīva vajadzība,
bet pazīstamā —tas viņam nav vajadzīgs. Jauniešiem ar zemu pašvērtējumu būs
objektīvā vajadzība saņemt iedrošinājumu un adekvātu novērtējumu, nevis pārspīlētu
uzmanību!
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Objektîvås vajadzîbas
Invaliditātes sekas var veiksmīgi kompensēt ar mūsdienu tehnoloģijām. Dažas idejas.

•
•
•
•
•
•

Var izmantot dažādas darba metodes — audioinstrukcija, neredzīgo raksta lasītājs, tāfele
nepieciešamā augstumā...
Nozīmīgs jautājums ir transporta izvēle —sabiedriskā transporta pieejamība, dažādas identifikācijas par atrašanās vietu, kur izkāpt, rampas, neredzīgo raksts, balss un vizuālie paziņojumi,
alternatīvas...
Svarīgs ir arī plānojums ekskursijām pa pilsētu — šķēršļi, (pielāgotas) mapes vai rādītāji,
vienmēr pārvietošanās pa pāriem vai grupās, cik pieejamas ir publiskās tualetes...
Ne mazāk svarīga ir brīvā laika un relaksācijas izvēles iespēja.
Jādomā par ikdienas dzīvei nepieciešamo — piemērotu palīgmateriālu, lai paēstu, nomazgātos, gulētu...
Jāzina, ka ir uzņēmumi, kas īrē, pārdod vai labo palīgaprīkojumu (ratiņkrēslus, liftus, kruķus,
dzirdes aparātus, speciālas brilles u.c.), ja tas ir nepieciešams.

Subjektîvås vajadzîbas
Bieži vien jaunieši, ar kuriem sociālie darbinieki strādā, ir ļoti talantīgi un radoši, bet izpausmes nav
atbilstošas viņu spējām. Sociālā iekļaušana pieļauj arī tādu iespējamību, un jaunatnes darbiniekiem
ir jāpievērš uzmanība cēloņiem, kuri ietekmē subjektīvo vajadzību attīstību —
1) aizbildnieciskums: (vecāki, jaunatnes darbinieki, citi): jaunieši nevar vai viņiem neļauj piedalīties aktivitātē, jo viņiem ir šī „invaliditāte”, pat ja viņi to spēj vai aktivitāte var būt pielāgota viņu
vajadzībām;
2) iemācīta bezpalīdzība: persona par sevi domā, ka nevar piedalīties aktivitātē, jo šāda iespēja
nekad nav bijusi vai arī nav redzēts, ka kāds ar invaliditāti to darītu;
3) papildu aprīkojuma trūkums: kā vienīgais šķērslis, lai kaut ko nedarītu, tiek minēts aprīkojuma
trūkums vai tā dārgums. Izvairīšanās no šī kritērija ir elastīgums izvēlē un spēja pielāgot esošo
(uzbrauktuves, sēdvietas, telpu iekārtojums, piederumi u.c.);
4) pielāgošanās un radošas izdomas trūkums: jaunatnes darba metodes var pielāgot, izmantojot mazliet radošu pieeju —kāpēc nezīmēt runāšanas vietā (runas grūtības)? Kāpēc neizstiept
rokas pret debesīm tā vietā, lai lēkātu (ratiņkrēsls)? Kāpēc brīvi neimprovizēt teātra izrādes vietā
(koncentrēšanās problēmas)? U.tml.

Neaizmirstiet, ka jūs strādājat sociālajā iekļaušanā un liela daļa no
šī darba ir pozitīva un toleranta attieksme pret dzīvi un dažādību.
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Piemēram, jūs rīkojat vairāku dienu apmācības programmu par dzīves prasmēm,
ikdienu un sabiedrības attieksmi pret jauniem vecākiem (no 15 līdz 20 gadiem).
Sociālā iekļaušana var tikt saistīta ar iespēju došanu dažādiem vecuma vecākiem
dalīties pieredzē, bet apmācības laikā ir vairākas vajadzības, kuras objektīvu iemeslu
dēļ ir jānodrošina, jo citādi vecāki kopā ar bērniņiem nevarēs piedalīties, līdzdarboties.
1. Individuālās un personiskās vajadzības

•

Cik veci ir bērni, kādu atbalstu viņiem vajag, kamēr vecāki piedalās aktivitātēs,
kurš to nodrošinās —brīvprātīgais, aukle?

•
•
•
•

Privātums —istabiņas, nakts miers u.tml.
Medicīniskā palīdzība, ēdiens, t.sk. diētas, veģetārisms, alerģijas.
Metožu dažādība, lai uzturētu koncentrēšanos.
Jāievēro programmas temps, atpūtas brīži.

2. Emocionālās un sociālās vajadzības, kas balstītas uz atsevišķu indivīdu
sajūtām

•

Darbs ar jauno vecāku pašcieņu un sasniegumu apziņu —apziņa, ka viņi var
piedalīties projektā vai apmācībās.

•

Jādod iespēja visiem grupas dalībniekiem justies komfortabli, pavadot pietieka
mi daudz laika grupas veidošanā, citam cita iepazīšanā.

•

Jātiek galā ar vilšanos un neapmierinātību, paredzot brīžus atgriezeniskajai saitei
un novērtēšanai.

•
•

Jāatvēl laiks atpūtai un pasākumiem garastāvokļa uzlabošanai.
Programmā jāieplāno pietiekami daudz brīvā laika.

3. Veselības un medicīniskās vajadzības —attiecas uz visu dalībnieku
veselības stāvokli

•

Kādas zāles ir nepieciešamas dalībniekiem un bērniem —ievāciet informāciju
par to lietošanu, aptieciņa noderēs.

•
•

Kādi higiēnas kopšanas līdzekļi ir nepieciešami.
Glabājiet tuvāko, pieejamāko ārstu un slimnīcu telefonu numurus un adreses.

4. Drošības un likumiskās vajadzības —attiecas uz vecākiem un jauniešiem,
jaunatnes darbiniekiem un organizācijām, kad jādodas ārpus valsts

•

Atbilstoša apdrošināšana —veselības apdrošināšana valstī, uz kuru dodaties,
ceļojuma apdrošināšana bagāžai un palīgaprīkojuma izmaksas, repatriācija ne
paredzētā gadījumā.

•

Jānoskaidro sava loma un atbildība kā jaunatnes darbiniekiem attiecībā pret da
lībniekiem. Nepilngadīgajiem dalībniekiem ir jābūt vecāku piekrišanai izbraukša
nai no valsts.

•

Jāpārbauda noteikumi un reglamentācija savā valstī un valstī, uz kuru doda
ties, —pamatprasības, speciālos noteikumus, vīzas u.tml.
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Lîdzdalîbas veicinåšana
Sociālās iekļaušanas atslēga ir līdzdalība visos projekta posmos un
procesos. Līdzdalība ir iespējama tur, kur es jūtos noderīgs un
vajadzīgs!

Līdzdalības veicināšanas kontekstā bieži tiek runāts par atbildību un atbildības līmeni, kuru var vai
nevar uzņemties jaunieši. Tā ir jaunatnes darbinieka un paša jaunieša kompetence, cik daudz katrs
uzņemas un spēj izdarīt. Līdzdalība, atbildība un atbalsts ir trīs pamatelementi, lai projektu varētu
efektīvi īstenot.

Piemēram, lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību, ir jāatrod katra jaunieša stiprās puses
un iespējas, kuras var attīstīt. Jaunieši no Liepājas vakarskolas grib izstrādāt un
iesniegt iniciatīvas projektu par Otrā pasaules kara notikumiem „Kurzemes katlā”.
Atbalsts ir nepieciešams no skolas un skolotājiem. Bieži vieglāk un ātrāk būtu viņu
vietā uzrakstīt projektu, iesniegt, vēstures stundās apskatīt „Kurzemes katlu” utt.,
taču tas nebūs programmas „Jaunatne darbībā” un neformālās izglītības projekts.
Jaunatnes darbinieks var atbalstīt, taču jauniešiem pašiem būtu jāuzņemas atbildība.
Aktīva līdzdalība apstiprina pārliecību, ka jaunieši ir paši savas dzīves eksperti un
tāpēc jebkura mācīšanās sākas no viņiem pašiem.

Jaunatnes darbiniekam ir jāmotivē jaunieši un jāveicina motivācijas saglabāšanās, iesaistot jauniešus dažādu uzdevumu veikšanā, tas veicina jauniešu piederības un atbildības izjūtu. Pozitīvas
grupas dinamikas veidošana un ieklausīšanās jauniešu vajadzībās veicina jauniešu aktīvu iesaistīšanos. Jaunatnes darbinieki sniedz jauniešiem atbalstu, rūpējoties par dalībnieku emocionālajām,
praktiskajām un mācīšanās vajadzībām, vada mācīšanās procesu un palīdz viņiem saprast, kas ir
noticis projekta laikā. Jaunatnes darbinieka atbildība ir vadīt jauniešus izvirzīto mērķu virzienā un
nodrošināt izvērtēšanas procesu. Jauniešiem ir tiesības noteikt projekta virzību, bet jaunatnes darbinieka atbildība ir palīdzēt jauniešiem piepildīt viņu mērķus.
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Metode —par lîdzdalîbu: „Lîdzdalîbas kåpnes”
Līdzdalības kāpnes var palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu
projektā. Lai noskaidrotu, kā jaunieši uztver savu lomu projektā,
viņiem var izskaidrot informāciju par līdzdalības kāpnēm un iedot
divas krāsainas līmlapiņas — sarkanu un zaļu. Zaļo līmlapiņu
katrs dalībnieks pielīmē tajā posmā, kurā viņš atrodas šobrīd, bet
sarkano līmlapiņu — posmā, kurā vēlas nokļūt nākotnē.

Aktîva lîdzdalîba såkas ar apziñu, ka jaunieši:
•
•
•
•

ir radoši un apveltīti ar iztēli;
ir spējīgi sevi disciplinēt un noskaņot mērķu sasniegšanai;
noteiktā situācijā ne tikai pieņem, bet aktīvi meklē atbildību;
ne tikai labprāt atpūšas un izklaidējas, bet arī strādā.
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Daži jautåjumi lîdzdalîbas veicinåšanai
Ir daudzi apstākļi, kad vienkāršāk un ātrāk izdarīt jauniešu vietā, taču tad jauniešiem tiek samazinātas iespējas mācīties un augt. Līdzdalības iespējas ir atkarīgas no daudziem emocionāliem,
fiziskiem, drošības un citiem apstākļiem.

Ir vairāki jautājumi, par kuriem ir vērts padomāt.

•

Vai jūsu gaidas par rezultātu sakrīt ar jauniešu gaidām un vajadzībām, varbūt tās ir vērts
saskaņot?

•
•

Vai visi jaunieši ir vienādi motivēti, varbūt ir vērts iedrošināt un atbalstīt?

•
•

Kā jūs ievāksiet informāciju, kā piesaistīsiet jauniešus, kur tos meklēsiet, kurš jums palīdzēs?

•

Kā jūs veicināsiet grupas saliedēšanu un sadarbību, ja ir atšķirīgi jaunieši, kādas metodes izvēlēsieties, lai tās būtu iekļaujošas, lai visi justos piederīgi projektam, droši izteiktos un piedalītos?

•

Kāda ir citu iesaistīto attieksme pret jauniešu līdzdalību, vai arī viņi ir pārliecināti, ka jauniešiem
ir interese un spējas pašiem veidot savu projektu?
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Kuri jaunieši jums būs atbalsts, un kuras funkcijas jūs variet viņiem deleģēt, varbūt ir vērts riskēt
un uzticēt ko vairāk?

Ja ir jaunieši ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, kas ir tas, ko vajadzētu noteikti zināt
jums un pārējiem (piemēram, asistenta nepieciešamība vai zīmju valodas tulks, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu iesaistīšanos projektā)?

Gaidu noskaidrošana
Bieži jauniešiem ir atšķirīgas cerības vai gaidas no projekta. Tas, ko
vēlas iemācīties un cer sagaidīt jaunieši, var pilnīgi atšķirties no tā,
ko gaida vecāki, jaunatnes darbinieki vai projekta finansētāji. Var
būt neskaitāmi veidi, kā paskatīties uz šo situāciju un pavērst to
par pozitīvu mācīšanās pieredzi.
Svarīgākais ir būt pilnīgi atklātiem, lai parādītu jauniešiem, ka jūs nestrādājat piespiedu kārtā pēc
kādas administratīvās direktīvas un ka gan jūs, gan viņi varat pielāgoties, lai izveidotu jaunu projektu. Nevajag sākt ar idejas „nogalināšanu”, piemēram, ka mums tam nav laika vai jums ir pārāk
maza pieredze. Bieži sociālās iekļaušanas projektu pamatā ir maza cerības dzirksts, jo daudzi pat
neuzdrīkstas domāt, ka viņi paši varētu izstrādāt un īstenot projektu.
Piemēram, uz jūsu jauniešu centru, pēc sociālā darbinieka ieteikuma, ir sācis nākt
„čigānpuisis”, kuru jauniešu grupa, kas jau darbojas, īsti nepieņem. Bet rodas cerība,
jo šis puisis vēlas kaut kur aizbraukt, piemēram, starptautiskā apmaiņas projektā uz
Rumāniju, kurā dzīvo salīdzinoši daudz romu tautības cilvēku. Šīs gaidas var piepildīt
un aicināt līdzdarboties pārējos jauniešus, kuru ārējā motivācija ir piedalīties jauniešu
apmaiņas projektā. Jūsu spēja izmantot neformālo izglītību varētu piepildīt abu pušu
gaidas.

Metode – par mér˚u un vîziju apvienošanu:
„Mana pirmå pase”
Tad, kad jaunieši ir noteikuši savas gaidas projektā, lūdziet viņus sagatavot personīgo pasi ar
projekta mērķu un cerību sarakstu. (Ir jauki, ja ir
iespēja veidot uz interesanta papīra, bet izmantojiet tos resursus, kas jums ir.)
Lūdziet jauniešus dalīties ar jums un citiem dalībniekiem, parādot savu sarakstu. Vienojieties,
kā tiks atzīmēti sasniegtie mērķi: ar pirkstu nospiedumiem, parakstu, X zīmi, „smaidiņu”. Šo
sākumā izstrādāto instru-mentu var izmantot
jebkurā projekta posmā, lai izvērtētu projektā
sasniegto.
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Komandas veidošana un
saliedéšana
Veiksmīgas sadarbības atslēga slēpjas vienā aspektā:
personiskajās attiecībās un piederības izjūtā.

Īpaši strādājot ar sociālās iekļaušanas jautājumiem, ir svarīgi izveidot partnerību un uzticēšanos,
tam ir jāvelta daudz laika —ja ir veiksmīga partnerība, ir vieglāk novērst riskus un risināt konfliktus.
Labu komandu raksturo kopīgi mērķi un uzdevumi, skaidrs darbības virziens, skaidri noteiktas lomas un atbildība, piederības izjūta un prieks par sasniegumiem.
Piemēram, organizējot aktivitātes mežā, lai saliedētu dalībniekus, ir svarīgi atrast
resursus, kuru pamatā cilvēkam ir iespēja rūpēties pašam par sevi un atbalstīt citus.
Grupā ir daži cilvēki ar kustības traucējumiem. Jaunatnes darbinieka loma ir ne
tik daudz koncentrēties uz medicīnisko invaliditātes jomu (lai arī pamatzināšanas
ir vēlamas), bet uz objektīvajiem ierobežojumiem. Jaunatnes darbinieka loma
izpaužas spējā pielāgot aktivitātes grupas kopīgām vajadzībām: būt saliedētiem
—veidot komandu. Tradicionālo šķēršļu pārvarēšanas uzdevumu „Mežonīgā upe”
var papildināt, visus dalībniekus iesēdinot ratiņkrēslā. Šādi visi komandas locekļi ir
vienlīdzīgi. Aktīvākajiem dalībniekiem var radīt papildu šķēršļus (aizsiet acis), jaunieši
ar kustības traucējumiem izvirzītos par līderiem, tas viņiem dotu iespēju uzņemties
atbildību un radītu simulāciju krīzes situācijām.

Metode – par sadarbîbu ar sociålo iek¬aušanu:
„Mežonîgå upe”
Meža laukumā —uz takas, kur ir sakrituši koki, ir grāvji vai kara laika tranšejas, —dalībnieku grupai
visiem kopīgi jādodas pāri „mežonīgajai upei” no punkta A līdz B. Lai pārietu pāri upei, katram dalībniekam tiek iedots viens resurss, piemēram, striķis, nestuves vai brezenta audumi, spēja runāt,
spēja redzēt, spēja nest u.tml. vai arī kāda no šīm spējām ir ierobežota. Pusei dalībnieku tiek sasietas kājas, dažiem rokas. Dalībnieku uzdevums ir kopīgi izstrādāt stratēģiju, sadalīt pienākumus un
šķērsot upi visā garumā. „Mežonīgajā upē” mīt krokodili, kuri uzdevuma noteikumu neievērošanas
gadījumā var atņemt resursus (jaunatnes darbinieki —krokodili). Vadītāji atkarībā no situācijas nosaka uzdevuma izpildes laiku.
Pēc uzdevuma var pārrunāt: kā jums patika uzdevums? Vai uzdevumu izpildījāt? Vai izvēlējāties
labāko stratēģiju? Vai visi tika uzklausīti, līdzdarbojās, tika iekļauti? Ko no šī uzdevuma mēs varētu
paņemt mūsu ikdienas komandas darbam, lai tas būtu efektīvāks?

22

Darbîbas plånošana
Darbības plānošana ir svarīgs, uz mērķi orientēts process
līdzdalības nodrošināšanai.

Aktivitātēm jābūt saistītām ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Tomēr jāņem vērā, ka metodes ir tikai instruments, lai sasniegtu dalībnieku un projekta mērķus, tādēļ, ja objektīvu apstākļu
dēļ (piemēram, dalībnieku nogurums) neizdodas īstenot iecerēto metodi, ir vērts būt elastīgiem un
uzsākt ko citu. Aktivitāšu plāns palīdz darbu paveikt pēc iespējas efektīvāk, dodot iespēju ieraudzīt atbildību sadalījumu, nepieciešamos laika, finanšu un materiālos resursus, kas ir jāparedz pēc
iespējas reālistiskāk un precīzāk. Dokumentējot plānus, jūs varat pārbaudīt, vai vēl atrodaties uz
pareizā ceļa. Saskaņojot aktivitāšu plānu ar jauniešiem, jūs sniedzat dalībniekiem iespēju pilnībā
iesaistīties projektā. Īpaši stresa situācijās, kad notiek ļoti daudz lietu vienlaikus, aktivitāšu plāns
palīdz saglabāt fokusu.
Ar plānošanu ir jāuzmanās, lai netiktu radīti pārāk daudz sarakstu un instrukciju, kas jauniešiem
šķitīs garlaicīgi. Taču, ja plānošanai netiek veltīta pietiekama uzmanība, var palaist garām svarīgus
uzdevumus.

Aktivitåšu plåns (paraugs)
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Risku izvértéšana
Riski ir „normāla” ikdiena —„ikdienas mācīšanās” sastāvdaļa.
Paredzēt visu nav iespējams, tomēr var saplānot darbības un
gatavoties arī plānam B, C un D. Risku izvērtējuma plānam jābūt
saprotamam projektā iesaistītajiem dalībniekiem un kontrolējamam
visa projekta gaitā.

Darbs ar jauniešiem ir saistīts ar jaunas pieredzes gūšanu un jauniem izaicinājumiem. Būtiski ir šad
tad pārdomāt un atrast līdzsvaru starp vēlmi veidot jaunas, galvu reibinošas aktivitātes ar augstāku
riska pakāpi un pieredzes iegūšanu tradicionālākās aktivitātēs ar mazāku risku.

Piemēram, novērošanai ir liela nozīme risku izvērtēšanā. Ja jūs zināt, ka grupā ir
jaunietis, kam iespējama epilepsijas lēkme, viņš regulāri jānovēro, vai nav kādas
pazīmes, kas liecina par lēkmes sākšanos (lēnums, galvas reiboņi, satraukums,
nomāktība). Par šiem simptomiem vislabāk var pastāstīt jaunietis pats vai viņa vecāki.
Jaunietim regulāri ir jāpajautā, kā viņš jūtas, vai viss kārtībā, jāatgādina iedzert zāles.
Protams, ir jāzina, kā rīkoties, ja lēkme sākas.

Metode – par riska novéršanas pasåkumiem:
„Kontaktu lapas”
Veidojot projektus, nepieciešams apkopot jauniešu vecāku kontaktinformāciju, lai zinātu, ar ko sazināties ārkārtas situācijā. Nepilngadīgi vai rīcībnespējīgi jaunieši var piedalīties, ja viņi ir iesnieguši
vecāku vai aizbildņu parakstītu piekrišanu, kurā ir norādītas viņu atbildības apjoms (īpaši attiecībā uz
vairāku dienu pasākumiem, starptautiskiem projektiem, pasākumiem, kas saistīti ar risku).
Jauniešiem, kas iesaistās projektā, ir ieteicams iedot kontaktu lapas, kur ir norādīta projekta organizatoru un jauniešu līderu tālruņa numuri, kā arī cita projektam svarīga kontaktinformācija (viesnīcas
adrese un tālruņa numurs, palīdzības dienesta un izziņu tālruņa numurs).
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Riska apzinåšanås jautåjumi
•

Kurš no jūsu organizācijas var rīkoties krīzes vai ārkārtas situācijā, ko kurš darīs? Ieteicams
iepriekš izveidot uzdevumu lapu!

•

Ar ko ir jāsazinās problēmu gadījumā?

•

Kurš informēs draugus, ģimeni un radiniekus?

•

Kāda informācija jums nepieciešama, lai sagatavotos?

•

Kas ir atbildīgā persona partnera organizācijā?

•

Kurš informēs pārējos projekta dalībniekus?

•

Kurš sazināsies ar apdrošinātājiem un sekos līdzi turpinājuma pasākumiem?

Riska novértéjuma diagramma (paraugs)
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Sagatavošanås starptautiskam
projektam
Iesaistīšanās starptautiskā projektā jauniešiem ļauj apgūt nozīmīgu
starpkultūru pieredzi, taču vienlaikus jāatceras, ka jaunieši
saskaras ar nezināmo un neizprotamo.

Tas nav vienkārši, īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Ir vairākas metodes, kas var palīdzēt
sagatavoties atšķirīgu kultūru iepazīšanai un vēlāk atvieglos jauniešu komunikāciju un savstarpējo
sapratni.
Piemēram, organizējot starptautisku apmaiņas projektu, kurā esat nosūtītājorga
nizācija, jauniešu grupa dodas uz citu valsti. Jauniešiem noteikti ir daudz jautājumu,
bažu un ideju, ko vajadzētu darīt. Svarīgi būtu to visu fiksēt! Jauniešus ar invaliditāti
varētu interesēt vides, transporta, dzīvesvietas pieejamība, drošība un mobilitātes
iespējas. Jaunieši, kuri pirmo reizi dodas šādā braucienā, īsti nezina, ko un kā darīt.
Būtiski ir izrunāt un sadzirdēt vajadzības, kā arī plānot, kā šīs vajadzības apmierināt,
piemēram, izveidojot dažādas darba grupas, kuras ievāc informāciju un prezentē to
citiem.

Metode – par gatavošanos:
„Uzñemšanai un nosütîšanai”
Dalībnieki var sagatavoties nosūtīšanai, dodoties
ekskursijās, —izbraukums var kalpot kā simulācijas spēle
pirms reālā projekta. Aktivitātēs var iesaistīt gan pašus
dalībniekus, gan arī pieaicinātos cilvēkus, lai veidotu idejas
un ierosinājumus par pieredzi un grūtībām (ceļošana,
pasākumi un aktivitātes kopā ar citu kultūru jauniešiem un
jaunatnes darbiniekiem). Simulācijas pasākuma iznākumu
var dokumentēt pārbaudes punktu veidlapā, nosakot
eksperimenta rezultātus, iekļaujot tajā jauniešu vēlmes
un vajadzības. Svarīgi ir izrunāt visu pasākuma gaitu
jauniešiem saprotamā veidā.
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Komunikåcija un konfliktu
risinåšana
Komunikācija un iespēja būt kopā ar citiem ir svarīgs uzdevums
sociālās iekļaušanas kontekstā, jo bieži sociālā iekļaušana sākas
ar sarunu un iepazīšanos, tādējādi veidojas izpratne un iespēja būt
sabiedrībā!

Bieži vien ir liela atšķirība starp to, ko mēs sakām un domājam, ka esam pateikuši, un starp to, kā
mēs izturamies pret cilvēkiem un ko viņi domā par mūsu izturēšanos pret viņiem. Plaisa starp mūsu
nodomiem un mūsu darbību jeb darbības interpretāciju parasti mēdz būt neveiksmīga komunikācija. Šāds komunikācijas sabrukums var radīt attiecību krīzi. Tās veidojas grūti saprotamas, cilvēks
var just aizvainojumu, neapmierinātību un vilšanos.

Sešu so¬u programma, kas palîdzés pårvarét
izaicinåjumu un atrisinåt konfliktu
1. solis

Nosauciet bailes vārdā!
Dažreiz ļoti negribīgi identificējam problēmas un izaicinājumus, kas mūs sagaida. Nosaucot bailes vārdā, mēs varam sākt par tām runāt.

2. solis

Vienojieties par noteikumiem!
Pārspriediet, par ko un kā runāsiet —atklāti ar mērķi risināt problēmu, nevis pazemojot
otru!

3. solis

Vienojieties par attiecību vēlamo rezultātu!
Uz mirkli atlieciet diskusiju par konfliktu un pievērsieties jautājumam — ko mēs gribam
sasniegt? Atbildot uz šo jautājumu, cilvēki sāk identificēt konflikta iemeslus.

4. solis

Pārnesiet labo no pagātnes uz nākotni!
Pievēršoties pozitīvajam (attiecībām, kas pastāvēja iepriekš), jaunieši var pāriet no konfrontācijas uz problēmu risināšanu.

5. solis

Saprotiet kopējo ainu!
Specifiskas bažas nerodas vakuumā, tās ir jāsaprot kontekstā, kurā tās rodas.

6. solis

Saprotiet, ka konflikta risināšanai ir nepieciešama
pamatīga drosme!
Šis process pieprasa konfrontēt un atzīt bailes, sastapties ar draudiem, kas radušies
konfliktā. Kā šī konflikta situācijas koordinatoram jums vajadzētu pretoties vēlmei „sūtīt
jauniešus ātrāk gulēt” vai „atrisināt problēmu viņu vietā”. Tā vietā vajadzētu pieņemt
koordinatora lomu.
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Piemēram, jūs organizējat jauniešu semināru par neformālo izglītību un tās me
todēm. Labas prakses piemērs būtu iesaistīt seminārā dažus jauniešus no sociālā
riska grupas (20 dalībnieki, no tiem 2—jaunieši no sociālā riska grupām). Jūs atklājat,
ka sociālās riska grupas jaunieši dzīvo atsevišķās istabās un turas kopā, bet pārējie
viņus tā īsti nepieņem. Tam var būt dažādi iemesli. Varbūt nav notikusi veiksmīga
saliedēšanās, bet varbūt problēma ir attieksmē. Ja personības ir pietiekami gatavas
tiešām sarunām, tad var uzsākt atklātu dialogu par sociālo iekļaušanu. Var izveidot
kādu uzdevumu (metodi vairāku dienu garumā), kura rezultātā visiem jāsamainās
ar istabiņām. Varbūt komunikāciju traucē aizspriedumi vai bailes no atšķirīgiem
jauniešiem.

Metode – par informåcijas nodošanu:
„Viena tante teica...”
Vienkārša spēle „Viena tante teica...” parāda, cik viegli var izjaukt komunikācijas procesu: cilvēki no
ziņojuma paņem to, ko grib dzirdēt, un nodod tālāk, pievienojot interpretāciju, spēles elementus un
attieksmi. Tā detaļas drīz tiek pazaudētas.
Visi jaunieši iziet ārā no telpas, paliek tikai viens, kuram jūs izstāstāt par kādu ceļojumu ar dažādām
svarīgām detaļām (par vīzām, naudu, attiecībām, cilvēku īpatnībām utt.). Pēc tam nāk telpā nākamais, apsēžas uz krēsla pretī, un viņam jaunietis pastāsta, ko ir dzirdējis (pierakstīt neko nedrīkst),
tad otrais stāsta trešajam utt., kamēr pēdējais atstāsta, ko ir sapratis un dzirdējis. Tie, kuri jau ir
stāstījuši un klausījušies, paliek telpā, lai redzētu, kā pazūd detaļas no stāstījuma.

Metode – par izpratnes veicinåšanu:
„Izslégtais krésls”
Sadala grupās pa 7—12 cilvēkiem. No katras grupas deleģē vienu brīvprātīgo, kas iziet no telpas, lai
nedzirdētu, kas tiek runāts telpā. Izstāsta noteikumus.
1. „Izslēgtais” nedrīkst zināt noteikumus (tas, kurš ir aiz durvīm).
2. Grupa vienojas, par kādu tēmu viņi aizrautīgi runās.
3. Izveido cieši noslēgtu apli (var stāvēt vai sēdēt).
4. Vienojas par noteikumu, kurā mirklī viņi atļaus „izslēgtajam” ienākt viņu aplī, piemēram,
tad, ja sāk masēt kāju pēdas...
5. Ja kāds nevar izturēt spriedzi, var ielaist cilvēku aplī.
Veic uzdevumu, iesaucot atpakaļ „izdzīto” — realizējot plānu.
Pēc uzdevuma var pārrunāt: kā tu juties, būdams izslēgts? Kā pārējie jutās izslēdzēju lomā? Kas bija
viegli, kas —grūti? Kā tas notiek ikdienas dzīvē —realitātē?
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„YOUTHPASS” – Jaunatnes pase
Kas ir „YOUTHPASS”
„YOUTHPASS” ir Eiropā atzīts dokuments, kas veicina ES
programmas „Jaunatne darbībā” laikā iegūto prasmju un
zināšanu apzināšanos un atzīšanu. „YOUTHPASS” sertifikātu var
saņemt jauniešu iniciatīvu, jauniešu apmaiņu, Eiropas Brīvprātīgā
darba,apmācību un sadarbības veidošanas projektu, kā arī
apmācību kursu dalībnieki.

Piemēram, jūsu organizācijas astoņpadsmit gadus vecais jaunietis, kurš nav pabeidzis
skolu (7 klašu izglītība), ir piedalījies Eiropas Brīvprātīgā darbā (projektā), kur trīs mēnešus
ir darbojies Francijas vēsturisko ēku atjaunošanas projektā Lionā. Projektā jaunietis
apguvis pamatfrāzes franču valodā, mācījies dažādus alternatīvus restaurācijas darbus,
gatavojis ēst, palīdzējis organizēt vecas pils prezentācijas pasākumus un montējis filmu
par savu projektu. Jūs kopā ar šo jaunieti izveidojat „YOUTHPASS”, kas ir apliecinājums
kompetencēm, ko viņš ir guvis projektā. „YOUTHPASS” iekļauj informāciju par projektu,
dalībnieku, vispārēju projekta veida aprakstu, konkrētā projekta aprakstu, dalībnieka
personīgo ieguldījumu un iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Kå es varu izveidot pašu Youthpass
sertifikåtu tiešsaisté?
Tev vajadzētu savākt visu nepieciešamo informāciju par projektu un dalībniekiem, pirms to sāc, un
pārbaudīt tās pareizību. Lai radītu Youthpass sertifikātu, ej uz www.youthpass.eu
1. Izveido savu kontu tīmekļa vietnē. Ja esi jau reģistrējies, tad atliek ieiet sistēmā, izmantojot jau
esošo lietotājvārdu un paroli.
2. Ievadi informāciju par projektu. Tev būs nepieciešams Nacionālās aģentūras piešķirtais numurs
apstiprinātajam projektam, piemēram, LV-11-23-2011-R2.
3. Ievadi informāciju par apstiprinātā projekta dalībniekiem. Precīzi ievadi katra dalībnieka vārdu
un uzvārdu.
4. Apstiprini sertifikātu, norādot vietu un datumu, kā arī pilnu tās personas vārdu, kas Tavā organizācijā var parakstīt sertifikātus.
5. Ģenerē sertifikātus. Sertifikāti tiek ģenerēti kā Adobe reader (pdf) faili. Neaizmirsti tos izdrukāt
krāsainus.
6. Neaizmirsti izveidotos sertifikātus parakstīt.
Vispirms iesakām izmantot Youthpass demo versiju, lai iepazītos ar sistēmu un saprastu, kā viss
darbojas. http://www.youthpass.eu/lv/youthpass/demo-certificates/
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Izvértéšana un nåkotnes
plånošana
Izvērtēšana nozīmē apzināt un analizēt informāciju, kas atspoguļo
darbības rezultātus un to, kā šie rezultāti saskan ar plānotajiem
mērķiem un uzdevumiem.

Izvērtēšana ir dalīts process, kur piedalās visi iesaistītie dalībnieki: jaunieši, jaunatnes darbinieki
un jauniešu atbalsta tīklu biedri. Izvērtēšana nav tikai formāls process, izvērtēšanai ir jānotiek arī
projekta laikā, lai saprastu, vai notiek virzība uz projekta mērķi, vai jaunieši gūst mācīšanās pieredzi.

Iekļaujošā projektā būtu svarīgi uzzināt no dalībniekiem:

•
•

kā katrs dalībnieks jutās grupā;

•
•
•
•
•
•

ko no projekta gribētu paņemt reālai dzīvei vai kā projekts to ir ietekmējis;

kā metodes, tēmas un pieejas palīdzēja (vai nepalīdzēja) sasniegt personiskos mērķus un
izaicinājumus;
vai ir bijuši šķēršļi —grūtības;
vai dalībnieks ir juties īpašs šajā kolektīvā un kā tas izpaudies;
vai dalībnieki sajuta vienlīdzību un kurās situācijās;
ja būtu iespēja, tad par ko un kā tiktu realizēts nākamais projekts;
kā tika nodrošinātas vajadzības, t.sk. vides pieejamība, neatkarības līmenis un līdzdalība
iespējas.

Ieteikums: ne visiem izvērtēšana var būt patīkama, jo daži jaunieši neraksta tik labi
un viņi var nobīties runāt lielas auditorijas priekšā, tāpēc esiet gatavi būt elastīgi un
radoši, lai jaunieši paši izvēlas veidu, kā veikt izvērtēšanu.

Metode – par izvértéšanu: „Lîmlapiñu koks”
Projekta sākumā jauniešus lūdz uz līmlapiņām uzrakstīt, ko viņi vēlas iegūt projekta laikā. Līmlapiņas
ar uzrakstu „Es vēlos...” tiek pielīmētas pie koka. Projekta noslēgumā katrs paņem lapiņu, ko viņš
rakstīja projekta sākumā, un komentē, vai šīs gaidas ir piepildījušās. Ja tās ir sasniegtas, lapiņu ar
uzrakstu „Es esmu...” pārlīmē uz otra koka.
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Labs projekts nebeidzas ar pasākuma noslēgumu vai atskaites iesniegšanu, tam parasti ir vairākas
„pievienotās vērtības”.
1. Dalībnieki vēlas atkārtot, turpināt vai attīstīt jaunu projekta ideju.
2. Projekts ir ietekmējis personības attīstību un izaugsmi.
3. Ir radusies jauna ideja konkrētam projektam.
4. Ir radusies ciešāka sadarbība starp partneriem vai arī kļuvis skaidrs, ka nav vēlmes turpināt
sadarbību.
5. Pašam ir gandarījums par paveikto.
Šīs izjūtas un domas var būt labs motivators —vajadzība jaunām aktivitātēm —, un varbūt kāds
sociālā riska jaunietis uzņemsies daudz lielāku atbildību un līdzdalību, varbūt pat bez jūsu atbalsta,
kas būs ļoti labs radītājs. Tāpēc ieteicams arī atvēlēt laiku nākotnes plānošanai, lai formulētu idejas,
tās fiksētu un, kad ir pagājis projekta nogurums, sāktu darbu pie jaunu ideju īstenošanas.
Jaunieši var izveidot e-grupas vai vēstkopas un turpināt sazināšanos arī pēc projekta beigām.

Metode – par ieguvumu apzinåšanos:
„Projekta rezultåtu izplatîšana”
Viena no veiksmīgākajām projekta noslēguma metodēm
ir „Projekta rezultātu izplatīšana”. Šī ir jaunieša iespēja
informēt ģimeni, draugus, organizācijas
biedrus un citus par projektā
notikušo, par iegūto pieredzi,
jaunām zināšanām un
prasmēm, apspriestajiem
jautājumiem un ieguvumiem.
To var darīt dažādos veidos:
dienasgrāmata, video,
teātris, rakstiska
atskaite, laikraksta
vai žurnāla raksta
izdošana, radio
vai televīzijas
intervijas u.c.
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Atdalîšanås
Atdalīšanās nozīmē grupas šķiršanos brīdī, kad uzdevums ir
veiksmīgi paveikts, visi var domāt par jaunām lietām, priecāties par
sasniegto.

Jauniešu emociju atzīšana un sajušana ir ļoti svarīga atdalīšanās un atvadīšanās fāzē, it īpaši, ja jaunieši ir bijuši cieši saistīti. Ļoti bieži sociālā riska jauniešiem tā ir bijusi pirmā iespēja, kur viņi jutušies
labāk vai citādi nekā līdz šim.

Pieejas – aktivitåtes par atdalîšanos –
nobeigums
•
•
•

Apliecinājums. Varbūt tas ir YOUTHPASS!

•
•
•

Atvadīšanās rituāls palīdz noslēgt projektu un saprast, ka tas ir beidzies.

Dzīves pieredze: pastāstiet, parādiet bildēs vai video, ko esat kopīgi piedzīvojuši.
Neredzamās iemaņas: aktualizējiet sadarbības pozitīvos aspektus un sniedziet atgriezenisko
saiti (var personiski katram dalībniekam).
Nosviniet projekta noslēgumu ar ballīti!
Atcerēšanās. Dažas nedēļas pēc pasākuma var sarīkot bilžu vakaru, lai visi kopā atcerētos
jaukos brīžus.

Metode – par atdalîšanos: „Véstule sev”
Vēstule ir ļoti labs atgādinājums jaunietim par viņa labajiem nodomiem
un apņemšanos, nezaudējot kontaktu un iesaistoties
nākotnes projektos.
Visiem dalībniekiem izdala aploksnes
un rakstāmpapīru, lūdz uzrakstīt īsi
savas domas par projektu un nākotnes
nodomiem.Vēstuli ieliek aploksnē,
aizlīmē un uz aploksnes jaunietis uzraksta savu vārdu, uzvārdu un adresi.
Projekta koordinators savāc jauniešu
vēstules un pēc pāris mēnešiem tās
nosūta jauniešiem uz mājām.
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Vél dažas metodes, ko var
izmantot sociålås iek¬aušanas
projektos
Metode – par atš˚irîbu un attieksmju izpratni:
„Tavs „sîpols””
Jāuzzīmē sīpols. Projekta dalībniekiem jāpadomā un jāatbild, kurai grupai viņi pieder un kuras lomas
viņi spēlē, piemēram, sieviete vai vīrietis, nacionalitāte, vaļasprieki, vecuma grupa... Un arī kādas
vērtības, uzvedība ir raksturīga šīm grupām. Katrā sīpola kārta ieraksta kādu piederību vai vērtību.

Salīdziniet un diskutējiet!

•
•
•
•
•
•

Kas vienāds un atšķirīgs ir katram „sīpolam”?
Vai tu domā, ka vienmēr atradīsi kaut ko kopīgu ar šiem cilvēkiem?
Kura „sīpola” daļa tev ir vismazāk vai visvairāk nozīmīga?
Kas varētu notikt, ja diviem „sīpoliem” vajadzētu dzīvot vai strādāt kopā?
Kā šo sadarbību var padarīt vieglāku?
Kā varētu izmantot šo ideju par „sīpolu” jauktos grupu darbos?

Metode – par sadarbîbu, lîdzdalîbu, atbalstu:
„Tilta veidošana”
Resursi: šķēres, papīrs, krāsu kartons, līmlente, neilons, krāsu zīmulis, pildspalva, piezīmju papīrs,
iztēle un radoša attieksme.
Scenārijs: tu esi slavenas celtniecības firmas pārstāvis un esi saņēmis līgumu par tilta būvniecību
no Dānijas uz Zviedriju vai no Francijas uz Lielbritāniju, vai no Sicīlijas uz Kalabriju. Izmantojiet iespēju un iztaujājiet jauniešus, lai viņi izlemj, parādot savas ģeogrāfijas zināšanas.
Cita firma ir saņēmusi līgumu celt šo pašu tiltu, bet no pretējās puses. Kā jūs tiksiet galā ar situāciju?
Vai jūs strādāsiet ar šo otru firmu, lai kopā uzceltu tiltu?
Noteikumi: katra grupa var izvirzīt vadītāju un sabiedrisko attiecību personu. Katra grupa uzsāk darbu, nekomunicējot ar otru firmu. Vadītājs, sekojot pārrunām ar koordinatoru, var būt demokrātisks,
darboties saskaņoti vai diktatoriski. Grupai tiek dotas iespējas —izsūtīt savu sabiedrisko attiecību
speciālistu, lai tiktos ar otru grupu. Katra grupa var lietot tikai savu „dzimto valodu”, lai komunicētu
ar otras grupas pārstāvjiem. Kad beidzas laiks, abām grupām ir jāmēģina savienot savu tiltu kopā,
kas, iespējams, arī notiks. Pavadiet laiku pēc aktivitātes, pārrunājot, ko jaunieši juta, iegūstot jaunu
pieredzi, ko viņi iemācījās un kā viņi risinātu uzdevumu, pildot to atkārtoti.
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Metode – par pašvértéjumu un sevis
prezentéšanu: „Dzeltenå prese”
Sadala lomas —žurnālisti un VIP!
Žurnālistiem iedod papīra lapu, rakstāmlietas, varbūt arī fotoaparātu —uz visiem vienu.
Otra dalībnieku grupa iejūtas VIP ādā: saņem informāciju, ka viņiem ir iespēja sniegt unikālu interviju
Latvijas lielākajiem žurnāliem, piemēram, Santai vai Privātai Dzīvei. Būs arī sadarbība ar fotogrāfiem.
Bet vispirms viņiem jāiztur prove.

Lai to izdarītu:

•
•
•
•

katram dalībniekam jāuzraksta 5 lietas, ko viņš dzīvē ir paveicis, ar ko lepojas, un 5 lietas, ko
viņš grib sasniegt;
katram jāizvēlas 1 lieta no katra saraksta, ar kuru viņš lepojas visvairāk;
dalībnieki sniedz interviju, sākot ar vārdiem: „Tikai man vienīgajam pasaulē ir...” Vēlāk var apmainīties lomām. Sniedzot interviju, dalībnieks atrodas uz podesta;
ja ir iespēja, būtu labi, ja uztaisītu VIP žurnālu un svinīgu tā atklāšanu.

Diskusija

•
•
•

Kā tas bija —būt VIP lomā vai žurnālistam? Kā juties?
Kā tas bija —klausīties, ko stāsta pārējie?
Vai, tavuprāt, visi dalībnieki jutās kā tu, kad viņiem bija jāstāsta par saviem panākumiem?

Rūpējieties par to, lai dalībnieki atbalsta cits citu, uzklausa, nepārtrauc! Pirms uzdevuma var izmantot kādu „ledus laušanas” vingrinājumu. Ja kāds atsakās veikt uzdevumu —runāt, stāvot uz
paaugstinājuma, —piedāvājiet viņam vienkārši piecelties un izstāstīt par saviem panākumiem. Paaugstinājumam, uz kura kāps dalībnieki, jābūt stabilam.

Metode – par citu redzéjumu, par sev svarîgåm
lietåm: „Karstås ziñas!”
Uzdodiet jauniešiem savākt vecāku, draugu, kaimiņu vai radinieku uzskatus un viedokļus par nacionālo vai starptautisko jauniešu projektu, kurā viņi ir iesaistīti.
Informāciju var vākt vairākos veidos: ierakstīt diktofonā (ja ir iespējams), SMS, pierakstīt piezīmes
vai fotografēt.
Kad visa informācija ir apkopota, lieciet jauniešiem analizēt datus, identificējot kopīgās tēmas un
izdalot to informāciju, kas, viņuprāt, šķiet neatbilstoša un nesvarīga. Diskutējiet par atšķirīgiem viedokļiem un vajadzībām.
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Programmas „Jaunatne darbîbå”
resursi sociålås iek¬aušanas
projektu veidošanå
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa
www.jaunatne.gov.lv, kur var atrast informāciju par programmu, projektu veidiem, finansēšanas noteikumiem, apstiprināto projektu sarakstu, projektu piemērus un dažādus metodiskos
materiālus par sociālās atstumtības riska jauniešu iekļaušanas projektu veidošanu. Mājaslapa ir
pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un tajā ir sadaļa „Viegli lasīt” par programmu „Jaunatne
darbībā” vieglajā valodā.
Informatīvie materiāli par programmu „Jaunatne darbībā” un dažādiem neformālās izglītības
aspektiem ir pieejami Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Reizi ceturksnī aģentūra izdod
žurnālu „Jaunatne”. Tajā jaunieši stāsta par pieredzēto projektos, neformālās izglītības apmācību
programmu vadītāji dalās pieredzē ar metodēm, savukārt JSPA iekļauj aktuālāko informāciju par tās
administrēto programmu iespējām.
Apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām,
ir noderīgas, lai izprastu, kā neformālo izglītību var izmantot sociālajā un atbalstošajā darbā, un
apjaustu iespējas, kā programmu „Jaunatne darbībā” var izmantot kā sociālās iekļaušanas
instrumentu.
„SALTO” resursu centrs iekļaušanai piedāvā
palīdzību jaunatnes darbam: organizē apmācības un
kontaktu veidošanas seminārus, apkopo metodes, ko var
izmantot sociālās iekļaušanas projektos, izdod metodiskus
materiālus. Materiālus un metodes var lejupielādēt
www.salto-youth.net/inclusion/ .
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Izmantotås literatüras saraksts
Fit for life
SALTO Inclusion Resource Centre —Belgium, 2005.

Going international. Opportunities for all!
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2004.
www.salto-youth.net/inclusion

ID booklet Ideas for Inclusion and Diversity
SALTO Inclusion Resource Centre. - Belgium, 2006.
www.salto-youth.net/inclusion

Jauniešu neformālā izglītība Latvijā
Kravale M. Promocijas darba kopsavilkums, Daugavpils universitāte. —2006.

Neformālā izglītība
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. —Rīga, 2006.

NO barriers, NO borders
SALTO Inclusion Resource Centre and SALTO Cultural Diversity Resource Centre. - Belgium, 2006.
www.salto-youth.net/inclusion

No offence
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2006.
www.salto-youth.net/inclusion

Citi noderîgi avoti
Making waves
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2007.
www.salto-youth.net/MakingWaves

Over the Rainbow
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2006.
www.salto-youth.net/inclusion

T-kit on Social inclusion
Council of Europe Publishing. —Strasbourg, 2003.

Use your hands to move ahead
SALTO Inclusion Resource Centre. - Belgium, 2004
www.salto-youth.net/inclusion

Village international
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2007
www.salto-youth.net/inclusion

Youth and the City
SALTO Inclusion Resource Centre. —Belgium, 2008
www.salto-youth.net/inclusion
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Izdevējs
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrunis: 67358065
Fakss: 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Brošūru veidoja
Kārlis Viša
Grafiskais dizains
Andrejs Apinis
2. izdevums (1. izdevums, 2008)
Rīga, 2012

Iedomājies, ka tu staigā pa pilsētu un ieej parkā. Kad ieej pa
vārtiem, parka sargs mazliet pamāj ar galvu. Tu pastaigājies pa
celiņu, un smilškastē spēlējas bērni. Vecāki viņus pieskata, sēžot
uz soliņa. Flirtējošs pārītis paiet tev garām. Saldējuma pārdevēja
ir aizņemta, tirgojot saldējumu un dzērienus rindai ļaužu, kuri
stāv pie kioska, utt.
Un tagad padomā par visiem tiem cilvēkiem, kurus satiki
iedomātajā parkā. Cik no viņiem bija ar īpašām vajadzībām?
(Vai parkā ievēroji nedzirdīgus cilvēkus? Cilvēkus ar hroniskām
saslimšanām? Sociālā riska jauniešus?) Patiesi – mēs neesam
raduši redzēt cilvēkus ar invaliditāti un īpašām vajadzībām, bet
to mēs varam mainīt, veidojot savas jaunatnes darba aktivitātes,
vairāk iekļaut jauniešus ar ierobežotām iespējām.
Sociālā iekļaušana sākas ar attieksmi un izpratni, bieži vien
pašam atrodot atbildi uz jautājumiem:

• kāpēc to vajag?
• kas mainīsies manā un citu cilvēku dzīvē?
• ko man vajadzētu darīt, lai būtu labāk?

Informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un
v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atradīsiet internetā

www.jaunatne.gov.lv.

