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SALTO IR... 

 
...atbalsts, tālākizglītības un apmācību iespējas (Support for Advanced Learning and Training 
Opportunities) programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Eiropas Komisija ir radījusi astoņu SALTO 
Jaunatnes resursu centru tīklu, lai veicinātu Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 
īstenošanu, kas sniedz jauniešiem vērtīgas neformālās mācīšanās iespējas. 
 
SALTO mērķis ir atbalstīt dažādus programmas „Jaunatne darbībā” projektus, balstoties uz 
sekojošām prioritātēm – sociālā iekļaušana, kultūru daudzveidība, iekļaušana. SALTO atbalsta arī 
sadarbību ar tādiem reģioniem kā Vidusjūra, Dienvidaustrumeiropa un Austrumeiropas un Kaukāza 
reģions.  
 
Par šīm prioritātēm SALTO piedāvā dažādus resursus, informatīvos materiālus un apmācības gan 
Nacionālajām Aģentūrām, gan Eiropas jaunatnes darbiniekiem. Resursi ir pieejami tīmekļa vietnē 
www.SALTO-YOUTH.net. Tur varat atrast arī apmācību kalendāru, dažādas jaunatnes darba metodes, 
informāciju par apmācītājiem un saites uz dažādiem resursiem. 
 
SALTO aktīvi sadarbojas ar citiem Eiropas jaunatnes darba dalībniekiem – programmas „Jaunatne 
darbībā” Nacionālajām aģentūrām (NA), Eiropas Padomi, Eiropas Jaunatnes Forumu, Eiropas jaunatnes 
darbiniekiem, apmācītājiem un apmācību organizētājiem. 
 

SALTO JAUNATNES RESURSU CENTRS „IEKĻAUŠANA” 
SALTO JAUNATNES RESURSU CENTRS „KULTŪRU DAUDVEIDĪBA” 
 
SALTO Jaunatnes resursu centrs „Iekļaušana” (Beļģija) un SALTO Jaunatnes resursu centrs „Kultūru 
daudzveidība” (Apvienotā Karaliste) kopā ar Eiropas Komisiju strādā, lai iesaistītu jauniešus ar 
ierobežotām iespējām programmā „Jaunatne darbībā”. SALTO sniedz atbalstu Nacionālajām 
aģentūrām un jaunatnes darbiniekiem iekļaušanas darbā, nodrošinot sekojošus resursus: 
 
• apmācības par iekļaušanas un kultūru daudzveidības tēmu jauniešiem, kas ir sociālās izslēgšanas 
riska grupā; 
• apmācību un jaunatnes darba metodes un citus materiālus sociālās iekļaušanas projektu atbalstam;  
• praktiskas un iedvesmojošas publikācijas par starptautiskiem sociālās iekļaušanas projektiem;  



• ziņu lapu ar jaunāko informāciju par sociālās iekļaušanas jautājumiem un iespējām;  
• saites uz iekļaušanas resursiem;  
• informāciju par apmācītājiem un cilvēkiem, kas darbojas sociālās iekļaušanas, kultūru daudzveidības 

un jaunatnes jomā. 
 
Vairāk informācijas un resursu meklējiet SALTO tīmekļa vietnes sadaļās par iekļaušanu un kultūru 
daudzveidību: www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion & www.SALTO-YOUTH.net/Diversity 
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IEVADS 
KĀDĒĻ IEKĻAUŠANAS & 

DAUDZVEIDĪBAS BUKLETS? 

 

 



Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā” (JD) ir neformālās izglītības programma, kas ar 
caur vietējiem un starptautiskiem projektiem sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un 
zināšanu apgūšanas procesā un veicina jauniešu personisko un sociālo attīstību. Programma 
„Jaunatne darbībā” tika radīta, lai papildinātu formālās izglītības programmas – „Socrates” (skolām un 
skolotājiem) un „Leonardo” (profesionālā izglītība). Tā paver iespējas jauniešiem, kas nav iesaistīti 
formālajā izglītībā vai kādas konkrētas profesijas apguvē un nodrošina neformālās mācīšanās iespējas.  
 
Programma „Jaunatne darbībā” cenšas būt pieejama VISIEM jauniešiem, tomēr prakse rāda, ka dažām 
jauniešu grupām ir grūti piekļūt šim salīdzinoši viegli pieejamajam finansējumam un iesaistīties 
starptautiskos mobilitātes projektos (jauniešu apmaiņās, brīvprātīgajā darbā, utt.). Tādēļ Eiropas 
Komisija ir izveidojusi SALTO Jaunatnes resursu centru „Iekļaušana”, kas strādā ar „jauniešu ar 
ierobežotām iespējām” iekļaušanu un SALTO Jaunatnes resursu centru „Kultūru daudzveidība”, kas 
veicina kultūru daudzveidību un cīnās pret rasismu. SALTO resursu centri nodrošina apmācības un 
resursus, lai veicinātu vairāk un kvalitatīvāku projektu iesniegšanu programmai JD šajās prioritārajās 
jomās.  
 
Tā kā abi šie SALTO resursu centri strādā pret diskrimināciju un izslēgšanu (balstoties uz 
sociālekonomiskiem apstākļiem, etnisko izcelsmi, reliģisko un kultūras piederību, invaliditāti, seksuālo 
orientāciju, ģeogrāfisko izolāciju, izglītības līmeni...), tie nolēma sadarboties un noorganizēt četras 
apmācības par to, kā padarīt jaunatnes darbu „iekļaujošāku” un respektējošāku „daudzveidību”. Šīs 
apmācības palīdzēja organizēt Beļģijas, Čehijas, Maltas un Zviedrijas programmas „Jaunatne darbībā” 
nacionālās aģentūras (vai viņu partneri). 
 
Programma JD var būt ļoti noderīga cīņā pret rasismu un izstumšanu (vairāk informācijas par to 
iepriekšējās SALTO iekļaušanas un daudzveidības apmācībās – www.SALTO-YOUTH.net/TCinclusion; 
www.SALTO-YOUTH.net/TCdiversity), tomēr tieši ikdienas jaunatnes darba prakse nosaka to, cik lielā 
mērā jauniešu organizācijas un jaunatnes pakalpojumi „dažādiem” jauniešiem ir pieejami.  
 
Šis buklets soli pa solim palīdz izprast iekļaušanu un dažādību starptautiskos jaunatnes projektos un 
vietējā jaunatnes darbā. Tas nodrošina visus, kas strādā ar jauniešiem ar konkrētiem instrumentiem 
un idejām, lai padarītu projektus un jaunatnes darbu iekļaujošāku, piekļūstot daudzveidīgākām 
mērķgrupām. Tieši tāpat tas var iedvesmot arī politikas veidotājus pievērsties sociālajai iekļaušanai un 
novērtēt daudzveidību sabiedrībā.   
 

 Tāpat kā četrās līdzīga veida SALTO „Iekļaušana” & „Kultūru daudzveidība” apmācībās, kas 
tika organizētas 2005. gadā, arī šis buklets ne tikai sniedz iespēju labāk izprast tematiu, bet 
arī nodrošina ar instrumentiem darbībai. Vairāk par notikušajām apmācībām: www.SALTO-
YOUTH.net/IDmodules  

 
Komanda, kas bija iesaistīta apmācībās, arī šīs publikācijas ietvaros palīdzēs izsekot dažādiem 
tematiem, kas saistīti ar iekļaušanu un daudzveidību. Mūsu mērķis ir dalīties ar pieredzi no 
apmācībām ar plašāku publiku, lai no tām gūtu ne tikai 100 tajās tieši iesaistītie jaunatnes darbinieki, 
bet arī Eiropas jaunatnes sektors kopumā (jaunatnes darbinieki, jaunieši, politikas veidotāji, utml.). 
Ceram, ka daudzi no jums rūpīgi iepazīsies ar šīs publikācijas saturu, iedvesmosies no tās un nākotnē 
izmantos to savā darbā.  
 
Īsumā, mēs ceram, ka šis buklets ļaus jaunatnes darbiniekiem aktīvāk darboties sociālās iekļaušanas 
un daudzveidības jomā, caur jauniešu iniciatīvas projektiem vai līdzīgām aktivitātēm palielinot iespēju 
VISIEM piekļūt un iesaistīties jaunatnes darbā un projektos. 
 



 Šo bukletu ir izveidojuši: SALTO 
Jaunatnes resursu centrs 
„Iekļaušana” un SALTO Jaunatnes 
resursu centrs „Kultūru 
daudzveidība”. Buklets ir daļa no 
„Iekļaušana visiem” sērijas 
publikācijām.  

 To par brīvu var lejupielādēt 
tīmekļa vietnē:  
www.SALTO-YOUTH.net/Diversity 
www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUKLETA STRUKTŪRA UN LIETOTIE TERMINI  
Bukletā iekļautie materiāli ir, galvenokārt, domāti, lai veiksmīgāk strādātu ar iekļaušanas un 
daudzveidības jautājumiem, tomēr tos var izmantot arī plašākā kontekstā. Buklets piedāvā dažādus 
instrumentus, metodes un ieteikumus, kas var noderēt dažādos kontekstos un dažādām mērķgrupām. 
 
Secībā, kādā savietoti materiāli ir balstīta uz struktūru, kas tika izmantota četrām iekļaušanas un 
daudzveidības apmācībām, ko organizēja SALTO Jaunatnes resursu centrs „Iekļaušana” un „Kultūru 
daudzveidība”. Tādēļ, balstoties uz bukleta saturu, varētu izveidot veselas apmācības, tomēr 
atsevišķas daļas var lietot arī kā neatkarīgas apmācības sastāvdaļas. 
 
Lai gan izveidotās metodes bija domātas galvenokārt programmas „Jaunatne darbībā” galvenajai 
mērķgrupai: jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, tās var piemērot dažādām vecuma grupām. Šī 
iemesla dēļ visus, ar ko šīs aktivitātes varētu realizēt publikācijas ietvaros sauksim par „dalībniekiem”.  
 
Komanda, kas ir veidojusi šo publikāciju sastāv no 4 apmācītājiem un SALTO koordinatoriem. Šī 
bukleta ietvaros atsauksimies uz sevi kā „komandu”.  
 
Mēs vēlētos pateikties visiem dalībniekiem, kas piedalījās apmācībās un kas, tāpat kā mēs paši, bija 
„izmēģinājumu trusīši”, kas ļāva mums pārbaudīt metodes un instrumentus, kas iekļauti šajā 
publikācijā. Šie eksperimenti ar izvērtēšanu un dažos gadījumos ieteikumiem uzlabojumiem ir 
palīdzējuši mums nākt klajā ar uzticamām un pārbaudītām metodēm un instrumentiem. 
 
Izvēloties izmantot kādu no aktivitātēm, kas iekļautas šajā bukletā jūs radīsiet mācīšanās iespējas, 
tiem, kas piedalīsies šajā aktivitātē. Visus, kas vadīs kādu no aktivitātēm, ko piedāvājam, mēs sauksim 
par „apmācītājiem” (neatkarīgi no tā vai viņiem oficiāli būs šāds statuss), jo šo aktivitāšu galvenais 
mērķis ir mācīšanās. Neatkarīgi no tā, vai esat profesionāli vai brīvprātīgi jaunatnes darbinieki, 
sociālais darbinieki, skolotāji, jaunieši, brīvprātīgie, profesori vai filozofi – mēs sauksim jūs par  
„apmācītājiem”.  
 
Vairāk informācijas par to kā pielāgot metodes savām aktivitātēm atradīseti tā saucamajā „T-Kit” par 
apmācību pamatelementiem, ko var lejupielādēt tīmekļa vietnē: www.youthpartnership.net vai 
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox  
 



Bukletā atradīsiet arī „ieteikumus” un citātus „viela pārdomām”, ko mēs uzskatām par noderīgiem un 
interesantiem. Ērtības labad, visas aktivitātes un uzdevumi tiek ielikti rāmī. 
 
Apmācību laikā mums bija svarīgi paplašināt dažādības/daudzveidības jēdzienu un pielāgot to 
kontekstam un videi, kur mēs strādājām. Šajā publikācijā ir ievietotas dažas bildes, kas to ilustrē. 
Atcerieties, ka cilvēki mācās atšķirīgos veidos un ar dažādiem līdzekļiem, un vizuālās bildes ir viens no 
svarīgākajiem veidiem daudziem no cilvēkiem, lai efektīvi uztvertu informāciju.  

 
 

 
VEICINOT IEKĻAUŠANU UN DAUDZVEIDĪBU  
Kur es „iederos”? Vai es „piederu” kādai grupai? Īsumā – vai es esmu „iekšā” vai „ārā”? 
 
Iekļaušanas un daudzveidības jautājumiem var pieiet un tos piedzīvot dažādos veidos. Tomēr katram 
cilvēkam ir apzināties, kur viņš atrodas attiecībā uz šiem jautājumiem un kā viņš šajā sabiedrībā jūtas. 
Ir jāapzinās, vai mēs sevi redzam tik dažādos kontekstos kā kultūra, statuss, izglītība, ekonomiskā 
situācija, seksualitāte, mobilitāte un daudzos citos. 
 
Runājot par dažādām „iekļaušanas” un „daudzveidības” definīcijām, ir divi vienojošie elementi. Tie, 
protams, ļoti vienkāršo diskusiju, tomēr, pirmkārt, ir svarīgi zināt, cik lielā mērā kāds ir „iekšā” vai 
„ārā” un, otrkārt, kāds ir process un veids, lai šo stāvokli izmainītu. Domājot par iekļaušanu un 
dažādību, ir svarīgi uzsvērt arī to, cik nozīmīgas var būt atšķirības, kādi ir var būt ieguvumi no dažādām 
pieredzēm dzīvē un cik liela loma ir indivīda integritātei. Arī tādi vārdi kā „pieejamība”, līdzdalība” un 
„potenciāls” ir būtiski. Tomēr daudziem jaunatnes darbiniekiem svarīgākais ir pamatjautājums par to, 
kā es, jaunatnes darbinieks, un kā viņi, jaunieši, redz un izjūt jauniešu sociālo situāciju: cik lielā mērā 
jaunieši ir „iekšā” vai „ārā”, un kā mēs to varam izmainīt? 
 
Apmācībās un mūsu ikdienas darbā ir būtiski arī izprast, kurā mirklī, lai sākam ķerties klāt iekļaušanas 
un daudzveidības jautājumiem? Mēs esam izvēlējušies uzsākt diskusiju par to balstoties uz mūsu 
kopējo pieredzi, kas mums visiem ir līdzīga un palīdz izprast iekļaušanas un daudzveidības sociālo 
dinamiku. Šajā kontekstā ir būtiski atbildēt uz jautājumu, kāda ir mūsu pieredze izstumjot cilvēkus, ko 
uzskatām par atšķirīgiem no sevis? 
 
Mēs uzskatām, ka tas ir labs sākuma punkts, ja gribam nokļūt galamērķī, kur atšķirības nav individuālā 
piepildījuma un sociālo iespēju barjera. Tomēr, tikai izprotot mūsu pašu lomu veicinot sociālo 



izslēgšanu vai iekļaušanu mēs varam mēģināt atrast veidus, kā veicināt dažādu grupu iekļaušanu. Šādā 
veidā mēs varam vieglāk izmainīt apstākļus, kas rada izslēgšanu, un veicināt apstākļus, kas veicina 
iekļaušanu. 
 

 

 
Aktivitātes un uzdevumi šajā bukletā būs kā norādes ceļa malā, kas var tikt interpretēti arī kā atskaites 
punkti tavā personiskajā dzīves ceļā. Apmācības maršruts sākas ar skatu uz sevi kā indivīdu un beidzas 
ar to, ka atklājam, kā ietekmējam citus. Tātad – mēs virzāmies no personiskā uz sociālo. 
 

1. Pirmā norāde ceļa malā ir „Kas es esmu? Identitāte” (12. lpp.). Šajā sadaļā mēs atklāsim savu 
individuālo identitāti un jautāsim – kas es esmu? Centīsimies saprast, kas mūs veido un no kā 
sastāvam. 

2. Uz otras norādes ir rakstīts „Es un citi” (34. lpp.). Šajā sadaļā mēs aplūkosim saistību starp to, 
kas es esmu un to, kādas ir manas attiecības ar citiem. „Citi” ir visi, kas neesmu es pats, un 
tādēļ atšķirīgi no manis – tās ir manas attiecības ar sabiedrību.  

3. Sasniedzot trešo norādi mēs redzam uzrakstu „Iekļaušana un daudzveidība” (58. lpp.). Šeit 
mēs balstāmies uz līdzšinējiem ceļojuma atklājumiem un jautājam sev, kāda ir iekļaušanas un 
dažādības būtība mūsu sabiedrībā. Kā tas ir saistīts ar mūsu izpratni par savu identitāti un 
saikni ar apkārtējiem, ko mēs ar to saprotam un, kādēļ mums pēc tā jātiecas?   

4. Visbeidzot, pie norādes „Nākotnes darbības” (80. lpp.) mēs atklājam praktiskos jaunatnes 
darba instrumentus un metodes, ko varam izmantot, lai nodrošinātu lielāku iekļaušanu mūsu 
sabiedrībā.  

 
Visu garo ceļu mēs iedomājamies, ka ir kāds neredzams pavediens, kas savieno dažādas pieturas, kas 
palīdz nonākt no izstumšanas līdz iekļaušanai un, kas ļauj sasniegt sabiedrības galamērķi – veiksmīgi 
dzīvot kopā daudzveidīgā sabiedrībā. Viss ir savienots ar šo pavedienu, ne tikai norādes un 
pieturpunkti, bet arī instrumenti un metodes, ko lietojam pa ceļam, lai sasniegtu šo mērķi.  
 



 

 
 

 



KAS ES ESMU? IDENTITĀTE 

Kas es esmu? – šis ir sākuma punkts mūsu ceļojumam uz iekļaušanu un daudzveidību.  
 
Izstumšana parasti balstās uz faktu, ka cilvēki ir atšķirīgi, tomēr mēs varam būt dažādi tik daudzos 
veidos. Dažreiz mēs esam acīmredzami atšķirīgi, tomēr bieži vien ir grūti izprast, kas tieši padara mūs 
„īpašus” vai tādus kā „kā pārējie”. Tādēļ ir svarīgi izprast, kas īsti ir identitāte un kas mēs paši esam. 
Tikai tad, kad esam izpratuši, kas esam un no kurienes nākam, mēs varam sākt analizēt, kā mūsu 
identitāte ietekmē mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. 



 

Ko nozīmē vārds identitāte? 
Vārdnīcas sniedz divus atšķirīgus izskaidrojumus. No vienas puses, identitāte apzīmē būtiskas iezīmes, 
kas raksturo kādu cilvēku un padara to atšķirīgu no citiem – tas ir īpašību kopums, kas pieder kādam 
konkrētam cilvēkam („identitātes karte”). No otras puses, identitāte attiecas arī uz „līdzīgumu” – uz 
faktu, ka esam tādi paši vai līdzīgi (identiski) citiem.  
 
Secinājums: identitāte ir tas, kas mūs atšķir no citiem UN arī tas, kas padara mūs līdzīgus.  
 
     Encarta.msn, Merriam-Webmaster.com  
 
Mēs ticam, ka iekļaušana un daudzveidība sākas individuālā līmenī, kad sevi iepazīstam. Apzinoties, 
kas esam, ir vieglāk ieraudzīt un nodefinēt, kas mums ir kopīgs ar citiem un kas atšķirīgs. Tā kā mēs 
strādājam ar jauniešiem un vēlamies, lai arī viņi nonāktu pie līdzīgiem atklājumiem, ir svarīgi, lai mēs 
no sākuma izdarām to PAŠI. 
 

 Ieteikums  
Diskutējot par identitāti, iesakām visu laiku paturēt prātā, kā jūs kā jaunatnes darbinieki un apmācītāji 
varētu iesaistīt jauniešus šādā procesā, izmantojot informāciju, uzdevumus un dažādas metodes. Šīs 
aktivitātes var adaptēt un īstenot arī ar savas organizācijas valdes locekļiem, vecākiem, citiem 
cilvēkiem... 
 

 
ATKLĀJOT SEVI 
 
Ir daudzi veidi, kā sevi izzināt: caur meditāciju, pašizvērtējuma anketām, sarunām ar citiem, teātri u.c. 
Jūs varat vai nu ielūkoties sevī paši, vai arī izmantot citus cilvēkus kā spoguli, kas parāda, kādi esat. 
SALTO ID apmācībās pirms mijiedarboties ar citiem mums bija pietiekami daudz laika, lai aizdomātos, 
kas esam mēs paši.    
 

BRĪDIS AR SEVI 
Šī aktivitāte sniedz iespēju dalībniekiem apzināti veltīt laiku tam, lai identificētu un izprastu, kas veido 
viņu identitāti. Paredziet tam aptuveni 40 minūtes (ieskaitot 10 minūtes pašrefleksijai).  
 
Aiciniet dalībniekus doties ārā (pludmalē, mežā,...) vai kādā citā relaksējošā vidē. Iepazīstiniet viņus ar 
aktivitātes mērķiem. Varat izstāstīt, ka strādāsiet ar identitātes jēdzienu, mēģinot to savienot ar 
iekļaušanas un daudzveidības jautājumiem. 
 
Palūdziet katram dalībniekam atrast mežā vai pludmalē ērtu vietu atstatus no citiem un apvilkt sev 
apkārt iedomātu apli, lai 10 minūtes (bez traucēšanas) padomāt par to, kas viņi ir un kā uztver sevi.  
 
Jūs varat ieteikt dažus jautājumus, kas palīdzētu pašrefleksijas procesā: 
- Kas tevi padara par tādu cilvēku, kāds esi? 
- Kā tu sevi raksturotu? 
- Kāda pieredze saistībā ar iekļaušanu un daudzveidību ir bijusi tev nozīmīga, lai kļūtu par cilvēku, kas 
esi šodien? 
- Kādās situācijās tu parasti jūties iekļauts un/vai izstumts? 
- Kā tu šajā konkrētajā mirklī jūties? 
- Kas tev liek justies komfortabli? Kas tev liek justies nekomfortabli? 
 
Pēc 10 minūtēm dodiet ziņu dalībniekiem (svilpjot, mājot ar rokām...), ka ir laiks sanākt kopā. 
 



 
Pašrefleksija par to – kas es esmu? 

 
Kopsavilkums 
Nav daudz cilvēku, kas apzināti reflektē par sevi – apstājas, sastingst, tiek galā ar klusumu, jūtas saistīti 
ar šo vietu un laiku, jūt savus sirdspukstus un spēj ieskatīties sevī.  
 
Daži jautājumi kopsavilkumam: 
- Vai tas bija viegli vai grūti? Kādēļ? 
- Vai tas bija savādi? Kādēļ?  
- Kas bija visvieglākais par ko domāt? Kas bija visgrūtākais? 
- Kādi varētu būt ieguvumi no domāšanas par sevi? 
 

∗ Ieteikums 
Jaunieši varētu jokoties un speciāli boikotēt situācijas, kad uzmanība jāvērš pašiem uz sevi. Kad veicat 
šo uzdevumu, pārliecinieties, ka grupā valda mierīga un uz uzticību vērsta atmosfēra, lai cilvēki justos 
brīvi dalīties ar savām pārdomām. Nespiediet nevienu to darīt, ja viņi nejūtas komfortabli. Ir svarīgi 
pietiekami izskaidrot, kādēļ šī aktivitāte tiek veikta.  
 

 
Ir ļoti noderīgi atrast laiku refleksijai mūsu ikdienas rutīnā. Tas sniedz iespēju cilvēkiem paskatīties uz 
savu dzīvi no cita skatu punkta. Parasti cilvēki dzīvo nemaz neaizdomājoties, kas viņiem šķiet svarīgi. 
Aktivitāte, kad dalībniekiem tiek sniegta iespēja pabūt ar sevi, var tikt izmantota, lai parādītu, cik 
būtiska ir pašrefleksija un atklātu daudz ko par sevi: kas mēs esam, kas mums šķiet būtisks. Lai kādas 
metodes arī tiktu izmantotas, gan jums kā jaunatnes līderiem, gan arī jauniešiem pēc aktivitātēm 
vienmēr ir vērtīgi paredzēt laiku tam, lai atskatītos uz notikušo, izprastu, kā esam jutušies un kā 
vērtējam savas darbības. Tas palīdz labāk reaģēt uz vajadzībām un, ja nepieciešams, ieviest izmaiņas.  
 
Cits veids, kā analizēt savu identitāti un dalīties ar rezultātiem ar apkārtējiem ir – vizualizēt dažādus 
savu identitāti veidojošos elementus, uzrakstot vai uzzīmējot tos uz papīra. Kad tas ir izdarīts, ir ļoti 
interesanti dalīties ar šiem rezultātiem ar citiem cilvēkiem, lai redzētu, kā viņi to uztver. Mijiedarbība 



ar citiem ir kā  spogulis, kas parāda to, kā mēs tiekam uztverti. Tas ne vienmēr saskan ar to, kā mēs 
paši sevi redzam.  
 
Turpinājumā ir radoša aktivitāte, kas ļauj dalībniekiem dalīties ar elementiem, kas raksturo viņu 
identitāti un uzsākt diskusiju par to, kas ir viņu būtības pamatā.  
 

ID T-KREKLS 
Radošs veids, kā identificēt un „piefiksēt” elementus, kas veido katra identitāti.  
 
Šo uzdevumu var veikt atsevišķu aktivitāti vai arī kā turpinājumu uzdevumam „Brīdis ar sevi”.  
 
Palūdziet dalībniekiem piefiksēt uz papīra svarīgus savas identitātes elementus. „Kādi elementi padara 
jūs par cilvēku, kāds esat šodien?” Dodiet dalībniekiem iespēju individuāli par to padomāt 15 minūtes 
un uzrakstīt vai uzzīmēt to cilvēka izskata formā. Pieraksti tiek veikti tikai personiskām vajadzībām un 
nav jārāda nevienam citam. 
 
Daudzi jaunieši nēsā t-kreklus, lai parādītu, kas viņi ir (piemēram, mūzikas grupu, apģērbu zīmolu, 
karogu, simbolu utml. fani). Mēs gribētu ik vienam dalībniekam izveidot līdzīgu simbolisku t-kreklu. 
Kad dalībnieki ir beiguši domāt par identitāti veidojošajiem elementiem, palūdziet viņiem pārnest 
savas idejas simboliskā un radošā veidā uz tukšiem „ID t-krekliem”, izmantojot dažādus materiālus.  
Piemēram, ja būt par sievieti vai vīrieti ir būtiska viņu identitātes daļa, viņi var pielīmēt, piespraust, 
piešūt vai uzzīmēt vīrieša vai sievietes zīmi uz sava t-krekla. Kā piemēru, tu vari parādīt savu ID t-
kreklu. 
 
Nepieciešamie materiāli: 
- tukšs t-krekls ik vienam dalībniekam (jūs varat iepriekš palūgt, lai visi paņem no mājām sev vecu t-
kreklu, vai arī nopērciet t-kreklus bez uzdrukas un zīmējumiem), 
- pietiekami daudz materiālu simbolu veidošanai (audumi, lentītes, gumijas, diegi...) dažādās krāsās, 
ko piestiprināt t-krekliem vai audumu apzīmējošie flomāsteri vai krāsas, 
- piederumus ar kuru palīdzību izgriezt un piestiprināt materiālus t-kreklam: šķēres, piespraudes, 
šūšanas piederumus, „lipekļus”, auduma līmi, skavotāju, utml. 
 
T-kreklus var izveidot tik stilīgus, cik pašiem gribās. Tas atkarīgs arī no cilvēku prasmēm, pieejamajiem 
materiāliem (finansējuma) un laika. Jo t-krekls būs izdevies foršāks, jo lielāka iespējamība, ka cilvēki ar 
to leposies un paturēs. Svarīgi, lai T-krekli tiktu nēsāti ne uzreiz pēc to pabeigšanas, bet arī vēlāk. 
 

        
               Veidojot ID t-kreklus       Nēsājot ID „gara darbus” 

 

∗ Ieteikums 
Vienmēr pielāgojiet aktivitātes savai mērķgrupai. Ja grupai patīk ielu māksla, iespējams, jums labāk 
būtu zīmēt grafiti uz t-krekliem, ja strādājat ar akliem vai vājredzīgiem jauniešiem, svarīgi būtu veidot 
t-krekla simbolus ar reljefu, bet, ja strādājat ar biznesa cilvēkiem, varat palūgt, lai viņi apzīmē 
kaklasaites. 

 



IEDZIĻINĀŠANĀS GRUPAS 
Kad dalībnieki ir pabeiguši savus ID t-kreklus, palūdziet viņiem tos uzvilkt, lai visi citi tos redzētu. Tas 
ļauj labāk apskatīt un izprast, kas citiem irr svarīgi. Šī aktivitāte ir domāta tam, lai dalītos un 
izskaidrotu citiem, kādi elementi veido katra dalībnieka identitāti (caur T-kreklu), un diskutēt par 
vērtībām un uzskatiem. Ir svarīgi vienam otru cienīt, un nav nepieciešamības atklāt lietas ar ko 
dalībnieki nevēlas dalīties.  
 
Šai aktivitātei būtu svarīgi izveidot relaksējošu un patīkamu atmosfēru. Var satumsināt gaismu darba 
telpā, iedegt sveces (ja tas ir atļauts), vai arī nodrošināt paklājus un spilvenus sēdēšanai uz zemes, 
iededzināt vīraku un arī citos veidos panākt, ka atmosfēra ir draudzīga. Galvenais, lai dalībnieki justos 
ērti dalīties ar saviem uzskatiem un domām. Iekārtojiet telpu tā, lai var izveidot vairākas apakšgrupas 
– ar 4-5 cilvēkiem katrā.  
 
Uzdevumu ir svarīgi nesasteigt. Lai tam būtu pietiekami daudz laika, iesakām tam paredzēt vismaz 
vienu stundu.  
 
Iedaliet dalībniekus mazākās grupiņās – pa 4-5 cilvēkiem katrā. Sagatavojiet viņiem vietu dažādos 
telpas stūros uz spilveniem vai ap svecēm. Grupām tiks uzdoti 4 jautājumi – katru reizi pa vienam. 
Grupā būs jādiskutē par tiem, un katram dalībniekam būs iespēja izteikties. Katram jautājumam būs 
veltītas 15 minūtes.  
 
- Ko nozīmē mana t-krekla simbols? 
- Kas man patīk – par ko es iedegos? 
- Par ko esmu skaudīgs vai greizsirdīgs? 
- Par ko es varētu nogalināt? 
 
Apmācītājs var apstaigāt grupas, lai pārliecinātos, cik ātri grupas izrunā jautājumus. Atkarībā no 
grupas ritma nākamos jautājumus var uzdot arī ātrāk vai vēlāk. Izdomājiet arī dažus papildjautājumus 
gadījumā, ja dažas grupas beidz ātrāk kā pārējās – esiet elastīgi. 
 
Mūsu pieredze rāda, ka runājot par t-krekliem ir vieglāk dalīties ar personisko informāciju nekā tiešā 
veidā runājot par sevi. Ir ļoti svarīgi veikt šīs aktivitātes kopsavilkumu, lai sniegtu dalībniekiem iespēju 
izteikt vārdos visas spēcīgās emocijas, ko viņi izjutuši pēdējo aktivitāšu gaitā. Daži ieteikumi 
jautājumiem:  
 
- Kā jutāties, kad vajadzēja iedziļināties sevī un domāt par savu identitāti? 
- Vai atklājāt par sevi un citiem lietas, ko nezinājāt? 
- Ko varat secināt par savu identitāti? Kas un kāda tā ir? 
- Kāda loma ir identitātei saskarē ar citiem cilvēkiem? 
 



 
Sveces mājīgas atmosfēras radīšanai 

 
Šo aktivitāšu turpinājumā jūs varat lūgt dalībniekus izdekorēt savas istabas ar t-krekliem, un izveidot 
„ID galeriju”, par ko varētu priecāties turpmāko dienu laikā.  

 
IDENTITĀTES ATTĒLI 
Lai apjaustu, kas mums katram ir svarīgi, ir būtiski domāt par savu identitāti un dalīties ar savām 
pārdomām ar citiem. Tomēr, lai to labāk izprastu, noderīgi ir arī uzzināt teoriju par identitāti. Ir 
izstrādāti daudzi modeļi, lai aprakstītu un izskaidrotu (kultūras) identitātes būtību. Klasiskākie no tiem 
ir sīpola un kultūras aisberga modelis.  
 
Tu, protams, vari iepazīstināt dalībniekus ar šiem abiem teorētiskajiem modeļiem prezentācijas veidā, 
vai, ja vēlies to izdarīt dinamiskāk un interesantāk, arī izmantot kādu no metodēm, kas aprakstītas 
turpmāk (atkarībā no tā, cik grupa ir atvērta). Pēc teorijas izskaidrošanas tu vari palūgt dalībniekus 
apdomāt, kā šie modeļi attiecas uz viņu dzīvi un identitāti. 
 

IDENTITĀTES SĪPOLA MODELIS 
Tu varētu uzaicināt Šreku, kas ir labi zināms animācijas filmu tēls daudziem jauniešiem, lai izskaidrotu 
identitātes sīpola modeli savai auditorijai. Filmas laikā (6. sadaļa, 00:25:14-00:27:45) Šreks izskaidro 
identitātes konceptu izmantojot metaforu par sīpolu ar daudz slāņiem. 
 
Nepieciešamie materiāli: Šreka video vai DVD, DVD/video atskaņotājs un televizors vai projektors un 
ekrāns. Ja jums nav pieejams šis aprīkojums, jūs varat izmantot arī sarunas atšifrējumu (pieejams 
zemāk). Pat ja varat parādīt filmu, iesakām izdalīt dalībniekiem sarunas atšifrējumu, jo video ir ļoti 
ātrs.  
 
Šreka un ēzelīša sarunas atšifrējums (angļu valodā): 
Donkey: I don’t get it. Why don’t you just pull some of that ogre stuff on him (Lord Farquaad)? 
Throttle him, lay siege to his fortress, grind his bones to make your bread, the whole ogre 
trip. 
Shrek: Oh, I know what. Maybe I could have decapitated an entire village… and put their heads 



on a pike, gotten a knife, cut open their spleen and drink their fl uids. Does that sound good 
to you? 
Donkey: Uh, no, not really, no. 
Shrek: For your information, there’s a lot more to ogres than people think. 

Donkey: Example? 

Shrek: Example? Okay, um, ogres are like onions. 

Donkey: [Sniffs] They stink? 
Shrek: Yes… No! 
Donkey: They make you cry? 
Shrek: No! 
Donkey: You leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs. 
Shrek: No! Layers! Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it? 

We both have layers. [Sighs] 
Donkey: Oh, you both have layers. Oh. [Sniffs] You know, not everybody likes onions. Cake! 
Everybody loves cakes! Cakes have layers. 
Shrek: I don’t care… what everyone likes. Ogres are not like cakes. 
21 
Donkey: You know what else everybody likes? Parfaits. Have you ever met a person, you say, “Let’s 
get some parfait,” they say, “No, I don’t like no parfait”? Parfaits are delicious. 
Shrek: No! You dense, irritating, miniature beast of burden! Ogres are like onions! End of story. 
Bye-bye. See ya later. 
Donkey: Parfaits may be the most delicious thing on the whole damn planet. 
 
Iesakām izmantot šo fragmentu no filmas, lai ilustrētu sīpola modeli (varat uzzīmēt vai jau iepriekš 
sagatavot sīpola modeli). Arat arī kopīgi uzzīmēt kāda dalībnieka sīpola modeli un palūgt, lai dalībnieki 
uzzīmē savu identitātes sīpola modeli, pieminot visus slāņus, kas viņiem ir svarīgi: mazāk svarīgie būtu 
ārpusē, bet vissvarīgākie iekšpusē.  
 

     
Mēs visi esam sīpoli ar dažādiem slāņiem 

 

Lai uzsāktu diskusiju, varat izmantot šādus jautājumus: 
- Vai jums kādreiz ir gadījies tā, ka esat bijis ierobežoti tikai kādā vienā slānī? Kas notika? Kā jūs 
reaģējāt? Ko vēl jūs varējāt darīt? 
- Vai iedalījums starp dažādiem jūsu identitātes slāņiem ir skaidri izteikts? Kādas tam ir sekas? 



- Vai identitātes slāņi vienmēr saglabājas tādi paši vai arī tie mainās? Vai ir nepieciešams, ka tie paliek 
tādi paši? Kādas ir priekšrocības un trūkumi? 

 
Šīs aktivitātes mērķis ir palielināt dalībnieku izpratni par to, ka katra cilvēka identitāti veido dažādi 
elementi un, ka tā ir unikāla. Dažreiz cilvēki mēdz koncentrēties uz vienu identitātes elementu (bieži 
atšķirīgu) un ar to izskaidrot uzvedību, kaut gan personība sastāv no daudz vairāk elementiem. Ir 
negodīgi un neērti būt ieslogotam kādā konkrētā identitātes daļā.  
 
Piemēram: tumšas ādas krāsas puisis ir labs dejotājs. Tas nav saistīts ar viņa etnisko un kultūras 
izcelsmi, vēl mazāk ar viņa ādas krāsu, bet pilnīgi noteikti tas ir saistīts ar personiskajām interesēm un 
prasmēm. Iespējams, ka tas ir saistīts ar viņa profesiju (ja viņš ir dejotājs vai horeogrāfs) vai ģimeni un 
draugiem (kas dejo), utml. 
 

 Lūk, cits veids kā izskaidrot identitāti – aisberga modelis. 
 

 
Tāpat kā ar sīpola modeli, jūs varat palūgt dalībniekiem uzzīmēt savu aisberga modeli, kas apzīmētu 
atšķirības ar citiem cilvēkiem vai kultūrām. Daži jautājumi: 
- Kādi aisberga modeļa elementi padara jūs atšķirīgus no citiem cilvēkiem? 
- Vai šie elementi ir redzami (vai tie atrodas virs vai zem ūdens)? 
- Kā jūs varat novērot un atklāt šīs atšķirības (it īpaši, ja tās ir neredzamas, piemēram, vērtības, 
pieejas,...)? 
- Ko jūs varat darīt, lai šīs kultūru atšķirības būtu skaidras?  

 
 Vairāk par kultūras modeļiem un to ietekmi uz jaunatnes darbu Eiropas Padomes un Eiropas 

Komisijas Partnerības publikācijā par starpkultūru mācīšanos „Training-Kit on Intercultural 
Learning”. To bez maksas var lejupielādēt tīmekļa vietnē www.youth-partnership.net vai  
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox 

 
UZRVERE & PĀRPRATUMI 
Uztvere ir ierobežots process, jo mūsu izjūtas un mūsu atmiņa ir ierobežoti. Mums nav kapacitātes 
visu zināt un visu piedzīvot. Mēs nepārtraukti saņemam neskaitāmus stimulus – pasaule ir liela un 
sastāv no neskaitāmiem elementiem, tomēr mēs spējam uztvert tikai mazu daļu no realitātes. Mēs 
varam paturēt atmiņā vēl mazāku daļu no tā visa! 
 
Pirmais saskares punkts starp ārpasauli un mums pašiem ir mūsu sajūtas un maņas spējas, tomēr arī 
tās var būt mānīgas un ierobežotas. Mēs varam tikai spekulēt par to, kāda ir pasaule. Mēs nekad 
nevaram to sajust tādu, kāda tā īstenībā ir: nav iespējams to pilnībā sajust un sataustīt (mūsu taustes 
izjūtas ir ierobežotas), saredzēt (mūsu redze ir ierobežota), sadzirdēt (mūsu dzirde ir ierobežota), 



sajust tās smaržu (mūsu smaržas izjušanas spējas ir ierobežotas) un pilnībā izgaršot (arī mūsu garšas 
spējas ir ierobežotas).   
 

Uztveres uzdevumi 
Izlasiet sekojošo tekstu (angļu valodā): 

       A 

    BIRD 

  IN THE 

               THE CAGE 

 

Kas tur ir rakstīts? Vai tekstā pamanījāt kaut ko savādu? 
 
Kamēr nepievērsīsiet tam īpašu uzmanību, daudzi cilvēki neievēros, ka viens no vārdiem ir uzrakstīts 
divreiz. Šādā veidā uztvere mūs pieviļ. Mums šķiet, ka visu redzam, tomēr redzam nepareizi.  
 
Burtu „f” uzdevums 
Līdzīgs uzdevums – izlasiet sekojošo teikumu (angļu valodā) un izskaitiet, cik reizes tiek lietots burts 
„f”: 
 Finished Files ar the Re- 

sult of Years of Scientif- 
ic Study Combined with the 
Experience of Many Years 

 
Cik burtus „f” jūs saskaitījāt? Daudzi cilvēki saskaita tikai 3, tomēr to ir vairāk. Tas ir tādēļ, ka mēs 
lasām ātri un vairāk koncentrējamies uz vispārīgo teikuma nozīmi un bieži aizmirstam mazos vārdus – 
tādus kā „of”. Tas nozīmē, ka neielaižam savā apziņā daļu informācijas.  
  

 
 Piemērs: redzam atšķirīgi 

Dažādi dzīvnieki uztver realitāti atšķirīgi: vieni redz tikai spožā dienas gaismā, citi tikai pilnīgā tumsā; 
daži redz no liela attāluma, citi tikai no dažiem centimetriem; daži jūt pasauli trīsdimensionāli, citi tikai 
divās dimensijās; daži redz krāsaini, citi uztver tikai vibrācijas un elektriskos laukus.  
 
Savādi, ka taureņi spēj sajust garšu ar kājām un suņi redz tikai melnbalti. Ir tikai viena realitāte, bet 
katra suga „redz” to atšķirīgi. Tieši tāpat, kaut gan ir tikai viena realitāte, dažādi cilvēki to redz 
atšķirīgi.  
 
Apzinoties, ka mūsu uztvere ir ierobežota, jaunieši (un arī jūs un jūsu kolēģi) labāk izpratīs, ka tas ko 
viņi redz nav 100% realitāte. Tas var būt labs sākums, lai „raktu” dziļāk un uzzinātu, kas ir viņu 
vērtējumu un aizspriedumu pamatā. Vai mēs redzam/ dzirdam/ izjūtam smaržu/ izgaršojam/ sajūtam 
pareizi? 
 

UZTVERE & IDENTITĀTE 
Identitāte ir tas, kas mūs vieno ar citiem cilvēkiem un grupām (piederība, kultūra, ģimene, vērtības, ...) 
un arī tas, kas mūs padara atšķirīgus (personība, piederības izjūtu kopums, ...). Identitāte nosaka to, kā 
uztveram apkārtējo pasauli – kas esam un no kurienes esam.  
 
Dažreiz, bet ne vienmēr mēs mēdzam uztvert lietas līdzīgi kā cilvēki no tās pašas grupas. Tomēr mūsu 
atšķirīgo izpratni veicina arī tas, ka esam atšķirīgas personības. Šīs pretrunas var novest pie 
nopietniem pārpratumiem un nesaprašanām. Tādēļ ir svarīgi, lai jaunieši apzinātos, ka cilvēkiem var 
būt atšķirīga izpratne par lietām un, kā ar to tikt galā.  
 
Jau noskaidrojām, ka cilvēki „redz” un uztver pasauli atšķirīgi viens no otra. Viens no iemesliem tam ir 
mūsu fiziskās un mentālās atšķirības. Mums ir atšķirīgas spējas – mēs varam būt ar redzes 
ierobežojumiem, tomēr dzirdēt un sajust smaržas labāk nekā pārējie. Cits iemesls tam ir kultūru 
atšķirības. Mēs esam audzināti un mācīti izvēlēties un interpretēt realitātes datus noteiktā veidā. 



Piemēram, mēs varam paskatoties uz suni „redzēt” mājdzīvnieku vai maltīti un paskatoties uz govi 
„redzēt” svēto dzīvnieku vai steiku vai hamburgeri.  
 
Lūk, daži uzdevumi, kas palīdz apzināties to, ka uztveram lietas atšķirīgi: 
 

CIK GARA IR VIENA MINŪTE? 
Palūdziet dalībniekiem piecelties un aizvērt acis. Kad dosiet signālu, visiem būs savās domās jāskaita 
sekundes. Kad, viņuprāt, viena minūte būs pagājusi, katrs drīkst klusībā apsēsties un attaisīt acis. 
Apmācītājam ir pulkstenis, kurš precīzi nosaka laiku, un viņš piefiksē, kad cilvēki apsēžas. Parasti ir 
diezgan liela atstarpe starp īsāko un garāko minūti.  
 
PASAULES KARTE 
Palūdziet dalībniekiem uzzīmēt uz papīra lapas pasaules karti. Kad viņi ir pabeiguši to darīt, palūdziet, 
lai viņi to salīdzina ar citiem dalībniekiem un salīdzina ar īsto karti. Atkarībā no tā, no kurienes mēs 
katrs esam (vai kur esam dzīvojuši pirms tam), mēs droši vien uzzīmēsim precīzākas kartes no 
turienes, kuras mums ir pazīstamas. Šis uzdevums ir īpaši interesants, ja tajā piedalās jaunieši ar 
dažādu izcelsmi. Piemēram, ja jums grupā ir dalībnieki no Krievijas, ASV un Japānas, viņu kartes centrā 
visticamāk būs viņu valsts karte – nevis Eiropa.  
 
Kopsavilkums 
- Vai jūs aizmirsāt kādu valsti? Vai pieļāvāt kādu lielu kļūdu? Kuru pasaules daļu uzzīmējāt vislabāk? 
Kādēļ? 
- Vai uzdevuma rezultāti bija atšķirīgi cilvēkiem no dažādām valstīm vai kontinentiem, cilvēkiem ar 
invaliditāti, vīriešiem un sievietēm, ...? 
- Vai atšķirīga izpratne par 1 minūti un pasaules karti rodas no mūsu atšķirīgajām identitātēm? Kādēļ? 
- Ko mēs no šiem uzdevumiem varam secināt par uztveri? Vai varam runāt par pareizu un nepareizu 
uztveri? 
- Kā tikt galā ar atšķirīgu uztveri? 
 

 
 Viela pārdomām 

Alberts Einšteins varētu būt teicis tā: „Uzlieciet roku uz karstas krāsns, un tas šķitīs kā stunda. Sēdiet 
un stundu runājieties ar interesantu cilvēku, un tas jums šķitīs kā minūte. Tā ir relativitāte!” 
 
„Uztveršana” nozīmē veidot viedokli par citiem un visu, kas mums ir apkārt. Tas ir aktīvs process, kura 
laikā cenšamies izprast ienākošās informācijas būtību. Uztveršanas process notiek visu laiku un nekad 
neapstājas – kad vien mūsu apziņa ir nomodā, mēs uztveram. Prātam nav „ieslēgšanas” un 
„izslēgšanas” poga! Mums vienmēr ir viedoklis. Pat tad, kad to nemaz nevēlamies. 
 
Priekšrocība no tā visa ir tas, ka mēs nepārtraukti mācāmies no tā, kas mums ir visapkārt. Mēs 
mācāmies no pagātnes pieredzes, lai spētu paredzēt nākotni un rīkoties atbilstošāk. Problēma ir tā, ka 
mēs nepārtraukti veidojam stereotipus. Mūsu viedokļi balstās uz pagātnes pieredzi – uz to, ko esam 
iemācījušies no kultūras modeļiem un no personiskās pieredzes. Mēs mēdzam vispārināt un izteikt 
spriedumus. Mēs uztveram pasauli un veidojam spriedumus par to caur savām kultūras „brillēm”. 
 

 Vairāk uzdevumus par uztveri un kultūras identitāti atradīsiet SALTO Toolbox (www.SALTO-
YOUTH.net/Toolbox) un Izglītības resursu apkopojumā kampaņai „Visi dažādi, visi vienlīdzīgi” 
(www.alldifferent-allequal.info).   
 
SOCIALIZĀCIJA 
Kā rodas mūsu uztvere, vērtības, viedokļi un pieņēmumi? Tie veidojas dzīves laikā caur izglītību un 
caur pieredzi. Tā ir kā programmēšana, kas nosaka to, ka esam tieši tādi kā esam un nevis citādāki. Šo 
„programmēšanu” sauc par socializāciju. Tas ir process, kura laikā mēs pieņemam apkārtējās kultūras 
un sociālo grupu uzvedības modeļus. Tas ļauj mums veiksmīgi  funkcionēt kā kādas sociālās grupas 
locekļiem, tādēļ, ka iemācāmies izteikties tā, ka citi mūs saprot un interpretēt lietas līdzīgā veidā kā 
pārējie.  



  

Uzdevums, kas parāda kā socializācija darbojas 
Izkopējiet un palieliniet šo bildi uz liela papīra vai arī rodiet iespēju to parādīt ar projektoru.  

 
1. Palūdziet pusei no dalībniekiem aizvērt acis. Otrai pusei dalībnieku parādiet attēla horizontālo 

līniju ar burtiem A B C (aizklājiet 12 un 14). Ļaujiet viņiem to aplūkot tikai mirkli, un tad attēlu 
atkal paslēpiet.  

2. Tad lomas mainās, un palūdziet tai grupai, kas bija aizvēruši acis iepriekš, aplūkot attēlu, bet otrai 
grupai neskatīties. Rādiet tikai vertikālo līniju ar skaitļiem 12 13 14 (aizklājiet A un C). Ļaujiet 
viņiem to aplūkot tikai mirkli, un tad attēlu atkal paslēpiet. 

3. Šoreiz ļaujiet visiem skatīties, bet parādiet tikai attēla vidū esošo simbolu (aizklājiet A, C, 12 un 
14). Palūdziet visiem uzreiz pierakstīt uz lapiņām, ko viņi redz. Pēc tam pajautājiet, ko dalībnieki 
uzrakstīja uz lapiņām.  

 
Kopsavilkums 

• Ko jūs redzējāt? Vai tās bija atšķirīgas lietas? 

• Kādēļ atšķirīgas grupas (tās, kuras aiztaisīja acis dažādos mirkļos) redzēja atšķirīgas lietas? Daži 
redzēja burtu B, citi skaitli 13.   

• Vai līdzīgas situācijas gadās arī reālajā dzīvē? Piemēri? 

• Kādus secinājumus mēs varam izdarīt no šī uzdevuma?    

 
Uztvere ir atkarīga no tā, ko novērotājs ir pirms tam redzējis un ko iemācījies redzēt pirms tam. Ja mēs 
vienmēr esam redzējuši suni savas tantes klēpī, tas kļūst par mājdzīvnieku un mums nekad neienāktu 
prātā to ēst. Bet, ja bērnībā esam redzējuši suņus gaļas veikalā un uz sava šķīvja, mums visticamāk 
nebūs nekādu ētisku problēmu tos lietot pārtikā. 
 
Zinot kā socializācija darbojas, jauniešiem ir vieglāk izprast, ka cilvēki var būt „saprogrammēti” ļoti 
dažādos veidos. Ir skaidrs, ka dažādās situācijās cilvēki reaģē atšķirīgi. Jaunieši sāk apzināties, kas ir 
dažādība: ne visi ir tādi paši – vienādi.  
 
Tomēr, nevajadzētu iekrist arī pilnīga relatīvisma slazdā, kur viss var tikt akceptēts un attaisnots  – 
atkarībā no konteksta. Ir pamatvērtības, pie kurām turas lielākā daļa cilvēku: cilvēktiesības, cieņa, 
demokrātija, drošība, ... 
 

 Vairāk par cilvēktiesību izglītību uzzināsiet publikācijā „Kompass” (cilvēktiesību izglītības 
rokasgrāmata) un Compasito (bērniem draudzīga cilvēktiesību izglītības rokasgrāmata ārpusskolas 
aktivitātēm): www.coe.int/compass 
 
Cits secinājums, ko varam izdarīt ir tāds, ka paši jaunieši jau ne vienmēr ir atbildīgi un „vainīgi” par to, 
kā viņi reaģē saskaroties ar atšķirīgo (dažādām kultūrām, šķirām, rasēm, utml.). TOMĒR, ir jāizprot arī 



tas, ka socializācijas ir process. Tas, kā mēs uztveram pasauli un rīkojamies, laika gaitā mainās. 
Pamēģiniet salīdzināt mūsu dzīves un vērtības ar mūsu vecākiem un vecvecākiem vai cilvēkiem, kas 
dzīvojuši turpat, kur mēs pirms 100, 200 un 500 gadiem. Galvenais secinājums ir tāds, ka uztvere, 
uzvedība un vērtības laika gaitā mainās.  
 
 
UZTVERE UN JAUNIEŠI 
 
Kādēļ būtu jāstrādā ar jauniešiem un viņu uztveri? Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi jauniešiem un 
jaunatnes darbiniekiem (un visiem citiem) apzināties, ka mēs visi „valkājam atšķirīgu krāsu brilles”. Ir 
tikai loģiski, ka veids, kā mēs redzam un interpretējam lietas, var atšķirties no pārējo cilvēku uztveres, 
jo mēs esam citādi „saprogrammēti”. Tādēļ, atšķirības ir tikai un vienīgi normāla parādība! 
 
No otras puses mēs arī uzsveram, ka mūsu (un citu cilvēku) uztvere, vērtības un rīcība...rodas ar laiku, 
tādēļ ir iespējams, ka cilvēki laika gaitā mainās. Tas noved mūs pie secinājuma, ka nedrīkst cilvēkus 
„norakstīt” dēļ tā, ko viņi ir kādreiz izdarījuši. Ja viņi ir kādreiz nejutušies ērti esot kopā ar pārstāvjiem 
no citām kultūrām, cita dzimuma, seksuālās orientācijas vai ar cilvēkiem ar invaliditāti, tas nenozīmē, 
ka viņi tādi paliks vienmēr. Cilvēkiem piemīt spēja mainīties, un katrs cilvēks var strādāt ar sevi, lai 
kļūtu atvērtāks un spētu veiksmīgāk pieņemt atšķirības. Cilvēki var mainīties! 
 
Svarīga ziņa, kas ar jaunatnes darba palīdzību ir jānodod jauniešiem ir tas, ka, lai arī cilvēkiem ir 
dažāda pieeja dzīvei, neviens nevar dēļ tā tikt uzskatīts par labāku vai sliktāku cilvēku nekā citi. Mēs 
bieži vien domājam, ka veids kā mēs darām lietas ir vislabākais un pareizākais, kas nozīmētu, ka visi 
citi ir stulbi un mazvērtīgāki. Tomēr, viena kultūra nav labāka par citu – tās vienkārši piedāvā citas 
atbildes un risinājumus tiem pašiem ikdienas izaicinājumiem. Ja jaunieši spēj ieraudzīt lietas no 
dažādiem (no dažādu grupu) skatu punktiem, tas ne tikai paplašina viņu horizontu, bet ļauj izvēlēties 
piemērotākās atbildes uz jautājumiem no plašā risinājumu klāsta. Mācīšanās redzēt lietas no dažādām 
pusēm palīdz cilvēkiem kļūt radošākiem! 
 
Ja mēs zinām, ka dažādība ir neatņemama sabiedrības sastāvdaļa (no tās nevar izvairīties), ir svarīgi, 
lai jaunieši iemācās, kā ar dažādību „tikt galā”. Ideālā gadījumā, dažādība ir ne tikai jāpieņem, bet 
cilvēku un cilvēku grupu ar atšķirīgu izcelsmi iekļaušana savu draugu lokā un savā dzīvē ir jāuztver kā 
bagātinājums. Tas noved pie jauniem un interesantiem atklājumiem, ļauj iemācīties dažādas lietas un 
veicina radošumu.  
 
JAUNATNES DARBS UN IEKĻAUŠANA UN KULTŪRU DAUDZVEIDĪBA 
 
Iekļaušanas un kultūru daudzveidības galvenais izaicinājums jaunatnes darbā ir tas, ka nav viegli radīt 
jauniešiem iespējas priecāties un novērtēt dažādību un iemācīties redzēt lietas no dažādiem skatu 
punktiem. Jaunatnes darbs ir iespēja jauniešiem tikties ar vienaudžiem no citām grupām un 
mijiedarboties ar cilvēkiem, ar ko citādāk viņi nekad nekontaktētos. Šī pieredze ar „citiem” nodrošina 
jauniešus ar vērtīgām prasmēm funkcionēt modernā sabiedrībā ar visu tās daudzveidību.  
 
Jaunatnes darbs var veicināt jauniešu pašapziņu un pārliecību par spēju atklāt nezināmo, satikt jaunus 
cilvēkus un būt ziņkārīgiem. Nodrošinot šo iespēju satikties ar atšķirīgo, jauniešos tiek attīstīta kritiskā 
domāšana un tiek sniegta iespēja kļūt atvērtākiem. Tādejādi, pretstatā tam, ka viņi, balstoties uz 
stereotipiem un/vai aizspriedumiem, akli pieņem vai noraida citu cilvēku viedokļus, jaunieši spēj 
novērtēt daudzveidību un mācīties viens no otra. 
 
Lūk, daži uzdevumi, kas palīdz jauniešiem paskatīties uz lietām caur citām „brillēm”... 
 

Punkti un līnijas 
Apskatiet, kā izvietoti zemāk esošie punkti. Pamēģiniet savienot 9 punktus ar 4 taisnām līnijām bez 
pildspalvas atraušanas no papīra. Pie tam, katram punktam pieskaroties tikai vienreiz.  



 
 

 
Jums droši vien nebija viegli veikt šo uzdevumu, jo uztvērāt deviņus punktus kā kvadrātu. Ir tā, ka 
pirms redzam ko citu, mēs redzam kvadrātu, tādēļ, ka esam noteiktas sabiedrības daļa. Eiropas 
industrializētā sabiedrība ir pilna ar dažādām ģeometriskām figūrām (piemēram, arī šobrīd, ja lasi šo 
bukletu, tās teksts ir izvietots uz taisnstūra lapām!). Kvadrātveida formas ir mūsu pasaules daļa. Ja 
ierobežojat līniju zīmēšanu iedomātajā rāmī, jūs nekad nevarēsiet paveikt uzdevumu.  
 
Tomēr, ja jūs būtu piedzimis un uzaudzis Wai-Wai ciltī Amazones mūžamežos, šis uzdevums, 
iespējams, jums būtu vieglāks, jo diezin vai jūs uztvertu šos deviņus punktus kā kvadrātu. Kādēļ tā? Jo 
mūžamežā ir daudz ļoti maz kvadrātveida objektu. Wai-Wai cilts cilvēku prāti nebūs ierobežoti ar šo 
pašuzspiesto mentālo barjeru. Tādēļ, lai rastu risinājumu ir ļoti būtiski domāt ārpus rāmja...vai arī lūdz 
palīdzību Wai-Wai indiāņiem, ja tādus satiekam! 
 

 Ieteikums 
Risinājums šim uzdevumam ir atrodams bukleta beigās.  
 
Vēl viens piemērs par to, cik ierobežoti mēs mēdzam būt savās uztveres spējās:  
 

Cipari un burti 
Zemāk jūs atradīsiet ciparu secību, kur nekas nav nejauša. Pamēģiniet atrast šīs secības loģiku un 
pievienojiet vēl vienu pareizu līniju: 
 

1 
11 
21 

1211 
111221 

 
 
Izmēģiniet uzdevumu pirms izlasāt tā atrisinājumu!   
 
Atrisinājums:  
- Kas atrodas pirmajā līnijā? Viens (1) vieninieks (1) = 11. 
- Kas ir otrajā līnijā? Divi (2) vieninieki (1) = 21. 
- Un kā ir ar trešo līniju? Viens (1) divnieks (2) un viens (1) vieninieks (1) = 1211... 



- Tas nozīmē, ka loģisks risinājums pēdējai līnijai būtu: 312211 = trīs (3) vieninieki (1), divi (2) divnieki 
(2) un viens (1) vieninieks (1).  

 
Jums noteikti nebija viegli atrast risinājumu, jo mēģinājāt atrast risinājumu, kam būtu aritmētiska 
loģika (saskaitījāt, atņēmāt, dalījāt, utml., izmēģinot visu, ko esat mācījušies saskaroties ar cipariem). 
Tomēr, ja skatāties uz uzdevumu ar „verbālām brillēm” – lasot skaitļus, risinājums ir viegls.  
 
Mēs iekļāvām šos vienkāršos uzdevumus, kas saistās ar uztveri, jo uzskatām, ka tas ir interesants un 
izklaidējošs veids, kā parādīt jauniešiem kā sociālā realitāte mūs veido un ierobežo mūs.  
 

 Viela pārdomām 
Džeims Djuārs  (James Dewar): „Prāts ir kā izpletnis – tas darbojas vislabāk, kad ir atvērts.” 
 

 Vairāk uzdevumus par domāšanu „ārpus kastes” meklējiet SALTO Toolbox datubāzē: 
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox   
 

KOPSAVILKUMS 
Ar šīm pēdējām ar uztveri saistītām aktivitātēm mēs nobeidzam šī bukleta sadaļu „Kas es esmu? 
Identitāte”. Rezumējot, mēs esam apskatījuši šādus jautājumus: 
 

 Identitātes jēdziena duālā nozīme – unikalitāte un tajā pat laikā būšana „tādiem pašiem – 
līdzīgiem”. 

 Pašrefleksijas būtība un spējas tam atrast laiku nozīme. 

 Dziļāku identitātes elementu – vērtību – atklāšanas metodes. 

 Identitātes attēlošanas metodes. 

 Identitātes vizualizēšanas metodes. 

 Uztveres subjektivitāte. 

 Kā atšķirīga uztvere noved pie dažādām identitātēm. 

 Kā uztveri veido sabiedrība un kultūra, kur dzīvojam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šajā bukleta sadaļā mēs nonākam pie otrās norādes mūsu ceļojumā: „Es un citi”. Šajā brīdī 
pievēršamies attiecībām starp to, kas es esmu un kā mijiedarbojos ar citiem cilvēkiem. Citiem vārdiem 
sakot, tās ir attiecības starp „mani”, ko iepriekš esam atklājuši un visiem, kas neesmu es (tādēļ 
atšķirīgiem no manis – tas, ko šeit apzīmējam ar kolektīvo „citi”).  
 

ES UN CITI 
 

 

 
 
 
ES PA VIDU 
Mūsuprāt, pirms iedziļināmies diskusijā, ir svarīgi apzināties vienu būtisku pamatprincipu. Ja jau es 
pats sevi redzu „centrā” un visus pārējos ārpus esošos uztveru kā „citus”, droši vien līdzīgi domā arī 
pārējie. Priekš visiem tiem, kas man ir „citi” (visi pārējie) droši vien arī es esmu tālu no centra – „cits”. 
Piemēram, ja man Ibrahimam Joanna ir „cita”, tad droši vien arī Joannai Ibrahims ir „cits”.  
 



Mums šķiet, ka kopš šī ceļojuma posma 
sākuma to ir īpaši būtiski apzināties. Ir ļoti 
viegli redzēt sevi esot visam pa vidu – pašā 
centrā – kā „normu”. Papildinot, ir arī ļoti 
viegli uztvert pārējos kā cilvēkus ārpus 
centra – ārpus normas. Ja mēs tam vēl 
piestiprinām idejas un izjūtas par to, kas ir 
„pareizi” un „nepareizi”, kas mīt visos no 
mums, mēs ātri vien nonākam savas 
pasaules centrā, kur mums ir taisnība, bet 
visi citi kļūdās.  
 
Tas ir tāpat kā uzskatīt kādu citu par 
atšķirīgu. „Centrējoties” mēs izdarām 
spriedumus, kas balstās uz vērtībām. Mēs 
to gribam vairāk izpētīt, jo, mūsuprāt, 
„centrisma” izprašana palīdz mums vairāk 
apzināties, kad strādājam ar iekļaušanas un 
izstumšanas jautājumiem. Tas palīdz mums 
būt objektīvākiem.  

Lai vairāk iedziļinātos šajā jautājumā, mēs 
piedāvājam nākamo aktivitāti. Esam to 
nosaukši par „Ekviano”. Iepazīstoties ar 
aktivitātes aprakstu sapratīsiet – kādēļ.  

 EKVIANO 
Šīs aktivitātes ietvaros tiek lietoti afrikāņu 
rakstnieka Oladuaha Ekviano grāmatas fragmenti, kas sarakstīta 18. gadsimtā. Autors apraksta viņa 
pirmos iespaidus un pieredzi saskaroties ar Eiropas kultūru. Aktivitātes mērķis ir sniegt dalībniekiem 
iespēju atklāt savu kultūras izpratni un „pašcentrismu”.   
 
Neatklājiet dalībniekiem aktivitātes mērķi un nesakiet, ka šo aktivitāti sauc „Ekviano”, citādāk var 
gadīties, ka dalībnieki jau no paša sākuma uzminēs, no kurienes ir rakstnieks. 
 
Izskaidrojiet dalībniekiem, ka lasīsiet priekšā grāmatas fragmentus, kas apraksta kāda cilvēka pieredzi. 
Viņu uzdevums – individuāli, ir vizualizēt šo cilvēku un sastādīt mentālo karti var viņu. Izstāstiet, ka jūs 
viņiem lasīsiet priekšā un parādīsiet grāmatas fragmentu tekstus. Pēc katra fragmenta tiks ieturēta 
pauze, lai dalībniekiem būtu iespēja apdomāt tekstu un tā autora (vai autores) profilu. Pasakiet, ka 
diezin vai viņi zinās tā cilvēka vārdu, kas šo grāmatu ir uzrakstījis, jo tās autors nav īpaši slavens. Tādēļ, 
ka teksta valoda nav pārāk moderna, skaidrojot nezināmo vārdu nozīmi iekavās ir pieminēts to 
mūsdienīgais nosaukums. Kvadrātveida iekavās ir ielikti vārdi, kas netiek lasīti tādēļ, lai nepadarītu 
minēšanu pārlieku vienkāršu. Palūdziet, lai dalībnieki uzdevuma laikā nesarunājas, – ja viņi kaut ko 
nesaprot, viņiem ir jāpaceļ roka un jūs centīsieties viņiem izskaidrot.  
 
Izlasi pirmo fragmentu un iedod dalībniekiem tekstu (vai parādi to ar projektora palīdzību). Viņi tekstā 
redzēs, ka sarežģītie vārdi ir paskaidroti ar iekavu palīdzību un kvadrātveida iekavās ir daudzpunkti. 
Izskaidrojiet viņiem vēlreiz, ko tas nozīmē. Pārliecinieties, ka visi ir sapratuši noteikumus pirms 
turpināt. Tad atkārtojiet to pašu pēc katra fragmenta nolasīšanas, lai pārliecinātos, ka visi ir sapratuši 
tekstu un ir pietiekami daudz laika, lai katru reizi veiktu piezīmes par autora profilu. Izstāstiet viņiem, 
ka ir maz iespēju, ka viņi autora vārdu, jo viņš ir mazpazīstams. Tā kā teksts nav tik moderns, iekavās ir 
ievietoti izskaidrojumi. Kvadrātveida iekavas norāda uz vārdiem, kas ir izlaisti, lai nepadarītu 
uzdevumu pārlieku vienkāršu. Palūdziet, lai dalībnieki uzdevuma laikā nesarunājas. Ja viņi kaut ko 
nesaprot, viņi var pacelt roku un jūs viņiem izskaidrosiet tekstu. 
 
Izlasiet pirmo fragmentu un parādiet tekstu dalībniekiem. Viņi redzēs vārdus iekavās un 
kvadrātiekavas ar izlaistajiem vārdiem, tad arī labāk izpratīs principu. Pārliecinieties, ka visi ir sapratuši 



uzdevumu. Tad katram fragmentam atkārtojiet procedūru un pārliecinieties, ka visi saprot tekstu un 
visiem ir pietiekami daudz laika, lai pierakstītu komentārus par autoru. 
 
- „Es baidījos, ka mani nonāvēs (nogalinās). [...] cilvēki paskatījās un sāka rīkoties, kā man šķita, 
mežonīgā veidā.” 
- „Vai šie [...] cilvēki mūs apēdīs? Viņi briesmīgi izskatās, viņiem ir [...] sejas un izspūruši mati.” 
- „Mani pārsteidza, ka viņi...ēd ar nemazgātām rokām...” 
- „Mani pārsteidza, ka viņi...aiztiek mirušos.” 
- „...mēs neko nezinājām par lamāšanos (rupjībām) un visiem tiem apvainojošajiem vārdiem...ko viņi 
lietoja.” 
- „Es nevarēju nepiezīmēt (neievērot) viņu sieviešu īpašo slaikumu (tievumu)...un man šķita, ka viņas 
nav tik pieticīgas (šķīstas) kā [mūsu] sievietes.” 
 
Šajā mirklī palūdziet grupai sniegt savus komentārus. Iedrošiniet vienu vai divus cilvēkus dalīties ar 
savām idejām par to, kāds ir šī raksta autors. Paprasiet, vai pārējie piekrīt šim aprakstam. Ātri 
apkopojiet pārējos viedokļus un izveidojiet dažādu viedokļu grupējumus. Pēc tam varat stādīt priekšā 
vēl vienu fragmentu. 
 
- „Es biju pārsteigts, ka viņi neupurē vai nepiedāvā nekādus ziedojumus...”  
 
Tagad jūs varat turpināt diskusiju – vai pēc šī pēdējā fragmenta izlasīšanas dalībnieki ir mainījuši savu 
viedokli. Izjautājiet dalībniekus par rakstnieka profilu, lai noskaidrotu, ko viņi par autoru domā: 
 
- Kāds, jūsuprāt, vizuāli izskatās rakstnieks? 
- Kurā gadsimtā viņš ir dzīvojis? 
- Vai uzskatāt, ka rakstnieks ir eiropietis vai nē? 
 
Parasti (bet ne vienmēr) dalībnieki, kas ir no Eiropas, nāk klajā ar idejām, ka tas ir kāds misionārs, 
ceļotājs-atklājējs no Eiropas, kas satiekas ar ne-eiropiešu kultūru kaut kad pagātnē. Kad jūtat, ka 
grupai ir izveidojies pietiekami skaidrs priekšstats par rakstnieku, izstāstiet viņiem patiesību par 
autoru un par grāmatu, no kuras ņemti šie teksti. 
 
- „Olaudaha Ekviano, jeb Gustava Vassas – afrikāņa dzīve.” („The Life of Olaudah Equiano, or Gustavus 
Vassa the African”), 1789. 
 
Iedodiet dalībniekiem arī tekstu, kur iepriekš izlaistā teksta daļas ir pasvītrotas. 
„Es baidījos, ka mani nonāvēs. Baltie cilvēki paskatījās un sāka rīkoties, kā man šķita, mežonīgā veidā. 
Vai šie baltie cilvēki mūs apēdīs? Viņi briesmīgi izskatās, viņiem ir sarkanas sejas un izspūruši mati. Es 
nevarēju neievērot viņu sieviešu īpašo slaikumu...un man šķita, ka viņas nav tik pieticīgas kā mūsu 
afrikāņu sievietes.” 
 
Tagad jūs varat izrunāt ar dalībniekiem, kā viņi nāca klajā ar idejām par to, kas ir autors. Varat uzdot 
šādus jautājumus:  
 
- Vai bijāt pārsteigti uzzinot, kas ir autors? 
- Vai jūs identificējāt sevi ar autoru vai arī tiem, kas tika tekstā aprakstīti?   
- Vai bijāt pārsteigti, ka rietumeiropieši var tikt šādi tiek uztveri? 
- Vai tas mums kaut ko iemāca par aizspriedumiem kopumā un mūsu pašu aizspriedumiem? 
- No kurienes rodas šādi viedokļi? 
- Ko no šī uzdevuma var secināt, un kā to attiecināt uz mūsdienām? 
 
Šim uzdevumam ir ļoti būtiski veikt kopsavilkumu: 
 
1. Lai dalībniekiem būtu iespēja tikt galā ar iespējamajām dusmām par to, ka uzdevums izrādījās 
āķīgāks nekā viņi domāja, vai arī par to, ka Eiropas kultūra var tikt uztverta tā. 
 



2. Lai apzinātos, cik plaši izplatīti un parasti ir tas, ka mēdzam nostādīt sevi „centrā” – kā „normu” un 
skatīties uz visiem, kas ir atšķirīgi kā uz „citiem” (uzsverot, ka mēs visi bieži šādi uztveram realitāti).  
 
Noslēgumā, ir svarīgi uzsvērt, ka šīs aktivitātes mērķis bija parādīt, ka mēs visi varam tikt uzskatīti par 
„citiem” – tas ir tas, kas mums ir kopīgs, mūsu kopējā pieredze. 
 

 Ieteikums 
Teksta fragmentus var izdalīt dalībniekiem kā sakopētu tekstu, kartītes vai parādīt ar projektora 
palīdzību.  

 
Pēc tam, kad esam apskatījuši „centrisma” jēdzienu, kad redzam sevi kā „normu” notikumu centrā, ir 
būtiski noskaidrot, kur, kā un kādēļ tas rodas. 
 
CITU UZTVERŠANA 
Tā kā esam noskaidrojuši, ka mēs ikviens kādā mirklī varam tikt uztverts kā „cits” – svešais, ir būtiski 
noskaidrot, kā mēs uztveram citus. 
 
Kas ietekmē mūsu viedokļus par citiem cilvēkiem? Ir daudz viedokļu par to, bet, protams, to lielā mērā 
ietekmē mūsu kā indivīda īpašības, sabiedrība, kultūra, vēsture, ticība, ģenētika, utml. Lai to labāk 
izprastu, mēs iesakām sākt ar atskatīšanos bērnībā un tikai tad analizēt pieaugušā dzīves posmu un 
meklēt ārējos faktorus – tās lietas, kas mūs ir ietekmējušas. 
 
Kad esam noskaidrojuši, no kurienes rodas mūsu uzskati un sajūtas pret „citādo”, mēs varam izprast, 
vai šie uzskati un sajūtas ir mainījušās.  
Ja esam mainījuši uzskatus, ir interesanti uzzināt, kā tas ir noticis – vai paši no sevis, apzināti, 
sabiedrības spiediena rezultātā, vai balstoties uz plānotām darbībām? 
 
Iesākumā apskatīsim pāris reālas situācijas (no šīs publikācijas veidotāju dzīves), kas parāda autoru 
pieredzi saskaroties ar citu cilvēku atšķirībām, reaģējot citādāk noteiktās situācijās. (Lai labāk 
saprastu, kā šīs situācijas mūs ietekmēja, mēs centīsimies tās aprakstīt tā kā mēs tās uztvērām tad, 
kad piedzīvojām.) 
 

 
 



 Kad man bija 15 gadi, es pirmo reizi biju ballītē, kur bija puiši, kas ir geji. Es iesaistījos karstā 
strīdā, jo uzskatīju, ka viņu uzskati ir pārāk „labēji”. Es neticēju, ka tie, kas, kā man šķita, paši 
sabiedrībā ir apspiesti, var tik diskriminējoši domāt par pārējiem. Gejiem vajadzēja būt 
„kreisi” noskaņotiem radikāļiem, kas vēlējās mainīt sabiedrību! 

 
   Kad jau biju vadījis dažādas apmācības daudzus gadus, man sanāca vadīt apmācību, kur bija 

dalībnieks ratiņkrēslā. Es nedaudz uztraucos par viņu un apzināti neierosināju nevienu traku 
aktivitāti, kuras laikā vajadzētu pārāk daudz kustēties vai, kas pievērstu pārlieku lielu 
uzmanību viņam. Vienu vakaru bārā es pēkšņi ieraudzīju šo puisi ar alu rokās veicot dažādus 
trikus ar ratiņkrēslu, kas atstāja uz meitenēm lielu iespaidu. Es sapratu, ka, ja  cilvēks ir 
ratiņkrēslā, tas nenozīmē, ka viņš/viņa noteikti ir garlaicīgs un tizls! 

 
 Apmēram 10 gadu vecumā man pirmo reizi bija tiešs kontakts ar cilvēku ar tetraplēģiju...līdz 

tam man bija šķitis, ka tetraplēģiski cilvēki ir nožēlojami, atkarīgi un ar mentālām 
problēmām...Es iepazinos ar šo puisi vasaras nometnē, un viņš izrādījās ļoti gudrs un 
pašpārliecināts cilvēks. Viņš visu gribēja darīt pats un skaidri norādīja, kā viņam var palīdzēt 
(ja viņam vispār tā bija nepieciešama). Viņš bija labi integrējies grupā – arī tādēļ, ka viņam 
patika melnie joki (kas negāja kopā ar manu iespaidu par to, kādiem ir jābūt tetraplēģiskiem 
cilvēkiem). Šī pieredze palīdzēja man pamatīgi izmainīt manu uztveri, kā arī palīdzēja vēlāk 
vieglāk sadarboties ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām... 

 
 

IETEKME – I DAĻA 
Šīs aktivitātes ievadā jūs varat minēt iepriekš citētos vai arī savus piemērus. Ja izmantosiet savus 
piemērus, tie būs autentiskāki, un jūs vairāk jutīsieties iekļauti šajā procesā, kas balstās uz uzticību un 
cieņu, kas ir būtiski šai aktivitātei. 
 
Palūdziet dalībniekiem aprakstīt situācijas, kad viņi savas dzīves laikā, gluži kā visi pārējie, ir 
saskārušies ar cilvēkiem (vienu cilvēku vai vairākiem), ko viņi ir uzskatījuši par atšķirīgiem no sevis. Tas 
varētu būt jebkurā viņu dzīves posmā, tomēr uzsveriet, cik nozīmīgs dzīvē ir laiks, kad veidojas 
personība. Lūdziet viņiem atcerēties trīs personiskus piemērus (pieminot arī aptuvenu vecumu, kad 
tas notika) – kādas bija situācijas, kādā veidā izpaudās cilvēku „citādums” un, kā jūs reaģējāt šajā 
situācijā? 
 
Lūdziet katram dalībniekam 10 minūtes par to padomāt. Ja viņi vēlas, viņi par veikt pierakstus. Tomēr, 
tas nav obligāti. 
 
Kad ir jau pagājušas 10 minūtes, palūdziet dalībniekiem atrast partneri un vismaz 10 minūšu laikā 
dalīties ar šo pieredzi (5 minūtes katram partnerim).  

 
Jautājums, kas jāuzdod mums pašiem par visām šīm situācijām ir: kas ir ietekmējis mūsu atbildes – 
kādēļ atbildējām tieši šādā veidā? Konkrētāk, no kurienes nāk atbildes (zināšanas, sajūtas, pieredze), 
kas pieminētas iepriekš (publikācijas autoru situācijas) – par vīriešiem gejiem, cilvēku ratiņkrēslā un 
tetraplēģiskiem cilvēkiem? 
 

 Vairāk par darbu ar lesbietēm, gejiem un biseksuāliem cilvēkiem SALTO izdevumā „Over the 
Rainbow” – www.SALTO-YOUTH.net/OverTheRainbow 

 Vairāk par darbu ar jauniešiem ar invaliditāti SALTO izdevumā „No Barriers, No Borders” - 
www.SALTO-YOUTH.net/NoBarriers 

 Vairāk par dažādību SALTO vadlīnijās Eiropas daudzveidības bukletam – www.SALTO-
YOUTH.net/DiversityResources 

 
Atbildot uz šiem jautājumiem, mēs esam identificējuši, kas ietekmē mūsu uzskatus par to, kā 
uztveram citus: māsas un brāļi, draugi, vienaudži, vecāki, skauti, skolotāji, grafiti, baznīca, skola, 
žurnāli, komiski… 
 



Ar šo jautājumu ir saistīts tas, cik lielā mērā šī ietekme ir bijusi pozitīva vai negatīva? Mūsuprāt, ir 
neiespējami noteikt, kas ietekmē mūsu uzvedību – iekļaušanu un izstumšanu, – ja neizvērtējam, ko 
uzskatām par pozitīvu un ko par negatīvu ietekmi. Protams, izstumšana notiek sabiedrībā, un mēs visi 
kaut kādā mērā to dažādās dzīves situācijās veicinām. Tādēļ, lai saprastu, kur rodas spiediens rīkoties  
„izstumjoši”, ir svarīgi izprast, ka dažas ietekmes ir negatīvas. 
 
Būtiski ir arī identificēt pozitīvos un negatīvos aspektus, lai varam izanalizēt, kā esam atbildējuši uz 
tiem un rīkojušies šo spiedienu iespaidā.  
 

IETEKME – II DAĻA 

 
 

Ietekmes planētas: ēnai ir negatīva ietekme 

 

 
Ietekmes grafiki 

 
Iekrāsotās bultas nozīmē pozitīvo un negatīvo ietekmi 

 

 
Cits oriģināls veids, kā noteikt ietekmi 

Palūdziet dalībniekiem izvēlēties vienu no trīs iepriekš izdomātajiem piemēriem no savas dzīves, kad 
viņi ir saskārušies ar cilvēkiem, ko viņi uzskatīja par atšķirīgiem no sevis. Kas bija tas, kas ietekmēja 
viņu izjūtas, emocijas un izpratni par to, kas ir „citi”? Lai palīdzētu, izmantojiet piemērus, ko sniedzāt 
pašā sākumā par to, kas var ietekmēt cilvēku viedokļus attīstīšanās posmā. Iedrošiniet izmantot 
turpmāk minētos faktorus, bet uzsveriet, ka tie nav vienīgie un var būt vēl daudzi citi: 
- mamma / tētis / aizgādnis / cits pieaugušais, 
- māsas / brāļi / māsīcas / brālēni, 
- tantes / onkuļi / vecvecāki / citi radinieki, 
- draugi / vienaudži, 
- skola / augstskola / izglītība / skolotāji, 
- mediji / televīzija / avīzes / mūzika / tīmeklis, 
- kultūra. 
 



Dodiet dalībniekiem piecas minūtes, lai par to padomātu. Palūdziet, lai viņi piemin pēc iespējas 
konkrētākus faktorus un tos pieraksta, ja nepieciešams. 
 
Tad iepazīstiniet ar nākamajiem soļiem. Izvēlieties kādu veidu, kā vēlaties, lai šī ietekme no dalībnieku 
puses tiktu grafiski attēlota. Lai to labāk izprastu parādiet, kā tas var tikt grafiski attēlots ar kādu no 
piemēriem, ko iepriekš minējāt.  
 
Tas ir jūsu pašu ziņā izvēlēties vispiemērotāko veidu, kā to attēlot, tomēr mēs ieteiktu izmantot saules 
sistēmas modeli. Situācija, ko aprakstāt varētu būt saule, bet ietekme varētu būt planētas, kas, 
atkarībā no tā, cik lielā mērā tās ietekmē situāciju, atrodas vai nu tālāk vai tuvāk saulei. Katra planēta 
var sastāvēt gan no pozitīvās ietekmes, gan negatīvās (kā gaišā un tumšā mēness puse). Planētām 
apkārt var būt dažādi ar tām saistīti simboliskie elementi – mēneši, pavadoņi, gredzeni u.c. Ja 
nepietiek ar to, ka nosakām planētām tikai pozitīvu un negatīvu ietekmi, mēness, piemēram, varētu 
simbolizēt dažāda stipruma ietekmi (vāju, vidēju, spēcīgu), bet, piemēram, gredzeni varētu simbolizēt 
vāju atmiņu, ja ir grūti atcerēties un to noformulēt.  
 
Palūdziet katram dalībniekam izvēlēties vienu no trīs situācijām un attēlot to līdzīgā diagrammā vai 
modelī (saules sistēmā vai citā veidā). Dodiet viņiem šim uzdevumam 20-30 minūtes. 
 
Noslēgumā palūdziet dalībniekiem dalīties ar saviem modeļiem tā, lai pārējie dalībnieki tās redzētu. 
Iesakām, lai no sākuma viena puse grupas stāv ar savām diagrammām, bet pārējie staigā apkārt, tās 
aplūko un uzdod jautājumus, bet tad abas grupas mainās ar lomām.  
 

 Ieteikums 
Ja izmantosiet vienotu sistēmu ietekmes atainošanai (piemēram, saules sistēmu), būs vieglāk izprast 
katra dalībnieka izveidotos modeļus. Tomēr, ja dosiet dalībniekiem lielāku izvēles brīvību modeļa 
veidošanai, panāksiet to, ka rezultātu atainošana ir vizuāli daudz radošāka. Izdariet izvēli paši! 
 
Fotogrāfijās redzams, ka ir iespējami daudzi un dažādi veidi, kā atainot dažādus faktorus, kas 
ietekmējuši jūs attīstības procesā.  
 

 Ieteikums 
Tā kā uzdevuma veiksmīgai norisei ir nepieciešams, lai cilvēki atvērtos, gribētu dalīties ar ļoti 
personisku informāciju un justos brīvi kopā ar citiem grupas locekļiem, neiesakām to darīt publiskās 
vietās, bet īpaši piedomāt pie tā, lai radītu tam drošu un patīkamu vidi.  

 
Galu galā, mūsu galvenais mērķis veicot šos uzdevumus, kuru laikā mēs apskatām, kas ir ietekmējis 
mūsu viedokļus, ir atklāt, vai mūsu uzskati ir laika gaitā mainījušies. Ja tie ir mainījušies, kādā veidā tas 
ir noticis. Īpašu uzmanību mēs vēlamies pievērst tam, kā esam spējuši mainīt negatīvu uztveri uz 
daudz pozitīvākiem uzskatiem.  
 

IETEKME – III DAĻA 
Pajautājiet grupai, kā viņu uzskati ir izmainījušies: 
- Kas un kā ietekmēja jūsu uzskatu izmaiņas? 
- Vai šīs izmaiņas bija pozitīvas vai negatīvas? 
- Kas ir tie faktori, kas visbūtiskāk ir ietekmējuši jūsu viedokļu maiņu, vai arī apstiprinājuši jau 
iepriekšējo pārliecību? 
 
Lai izskaidrotu uzdevumu, iesakām izmantot jūsu personiskos piemērus. Ir ļoti būtiski apzināties, kā 
varam ietekmēt un izmainīt paši savus uzskatus. No sākuma dodiet dalībniekiem 5 minūtes 
individuālām pārdomām un tad palūdziet viņus nelielākās grupiņās ar tām dalīties ar citiem 
dalībniekiem.  
 
Izskaidrojiet, ka katrai grupai ir jāizdomā, kādā veidā viņi vēlētos prezentēt rezultātus. Varētu būt tā, 
ka grupas īsumā izstāsta kopējās pārdomas (līdzīgo un atšķirīgo), vai arī īsumā prezentē katra 



dalībnieka pārdomas. Dodot izvēli dalībniekiem pašiem izvēlēties veidu, kā viņi prezentē rezultātus, 
jūs panāksiet lielāku radošumu un dažādākas atbildes.  
 

 Viela pārdomām  
Ja vēlamies ieiet dziļāk diskusijās par iekļaušanu un daudzveidību, ir būtiski, lai dalībnieki justos brīvi 
un gribētu dalīties ar personiskiem stāstiem un uzskatiem. Jums kā apmācītājiem ir jāpadomā, kā 
veicināt dalībnieku uzticēšanos un vēlmi dalīties.  

 
KONFRONTĒJOT DAŽĀDĪBU 
Trīs iepriekš minēto „ietekmju” uzdevumu mērķis bija identificēt un dalīties ar veidiem, kā rīkoties, ja 
saskaramies ar „atšķirīgo”, un kā izmainīt savus uzskatus par to. Dalīšanās procesā ir iespējams uzzināt 
par citu cilvēku stratēģijām mainot savus uzskatus, kas var būt nozīmīgi arī mums pašiem, jo, 
iespējams, arī mēs no tā varam mācīties. 
 
Caur „ietekmju” aktivitātēm mēs varam labāk izprast savu identitāti, un, kas to ir palīdzējis veidot. 
Mēs esam apskatījuši, kā reaģējam uz dažādību citos, bet neesam vēl īsti pievērušies tam, kas tad īsti 
ir tie „citi”. Iespējams, ka ar šo aktivitāšu palīdzību esam uzzinājuši par citu grupas biedru pieredzi 
sastopoties ar „atšķirīgo” un tiekot ar to galā, tomēr neesam vēl paspējuši iedziļināties, kā tas ir būt 
tam „citam”.  
 
Nākamā aktivitāte palīdzēs to izjust. Šī aktivitāte ir veidota tā, lai katrs no mums varētu izjust, kā tas ir 
būt kāda cita cilvēka vietā sabiedrībā un pieredzēt (caur simulāciju) citu realitāti.  
 

„NEVIENLĪDZĪBAS IELA” – I DAĻA 
Šīs aktivitātes pamatdoma ir parādīt, kā sabiedrībā notiek iekļaušanas un izstumšanas procesi. 
Uzdevuma sākumā katrs dalībnieks saņem savu lomu. Tiek nolasītas situācijas, un par katru no tām 
dalībniekiem (izejot no savas lomas) ir jāizdomā, vai tā nozīmē sociālo iekļaušanu, vai arī izstumšanu. 
Par katru sociālās iekļaušanas situāciju, kas attiecas uz viņiem piešķirto lomu, dalībnieks tiek atalgots 
(piemēram, ar konfekti).  
 
Šī ir lomu spēle, tādēļ ir svarīgi, lai uzdevuma laikā katrs dalībnieks iejūtas cita (iedomāta) cilvēka 
personībā un sociālajā lomā. Ir vieglāk iejusties „citā ādā”, ja viņi paši var izvēlēties savam tēlam 
vārdu. Tādēļ, palūdziet, lai dalībnieki pēc lomu izlasīšanas, iedod savam „tēlam” vārdu. 
 
Lai labāk izprastu uzdevumu, apskatīsimies uz vienu situāciju, kur iesaistīta ceļošana. Iedomājieties 
divas dažādas atbildes uz jautājumu: „Vai tu drīksti ceļot uz ārzemēm?”. Jūlija, piemēram, „spēlē” 19 
gadus jauna puiša, kas strādā nepilna laika darbu lomu. Viņasprāt, puisim ir noteikti atļauts ceļot uz 
ārzemēm (viņam nav nepieciešama īpaša atļauja, lai ceļotu uz ārzemēm un viņam ir pase), tādēļ viņa 
sniedz pozitīvu atbildi un saņem konfekti. Braianam ir tikusi 19-gadīgas jaunas sievietes, kura ir bēgle 
un kurai nav pilsonības, loma. Braiana prāt, viņa nedrīkst ceļot uz ārzemēm – tādēļ viņam ir jāatdod 
konfekte.  
 
Lomas, ko dalībniekiem jāspēlē ir daudz detalizētākas nekā tikko minētie piemēri. Piemēram, šī ir visa 
informācija par lomu, ko saņēma Jūlija: 
- Tu esi 19 gadus jauns puisis. Tu esi beidzis skolu, bet tev nav nepieciešamo kvalifikāciju, lai atrastu 
labu darbu. Tava mamma apgalvo, ka tu vienkārši noslinkoji, tomēr viss ir citādāk – tevi vienkārši 
mācības neiedvesmoja! Tavs tēvs ieradās šajā valstī ilgi pirms piedzimi tu, un tu esi dzimis šeit, tomēr 
daži cilvēki izturas tā, it kā tu šeit neiederētos. Tev ir pusslodzes darbs noliktavā.  
 

 Vairāk lomu aprakstu atradīsiet pielikumā – 90. lappusē.  
 
Lai gan Jūlijas loma lielā mērā ir skaidra, viņai pašai arī ir jāizmanto iztēle (un sava dzīves pieredze no 
līdzīgām situācijām), lai izlemtu, vai jaunietis, ko viņa spēlē dažādās sociālās situācijās tiek iekļauts vai  
izstumts.  
 



 Ieteikums 
Interesanti varētu būt apzināti parūpēties par to, lai visi dalībnieki spēlē savam dzimumam pretēju 
lomu. Tad „atšķirības” ir vēl izteiktākas.  
 
Lai uzsāktu aktivitāti, palūdziet dalībniekiem apsēsties aplī (ar vai bez krēsliem). Katram dalībniekam 
tiek iedots lomas apraksts, kur aprakstīti dažādi fakti par cilvēku, ko konkrētajam dalībniekam 
aktivitātes laikā ir „jāspēlē” (jāiztēlojas). Kad dalībnieki ir izlasījuši lomu aprakstus, palūdziet, lai 
dalībnieki paši priekš sevis izdomā savam tēlam vārdu (tas palīdzēs labāk iejusties lomā). 
Pārliecinieties, ka visi dalībnieki saprot lomu aprakstus.  
 
Pasakiet dalībniekiem, ka viņiem tiks uzdoti virkne jautājumu. Ja viņi uz tiem atbildēs ar „jā”, viņi 
saņems konfekti (no kastes, kas atrodas apļa centrā). Ja viņiem ir jāatbild ar nē, viņiem ir jāatdod 
konfekte (ieliekot to atpakaļ kastē). 
 
Tā kā dalībnieki vāc konfektes, viņiem tās jāglabā redzamā vietā, tā, lai visiem tās ir labi redzamas. 
Iesākumā ļaujiet dalībniekiem katram paņemt 5 konfektes. Palūdziet tās novietot sev priekšā.  
 
Izlasiet katru jautājumu divas reizes un pārliecinieties, ka visi to ir sapratuši. Ja dalībnieki nav droši par 
atbildi, iedrošiniet viņus iedomāties sevi kā to cilvēku un, balstoties uz to, pieņemt lēmumu.  
 
Lūk, jautājumi, ko varat pajautāt (protams, varat tos adaptēt un pamainīt, ja vēlaties): 
 
- Vai tu vai tavi vecāki pelna divreiz lielāku algu par valsts vidējo mēneša samaksu? 
- Vai tev ir tiesības piedalīties valsts vēlēšanās? 
- Vai tev šķiet, ka tev ir iespēja kļūt par parlamenta deputātu nākotnē? 
- Vai tu jūties brīvi runājot atklāti par savu seksualitāti? 
- Vai tu justos droši ejot mājās viens/viena tumšā nakts laikā? 
- Vai tev ir labas izredzes mācīties universitātē? 
- Vai tu māki lasīt – vai māki izlasīt avīzi un aizpildīt pieteikuma formu? 
- Vai tev pienākas bezmaksas medicīniskā palīdzība? 
- Vai tu drīksti ceļot uz ārzemēm? 
- Vai tev pienākas bezmaksas izglītība līdz 18 gadu vecumam? 
- Vai tev vai tavai ģimenei ir pietiekami ienākumi, lai dzīvotu komfortabli? 
- Vai tev ir regulāra piekļuve internetam? 
- Vai valoda, kurā tu runā ir oficiālā valsts valoda?  
- Vai tu jūties kā pilntiesīgs sabiedrības loceklis? 
- Vai tev mājās ir dators? 
- Vai tev ir viegli pārvietoties sabiedriskajā transportā? 
- Vai tev vai taviem vecākiem ir viegli atrast darbu? 
 
Kad dalībniekam vairs nav konfekšu, jūs varat izvēlēties īpaši izcelt šo cilvēku (atkarībā no tā, cik 
dramatiski gribat nodemonstrēt izstumšanu – varat palūgt dalībniekiem visu laiku turēt roku paceltu 
vai arī iziet no apļa. Izvēlieties piemērotāko stratēģiju, atkarībā no tā, kāda ir grupa un, kas šķiet 
piemērotākais šajā situācijā).  
 



Kad jautājumi ir izsmelti, palūdziet dalībniekus saskaitīt viņu konfektes. Acīmredzami, dažiem 
dalībniekiem būs daudz vairāk konfektes nekā pārējiem. 

 
Kam vairāk saldumu? 

 

 Ieteikums 
Publikācijas beigās ir lomu apraksti. Tie ir veidoti tā, lai būtu īpaši piemēroti darbam ar jaunatnes 
darbiniekiem, kas strādā sociālajā un kultūras vidē Anglijas lielpilsētās. Tomēr, protams, jūs varat 
pārveidot lomu aprakstus tā, lai tie labāk derētu jūsu apmācību kontekstam. Tas pat ir labāk, ka paši 
veidojat lomu kartes. Ja vēlaties, varat tajā iesaistīt arī jauniešus.  

 
Atceroties piemēru par Jūliju un Braianu, ko izmantojām aktivitātes sākumā, pēc 15 jautājumiem, kas 
saistīti ar sociālajiem apstākļiem (piemēram, izglītība, dzimums, seksualitāte, darbs), Jūlijai, visticamāk 
būs vairāk konfekšu nekā Braianam, kuram, visticamāk, aptrūksies saldumi jau aktivitātes sākumā. 
Līdzīga pieredze būs arī pārējiem dalībniekiem, kas piedalīsies aktivitātē – dažiem ar savu lomu 
izdosies savākt daudz konfekšu, bet citiem pavisam maz vai vispār nemaz.  
 
Šajā aktivitātē skaidri parādās paralēles ar reālo situāciju – sabiedrību, sociālajām privilēģijām, 
iekļaušanu un izstumšanu. Esam to nosaukuši par „Nevienlīdzības ielu” jo tā skaidri parāda 
nevienlīdzības sabiedrībā, kā arī to, cik būtiska ir iekļaušana (un kādā veidā iekļaušana var uzlabot 
dzīves kvalitāti). 
 
Šī aktivitāte liek ne tikai aizdomāties par sociālo iekļaušanu un izstumšanu, bet arī ļauj katram 
dalībniekam izjust to, kā tas ir atrasties atšķirīgā sociālā situācijā. Šo aktivitāti iesakām turpināt tā, kā 
aprakstīts tālāk.  
 

„NEVIENLĪDZĪBAS IELA” – II DAĻA 
Pēc uzdevuma veikšanas palūdziet, lai dalībnieki dalās ar savām izjūtām ar citiem. Tad, sadaloties 
nelielākās grupiņās, katrs dalībnieks var iepazīstināt ar savu lomu. 
 
Pārrunājot un izvērtējot pieredzi, uzdodiet šādus jautājumus: 
- Kā jūs jutāties šajā lomā? 
- Vai jutāties priviliģēti vai izstumti? 
- (Tiem, kam aptrūkās saldumi) Vai jutāties stigmatizēti (paskaidrojiet, ko jūs ar šo domājat)? 
- Vai, jūsuprāt, aktivitāte sasaucas ar reālo dzīvi? 
- Vai aktivitāte atainoja atšķirības un nevienlīdzību sabiedrībā vairāk nekā bijāt gaidījuši? 
- Vai bija viegli iejusties lomā (vai zināt kādu cilvēku līdzīgu jūsu lomai)? 
- Ja tas bija grūti, kā zinājāt kā atbildēt uz jautājumiem – no kurienes ņēmāt „informāciju”? 
- Vai izdarījāt spriedumus balstoties uz stereotipiem? 



- Vai jūs mainītu atbildi uz kādu jautājumu, ja to varētu izdarīt? 
- Vai jums aktivitātes laikā sevis „tēloto” varoni bija žēl – vai redzējāt sevi kā „upuri”? 
- Vai jūs strādājat ar jauniešiem, kam ir līdzīga lomā kā spēlējāt? Ko domājat jūs par viņiem domājat?  
 
Atkarībā no tā, ko vēlaties panākt ar diskusiju, varat izvēlēties dažādus jautājumus. To klāsts, protams, 
ir neierobežots, bet pieredze rāda, ka aktivitātes laikā piedzīvotais parasti raisa daudz diskusiju. Jums 
vajadzētu vadīt un virzīt šo diskusiju tādā virzienā, kas visvairāk atbilst uzdevuma mērķiem. Ir svarīgi 
izrunāt, kādā veidā mēs stigmatizējam, kādā veidā izlemjam, kā mūsu „tēlotais” varonis atbildētu uz 
noteiktu jautājumu un, kā mūsu atbildes ataino mūsu pašu stereotipus. Piemēram, bieži vien pārāk 
zemu novērtējam citus. 
 
Šī aktivitāte aizskar to vissvarīgāko principu, ko šajā publikācijā vēlamies uzsvērt – ka „citos” ir jāmeklē 
potenciāls nevis trūkumi. 
 

  Ieteikums 
Lai „neiestrēgtu” un spētu „iziet” no lomas, kas „spēlēta” uzdevuma laikā, ir ļoti būtiski atlicināt 
pietiekami daudz laika diskusijai. Šādā veidā dalībnieki var dalīties un tikt vaļā no negatīvajām 
emocijām, kas, iespējams, parādījušās iejūtoties „citā ādā”.  

 
IZSTUMŠANAS PIEDZĪVOŠANA 
Ir svarīgi atcerēties, ka sociālā izstumšana, protams, var notikt daudzos un dažādos veidos. Mūsuprāt, 
iespējai izjust, kā tas ir tikt izstumtam, ir ļoti būtiska nozīme „iekļaušanas” apmācībās. Pat ja tas ir 
balstīts uz simulācijas pieredzi (kas var pagaist simulācijai beidzoties), izstumšanas pieredze jebkurā 
gadījumā var izraisīt spēcīgas emocijas. Izstumšanas izjušanas iespēja ir īpaši svarīga tiem, kas nekad 
to nepiedzīvo. Jaunatnes darbā (un līdzīgās jomās – tādās kā, piemēram, sociālais darbs) bieži tiek 
lietots vārds „empātija”, tomēr, ko tas īsti nozīmē? Cik lielā mērā mēs esam spējīgi iedziļināties, izjust 
un izprast cita cilvēka pieredzi? Visticamāk – tikai pavisam nedaudz. Bez simulētas izstumšanas 
pieredzes – gandrīz nemaz.  
 
Tādēļ turpinājumā piedāvājam vairākas aktivitātes, kas ļauj dalībniekiem kaut vai nelielā mērā 
sajusties izstumtiem.  
 



 
 

IZSTUMŠANAS AKTVITĀTE – INTERVIJAS 
Prakse rāda, ka interviju laikā (piemēram, darba intervijās) bieži vien var gadīties izstumšanas 
situācijas. Intervētājiem bieži vien ir aizspriedumi, tādēļ intervējamie var tikt diskriminēti, lai nedotu 
tiem godīgu iespēju salīdzinājumā ar citiem kandidātiem. Ir valstis, kur tas ir iestrādāts likumdošanā, 
ka interviju situācijās ir jānodrošina „iespēju vienlīdzību” ikvienam, dažreiz to nosaka konkrētās 
institūcijas iekšējie noteikumi un ētika, tomēr lielākajā daļā gadījumu tas nav itin nekā regulēts. 
Neatkarīgi no tiesiskās situācijas, izstumšana un izslēgšana joprojām ir ļoti aktuāls jautājums. 
 
Nav grūti izveidot simulētu situāciju, kad var piedzīvot izstumšanu. Intervijas iemesls var būt 
visdažādākais – piemēram, saistībā ar mācībām, darbu, imigrācijas statusu, utml. Tādēļ... 
 
Varat paši izdomāt lomas. Ir labi, ja intervētāju pusē pie galda sēž vismaz 2-3 cilvēki. Iesakām, ka tiek 
intervēti vismaz divi cilvēki (kas kaut kam piesakās), jo tad neviens no viņiem nebūs pirms tam drošs, 
kurš tiks „izstumts”. Ja ir vairāk par pieciem dalībniekiem, ir labi, ja kāds uzņemas arī novērotāja lomu. 
Kad lomas ir sadalītas, katra grupa – intervētāji, pretendeti un novērotāji – pirms intervijas sākuma 
tiek atsevišķi (lai nedzirdētu, kas tiek teikts citiem) informēti par noteikumiem un situāciju.  
 
Izvēlieties īpašu pamatu izslēgšanai – kādu aizspriedumu, ko intervētāji izmantos, lai nepieļautu, ka 
intervējamie panāk, ko grib (šo iemeslu zinās tikai intervētāji). Piemēram, ja tā ir darba intervija 



recepcionista vietai lielā kompānijā, iespējams, intervētāji vēlēsies pievilcīgu sievieti. Likumisku 
iemeslu dēļ darba devēji nav spējuši to atklāti pateikt darba sludinājumā, tādēļ vīrietis, kam piemīt 
visas nepieciešamās kompetences un pieredze ir pieteicies darbam. Intervējiet gan sievieti, gan vīrieti. 
Nevienam no viņiem nevajadzētu zināt, kurš saņems darba piedāvājumu, un abi centīsies to dabūt.  
 
Ja tā ir, piemēram, intervija par uzņemšanu reliģiskā skolā, situācija varētu būt tāda, ka bērns atbilst 
prasībām (dzīvo netālu, praktizē šo reliģiju), bet tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs (bērna māte, kas 
vēlas, lai bērns mācītos šajā konkrētajā skolā) ir neprecējusies sieviete, intervētājiem ir aizspriedumi 
pret viņu. Šajā gadījumā varat intervēt divas sievietes, kas vēlas, lai viņu bērni varētu mācīties šajā 
skolā – viena precējusies, otra neprecējusies.  
 
Ja tā ir intervija par imigrācijas statusa piešķiršanu, iespējams, situācija varētu būt tāda, ka abiem 
kandidātiem ir spēcīgi argumenti, lai saņemtu politiskā bēgļa statusu, tomēr, tā kā šajā valstī pastāv 
kvotas bēgļa statusa piešķiršanai no vienas un tās pašas valsts, tā kā vienam cilvēkam no šīs valsts 
bēgļa statuss jau ir piešķirts, nevienam citam tas vairs nevar tikt garantēts. Šajā gadījumā intervējiet 
divus cilvēkus un izsniedziet tikai vienam no viņiem bēgļa statusu.  
 
Kad izslēgšanas iemesli ir izvēlēti, palīdziet intervētājiem iejusties lomās un sadalīt pienākumus. 
Piemēram, skolas intervētāji varētu būt, piemēram, mācību pārzinis, ticības pārstāvis (mācītājs, 
imāms, rabīns, utml.) un vecāku padomes pārstāvis. Palīdziet rast argumentus, kādēļ viņiem ir 
aizspriedumi pret neprecētām mātēm. Līdzīgā veidā arī citās situācijās palīdziet intervētājiem pamatot 
savus izslēgšanas iemeslus.  
 
Pēc tam satiecieties ar interviju dalībniekiem. Viņiem ir jāizstāsta visi apstākļi, kas saistīti ar situāciju, 
IZŅEMOT, protams, intervētāju aizspriedumus. Viņiem par tiem nekas nav jāzina un jādodas uz 
interviju cerot uz panākumiem. Palīdziet viņiem iejusties lomās un izdomāt dzīves situāciju – kas viņi 
ir, kāda ir ģimenes situācija, nodarbošanās, utml.  
 
Arī novērotājiem jāizstāsta ir tikai situācija, nepieminot aizspriedumus. Viņu uzdevums ir skatīties un 
piefiksēt (rakstiski vai prātā) notiekošo – kā cilvēki izturas, ko viņi novēroja.  
 
Iekārtojiet simulācijas telpu pēc iespējas tuvāk realitātei – formālu vai neformālu, ar krēsliem un 
galdiem, dīvāniem, ūdeni, pierakstu kladēm, pieteikuma kopijām...un tad sāciet.... 
 
Katras intervijas beigās nesniedziet nekādu atbildi, tikai pasakiet, ka sazināsieties ar viņiem, lai 
informētu par rezultātiem. Pēc intervijām intervētāji izlemj, kurš no kandidātiem tiek izvēlēts un 
vienojas, kā paziņot nesekmīgajiem kandidātiem rezultātus (nepasakot īsto iemeslu, kādēļ viņi netika 
izvēlēti). Šajā brīdī novērotāji droši vien būs jau sapratuši, kas īsti notiek! 
 
Kad dalībniekiem ir paziņots lēmums (vai nu rakstiski, „dzīvajā”, vai pa telefonu...), saaiciniet visus 
kopā un veiciet kopsavilkumu. 
 
Vispirms pavaicājiet, kā jutās abi (trīs) pretendenti interviju laikā. Pēc tam ļaujiet intervētājiem 
izteikties, kā viņi jutās skaidri apzinoties, ka nesniedza pretendentiem vienādas iespējas un piedalījās 
izstumšanas procesā. Tad palūdziet, lai izsakās novērotāji. Pajautājiet, kā viņi jutās, nespējot ietekmēt 
intervētāju viedokļus. 
 
Tad, sasaistot simulāciju ar reālo dzīvi, uzdodiet šādus jautājumus: 
- Vai jūs apzinājāties, ka šādas situācijas notiek arī reālajā dzīvē? 
- Vai esat to piedzīvojuši – gan kā izstumtie, gan kā tie, kas piedalās izstumšanas procesā? (Lai 
iedrošinātu dalībniekus būt atklātiem, uzsveriet, ka tie ir drosmīgi cilvēki, kas spēj to godīgi atzīt...un 
izstumšana nav nekas rets – tā ir realitāte, kas nepārtraukti dažādos kontekstos notiek) 
- Vai pazīstat kādu cilvēku, kas ir piedzīvojis līdzīga veida izstumšanu? 
- Vai varat iedomāties citas situācijas, kad līdzīga veida diskriminācija ir iespējama? 
 
Protams, katras interviju situācijas gadījumā, lielākoties, intervētāji būtu godīgi, un izvēlētos 
pretendentus taisnīgā ceļā, tomēr dažreiz tā nebūtu. Mēs varam saderēt, ka katrs zina kādu situāciju, 



ko pieredzējis personīgi, vai zina par to no citu stāstiem, ka ir notikusi negodīga intervija, un kāds ir 
kļuvis par izstumšanas upuri. Tas var notikt daudzās un dažādās interviju situācijās. Šai aktivitāte mūsu 
komanda ir izvēlējusies 3 situācijas par ko paši zinām vai esam piedzīvojuši, tomēr to noteikti var būt 
vēl vairāk. 
 
Iesakām jums adaptēt un pielāgot interviju saturu situācijām, kas ir visaktuālākās jūsu realitātē (vai 
dalībniekiem). Jūs ar jauniešiem noteikti varētu nākt klajā ar daudzām citām situācijām. 
 
Šādas lomu spēles, kad dažādi dalībnieki iejūtas atšķirīgās lomās, var būt gan ļoti jautras, gan 
izglītojošas. Pēc uzdevuma ir svarīgi kārtīgi izrunāt, kā dalībnieki uzvedās un jutās savā „jaunajā ādā”, 
un kāda tam ir saistība ar viņu pašu pieredzi un uzskatiem vai citu piedzīvoto. 
 

  Ieteikums 
Pēc simulācijas uzdevuma veikšanas, vienmēr veiciet diskusiju – apkopojumu, jo dalībnieki (gan 
pretendenti, gan intervētāji) var būt ļoti iejutušies savās lomās, justies dusmīgi vai aizskarti, tādēļ 
jāļauj viņiem izrunāties – „nolaist tvaiku”.    

 

IZSTUMŠANAS AKTVITĀTE – FUTBOLS AR LIELĀM BRILLĒM  
 

 
                                                         ID pirmā komanda                     Ja redze ir apgrūtināta, ir daudz grūtāk saskatīt bumbu 
 

Šīs aktivitātes mērķis ir radīt apziņu, palielināt izpratni un veicināt empātiju pret redzes traucējumiem 
un sniegt iespēju izjust to fiziskās sekas. Šis uzdevums arī sniedz grupai enerģiju, tādēļ var tikt 
izmantots kā labs uzmundrinātājs karstā pēcpusdienā. Tas aizņems vismaz 30 minūtes un nāk no 
Nikolaja Platoničeva idejas (komandai to ierosināja kāds jaunietis).  
 
Pirms aktivitātes ir jāsagatavo materiāli: 2 papīra vai plastmasas glāzītes katram dalībniekam, liels 
kamols ar diegu (gumiju), līmlenta, šķēres (lai visiem pietiek), futbola bumba un vieta, kur spēlēt 
futbolu – laukums vai parks. Tā kā spēles laikā varētu notikt vairākas sadursmes, pārliecinieties, ka 
laukuma virsma ir pietiekami mīksta krišanai.   
 
Pirmais uzdevums ir pārveidot visus dalībniekus par futbolistiem ar lielām brillēm, ko viņi paši sev 
varētu izveidot. Iedodiet katram 2 glāzītes un auklu. Palūdziet, lai viņi izgriež glāzītēm apakšu un tad 
caur caurumiem savieno tās, izveidojot brilles, kas tiek sasietas kopā aiz galvas. Lai nebūtu iespējama 
šmaukšanās un brilles nenokristu, varat izmantot līmlentu, lai piefiksētu auklu. 
 
Pirms spēles ir būtiski pārliecināties, ka visi dalībnieki ir veseli, gatavi kustēties un apzinās, ka 
uzdevums veicams uzmanīgi. Tas ir galvenais tiesneša (tiesnešu) uzdevums. Pārliecinieties, ka laukums 
ir gluds, palūdziet dalībniekus novilkt kurpes (lai nebūtu spēcīgu spērienu), uzmaniet dalībniekus 
spēles laikā, lai viņi viens otram nenodara pāri.  
 



Sadaliet grupu 2 komandās (to var izdarīt komandas kapteiņiem izsaucot komandas biedrus – kā 
skolā). Ja dalībnieku ir pārāk daudz, var izveidot arī mazākas komandas un uzorganizēt nelielu turnīru. 
Izskaidrojiet dalībniekiem, ka viņi spēlēs futbolu ar visiem parastajiem tā noteikumiem. Izskaidrojiet, 
ka šī ir tikai spēle nevis sacenšanās savā starpā. Galvenais ir process, nevis „vārti”. Nosakiet laukumu 
un vārtus un dodiet spēles sākuma signālu. 
 
Jūs noteikti būsiet pārsteigti par daudzajiem smiekliem, bumbas neredzēšanu, cilvēkiem, kas ieskrien 
viens otrā, jo uzsvars šajā spēlē visticamāk būs uz ko citu. Spēles noslēgumā būtu labi pajautāt 
dalībniekiem, kā patika spēle, kā viņi jūtās ar lielajām brillēm un kā tas saistās ar realitāti, kur 
daudziem cilvēkiem ir redzes traucējumi. 

 

IZSTUMŠANAS AKTVITĀTE – SEJAS KRĀSOŠANA 
Vai esat kādreiz bijuši publiskā vietā un jutušies ļoti atšķirīgi un „izlecoši”, jo cilvēki uz jums „lūr”? Šī 
uzdevuma mērķis ir izjust, kā tas ir būt atšķirīgam, radīt apziņu un izpratni par to, kas ir diskriminācija 
un ierosināt diskusijas par to, kas ir izstumšana. 
 
Šo uzdevumu var veidot ar jebkura izmēra grupu, tomēr cilvēkiem ir būtiski strādāt nelielākās grupās – 
maksimāli četratā. Jums būs nepieciešamas sejas krāsas un sabiedriska vieta ar cilvēkiem, kas nav jūsu 
grupas locekļi (veikali, utml.). Šis uzdevums kopumā aizņems pusotru stundu. 
 
Sāciet ar seju apzīmēšanu. Ja ir pietiekami daudz dalībnieku, jūs varat ierosināt, ka daži dalībnieki veic 
novērotāju funkcijas un sejas neapzīmē. Jebkurā gadījumā, lieciet dalībniekiem šo uzdevumu uztvert 
nopietni un uzvesties „normāli”. Uzdevums var neizdoties, ja viņi izturēsies kā karnevālā. Aizvediet 
viņus uz izvēlēto sabiedrisko vietu un iedrošiniet mijiedarboties ar vietējiem iedzīvotājiem. 
 
Atgriezieties drošā vidē – darba telpās, lai veiktu kopsavilkumu un diskusiju. Varat viņiem uzdot šādus 
jautājumus: 
 
- Kā jutāties esot atšķirīgi? 
- Kā citi cilvēki jūs ieraugot reaģēja? 
- Vai šī pieredze bija atšķirīga no jūsu ikdienas pieredzes nonākot līdzīgās vietās un situācijās (bez 
apzīmētas sejas)? Kādā veidā tā bija citādāka?  
- Ko tas mums liek saprast par iekļaušanu/izstumšanu? 

 
Iedomājieties, kā būtu aiziet uz iepirkšanās centru šādā izskatā? 

 

 Ieteikums 
Atcerieties jebkurā apmācībā uzturēt labu līdzsvaru starp dažību metodoloģijā, lai programma būtu 
daudzveidīga un ļautu dalībniekiem mācīties atšķirīgos veidos.   
 

 Ierosmei iesakām iepazīties arī ar citām metodēm, ko izmanto daudzveidīgām grupām SALTO 
mapē „Travelling Cultural Diversity” (angļu valodā) www.SALTO-YUTH.net/DiversityResources 
 



KOPSAVILKUMS 
Ar šīm aktivitātēm „Es un ciiu” sadaļa šajā publikācijā ir noslēgusies. Tajā mēs aplūkojām šādus 
jautājumus: 
 

Saistība starp to, kas es esmu un, kā redzu citus cilvēkus. 

Cik parasti tas ir redzēt sevi pasaules centrā (kā „normu”), bet citus cilvēkus ārpus tā (ārpus 
„normas”)? 

Vai citiem cilvēkiem es šķietu „ārpus normas”? 

Kas ietekmē to, kā redzam pasauli? 

Kādā veidā šīs ietekmes var būt pozitīvas vai negatīvas? 

Kā rīkoties ar šīm ietekmēm un tās izmainīt? 

Kā tas ir būt izstumtam/izslēgtam? 

Kā mēs stereotipizējam citus cilvēkus? 

Kā mēs piedalāmies citu cilvēku izstumšanā.  

 
Tagad mēs esam nonākuši līdz trešajai norādei mūsu ceļojumā, un esam gatavi tuvoties nākamajam 
pieturas punktam, kas fokusējas uz iekļaušana un dažādību sabiedrībā, atklājot, kādēļ tās ir 
nepieciešamas un, kādu pievienoto vērtību sniedz.  
 
 

IZPROTOT IEKĻAUŠANU & 

DAŽĀDĪBU 
Tagad mēs esam ieradušies pie trešās ceļa norādes mūsu ceļojuma laikā. Balstoties uz iepriekšējiem 
atklājumiem, mēs esam gatavi vaicāt, kāda īsti ir jēga iekļaušanai un dažādībai mūsu sabiedrībā. Kā šie 
jēdzieni ir saistīti ar mūsu pašu izpratni par savu identitāti, mūsu attiecībām ar citiem un, ko tieši mēs 
ar to domājam – kādēļ pēc tā tiekties? Kādēļ vajadzīgas iekļaušana un 
daudzveidība?

 



 
Daudz kas jau ir pateikts par „iekļaušanu” un „dažādību”. Par to ir izstrādātas garas definīcijas, 
aizstāvētas doktora disertācijas, privātajā un publiskajā sektorā ir nolīgti augstas klases speciālisti, kas 
veido īpašu politiku un dažās valstīs pat ministriem ir jābūt no „iekļaušanas” grupas. Tas, protams, nav 
slikti, tomēr mēs neesam pārliecināti, vai tas visu pārāk nekomplicē, padarot to par kaut ko pārlieku 
sarežģītu un liekot mums domāt, ka tas neattiecas uz mums? 
 
Tieši tādēļ sākam šo nodaļu ar būtiskiem jautājumiem. Tā nav ne pirmā, ne pēdējā reize, kad uzdodam 
jautājumus, it īpaši šajā nodaļā. Kā jūs droši vien jau nojaušat, mēs ticam, ka jūs jau zināt atbildes uz 
šiem jautājumiem. Tieši tāpat, arī jaunieši jau zina atbildes uz saviem jautājumiem – uz jautājumiem, 
ko kādreiz ar jūsu palīdzību viņi ne tikai mācēs uzdot, bet arī atbildēt. 
 
IEKĻAUŠANĀS PAMATĀ – LĪDZDALĪBA 
Tā vietā, lai sniegtu definīcijas, mēs uzdodam sev kārtējos jautājumus.  Vai vispār eksistē kaut kas, kas 
garantē iekļaušanu? Mūsuprāt, tā ir „līdzdalība”. Šeit arī sāksim. 
 
Kā parasti, ir būtiski sākt pašiem ar sevi. Kas man ir nepieciešams, lai es justos iekļauts? Pamēģiniet 
atcerēties situācijas, kad esat jutušies izstumti. Kas varētu likt jums justies vairāk iekļautiem? Lūk, 
piemērs.  

 

 Piemērs: spēļu istabas tēvs 
Vīrietis, kas vairs nav kopā ar savu sievu, bet, kam ir maza meitiņa kādu rītu dodas uz spēļu istabu 
(vietu kur pulcējas neformāla grupa ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem/aprūpētājiem 
un kur bērni spēlējas un kopā mācās). Tur atrodas arī citi bērni tādā pašā vecumā kā viņa meita. 
Jaunais tēvs ieiet telpā un pēkšņi, šķiet, viss apstājas...šeit ir tikai sievietes un mātes ar saviem 
bērniem...izbrīns sieviešu sejās skaidri parāda, ka neviens vīrietis nekad nav šo vietu apmeklējis! 
 
Kas jaunajam tētim būtu jādara, lai viņš tiktu „iekļauts”? Viņš vismaz gribētu cerēt, ka nākamreiz viņu 
nesagaidīs ar tādu pārsteigumu un līdzjūtību („...vai tad tu arī ēst gatavo sev pats?!”). Viņš gribētu 
cerēt, ka pret viņa meitu izturēsies tāpat kā pret citiem bērniem, nevis savādāk tikai tāpēc, ka viņa ir 
šeit kopā ar savu tēti - vīrieti, nevis sievieti. Iespējams, ka viņš vēlas, lai viņam, tāpat kā citu bērnu 
mammām, lūdz ieteikumus aktivitātēm un spēlēm, utml. Protams, mēs varētu minēt vēl virkni 
piemēru, tomēr tas, ko jaunais tētis vēlas visvairāk, ir piedalīties šīs spēļu istabas aktivitātēs gluži tāpat 
kā citi.  

 
Augstāk minētais piemērs, iespējams, ir ļoti tāls no jūsu ikdienas sociālās realitātes, tomēr tas ir par 
cilvēku un par to, kas padara mūs katru unikālu. Padomājiet, kas jūsu situācijā varētu būt līdzīga veida 
piemērs.   



 
Ja jau mums pašiem ir tā, ka iekļaušanas pamatā ir līdzdalība, arī jauniešiem iekļaušanas pamatā ir 
viņu pašu līdzdalība.  

 
 
ŠĶĒRŠĻI LĪDZDALĪBAI 
Jaunieši bieži jūtas izstumti – tā, it kā viņiem būtu aizliegts piedalīties. Viņiem ir grūti izteikties un 
pastāvēt uz savu, jo joprojām eksistē dažādas barjeras, kas traucē jauniešiem brīvi līdzdarboties. 
Dažreiz šie šķēršļi tiek likti ar iepriekšēju nodomu, dažreiz tie ir neapzināti (neizprotot), bet dažreiz tie 
vienkārši vienmēr ir pastāvējuši. 
 

 Piemērs: skeitparks 
Jauniešu grupa ierodas vietējā pašvaldībā uz tikšanos. Viņu priekšlikumu savā pilsētas rajonā izveidot 
skeitparku (skrituļdēļiem) izskata komiteja, kas var pieņemt lēmumu to apstiprināt. Viņi nav īpaši uz šo 
tikšanos aicināti, tomēr tā kā tikšanās ir publiskas, viņi drīkst tur atrasties.  
 
Pirms tikšanās ir pieejama tēja un kafija (tomēr apsargs neļauj jauniešiem apspriežu telpā ienest savas 
kolas pudeles). Komitejas sēdē piedalās vietējie deputāti (kas ir ievēlēti), pašvaldības darbinieki (kam 
maksā par darbu) un vietējie iedzīvotāji (kas neatbalsta skeitparka izveidošanas ideju). Katram tiek 
dota iespēja izteikties. Jauniešiem tiek dotas 5 minūtes izteikties – un ne mirklis vairāk... Priekšlikums 
tiek noraidīts, jo vietējie iedzīvotāji domā, ka dēļ skeitparka būs pārāk skaļi (kaut gan jaunieši apgalvo, 
ka viņi kontrolēs laiku, kad skeitparku drīkst izmantot). Kad jaunieši iznāk ārā no tikšanās, viņi ir ļoti 
dusmīgi. 
 
Lūk, apkopojumā viedokļi, ko pēc tikšanās izsaka jaunieši: 
- Es nesapratu neko no tā ko viņi teica!!! 
- Vai tas ir godīgi?! 
- Viņi vienkārši neļāva man pabeigt...! 
- Tas bija baisi – visi viņi sēdēja ap to lielo spīdīgo galdu un uz mani tā skatījās... 
- Viņi visi izskatījās tik uzcirtušies tajos savos uzvalkos un šlipsēs... 
- Tā Džonsas kundze  mani pamatīgi iz****** - vienīgais, ko viņa dara ir – ļauj savam sunim ***** tur, 
kur mēs gribam taisīt savu skeitparku! 
- Viņi tērē vairāk naudas, lai aizkrāsotu grafiti nekā mēs no viņiem prasījām skeitparkam... 
- Es nedabūju atpakaļ savu kolas pudeli... 
 
Tikšanās laikā jauniešiem bija daudz šķēršļu. Lūk, daži no tiem: 
- Viņus iebaidīja un izslēdza ar valodas palīdzību (tehniskie termini, profesionālais žargons), ko lietoja 
pieaugušie. 
- Viņi nejutās brīvi šajā vidē (tikšanās telpa, ģērbšanās stils). 
- Viņiem bija jāpielāgojas citām – pieaugušo vērtībām (kolas vietā – tēja un kafija). 
- Viņiem nebija cīņas spēka pārliecināt par savu. 
- Viņiem nebija atbalsta – neviens viņiem nepalīdzēja un neatbalstīja pārvarēt šķēršļus. 



 
Lai palīdzētu jauniešiem šajā situācijā, jums kā jaunatnes darbiniekam no sākuma noteikti ir jāuzklausa 
viņu sūdzības un jāpalīdz viņiem realizēt savas idejas. Tādēļ, varat izmantot šādu stratēģiju: 
- Aizsūtiet ielūgumu diviem vai 3 deputātiem un uzaiciniet viņus uz tikšanos tajā pilsētas rajonā, kur 
jaunieši vēlas skeitparku – iespējams, vietējais kebabu bistro piekristu, ka tikšanās notiek pie viņiem – 
2. stāva lielajā telpā. 
- Iedrošiniet, ka deputāti var ierasties neformālā apģērbā, ja viņiem pašiem nav iebildumu. 
- Nodrošiniet nelielas uzkodas un siltus un aukstus dzērienus. 
- Savāciet pēc iespējas vairāk jauniešu parakstus petīcijai, kas atbalsta skeitparka izveidošanu. 
- Kopā ar jauniešiem (4-5 cilvēkiem, dažādos vecumos, gan puišiem, gan meitenēm, kas visi aktīvi 
iesaistās) sagatavojiet un izmēģiniet grupas prezentāciju. 
- Jau iepriekš izdomājiet, kādus jautājumus varētu jautāt deputāti un pārspriediet ar jauniešiem 
atbildes uz tiem. 
- Noskaidrojiet, vai vietējie iedzīvotāji, kas nebija ieradušies uz tikšanos pašvaldībā atbalsta skeitparka 
izveidošanas ideju. Ja tādi cilvēki atrodas, uzaiciniet viņus uz tikšanos, lai atbalsta ideju. 

 
Šis ir viens no piemēriem, kā jauniešiem nākas piedzīvot izstumšanu, jo viņiem gluži vienkārši nav 
vienlīdzīgas iespējas ar pieaugušajiem tikt iekļautiem. Šis ir arī piemērs par to, kā strādājot ar 
jauniešiem, iedrošinot viņus aktīvi piedalīties lēmumpieņemšanas procesā, mēs varam atbalstīt viņus 
pašus rast atbildes uz jautājumiem un tikt galā ar šķēršļiem, ar kuriem nākas saskarties.  
 

 Viela pārdomām 
Nekad nenovērtējiet par zemu to, cik aktīvi jaunieši grib un var līdzdarboties. Londonas piepilsētā 
Levišamā ir „jauns mērs”, kas pārstāv jauniešus. Viņam ir 15 gadi, un viņam ar savu komandu ir 25 000 
mārciņu liels budžets, kas domāts jauniešu projektiem. Daļa finansējuma tiek izmantota, lai izveidotu 
īpašas sienas, kur jaunieši varētu veidot grafiti. Jaunais mērs tika ievēlēts, un 48% no balsstiesīgajiem 
jauniešiem piedalījās vēlēšanās (salīdzinājumā, tikai 33% pieaugušo piedalījās pieaugušo mēra 
vēlēšanās). 
 

 Piemērs: „Rusmallai” meiteņu izbraukums 
Āzijas izcelsmes pusaudža vecuma meitenes dzīvo kādā no lielākajām valsts pilsētām Anglijā un sauc 
sevi par „Rusmallai” meitenēm (tā sauc tuksnesi Indijā). Viņu vienaudzēm – visām citām meitenēm, 
kas dzīvo tajā pašā pilsētas rajonā ir iespēja ik gadu kaut kur vasarā aizbraukt ar kāda organizēta 
jauniešu projekta palīdzību – uz laukiem, uz jūru, uz zirgu-jāšanas, peldēšanas vai airēšanas 
nodarbībām, utml. „Rusmallai” meitenes arī vēlētos, lai viņām būtu šāda iespēja, tomēr līdz šim viņām 
tas nav izdevies. Kā parasti, neviens nesniedz iemeslus, bet dažādu cilvēku starpā pastāv vairāki 
pieņēmumi, kādēļ tas tā varētu būt: 
- Kā jau musulmanēm, meitenēm vairākas reizes dienā ir jālūdzas un piektdienā jāapmeklē mošeja. 
- Viņas nevēlas šāda veida izklaides. 
- Ārpus pilsētas viņas nedabūs „halal” pārtiku. 
- Ārpus pilsētas nebūs citu cilvēku ar Āzijas izcelsmi, un uz viņām visi skatīsies. Āzijas meitenēm ir bail 
saskarties ar rasismu. 
- Tā kā viņas nevarēs uzraudzīt ģimenes vīrieši, viņas nevar nekur doties.  
- Vienīgie jaunatnes darbinieki, kam ir tiesības un atbalsts no pašvaldības vadīt jauniešu grupas, ir 
vīrieši un ne-musulmaņi.  
 
Pusaudžu meitenēm no „Rusmallai” grupas neviens nejautāja viedokli, tomēr, kad beidzot viens vai 
divi pieaugušie, kas viņas atbalstīja, ļāva viņām izteikt savu viedokli, viņas nāca klajā ar sekojošām 
atbildēm (dažas no tām bija ļoti vienkāršas), kas apstiprināja, ka viņas var doties ceļojumos: 
- Viņas varētu doties ceļojumā kopā ar „krustmāmiņu” (vecāku sievieti, kas jau ir pieaugusi un tiek 
Āzijas kopienā uzskatīta par atbildīgu cilvēku) un pieaugušu māsu, kas piedalītos visās fiziskajās 
aktivitātēs. 
- Viņas varētu palikt atsevišķā viesu namā (kur vienlaicīgi nepaliktu citas grupas). 
- Viņas varētu palikt vietās, kur viņas pašas var gatavot ēst (viņas varētu nopirkt „halal” pārtiku pirms 
došanās uz turieni, sasaldēt un paņemt to līdzi). Iespējams, ka tuvumā būtu arī kāda ēstuve, kas 
gatavo „halal” ēdienus – viņas varētu ēst arī tur.  



- Fiziskām aktivitātēm būtu nepieciešams nodrošināt pasniedzējas – sievietes. 
- Jaunatnes darbinieks – vīrietis varētu braukt līdzi, jo ir uzdevumi, ko tikai viņš var izpildīt (piemēram, 
vadīt autobusu), tomēr viņam būtu jāguļ un jāēd brokastis citviet (kādā citā viesu namā). 
- Viņas varētu lūgties kā parasti un ceturtdienas vakarā atgriezties, lai piektdien dotos uz mošeju (ja 
vien tur tuvumā nav cita mošeja). 
- Viņas soli pa solim tiktu galā ar to, kā vietējie cilvēki uz viņām skatās. Tā kā arī pilsētā viņas 
neskaitāmas reizes ir piedzīvojušas rasisma izpausmes, esot kopā viņas noteikti tiktu ar to galā. 
- Viņām būtu jautri! 

 
 Viela pārdomām 

Lai mēs paši kļūtu „iekļaujošāki”, ir svarīgi pieņemt savu nezināšanu – tas, ko zinām ir ļoti ierobežots, 
tādēļ ir jābūt gataviem jautāt jauniešiem viņu viedokli, ko viņi vēlas, kā rīkoties konkrētās situācijās, 
utml.  
 
Divos iepriekš minētajos piemēros, lai atrastu risinājumu, bija nepieciešama cieša sadarbība starp 
jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Jaunatnes darbinieki nebūtu nākuši klajā ar šādu risinājumu 
bez jauniešu līdzdalības, un, iespējams arī jaunieši nebūtu tikuši galā ar problēmu bez jaunatnes 
darbinieku iesaistīšanās. 
 

Izmēģini pats 
Sastādiet sarakstu ar jauniešiem, ar ko strādājat vai gribētu strādāt. Īsumā ieskicējiet savu jauniešu 
profilu un tad izdomājiet kādu jaunu aktivitāti (vislabāk kaut ko nebijušu), kurā jūs īpaši ņemtu vērā to, 
lai ikviens ir „iekļauts”. 
 
Savu jauno pieeju varat pārvērst arī par „iekļaušanas” darba plānu (sīkāk par nākotnes dara plānu 80. 
lappusē).    

 
KURA INTERESĒS TAS IR? 
Mūsuprāt, kā darbiniekiem jums ir svarīgi būt godīgiem pret citiem par to, kas īsti ir jūsu mērķi, kad 
kaut ko darāt, lai būtu skaidrs (it īpaši jauniešiem), kādas ir atšķirības starp jūsu un jauniešu plāniem. 
Abi plāni nekad nav tādi paši. Ja jums pašiem ir skaidrs jūsu galamērķis un arī jauniešiem ir skaidrs tas, 
ko viņi vēlas sasniegt, var sākt plānot kopīgas aktivitātes. Ja ceļš ir kopīgs, var sākt strādāt kopā, ļaujot 
jauniešiem aktīvi līdzdarboties, piedalīties lēmumpieņemšanā visā tā garumā.  
 

 Piemērs: sajaucot skaņas un jauniešus 
Kā jaunatnes darbiniekam jums ir svarīgi , lai jūsu aktivitātes būtu pieejamas pēc iespējas vairāk 
jauniešiem. Ir daudz jauniešu, it īpaši pusaudža vecuma puiši, kas dirn uz ielām bez konkrētām 
nodarbēm. Dažus no viņiem jūs jau zināt. Jūs zināt arī, ka ir bijuši gadījumi, kad puiši, kas iet uz dienas 
centru jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir tikuši izsmieti. Jūs gribat kaut ko darīt ar abām šīm grupām 
– jūs vēlaties iesaistīt nogarlaikotos puišus un pārtraukt ņirgāšanos. Tas ir jūsu plāns. 
 
Jūs satiekaties ar pusaudža puišiem, kam nav ko darīt un uzzināt, ka viņus interesē skaņas ierakstīšana, 
miskēšana, audio un MIDI sekvenceri (dažus no terminiem jūs pat īsti neizprotat!). Jūs apsolāt, ka, 
iespējams, varat kaut ko noorganizēt. Protams, viņi ir ieinteresēti, jo tas ir tas, kas viņiem patīk.  
 
Tomēr, jūs viņiem pasakāt, ka ir divi noteikumi. Pirmkārt, jūs šo aprīkojumu nepasniedzat viņiem „uz 
šķīvja”, bet viņiem pašiem kopā ar jums ir jānoorganizē aprīkojums un citi resursi (piemēram, naudu, 
lai apmaksātu pasniedzēju, izīrētu studiju, utml.). Tā neesot liela problēma, ja vien jūs viņiem 
palīdzēšot ar to – sarunāts! 
 
Otrkārt, jūs vēlaties projektā iesaistīt arī dažus puišus no dienas centra jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām, jo viņi arī esot tajā ieinteresēti! Pēkšņi idejai parādās liela pretestība – rupjības, negatīvi 
apgalvojumi, nievājoši jautājumi...tomēr tā kā jūsu uzstādījums ir negrozāms – vai nu šādi, vai nekā – 
pēc kāda laika un strīdēšanās jaunieši piekrīt. Jūs zināt, ka tas ir tikai sākums un priekšā gaidāmas vēl 



virkne grūtību, tomēr vismaz jūs varat uzsākt šo projektu. Puiši ir piekrituši iekļaut projektā otru grupu 
(kaut gan nekādas detaļas par to vēl nav pārrunātas).  

  
Tas ir labs pamats brīvai līdzdalībai. Lai jaunieši spētu ar jums strādāt kopā, ir svarīgi likt viņiem skaidri 
nojaust, kāds ir jūsu kā jaunatnes darbinieka mērķis. 
 
Tikko aprakstītajā situācijā ir panākta „iekļaušana” vismaz divās dažādās „frontēs”. Pirmkārt, projektā, 
kas viņus interesē un no kā viņi var mācīties, tiek iekļauti vietējie jaunieši, kas līdz šim ir bijuši izslēgti 
(jo viņiem nebija nekas sakarīgs, ko darīt). Otrkārt, tiek iekļauta arī otra grupa ar jauniešiem, kas bijuši 
izsmieti un izstumti – jaunieši no dienas centra ar īpašām vajadzībām (kurus izsmēja nogarlaikotie 
pusaudži, no kā viņi baidās).  
 

 Ieteikums 
Kad strādājat ar jauniešiem, nekad nepieņemiet, ka jaunieši ir tādi paši kā jūs, tomēr, protams, 
nevajag arī pārlieku uzvērt atšķirības – ir arī daudz līdzību. Jūsu pieredzē noteikti ir kaut kas, kas 
padara jūs būtiski atšķirīgus no šiem jauniešiem. Ir būtiski apzināties un respektēt to, ka jums ir dažādi 
mērķi un intereses. Kopīga projekta izveidošana ir ilgstošu pārrunu un diskusiju procesa rezultāts.  
 

 
 
AKTĪVA LĪDZDALĪBA 
Katra iekļaušanas projekta pamatmērķis ir iedrošināt un spēcināt jauniešus – t.i., dod jauniešiem 
iespēju pašiem nākt klajā ar savām vajadzībām, izveidot plānus un kontrolēt procesu. Ir svarīgi radīt 
vidi, kas sniedz jauniešiem iespēju ierosināt un veidot aktivitātes un, kur lēmumpieņemšanā piedalās 
gan jaunieši, gan jaunatnes darbinieki. Lai gan jauniešiem, protams, ir jādod iespēja mācīties no 
jaunatnes darbinieku dzīves pieredzes, jaunatnes darbinieku galvenā loma ir motivēt un atbalstīt 
jauniešus.  
 

 Vairāk par jauniešu atbalstīšu uzzināsiet SALTO „Coaching Guide”: 
www.salto-youth.net/CoachingGuide 
   
Aktīvas līdzdalības pamatā ir ticība, ka jaunieši ir eksperti par savām dzīvē, un tādēļ tieši viņi paši ir 
vislabākais sākumpunkts mācīšanās pieredzei. 
 
Aktīvas līdzdalības panākšanai ir būtiski: 

- lai jaunieši būtu iztēles bagāti un radoši; 
- ja jaunieši paši tic uzstādītajam mērķim un vēlas to sasniegt, tad viņi paši spēj virzīties uz to 

un būt atbildīgi; 



- ja tiek nodrošināti piemēroti apstākļi, jaunieši ne tikai spēj uzņemties atbildību, bet arī vēlās  
to; 

- jaunieši grib mācīties, tomēr darbam ir jābūt sabalansētam ar atpūtu un izklaidi. 
 
Strādājot ar jauniešiem ir būtiski censties noteikt, cik lielā mērā jaunieši vēlas iesaistīties aktivitātē un 
procesā. Viens no efektīvākajiem veidiem, lai to panāktu ir to vizualizēt ar līdzdalības kāpnēm, kur 
katrs pakāpiens nozīmē būšanu tuvāk pilnai līdzdalībai. Šis ir Rodžera Harta līdzdalības kāpņu modelis. 
Pirmais pakāpiens nozīmē, ka līdzdalības nav, bet astotais pakāpiens – pilnu līdzdalību.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta līdzdalības kāpnes 
8. Jauniešu virzīti un vadīti projekti, lēmumpieņemšana kopā ar 
pieaugušajiem 
Jaunieši ierosina projektus un lēmumi tiek pieņemti kopā ar 
pieaugušajiem. Šie projekti iedrošina un spēcina jauniešus un 
tajā pat laikā ļauj izmantot pieaugušo dzīves pieredzi un 
ekspertīzi un mācīties no tās.  
7. Jauniešu virzīti un vadīti projekti 
Jaunieši ierosina un vada projektus. Pieaugušie motivē un 
atbalsta. 
6. Pieaugušo vadīti projekti, lēmumpieņemšanā piedalās 
jaunieši 
Pieaugušie ierosina projektus, bet jaunieši piedalās 
lēmumpieņemšanas procesā. 
5. Konsultēšanās un informēšana 
Pieaugušie ierosina projektu un par to konsultējas ar jauniešiem. 
Lēmumus pieņem pieaugušie. Jaunieši tiek painformēti par to, kā 
viņu ieguldījums tiks izmantots un kāds būs iznākums. 
4. Pienākumu uzticēšana un informēšana 
Jauniešiem uztic noteiktus pienākumus un informē par to kā un, 
kādēļ viņi tiek iesaistīt. 
3. Izlikšanās (Tokenism) 
Jauniešiem it kā tiek sniegta iespēja izteikties, tomēr viņiem ir 
maza vai nekāda iespēja piedalīties projektā un 
lēmumpieņemšanā. 
2. Dekorācija 
Jaunieši tiek iesaistīti kā dekorācija, lai demonstrētu, ka 
jautājums ir būtisks. Netiek slēpts, ka projekts nav jauniešu ideja.  
1. Manipulācija 
Pieaugušie iesaista jauniešus kā dekorāciju un melo/izliekas, ka 
projekts ir jauniešu ierosināts/vajadzība. 
 

 



Uz kura no pakāpieniem jūs novietotu pusaudža puišu grupu, kas minēta iepriekšējā piemērā? Vai 
jauniešus no citiem piemēriem? Cik lielā mērā jūs iesaistāt jauniešus aktivitātēs, ko organizējat 
jauniešiem? 
 

 Ieteikums 
Atcerieties, ka jauniešu iedrošināšanas un stiprināšanas process ir ļoti nozīmīgs. Nesatraucieties, ja 
iesākumā esat uz zemāka pakāpiena, kad strādājat ar kādu jauniešu grupu. Ne vienmēr ir iespējams 
sasniegt kāpņu augšējo pakāpienu un tas ne vienmēr ir nepieciešams. Galvenais sasniegums gan jums, 
gan jauniešiem ir tas, ka spējat mainīt atrašanās vietu uz kāpnēm un pakāpties uz augšu. Ir būtiski 
pajautāt arī pašiem jauniešiem, uz kura pakāpiena viņi jūt, ka šobrīd atrodas.  
 
GRUPU IZACINĀJUMI 
Atkal un atkal mēs atsaucamies uz grupām. Viens no piemēriem varētu būt jaunās māmiņas, tas ir 
pusaudža grupa ar sievietēm, kam ir bērni. Tas, ko viņas, kas ir grupas locekles, kā arī mēs, kas esam 
ārpus grupas, domājam, ka viņām ir kopīgs ir tas, ka viņas ir jaunas un viņām ir bērnis. Tas, ka jaunās 
māmiņas ir līdzīgā situācijā, viņām ir līdzīgas vajadzības, līdzīgi šķēršļi un par viņām ir līdzīgi 
aizspriedumi, padara viņas par grupu – ar kopēju kolektīvo identitāti.  
 
Bieži vien tas ir viņu pašu interesēs piederēt šai grupai, lai, piemēram, nodrošinātu bērniem aprūpi, lai 
pašām sanāktu laiks mācīties, vai, lai mainītos ar apģērbiem no kuriem bērni jau izauguši un 
mantiņām, lai nebūtu katri reizi jāiegādājas jauni. Šādā situācijā būt par grupas locekli ir izdevīgi, tas 
garantē drošību.  
 
Tomēr dažreiz būšana par grupas locekli var būt ierobežojoša. Piemēram, cilvēki ārpus grupas var 
uzskatīt jaunās māmiņas par „stulbām”, jo viņām nācās pamest skolu, un viņas nepaguva pabeigt 
mācības. Citi uzskata, ka jaunajās māmiņas šķiet zaudējušas jebkādas personiskās ambīcijas. Šādos 
momentos būt par grupas locekli nav izdevīgi.  
 
Līdzīgi ir ar piemēru par pusaudža puišu grupu, kas garlaikojoties caurām dienām dirn uz ielas. Tas, kas 
viņiem ir kopīgs ir tas, ka viņi ir no viena un tā paša pilsētas rajona. Kad mēs ar viņiem „iepazināmies”, 
viņiem kopīga bija garlaicība, motivācijas un atbalsta trūkums. Skatoties no pozitīvās puses, viņus 
vienoja interese par mūziku un ierakstiem. No negatīvās puses, skatoties no ārpuses (kas nenozīmē, 
ka viņi paši tam piekrīt) viņus vieno tendence kopā izsmiet citu zēnu grupu – no dienas centra 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 
 

 Arī sports var būt labs veids, kā sasniegt noteiktas mērķgrupas un ar tām strādāt. Vairāk par 
iekļaušanu caur sportu SALTO „Fit for Life” bukletā: 
www.salto-youth.net/FitForLife 
 

Es esmu „iekšā” – tu esi „ārā” 
Šī aktivitāte liek jauniešiem aizdomāties par grupām, kurām viņi pieder – kādi ir pozitīvie un negatīvie 
faktori, kas ar to saistās. 
 
Palūdziet jauniešiem nosaukt 2 grupas, ar kurām viņi sevi identificē vai lietas, kas svarīgas viņu 
personībai (piemēram, jaunā māmiņa, gejs, cilvēks ar īpašām vajadzībām, piederība noteiktai 
pilsētai/pilsētas rajonam... – varat veikt arī I T-kreklu uzdevumu, kas aprakstīts 16. lpp). Tad, balstoties 
uz viņu pašu pieredzi, rosiniet viņus uz domām par to, kas ir pozitīvs saistībā ar piederību šīm grupām 
un kas negatīvs.  
 
Lai padarītu uzdevumu saprotamāku, jūs varat minēt piemēru par jaunajām māmiņām, ko apskatījām 
jau iepriekš. Varat izmantot arī pašu piemērus, vai – vēl labāk – izmantot pašu jauniešu piemērus. 
Uzsveriet, lai viņi pievērš uzmanību tam, ko grupa dara, kā viņi paši tajā izturas, un, kas viņiem no tā 
patīk un kas nepatīk. Palūdziet, lai viņi, strādājot individuāli, uztaisa sarakstu ar šīm lietām. 
 



Tad palūdziet, lai katrs dalībnieks atrod sev partneri un divatā pārrunā rezultātus. Iedrošiniet viņus 
uzdot jautājumus un kopīgi izskaidrot, kādēļ viņi, esot kādas grupas locekļi, izturas noteiktā veidā. Cik 
lielā mērā tā ir personiska izvēle un, cik lielā mērā tā ir atbilde uz citu cilvēku rīcību. 
 
Aktivitātes noslēgumā sanāciet visi atkal vienā aplī, un lūdziet dalībniekiem īsumā izstāstīt, kā gāja 
diskusijās. Virziet diskusiju tādā virzienā, lai izrunātu arī to, kā spiediens no grupas locekļiem 
(„vienaudžu spiediens”) ietekmē indivīdu izturēšanos.  

 
Mēs visi piederam dažādām grupām, un tās mums ir nepieciešamas. Grupās mēs saprotam, ka ar 
citiem mums ir kopīgas intereses, pieredze un vajadzības. Mums ir būtiski justies kā grupas locekļiem 
– „iekšā”, jo tas mums garantē drošību. Šī vajadzība piemīt visiem cilvēkiem. 
 
Protams, tas, ka esam kādas grupas biedri – esam „iekšā” – nozīmē arī to, ka ir arī citi cilvēki, kas 
nepieder šai grupai – viņi ir „ārā”. Mēs atkal nonākam pie tā, par ko runājām jau iepriekšējā nodaļā 
(34. lpp.) – ir „mēs” un „viņi” un „es” un „citi”. Ir būtiski atcerēties pašu būtiskāko, kas kopīgs mums 
visiem – tas, ka mēs ikkatrs kādā mirklī varam kļūt par „citu”.  
 
Neskatoties uz to, cilvēki bieži vien turpina definēt savu grupu ne tikai pēc tā, kas ir „iekšā” un kas 
„ārā”, bet arī pretstatā citām grupām. Ņemot par piemēru iepriekš pieminētās grupas, katra no tām 
visticamāk redzēs citas grupas atšķirīgi: jauno māmiņu grupa visticamāk uztvers vecāko paaudzi kā 
noskaņotu pret viņām un tādus, kas noraugās uz viņām no augšas; skeitparka idejas jauniešu grupa 
visticamāk tāpat domā par vietējiem iedzīvotājiem, kas ir pret viņu iniciatīvu; „Rusmallai” meiteņu 
grupa droši vien ir dusmīga uz tiem cilvēkiem, kas viņas stereotipizē balstoties uz viņu reliģiju, kā arī uz 
tiem pieaugušajiem no pašu kopienas, kas grib noteikt, ko viņas drīkst un, kas viņām ir aizliegts; 
pusaudža puišu grupa, kam ir garlaicīgi visticamāk izturas agresīvi pret jauniešiem no dienas centra, jo 
viņi ir „atšķirīgi” savā spējā mācīties.  
 

  
 
IEKĻAUŠANA & DAŽĀDĪBA: KĀDĒĻ? 
Grupas var savā starpā mijiedarboties pozitīvā veidā, piemēram, viena otrai sniegt dažādus labumus 
vai arī negatīvā veidā, kad viena grupa otru uztver kā „apdraudējumu”.  
 
Attiecības starp grupām ir vissvarīgākā un fundamentālākā lieta „iekļaušanas” un „dažādības” 
projektos. Papildinot, jaunatnes darbs, kas vērsts uz iekļaušanu un dažādību lielā mērā koncentrējas 
uz to, lai iedrošinātu jauniešus būt iekļaujošākiem attiecībā pret citiem jauniešiem vai jauniešu 
grupām, ko viņi uzskata par „atšķirīgiem”. Tomēr, kā to var sasniegt? 
 



Jautājums, uz ko vēlamies koncentrēties ir – „kādēļ?”. Kādēļ mums, jums vai jauniešiem tam vajadzētu 
rūpēt? Lūk, daži iemesli, kam mēs kā komanda ticam vai spējam identificēt. 
 
- personiskā attīstība 
Šis ir uzskats, kas pirmo reizi parādās sadaļā „Es un citi”, ka es bagātinos, kad saskaros ar citiem. Citi ir 
atšķirīgi no manis, un iepazīstot viņu uztveri un dzīves veidu, var veicināt to, ka arī es pozitīvā veidā 
izmainos šīs pieredzes rezultātā. Tas prasa pietiekami atvērtu attieksmi, ziņkārību un, protams, 
gatavību riskam. 
 
- cilvēktiesību atbalsts 
Šī pieeja balstās uz uzskatu, ka visiem cilvēkiem vajadzētu būt vienlīdzīgām iespējām, tādēļ visie jābūt 
arī vienlīdzīgām iespējām tikt iekļautiem. Tas ir ietverts ANO Cilvēktiesību konvencijā, Eiropas 
Cilvēktiesību un fundamentālo brīvību konvencijā un daudzos citos nacionālos un lokālos dokumentos. 
 
- daudzveidības atbalsts 
Šis ir daudz globālāks uzskats nekā personiskā attīstība, kas vairāk attiecas uz individuālo līmeni. Šīs 
pieejas pamatā ir uzskats, ka cilvēce bagātinās caur to, ka pastāv dažādas kultūras, kas savā starpā 
mijiedarbojas – kā fizikas jēdziens osmoze. Kļūstot atvērtākiem pret citām kultūrām, mēs kļūstam 
bagātāki un dzīvotspējīgāki. 
 
- pragmātiskais viedoklis 
Šī viedokļa pamatā ir uzskats, ka sabiedrībai ir ekonomisks ieguvums no tā, ka sabiedrībā pastāv 
daudzveidība un tiek atbalstīta iekļaušana. Piesaistot cilvēkus ar dažādiem talantiem un pieredzēm 
mēs kļūstam ekonomiski spēcīgāki. 
 
- individuālā sociālā realitāte (faktiskā situācija) 
Ja esi cilvēks, kas tiek izslēgts, lai kā arī tas izpaustos un kādēļ tas notiktu, tev ir jācīnās par savu 
iekļaušanu, jo tā tu parādi savu attieksmi par to, ko tev nozīmē iekļaušana un daudzveidība sabiedrībā. 
 
Protams, beigu beigās, jautājums par to, kādēļ nepieciešama iekļaušana un daudzveidība attiecas gan 
uz jums, kā jaunatnes darbiniekiem, gan jauniešiem, ar ko strādājat. Jebkura atbilde noteikti kaut kādā 
mērā iekļaus atbildes, ko esam identificējuši, gan arī, iespējams, sniegs citus iemeslus. Veids, kā mēs 
ķērāmies klāt šim jautājumā savās apmācībās ir kas tāds, ko droši vien varat izmantot arī jūs darbā ar 
jauniešiem.   
 

BĻODAS MAISĪŠANA 
Kad iesākat diskusiju ar tik daudz dažādām dimensijām, varētu būt noderīgi izmantot metodi, kas ātri 
apkopo dažādus viedokļus. Viens no veidiem ir kā dažādu sastāvdaļu maisīšana pilnā bļodā. Daži 
cilvēki šo metodi zina kā „karuseli”, kā izklaides parkā, kur ir košās krāsās izkrāsoti dzīvnieki, uz kuriem 
tu sēdi un, kas riņķo pa apli, iekšējam un ārējam aplim virzoties pretējos virzienos. 
 
Palūdziet dalībniekiem sastāties divos apļos – tā, lai katram dalībniekam būtu kāds pretī (viens aplis ir 
iekšā otram). Tad palūdziet viņus ar pretī stāvošo partneri apspriest, ko viņi domā par jūsu izteiktajiem 
apgalvojumiem (šajā gadījumā tie saistīti ar iekļaušanu un dažādību, tomēr šo metodi var izmantot arī 
citos kontekstos). Katram cilvēkam ir tikai viena minūte, lai izteiktos un tad tiek mainītas lomas, un 
otrs partneris var izteikties. Pēc katra apgalvojuma palūdziet, lai aplis pagriežas un dalībnieki atrod sev 
jaunu sarunu partneri. Tad atkal jāmaina partneri, un tā joprojām.  
 
Iespējamie apgalvojumi varētu būt šādi: 
- Iekļaušanas mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībā visiem būtu tādas pašas vērtības. 
- Ja visiem cilvēkiem būtu piekļuve internetam, visi būtu iekļauti. 
- Iekļaušana ir svarīga, jo ES institūcijas tā apgalvo. 
- Galvenais izaicinājums, lai nodrošinātu iekļaušanu ir tas, ka tam nav finansējuma. 
- utml.  
 
Par katru apgalvojumu ļaujiet diskutēt tikai dažas minūtes. Šādā veidā dalībniekiem ir iespēja satikt 
dažādus cilvēkus un, tādejādi, uzzināt dažādus viedokļus. Parasti laiks, kas atvēlēts diskusijām nav 



pietiekošs, lai izdiskutētu visus ar apgalvojumu saistītos aspektus, tādēļ dalībniekiem parasti ir vairāk 
jautājumu nekā atbilžu. Tomēr, tas ir tieši tas, kas mums nepieciešams! 
 

 Ieteikums 
Tā vietā, lai pateiktu cilvēkiem, kas, mūsuprāt, ir gudri, mums būtu jāstrādā izejot no pieņēmuma, ka: 
- katrs vislabāk zina, ko vēlas iemācīties; 
- katram ir kāda pieredze / ieskats / zināšanas, ar ko var dalīties; 
- grupa zina un māk daudzas lietas – jūsu uzdevums ir nodrošināt vidi, lai cilvēki gribētu dalīties! 

 
KĀ ŠEIT IEDERAS SOKRATES? 
Mūsu apmācībās uzsvērām to, ka ir ļoti būtiski pajautāt – „kādēļ?”. Mēs to nosaucām par „Sokrātisko 
pakalpojumu” – par ko mūsu komandai īpašs lepnumss. Sokrāts (no šī vārda izveidojām īpašības vārdu 
„sokrātisks”), slavens grieķu filozofs, ticot, ka mums visiem iekšā ir atbildes uz jautājumiem, ko 
uzdodam, izmantoja pieeju (ļoti efektīvu mācīšanās metodi), ka uz jebkuru jautājumu ir jāatbild ar 
jautājumu. Ņemot šo principu par paraugu, mēs palūdzām, lai mūsu apmācību dalībnieki visas lietas 
par iekļaušanu un daudzveidību, ko vēlas pārrunāt, noformulē jautājumos.  
 

SOKRĀTISKAIS PAKALPOJUMS 
Pēc bļodas maisīšanas uzdevuma dalībnieki mūsu apmācībās parasti bija nokaitināti un dusmīgi – vai 
nu tādēļ, ka tik īsā laikā viņi nepaguva izrunāt visu, ko vēlējās, vai 
arī tādēļ, ka viņiem bija vēl daudz jautājumu, ko viņi vēlējās 
pajautāt un apspriest ar citiem. Šajā mirklī mēs izmantojām 
„Sokrātiskā pakalpojuma” metodi (tomēr, to, protams, var 
izmantot arī citos kontekstos).  
 
Pēc tam, kad bijām izskaidrojuši, kā cēlies šīs metodes 
nosaukums (sniedzot nelielu vēsturisku ieskatu ar stāstiem par 
seno Grieķiju, indi, utml.), mēs iedrošinājām dalībniekus nākt 
klajā ar viņus interesējošiem jautājumiem par iekļaušanu un 
daudzveidību un tos pierakstīt. Bieži mēs ar papildjautājumu 
lūdzām izskaidrot jautājumu un pārliecināties, ka tas ir 
pietiekami precīzs un fokusēts. Mūsu apmācībās dalībnieki bija 
izdomājuši šādus jautājumus: 
- Kā cilvēks jūtas, kad ir izstumts? 
- Kas ir sabiedrība? 
- Kādu sabiedrību tu vēlētos? 
- Kas ir iekļaušana? 
- Kādēļ dažādība ir laba? 
- Kā praksē iedrošināt iekļaušanu (metodes)?  
 
Tad mēs palūdzām dalībniekus sadalīties grupās un mēģināt rast atbildes uz šiem jautājumiem. 
 
Atsaucoties uz senajām gudrībām, mēs iedrošinājām dalībniekus uztvert grupas kā upes ūdeni – lai tas 
plūst jebkurā virzienā, kā grib, bet mums ir jāspēj izmantot tā enerģija un spēks tā, lai netraucētu 
dabīgo ritējumu. Mēs palūdzām dalībniekiem blakus jautājumiem, ar kuriem viņi grib strādāt uzrakstīt 
savu vārdu, tādejādi nodrošinot, ka grupas, kas strādā kopā, ir motivētas dziļāk izzināt noteiktus 
jautājumus.  
 
Katrai grupai mēs lūdzām izstrādāt nelielu atbildi uz kādu jautājumu (5 minūtes), kas reprezentē 
grupas viedokli. Prezentācija varēja būt teātra, plakāta, dziesmas vai kādā citā radošā formā – 
galvenais, lai citiem dalībniekiem būtu skaidrs par ko grupa ir diskutējusi un, kāds ir tās viedoklis par 
noteiktu jautājumu. Šādā veidā visi dalībnieki ne tikai paliek nomodā, bet gūst arī patiesu iedvesmu 
savam darbam! 

 

 Daži piemēri 



Viena grupa sagatavoja jautājumu un atbilžu paneļdiskusiju - šovu, kurā viens dalībnieks bija 
„vadītājs”, bet visi pārējie paneļdiskusijas eksperti – „panelisti”. Katrs panelists bija kļuvis par kādu 
izdomātu personāžu un stādījās priekšā publikai (visi pārējie bija publika). Pirms panelisti sāka stāstīt 
par sevi, diskusijas vadītājs izstāstīja, ka vienam no viņiem ir HIV vīruss. Publikas uzdevums bija 
uzminēt – kuram. Pēc neliela ievada, paneļdiskusijas dalībnieki sāka atbildēt uz dalībnieku 
jautājumiem. Paneļdiskusijas beigās notika balsošana par to, kurš no dalībniekiem ir slims ar HIV 
vīrusu. Panelistu tēli balstījās uz stereotipiem, un aktivitātes mērķis bija parādīt, kā darbojas 
aizspriedumi.   
 
Citas grupas dalībnieki, izmantojot savu iniciāļu pirmos burtus, izveidoja akronīmu „PIEŅEMT” (angļu 
valodā: ASSUME). Viņu prezentācija bija par aizspriedumiem, un tās galvenā doma: „Tev nebūs par 
kādu kaut ko pieņemt.” (angļu valodā: „Do Not ASSUME Anyting about Anyone.”) 
 
Viena grupa, diskutējot par integrāciju, izmantoja ūdens maisīšanas metodi. Bļodā tika ieliets ūdens 
un blakus tai novietoti oļi un ziedlapas. Tika nolasīti apgalvojumi, grupas dalībniekiem, ja, viņuprāt tas 
nozīmēja integrācijas pozitīvu aspektu, bļodā tika iemestas ziedlapas, bet ja negatīvu aspektu – oļi. Oļi 
nogrima, bet ziedlapas peldēja ūdenim pa virsu, tādejādi simbolizējot integrācijas spēku. 
 
Vēl viena grupa vadīja prāta vētru ar pārējiem grupas locekļiem par personiskajiem šķēršļiem 
starpkultūru komunikācijā: „ievainošana”, „savdabīgas situācijas”, „šoks”, „samulsums” un „radīt 
iespēju pavadīt kopā brīvo laiku” bija tikai dažas no atbildēm.  
 
Vēl bez tā, lai prezentētu diskusijas par jautājumiem tika izmatots teātris, dzeja, dejas un daudzas 
citas radošas metodes.  
 
Šīs bildes parāda rezultātus, kas tika prezentēti rakstiskā veidā. 
 

  
   Integrācija sabiedrībā    Iekļaušanas un dažādības māja 

 
MŪSU PĒDĒJAIS VĀRDS PAR DEFINĪCIJU 
„Iekļaušanas” definīcija vienmēr attiecas uz ideju par „piederību”. Arī vārdu „identitāte” bieži lieto 
saistībā ar „iekļaušanu”. Ja atceraties, viena no nozīmēm identitātei ir – „būt tādam pašam”.  
 
Ja runa ir par vārda „dažādība” definīciju, viena no tām ir: „Dažādība iekļauj cilvēku atšķirības. Tā 
sastāv no dažādiem faktoriem, ieskaitot redzamās un neredzamās atšķirības, piemēram, dzimumu, 
vecumu, izcelšanos, rasi, invaliditāti, reliģiju, seksuālo orientāciju un personību.” 
 
Ja domājam par iekļaušanu un dažādību kā „būšanu tādam pašam” un „atšķirībām”, tad šie jēdzieni 
šķiet pārlieku pretēji, lai radītu izpratni par to nozīmi. Tomēr tam ir risinājums. 
 

Mums jēdziens iekļaušana nozīmē ticību tam, ka visiem jauniešiem ir vienlīdzīgas tiesības būt 
sabiedrības locekļiem, būt aktīviem un izmantot iespējas, ko tā sniedz. Iekļaušana ir process, caur kuru 
līdzdalība ir iespējama. Šajā procesā visiem jauniešiem ir tiesības saglabāt savas atšķirības – to kas 
padara viņus unikālus un veido individuālo identitāti.    



 
NOSLĒGUMA VĀRDI 
Mēs visi esam dažādi, katram ir atšķirīgas spējas un resursi. Mums vajadzētu priecāties par šo 
dažādību un uzskatīt katru cilvēku par unikālu vērtību. 
 
Iekļaušana ir saistīta ar to, lai atklātu cilvēka spējas un dažādības skaistumu, nevis koncentrētos uz 
trūkumiem. Mūsdienu modernajā pasaulē ir būtiski radīt vidi, kur sadarbības gars un savstarpēja cieņa 
iedvesmo mūs būt atvērtiem jauniem piedzīvojumiem, atklāt sevi un citus un bagātināt savas dzīves ar 
jaunām pieredzēm. Iekļaušana sākas galvā, kad mēs sākam skatīties uz pasauli citādāk. Tā ir mūsu 
atvērtība uz dažādo, vēlme par to priecāties un atšķirīgā novērtēšana. 
 

KOPSAVILKUMS 
Šajā nodaļā mēs aplūkojām, kā tiek izprasti jēdzieni „iekļaušana” un „dažādība”. Mēs dziļāk aplūkojām 
šādus jautājumus: 
 

 Līdzdalība kā pamatprincips „iekļaušanas” darbā. 

 Šķēršļi jauniešu līdzdalībai. 

 Iespēju nevienlīdzība. 

 Jaunatnes darba „iekļaušanas” projektu piemēri. 

 Apzināšanās par to, ka jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem var būt atšķirīgas vajadzība, mērķi un 
plāni. 
 

 Aktīva līdzdalība. 

 Vienkāršas metodes, kas veicina līdzdalību. 

 Grupu izaicinājumi. 

 Attiecības starp to, kas es esmu un, kā mijiedarbojos ar citiem cilvēkiem. 

 Iemesli, kādēļ iekļaušana un daudzveidība ir nepieciešamas. 

 Jautājumu formulēšana – sokrātiskie pakalpojumi. 

 Viena vai vairākas definīcijas. 

 
Ceturtajā ceļa posmā mēs izpētīsim un centīsimies atrast veidu, kā likt mūsu mācīšanos un vēlmi 
darboties lietā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NĀKOTNES PLĀNI 
Rezumējot, šajā publikācijā mēs sākām ar sevis izpēti – „es”. Tad mēs pievērsāmies tam, kā citi varētu 
mūs uztvert un, kā es uztveru citus cilvēkus – „es un citi”. Pēc tam mēs sākām uzdot jautājumus, kas 
saistīti ar „iekļaušanu” un „dažādību” – „kādēļ?”, 
„kam?”...

 

 



Pēdējā norāde mūsu ceļojumā ir “Nākotnes plāni”, jo ir būtiski izprast, kā visu to, ko līdz šim esam 
iemācījušies un apjautuši, likt lietā. Šajā nodaļā mēs aplūkosim jaunatnes darba metodes un 
aktivitātes, lai sabiedrībā panāktu iekļaušanu un izmantotu dažādību kā kaut ko pozitīvu – pievienoto 
vērtību.  
 
Kā apmācītāji mēs uzskatām cilvēkus, ar ko strādājam par ekspertiem – gan jomās, kurās viņi strādā, 
par savu dzīvi, gan par subkultūrām, ko viņi pārstāv. Nav svarīgi, vai tas ir jaunatnes darbinieks, vai 
jaunietis. Ekspertu iesaistīšana projektā ir ļoti būtiska, tādēļ arī savās apmācībās aktīvi iesaistījām 
savus dalībniekus mācīšanās procesā jau no paša sākuma. Tas sniedz jebkuram projektam pievienoto 
vērtību, jo dalībnieki jūtas atbildīgāki, motivētāki un iesaistītāki mācīšanās procesā, tādēļ kopējā 
apmācības kvalitāte tikai paaugstinās.  
 

 Sīkāk par to arī „līdzdalības kāpnēs” – 68. lpp.  
 

 
 
NĀKAMREIZ – VAIRĀK IEKĻAUŠANAS & DAŽĀDĪBAS 
Viens no veidiem, kā padarīt savu ikdienas darbu ar jauniešiem un projektus iekļaujošākus ir 
nākamreiz censties „izdarīt tos” labāk. Nākotnes plānus var veidot balstoties uz pagātnes pieredzi. 
Iespējams, ka aktivitātes, ko veidojāt pagātnē izstūma jauniešu grupas, ko jūs patiesībā vēlētos 
iekļaut. Tādēļ, lai uzlabotu savu darbu, ir svarīgi mācīties no pagātnes kļūdām.  
 
Mūsu komandai šķiet, ka viens no veidiem kā mācīties no pagātnes ir uzskatīt to kā labu piemēru 
analīzei. Jebkuru notikumu, aktivitāti vai atgadījumu var pārvērst par pieredzi un izanalizēt, kādi ir 
sasniegumi, iespējas un, kas nav izdevies. Tas palīdz jums (un jauniešiem, ar ko strādājat) mācīties no 
pieredzes, uzzināt citu cilvēku viedokli un idejas par situāciju un kopīgi vienoties par 
uzlabojumiem/labākajiem risinājumiem. 
 

PIEREDZES (PIEMĒRU) ANALĪZE 
Šī uzdevuma mērķis ir izvērtēt, cik lielā mērā iepriekšējās aktivitātes ir bijušas iekļaujošas. Ja strādājat 
ar lielu dalībnieku grupu, varat sadalīt to vairākās nelielās grupās. 
 



 Par piemēru analīzei varat ņemt vai nu iepriekšējo 
aktivitāti, kas tika realizēta ar šo grupu, vai palūgt 
dalībniekiem izstāstīt par kādu aktivitāti, ko viņi ir paši 
organizējuši vai, kurā piedalījušies (piemēram, ekskursija, 
sporta spēles, filmu vakars, utt.).  
 
Katras grupas uzdevums ir izdiskutēt, kas šajā aktivitāte 
veicināja iekļaušanos un, kas to kavēja (kas liedza 
jauniešiem līdzdarboties), kā arī nākt klajā ar ieteikumiem, 
kā to varētu padarīt iekļaujošāku (kas varētu veicināt to, ka 
vairāk jauniešu no daudzveidīgākām grupām tajā piedalās).  
 
 
 
 
 
 
 

      
 Starpkultūru mācīšanās ieteikumi 

Jautājumi diskusijai: 
 
- Kādā veidā aktivitāte (projekts) bija iekļaujošs/izslēdzošs (lai labāk izprastu šo jautājumu, varat 
pieminēt dažādas mērķa grupas – jauniešus ar invaliditāti, jauniešus-imigrantus, jauniešus, kas pieder 
atšķirīgām reliģijām, pusaudža māmiņas, gejus un lesbietes...)? 
- Kādā veidā šo aktivitāti vajadzēja organizēt, lai tā būtu atvērtāka un pieejamāka dažādām 
mērķgrupām? Ko varēja darīt citādāk? 
 
Ja ir vairākas diskusiju grupas, varat piedāvāt prezentēt rezultātus dažādos veidos (gan verbāli, gan 
neverbāli, gan radoši). Galvenais, lai diskusiju saturs arī citām grupām būtu skaidrs un tiktu  kaut kādā 
veidā piefiksēts – tas veicinās mācīšanos. 
 

 Ieteikums 
Analizējot piemērus, ir svarīgi, lai tās ir aktivitātes vai projekti, kuros dalībnieki paši ir piedalījušies (vai 
tikuši izstumti). Ja tiek diskutēts par reālām situācijām, arī secinājumi ir vairāk piesaistīti dzīvei, kas var 
palielināt to nozīmīgumu. Aiciniet dalībniekus vairāk koncentrēties nevis uz problēmām un 
trūkumiem, bet risinājumiem un iespējamajiem uzlabojumiem. Ja tas ir iespējams, izmēģiniet ieteiktos 
uzlabojumus un iedzīviniet konkrētu aktivitāti vēlreiz – šoreiz tā, lai tā būtu iekļaujošāka!  

 

 Vairāk par to, kā izmantot iepriekšējo aktivitāšu un projektu pieredzi un palielināt jūsu projektu 
ietekmi uzziniet bukletā „Radīt viļņus”, ko iespējams lejupielādēt šeit: 
http://jaunatne.gov.lv/images/files/mekle_padomu/Radit_vilnus.pdf (latviešu valodā) un 
www.SALTO-YOUTH.net/MakingWaves (angļu valodā) 
 
RESURSI DARBĪBAI 
Plānojot nākotnes aktivitātes un projektus, kuros vairāk tiktu piedomāts par to, lai tiktu iekļauti 
dažādāki jaunieši no līdz šim neaizsniegtām mērķgrupām, ir būtiski zināt, kur meklēt resursus. Viena 
veida resurss ir idejas un ieteikumi, ko var atrast šajā publikācijā, tomēr sākot veidot projektus, kuros 
tiek iekļautas (jaunas) mērķgrupas, ar ko neesat iepriekš strādājuši, visticamāk, jums būs nepieciešami 
arī finansiālie resursi. 
 
Ja vēlaties vairāk iedvesmu, varat apmeklēt šīs publikācijas sadaļu, kas atrodas tās beigās (100. lpp.) – 
„Turpmākai lasīšanai”. Tomēr, atcerieties, ka tas nav tikai jūsu uzdevums „līdzdalības” projektā atrast 
visus resursus. Jūs varat un jums vajadzētu tajā aktīvi iesaistīt arī jauniešus. Lai viņi palīdz jums atrast 
visus nepieciešamos resursus.  
 



RESURSI 
Jūs varat lūgt jauniešiem izteikt savas idejas aktivitātēm (vai lūgt viņus izvērtēt iepriekš veidotās 
aktivitātes pēc tāda parauga, kā aprakstīts iepriekšējā uzdevumā) un uzreiz padomāt par resursiem, 
kas varētu noderēt, lai šī idejas realizētu, piemēram: 
- atrast grāmatas, kas saistītas ar tematu (bibliotēkā, tiešsaitē, utml.), 
- sagatavot sarakstu ar resursu cilvēkiem un organizācijām, kas strādā iekļaušanas un daudzveidības 
jomā, 
- pārbaudīt, vai kāds jau ir organizējis līdzīga veida aktivitātes (ja ir, tad, vai eksistē kaut kāda 
dokumentācija par to), 
- pierakstīties jaunumiem vai žurnāliem par šo tematiku, 
- pārbaudīt vai SALTO tīmekļa vietnē ir atrodamas aktivitātes un metodes par šo tematu: www.SALTO-
YOUH.net/Toolbox. 
 
Savāciet visus pieejamos materiālus kopā uz viena liela resursu galda, lai tie būtu pieejami ikvienam. 
Tas var palīdzēt attīstīt idejas vai arī tas var atvieglot jūsu iekļaušanas un daudzveidības aktivitāšu 
organizēšanu. 
 

 Ieteikums 
Esiet pēc iespējas atvērtāki izmantot pēc iespējas dažādākus resursus – nenoraidiet nevienu ideju, ja 
dažādība var noderēt. 
 

 Vairāk resursu šīs publikācijas 100. lpp.   

 
 

  
PROGRAMMA „JAUNATNE DARBĪBĀ” 
Ja vēlaties veidot projektu, varat saņemt finansējumu tam caur Eiropas 
Savienības programmu „Jaunatne darbībā”. 
 
Tā ir ES mobilitātes un neformālās izglītības programma (no 2007. gada 

līdz 2013. gadam). „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju jauniešiem izstrādāt dažādus vietēja līmeņa un 
starptautiskus projektus (piemēram, jauniešu apmaiņas, brīvprātīgais darbs, jauniešu demokrātijas 
projekti, jauniešu iniciatīvas projekti, u.c.), kā arī atbalsta jaunatnes darbu. Starptautisku projektu 
veidošana var dot pievienoto vērtību jūsu ikdienas darbā ar jauniešiem. Tas var palīdzēt uzlabot jūsu 
darba kvalitāti, kā arī piesaistīt jūsu aktivitātēm jauniešus, kas līdz šim nav iesaistījušies un, ko jums 
nav izdevies „uzrunāt”.  
 
Jūs varat saņemt finansējumu dažāda veida projektiem: 
 
- jauniešu apmaiņām (iespēja jauniešu grupām satikties), 
- jauniešu iniciatīvas projektiem (jauniešu pašu ierosināti projekti – vietēji vai starptautiski), 
- jauniešu demokrātijas projektiem (palīdz jauniešiem iesaistīties demokrātijas veidošanā), 
- Eiropas brīvprātīgajam darbam (jaunieši ārpus savas valsts veic brīvprātīgo darbu) 
- atbalsts jaunatnes darbiniekiem (apmācības, semināri, darba ēnošanas, partnerības veidošanas 
pasākumi, utml.) 
 
Finansējums programmā „Jaunatne darbībā” lielā mērā balstās uz vienkārša principa – fiksētajām 
summām, kas atkarīgas no projekta veida, ilguma, dalībnieku skaita, utml. 
 
Programma ir pieejama jauniešiem tā saucamajās programmas valstīs (27 ES valstis, Īslande, 
Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Turcija un Horvātija), tomēr arī ar ES kaimiņvalstīm un citām valstīm 
pasaulē ir iespējams veidot noteiktu veidu projektus (precīzāka informācija programmas vadlīnijās). 
 

 Vairāk par programmu “Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru mājaslapās (piemēram, Latvijas 
nacionālās aģentūras mājāslapa: www.jaunatne.gov.lv) vai programmas vadlīnijās 
http://ec.europa.eu/youth 



JUMS TAS NAV JĀDARA VIENIEM 
Jums savs projekts nav jārealizē „uz vientuļas salas”. Kā minēts iepriekš, jūs varat sadarboties ar 
organizācijām vai cilvēkiem, kas jau ir realizējuši līdzīgas aktivitātes, un, kas jau kādu laiku darbojas 
iekļaušanas un daudzveidības jomā. Viņu pieredze jums var lieti noderēt. Jūs varat kopā sasniegt 
noteiktus mērķus, veidot aktivitātes un izveidot sadarbības tīklu. 
 
Vietējos partnerus jūs varat atrast ar citu organizāciju palīdzību (apjautājoties, vai viņi var jums ieteikt 
partnerus, kas darbojas līdzīgā jomā). Ja vēlaties veidot starptautisku projektu, varat atrast partnerus 
ar savu nacionālo aģentūru palīdzību, caur SALTO OTLAS partneru meklēšanas datubāzi vai vienkārši 
satiekot partnerus starptautiskos projektos (apmācībās, semināros, utml.).   
 

 Programmas „Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru kontaktinformācija: 
http://ec.europa.eu/youth 

 SALTO OTLAS partneru meklēšanas datubāze: www.SALTO-YOUTH.net/Otlas 
 Informācija par dažādām apmācībām, semināriem un citiem pasākumiem:  

www.SALTO-YOUTH.net/Training 
 

ORGANIZĀCIJU „IZSTĀDE” 
Ja vēlaties apmainīties ar labas prakses piemēriem ar citām organizācijām gan vietējā, gan 
starptautiskā līmenī, jūs varat noorganizēt organizāciju „izstādi”. Tās laikā katram projektam vai 
organizācijai var būt plakāts uz sienas vai stends, kur izlikti materiāli (piemēram, fotogrāfijas, 
publikācijas, PR materiāli, skrejlapas, utml.). Šādas „izstādes” sniedz iespēju organizācijām parādīt, ar 
ko tās nodarbojas, uzzināt, ko dara citi un atklāt kopīgo. 
 
Jūs varat sniegt norādes, kādai informācijai prezentācijās būtu jāparādās (piemēram, uzrakstīt to uz 
lielas lapas). Ja prezentācija būs brīvā formā, varētu izpalikt kāda būtiska informācija. Varat palūgt, lai 
katra organizācija uz plakāta sagatavo informāciju par sekojošo: 
- organizācijas nosaukums un galvenie mērķi (ar kādiem jautājumiem organizācija strādā), 
- galvenās mērķgrupas (varbūt arī mērķgrupas, ar ko viņi vēlētos nākotnē strādāt), 
- galvenās aktivitātes (var pieminēt kādu visveiksmīgāko vai visizaicinošāko projektu). 
 
Protams, tā ir arī laba ideja plakāta sagatavošanā iesaistīt arī jauniešus no jūsu organizācijas. 
 
Parasti organizāciju „izstādēs” katrai organizācijai ir pavisam neilgs laks, lai prezentētu savu 
plakātu/stendu. Tomēr parūpējieties par to, lai organizācijas neaizrunājas pārāk gari, jo garus un 
smagnējus monologus var būt ļoti grūti klausīties. Varat izmantot arī alternatīvas metdes, lai 
prezentācijas būtu interesantas un īsas: 
- lai katra organizācija izstāsta tikai par labāko, smieklīgāko, sliktāko...aktivitāti, ko viņi jebkad ir 
organizējuši;  
- noorganizējiet dinamisku radio vai TV šovu ar dinamisku reportieri, kurš uzdod jautājumus par 
organizācijām, bet ik pa laikam pajautā arī kaut ko negaidītu;  
- lai organizācijas sagatavo neverbālu prezentāciju, un tad publikai jāmin, kas ir galvenās lietas, ar ko 
organizācija nodarbojas; 
- lai ierobežotu laiku, jūs varat izmantot smilšu pulksteni, vai arī ļaut katrai organizācijai sevi prezentēt 
tikai tik ilgi, cik deg sērkociņš (katram gadījumam, parūpējieties, lai tuvumā ir liesmu apslāpētājs)! 
 



 
                                            Jūsu organizācija vizuāla prezentācija 

 
       Radoša prezentācija par jūsu organizāciju 5-minūšu TV reklāmas veidā 

 
                                                                Nedaudz radošuma ar flomīšiem un papīru 

 
DARBĪBAS PLĀNS 
Kā noteikti ievērojāt, daudz kas ir iespējams, tomēr un dažreiz, redzot pārāk daudz detaļu, mēs 
aizmirstam par kopskatu. Tādēļ ir būtiski izveidot turpmākās darbības plānu. Tas jums palīdzēs 
precizēt to, ko vēlaties sasniegt, kā arī ļaus labāk saskatīt, kad kas būtu darāms, lai to panāktu. 
Darbības plāns palīdzēs jums strādāt pēc iespējas efektīvāk un atbildēt uz tādiem jautājumiem kā – 
„kas ko dara?”, „kur?”, „kad?”, „ar kādiem resursiem?”, utml. 
 
Darbības plāns uzskatāmi parāda, kā soli pa solim jūs nonāksiet līdz noteiktu aktivitāšu realizēšanai. 
Rūpīgi pierakstot, ko plānojat darīt, jūs arī regulāri varēsiet pārbaudīt, vai virzāties uz mērķi un kaut ko 



neesat nokavējuši. Ja veidojat darbības plānu kopā ar saviem jauniešiem, tas liek viņiem vairāk 
iesaistīties un justies par to atbildīgiem. It īpaši tad, ja laiks ir ierobežots, daudz kas notiek un daudz 
kas ir jāpaspēj, plāns var palīdzēt nepalaist neko garām.  
 

DARBĪBAS PLĀNS 
Centieties to veidot tā, lai jūsu darbības plāns būtu pēc iespējas vienkāršāks. Viena A4 lapa pilnībā 
pietiek, lai tabulā sarakstītu visu būtiskāko informāciju un atbildētu uz šādiem jautājumiem: 
 
- Kas? (Kas tieši ir jāizdara?) 
- Kā? (Kādā veidā jūs vēlaties to izdarīt? Kādi resursi tam būs nepieciešami?) 
- Ar ko? (Ar ko jums būtu jāsakontaktējas? Ar ko jāsadarbojas?) 
- Kad? (Līdz kuram laikam uzdevums būtu jāpabeidz?)  
 
Jūs varat izveidot vienu darbības plānu visam projektam, un balstoties uz to, atsevišķi izveidot arī 
individuālus plānus. 
 

 
Darbības plāns 

 

KOPSAVILKUMS 
Šajā nodaļā mēs aplūkojām šādus jautājumus: 

 Kā pārvērst mūsu mācīšanos konkrētās darbībās nākotnē. 

 Pagātnes piemēru analīze, lai veicinātu iekļaušanu un novērstu izstumšanu. 

 Pieejamie resursi. 

 Programmas „Jaunatne darbībā” iespējas. 

 Organizāciju „izstāde”. 

 Darbības plānu nozīme un to sagatavošana.  

 
PĒCVĀRDS 
Šīs publikācijas noslēgumā mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt savu pamata uzskatu, ka pirms sākam strādāt 
ar jauniešiem, mums kā jaunatnes darbiniekiem ir pašiem jātiek ar sevi un saviem uzskatiem skaidrībā. 
Mūsu pašu dzīves pieredze un personības attīstības ceļš ietekmē mūsu darbu ar jauniešiem. Mūsu 
sociālā, ekonomiskā, kultūras un politiskā izcelsme veido rāmi, kurā pārvietojamies, tomēr tas nav 
statisks – mēs to varam pārveidot, ja to apzināmies un vēlamies. Tikai mainoties mēs varam 
paskatīties uz sevi no malas un labāk izprast savas rīcības motīvus. Tikai tad, ja paši esam spējuši kļūt 
atvērtāki un „labāki”, mums ir tiesības to prasīt no jauniešiem. 
 

 Ieteikums 
Beidzamais ieteikums – nekad neaizmirstiet: koncentrējieties uz potenciālu un iespējām, nevis 
trūkumiem un problēmām! 



 
 
 
 

PIELIKUMI 
 

ATRISINĀJUMS UZDEVUMAM „PUNKTI UN LĪNIJAS”, 31. LPP.   

 
JAUTĀJUMI UN LOMU APRAKSTI UZDEVUMAM „NEVIENLĪDZĪBAS IELA”, 46. LPP. 
JAUTĀJUMI 
- Vai tu vai tavi vecāki pelna divreiz lielāku algu par valsts vidējo mēneša samaksu? 
- Vai tev ir tiesības piedalīties valsts vēlēšanās? 
- Vai tev šķiet, ka tev ir iespēja kļūt par parlamenta deputātu nākotnē? 
- Vai tu jūties brīvi runājot atklāti par savu seksualitāti? 
- Vai tu justos droši ejot mājās viens/viena tumšā nakts laikā? 
- Vai tev ir labas izredzes mācīties universitātē? 
- Vai tu māki lasīt – vai māki izlasīt avīzi un aizpildīt pieteikuma formu? 
- Vai tev pienākas bezmaksas medicīniskā palīdzība? 
- Vai tu drīksti ceļot uz ārzemēm? 



- Vai tev pienākas bezmaksas izglītība līdz 18 gadu vecumam? 
- Vai tev vai tavai ģimenei ir pietiekami ienākumi, lai dzīvotu komfortabli? 
- Vai tev ir regulāra piekļuve internetam? 
- Vai valoda, kurā tu runā ir oficiālā valsts valoda?  
- Vai tu jūties kā pilntiesīgs sabiedrības loceklis? 
- Vai tev mājās ir dators? 
- Vai tev ir viegli pārvietoties sabiedriskajā transportā? 
- Vai tev vai taviem vecākiem ir viegli atrast darbu? 
 
LOMU APRAKSTI 
Atcerieties, ka varat izdomāt lomas, kas ir vairāk piemērotas jūsu kontekstam. Vairāk piemēru SALTO 
mājaslapā: www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox 
 

Tu esi 20-gadīgs topošais galdnieks, kurš šobrīd 
kādā firmā iziet praksi. Tev vēl ir jāmācās divus 
gadus, lai kļūtu par diplomētu galdnieku. Tev nav 
draudzenes, un tu īrē istabu kādā mājā kopā ar 3 
citiem cilvēkiem. Nesen tu iekļuvi nepatikšanās ar 
policiju, jo vadīji automašīnu bez dokumentiem. 
Darbā sagaida, ka tu vajadzības gadījumā vari 
braukt ar mašīnu, tādēļ esi noraizējies. 

Tev ir 17 gadi. Tu dažreiz sevi ienīsti. Nu, dažreiz. 
Jā, tu sev dažreiz mēdz iegriezt...iegriezt ar 
žileti...Tu dzīvo ar mammu, bet viņa nezina (?), ka 
viņas draugs tev mēdz darīt pāri. Tas notiek jau 2 
gadus. Skola – tu uz to ej, bet nespēj normāli 
koncentrēties. Tur ir zēni tavā vecumā – bet viņi 
šķiet tik jauni.   

Tev ir 17 gadi, un tev skolā iet tiešām labi. Tu ceri 
kādreiz mācīties universitātē juridiskajā fakultātē, 
lai kļūtu par advokātu. Tu esi arī labs futbolists. 
Tu dzīvo kopā ar mammu, kura ir no Nigērijas. 
Viņa ieradās šajā valstī pirms tu vēl biji piedzimis. 
Tavs tēvs dzīvo Nigērijā. Tu labi runā divās 
valodās un labi saproti arī savas mammas valodu. 

Tu esi kurpju veikala vadītāja. Tas nepieder tev, 
tomēr tev maksā labi. 23 gadu vecumā tu esi 
apmierināta ar saviem sasniegumiem. Tu 
joprojām dzīvo ar vecākiem, bet tu plāno drīzumā 
īrēt kaut ko savu. Tas, kas tev patiesi interesē ir 
neliela vietējā organizācija, kurai piederi 
(īstenībā, tu esi tās vadītāja). Šī organizācija veido 
daudz vides projektu, kas tevi aizrauj.   

 
 

 

Tev ir 18 gadi un tu beidz skolu. Tu vēlies kļūt par 
policistu un tu atbilsti visām nepieciešamajām 
prasībām. To tu vēlies jau kopš 12 vai 13 gadu 
vecuma. Tu esi sava veida līderis skolā. Lai gan 
visiem pārējiem ir, tev nav draudzenes – 
cilvēkiem tas šķiet dīvaini. Tev tas nešķiet 
dīvaini...tu esi gejs. Tev ir draugs par ko neviens 
nezina. 

Tev ir 24 gadi un maģistratūrā tu veic pētījumu 
par embrioloģiju. Tevi interesē tādi ētiskie 
jautājumi kā in vitro apaugļošana, klonēšana, 
dzimuma izvēle, utml. Tu esi 
uzrakstījis/uzrakstījusi 2 rakstus, kurus vēlies, lai 
publicē. Tu tici, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kas 
notiek, un izteikties par šiem jautājumiem. Tu 
dzīvo universitātes kopmītnēs. Tu spēlē grupā, 
par ko tev nedaudz maksā. 

Tu dzīvo internātā jauniešiem ar mācīšanās 
grūtībām. Tev ir 18 gadi, bet cilvēki bieži saka, ka 
tu uzvedies kā 14-gadnieks. Tava mamma un tētis 
ir miruši. Dažreiz tu noteiktas lietas nesaproti, kā, 
piemēram, vilciena sarakstu un tamlīdzīgi. Ir kāda 
meitene, kurā tu esi iemīlējies. Tu gribi viņu 
apprecēt. Tu apmeklē nodarbībās, kurās tu 
izgatavo galdus un krēslus, par ko tev maksā. Tu 
krāj naudu kāzām. 

Tu esi 17 gadus jauns puisis, kam nav ne māsu, ne 
brāļu. Tev „nedarbojas” kājas, jo 10 gadus atpakaļ 
tu cieti avārijā. Tu dzīvo kopā ar mammu (tava 
mamma un tētis ir šķīrušies). Tev labi iet skolā un 
tu vēlētos turpināt mācības universitātē, tomēr 
neesi drošs, ka tavai mammai ir pietiekami daudz 

Tev ir 25 gadi, un tu strādā kā apdrošināšanas 
aģents. Tev ir vienistabas dzīvoklis. Tu esi 
iemīlējies kādā sievietē – pirmo reizi pa īstam 
iemīlējies! Lai pārliecinātos, ka viss ir OK, tu 
nolēmi uztaisīt STS testu (seksuāli transmisīvās 
slimības), jo pirms satiki viņu, tev pāris reizes bija 



naudas, lai tevi atbalstītu. Tev ir draugi un tu esi 
diezgan komunikabls. Tu gribētu, lai tev būtu 
draudzene.  

sekss bez izsargāšanās. Tu nesen saņēmi 
rezultātus – tev ir HIV vīruss.  

 

Tev ir 23 gadi, un šis ir pēdējais gads mācībās – 
drīz tu kļūsi par dakteri. Tu ceri kļūt par ķirurgu. 
Tavs tēvs par tevi lepojas. Viņam ir savs bizness 
farmācijas jomā. Kad beigsi mācības, dosies 
garā ceļojumā uz kādu zemi, kur ir karsts. Tu 
neesi vēl drošs, vai tur doties kopā ar savu 
draudzeni, vai draugiem no studijām. Ar 
džekiem būtu smieklīgāk!! 

Tev ir 25 gadi, un tu tikko esi saņēmis skolotāja 
diplomu – informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijās. Tu esi precējies un dzīvo īrētā dzīvoklī. 
Tavai sievai pieder neliels ziedu veikals. Tev patīk 
savs darbs, un tev ir daudz jaunu ideju, kā 
jauniešiem pasniegt stundas.  

Tev ir 24 gadi un tu strādā savu vecāku 
zemnieku saimniecībā. Tev patīk savs darbs. Tu 
esi stāvoklī (2. mēnesī). Tavi vecāki par to 
nezina. Tavs draugs grib precēties, bet tu neesi 
pārliecināta. Nākotnē tu ceri, ka tev būs ģimene 
un tu būsi zemnieka sieva......bet...... 

 
Tev ir 22 gadi, un tu lieto heroīnu. Tava dzīve 
virmo ap heroīnu. Cilvēki, ar ko tu kopā dzīvo 
un draugi ir heroīna lietotāji. Kļūst arvien 
grūtāk nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai 
samaksātu par savu ieradumu. Tu strādā kurpju 
veikalā, bet pēdējās nedēļās tu dažas dienas 
neesi bijusi darbā. Viena no tavām draudzenēm 
„pārdodas”, lai iegūtu naudu, – viņa ierosa, ka 
varbūt tu arī tā varētu...... 

Tu esi 16-gadīga meitene. Tev ir viena māsa, kurai ir 
18 gadi. Skolā saka, ka tev esot „viduvējas prāta 
spējas”. Tu ej privātskolā un droši vien turpināsi 
mācības universitātē (ja gribēsi). Tavs tētis ir 
tiesnesis, bet mamma izglītības speciāliste. Tavi 
vecāki dažreiz ir ārzemēs, un nesen tavs draugs 
atnāca ciemos un palika mājās 2 naktis. Par to tavi 
vecāki, protams, nezina.  

 

Tu esi 25-gadīga sieviete, kam ir savs 
skaistumkopšanas bizness. Tu dodies pie 
klientiem. Tu dzīvo ar savu draugu, un tev ir savs 
dzīvoklis. Tavs tēvs ir miris, bet māte dzīvo viena 
ar 3 kaķiem! Tu esi apmierināta ar savu dzīvi.  

Tu esi 22 gadus jauna sieviete, kas mācās 
universitātē. Tev šobrīd iet tiešām labi, jo tev ir 
lielisks draugu loks, galvenokārt meitenes. Tu un 
tava draudzene kopā domājat apceļot pasauli. 
Tev tam nav naudas...tomēr, tu tam tici!!! Tu 
gribēji kļūt par veterinārārsti, tomēr sajūsma par 
studiju laiku universitāte ir izmainījusi tavus 
plānus. Tu neesi droša, vai izstāstīt mammai, ka 
esi lezbiete.  

Tu esi 16-gadīga meitene, kas šajā valstī ieradās 
viena pati pirms 12 mēnešiem. Tur, no kurienes 
tu ieradies, notika daudz nogalināšanas. Tu tagad 
dzīvo kopā ar ļoti laipnu ģimeni, tomēr viņi tevi 
īsti nesaprot, jo tev ir cita reliģija un pavisam cits 
veids, kā tu to praktizēt. Skolā tu esi iemācījusies 
diezgan labi runāt šīs valsts valodā, kur tagad 
dzīvo, tomēr tev ir grūti rakstīt. Tu nezini, kas ar 
tevi notiks nākotnē (kad tev būs 18, 20, 25?) – vai 
tu tiksi aizsūtīta atpakaļ uz turieni, no kurienes 
esi, vai varēsi palikt šeit?  

Tu dzīvo kopā ar savu māsu. Tev ir 19 gadi, viņai 
22. Tu strādā veterinārajā klīnikā, kur tu mācies 
kļūt par vetārsti. Tev iet labi – tev patīk darbs un 
tev ir laba priekšniece. Tavā dzīvē ir pāris puiši – 

Tu esi 19 gadus jauna sieviete, kam ir viens brālis. 
Tu esi bēgle. Tev nav pilsonības, kaut gan tu šajā 
valstī esi jau 6 gadus. Tu runā 3 valodās. Tavam 
tētim parasti nav darba, bet mamma piepelnās 



nekas pārāk nopietns......un tu esi ar to 
apmierināta.  

veidojot cilvēkiem matus. Pirms ieradies šajā 
valstī, tu dzīvoji 6 dažādās vietās. Ir kāds jauns 
puisis, kas ir tavs draugs...viņš nav no tās pašas 
kultūras kā tu.  

 

Tu esi 23 gadus jauna modele. Tu uzsāki savu 
karjeru, kad tev bija 17 vai 18 gadi. No sākuma 
strādāji dažādiem katalogiem, bet tagad 
fotografējies dažādiem starptautiskiem 
žurnāliem. Tev ir jauks dzīvoklis 
lielpilsētā...iespējams, tu to nākotnē iegādāsies. 
Tavi vecāki dzīvo laukos, un tu dažreiz viņus 
finansiāli atbalsti. Tu esi par to lepna.  

Tev ir 17 gadi un tu esi vientuļā māmiņa. Tava 
meita ir 18 mēnešus veca. Tu dzīvo kopā ar 
saviem vecākiem, bet vēlētos, lai jūs varētu 
dzīvot atsevišķi. Tavs draugs dzīvo ar saviem 
vecākiem – viņš kļūs par pavāru. Lai gan jums jau 
ir bērns, vecāki jums neatļauj gulēt kopā – ne 
tavās mājās, ne pie drauga. Tu neesi pabeigusi 
vidusskolu, tādēļ tev nav nekādu diplomu.  

Tev ir 16 gadi. Tavs tēvs ir taksists, bet māte 
strādā skolas ēdnīcā. Skolā tev tīri labi patīk. Tu 
vēl neesi pārliecināta, ko darīsi, kad „būsi 
pieaugusi”, bet visi uz tevi izdara spiedienu, lai tu 
beidzot izvēloties. Kādēļ? Ir taču daudz laika... 
Tev ļoti patīk mūzika, tāpat kā tavām 
draudzenēm. Tev visvairāk patīk zēni, kas prot 
dejot... 

Tev ir 24 gadi un tu esi autobusu šofere. Tev 
nākas noklausīties daudz muļķību par „sievietēm 
– šoferēm”, bet tu esi ļoti laba autobusa vadītāja 
(daudz labāka par saviem kolēģiem – vīriešiem, 
kas viegli „aizsvilstas”!). Tu īrē istabu mājā ar 
nelielu dārzu. Tev ļoti patīk tavs dārzs, un tur tu 
audzē puķes un dārzeņus. Tavi draugi uzskata, ka 
esi nedaudz dīvaina. Tu ej meditācijas kursos...  

 

Tev ir 22 gadi, un tu esi tūrisma kompānijas 
sekretāre. Tu runā 3 valodās – tās valsts valodā, 
kur dzīvo, angļu valodā un savas mātes valodā. 
Tev darbā nākas strādāt daudz ar papīriem un 
veikt telefona zvanus. Tu ātri vien pameti skolu, 
tādēļ tev nav izglītību apliecinošu dokumentu, 
tomēr, tava firma uz tevi ļoti paļaujas. Tev patīk 
tavs darbs, bet tev šķiet, ka tu varētu darīt arī 
interesantāku darbu, kas saistīts ar kultūru un 
tūrismu. Tu joprojām dzīvo ar vecākiem, un 
vīriešiem tu ļoti patīc.  

 
 
 

 

 

 

 

 



AUTORI 
& RESURSU CILVĒKI 

Šī publikācija ir veidota balstoties uz 4 apmācībām, ko organizēja SALTO Jaunatnes resursu centrs 

„Iekļaušana” un SALTO Jaunatnes resursu centrs „Kultūru daudzveidība”. Katru no apmācībām 

uzņēma kāda nacionālā aģentūra vai partnerorganizācija. 

 

Mēs vēlētos pateikties: 

- Jint vzw (Flāmu-Beļģijas NA) – www.jint.be 

- Maltas NA – www.youthmalta.org 

- Ungdomsstyrelsen (Zviedrijas NA) – www.ungdomsstyrelsen.se & Sollefteå Kommun – 

www.solleftea.se 

- Mládež (Čehijas NA) – www.youth.cz & SALTO Jaunatnes resursu centram Austrumeiropa un 

Kaukaza regiona valstis – www.SALTO-YOUTH.net/eeca 

 

Dažādas ID apmācības vadīja šādi apmācītāji: 

 

EVELĪNA TAUNĪTE (EVELINA TAUNYTE, apmācītāja) 

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/EvelinaTaunyte 

 

Evelīna ir dzimusi 1975. gadā. Viņa ir apmācītāja, aktīviste, mūziķe, stāstniece, fotogrāfe, sabiedriskā 

darbiniece. Viņa ir dzimusi Lietuvā, tomēr jūtas kā mājās dažādās Eiropas valstīs. Viņa runā daudzās 

valodās. Viņas vienkāršības un atvērtības varoņi ir Vinnijs Pūks un Sokrāts. Evelīna kolekcionē liekās 

riteņu detaļas un maģiskos dzīves mirkļus.  

 

ROLANDS URBĀNS (ROLAND URBAN, apmācītājs) 

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/RolandUrban 



 

Rolands ir visu savu brīvprātīgo un profesionālo dzīvi (kopš 1991) strādājis visdažādākajos sociālā 

darba sektoros ar visdažādākajām mērķgrupām, galvenokārt, ar marģinalizētiem cilvēkiem. Šī ir viņa 

pieredze un joma, kas viņam joprojām ir ļoti tuva sirdij. Viņš sevi uzskata par sabiedrisku dzīvnieku, ir 

atkarīgs no dzīves un dabas un ir cenšas dzīvot no apmācību vadīšanas, konsultēšanas, rakstīšanas un 

vīziju radīšanas. Viņš visu laiku tiecas realizēt sapņus, cenšoties sasniegt neiespējamo un izmantojot 

radošus līdzekļus, lai padarītu dzīvi maksimāli bagātu un patīkamu. Viņš vienmēr ir gatavs labi 

pasmieties un izaicinājumiem. Viņš saka, ka „tā ir privilēģija strādāt ar cilvēkiem”.  

 

 

SONJA BREDA (SONIA BREDA, apmācītāja) 

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/SoniaBreda 

 

 

Sonja dzīvo Portugālē. Viņa ir pilna laika apmācītāja ar pieredzi klīniskajā psiholoģijā un jaunatnes 

darbā. Sonja ir vadījusi daudz apmācības SALTO u Eiropas Padomei par sociālo iekļaušanu un 

starpkultūru daudzveidību, konfliktu transformāciju, dzimtes jautājumiem, projektu vadību un 

programmu „Jaunatne darbībā”. Viņa šobrīd specializējas cilvēktiesību izglītībā Eiropas Padomes 

ilgtermiņa apmācībās ACT-HRE. Vietējā līmenī Sonjai ir pieredze vadot apmācības publiskā sektora 

pārstāvjiem par klientu apkalpošanu, komandas veidošanu un personisko attīstību. 

 

DŽERALDS DOUDENS (GERALD DOWDEN, apmācītājs un publikācijas autors) 

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/GeraldDowden 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Džeralds dzīvo Londonā, kas droši vien ir vismultietnisākā pilsēta Eiropā. Tā kā ar to vien nepietiktu, 

viņa pirmais vārds ir angļu-sakšu izcelsmes, uzvārds – ķeltu, bet otrs vārds, ko varat tikai minēt, ir 

normāņu franču izcelsmes. Pēc profesijas viņš ir jaunatnes darbinieks, kam ir daudzu gadu prakstiska 

pieredze. Starptautisk pieeja darbam un starpkultūru apmaiņa vienmēr ir bijuši viņa galvenie 

jaunatnes darba instrumenti, ko viņš ir izvēlējies un labprāt izmanto. Kā apmācītājs viņš ir strādājis 

formālajā un neformālajā izglītībā, gan Apvienotajā Karalistē, gan starptautiskajā līmenī (Eiropā un 

Āfrikā). Viņam ļoti patīk gatavot ēst, tādēļ viņš, pacienājot ar sevis gatavoto ēdienu, izaicina jebkuru, 

kurš joprojām sauc angļu ēdienus par garlaicīgiem.  

 

Džeralds Doudens, balstoties uz idejām no citiem apmācītājiem, ir šī bukleta autors. 

 

 Vairāk informāciju par šiem un citiem autoriem atradīsiet Trainers Online for Youth (TOY) 

datubāzē: www.SALTO-YOUTH.net/TOY 

 

SŪZIJA GRĪNA (SUSIE GREEN, koordinatore un redaktore) 

 

 

Sūzija strādā SALTO Jaunatnes resursu centrā „Kultūru daudzveidība”, kas atrodas Londonā. Viņa 

veido projektus, izstrādā dažādus resursus un idejas, kas atbalsta nacionālās aģentūras programmas 

„Jaunatne darbībā” ietvaros. Viņa joprojām mācās iemīlēt Eiropas lidostas un mācās izteikties Eiropas 

angļu valodā. Viņa ir bijusi saistīta ar jaunatnes darbu visu savu dzīvi. Lielāko daļu laika viņa pavada 

projektos un dažādās tikšanās, tomēr viņa joprojām priecājas par iespējām satikt iedvesmojošus 

cilvēkus, kas spēj mainīt pasauli.  

www.SALTO-YOUTH.net/Diversity 

 

TONIJS GIDENS (TONY GUEDENS, koordinators un redaktors) 



 

 

Tonijs ir SALTO Jaunatnes resursu centra „Iekļaušana” koordinators kopš 2000. gada. Viņš veido 

apmācības un izglītojošas publikācijas, kas veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Viņa 

izglītība sociālpsiholoģijā, pieredze jaunatnes darba apmācībās un viņa starpkultūru dzīve sniedz 

viņam daudz iespēju eksperimentēt ar kultūru un citām dažādībām. Viņam bija prieks likt lietā savu 

pieredzi, veidojot šo bukletu, kas, cerams, ļaus jaunatnes darbiniekiem strādāt tā, lai veicinātu 

iekļaušanu.  

www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion 

 
 
 
 

TURPMĀKAI LASĪŠANAI 
Iepazīstieties ar SALTO „Iekļaušana visiem” (Inclusion for All) publikācijām: 

• Going International – Inclusion for All (2004) – iekļaušanas metodes un ieteikumi starptautisku 

projektu sagatavošanai, realizēšanai un izvērtēšanai jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 

• Use your Hands to Move Ahead (2004) – praktiski uzdevumi, lai palielinātu jauniešu ar ierobežotām 
iespējām līdzdalību īstermiņa Eiropas brīvprātīgā darba projektos. 
• Fit for Life (2005) – kā izmantot sportu kā izglītojošu instrumentu jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iekļaušanai. 
• No Offence (2007) – jauniešu projektu organizēšanas iespējas ar jauniešiem likumpārkāpējiem, 
bijušajiem likumpārkāpējiem un tiem, kuri ir likumpārkāpumu riska grupā. 
• Village International (2007) – praktiska rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem par starptautisku 
projektu organizēšanu laukos un ģeogrāfiski izolētos reģionos. 
• No Barriers, No Borders (2008) – praktiska rokasgrāmata par starptautisku jauniešu projektu 
īstenošanu, iesaistot cilvēkus ar un bez invaliditātes.  
• Over the Rainbow (2008) – praktiska rokasgrāmata par starptautisku projektu īstenošanu lezbietēm, 
gejiem, biseksuāļiem un jauniešiem, kas nav pārliecināti par savu seksuālo orientāciju. 
• Youth and the City (2008) – par to, kā veidot jēgpilnus starptautiskus projektus jauniešiem no 

nelabvēlīgiem (pie)pilsētas rajoniem. 

 

• Making Waves (2007) – padomi, lai radītu lielāku jūsu projekta ietekmi, veicinātu jūsu projekta 

redzamību un uzlabotu projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu. 

 
 Visas šīs publikācijas ir pieejamas: www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion 

 
 
Iepazīstieties ar SALTO „Kultūru daudzveidība” publikācijām: 
• Intercultural Dialogue (2008) – resursu mape, kas izstrādāta 2008. gadā un iekļauj informāciju, 

padomus un ieteikumus par konfliktiem, komunikāciju, darbu ar citām kultūrām, ticībām, utml.  

• Exploring Quality in Cultural Diversity Training (2007) – šis buklets iepazīstina, kā strādāt ar kultūru 



un daudzveidību apmācībās, kā arī apskata šādās apmācībās visbiežāk aplūkotos tematus. 

• Quality in Cultural Diversity projects (2007) – kultūru daudzveidības projektu izpēte programmā 

„Jaunatne darbībā”: labākie piemēri un ieteikumi, kā padarīt jūsu projektus daudzveidīgākus. 

• Language and Culture on trial (2006) – piemēru analīze un Eiropas jaunatnes līderu pieredze 

sensitīvā un efektīvā starpkultūru komunikācijā.  

• Peer Education in Cultural Diversity Projects (2006) – 5 galvenās vienaudžu izglītotāja kompetences. 

• Measuring Success in Diversity Projects (2005) – ievads projektu vadībā, ieteikumi un padomi 

izvērtēšanai un jūsu projektu ietekmes noteikšanai.  

• Cultural Diversity in Europe (2004) – īss buklets par situāciju anti-diskriminācijas jomā Eiropā, dažu 

projektu piemēri. 

 

 Visas šīs publikācijas ir pieejamas: www.SALTO-YOUTH.net/DiversityResources 
 

Ja jūs meklējat jaunatnes darba un apmācību metodes, kas ir izmantotas „Iekļaušanas” un 

„Daudzveidības” apmācībās vai vienkārši materiālus par šo tematiku, iesakām pārskatīt SALTO 

Toolbox: www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox 



T-Kit ir tematiskas publikācijas, kuras ir sarakstījuši pieredzes bagāti 
treneri. Tās ir apmācībās un semināros viegli lietojamas rokasgrāmatas, kas izdotas, sadarbojoties 
Eiropas Padomei un Eiropas Komisijai. Sērijā ir atrodamas sekojošas publikācijas:  
- Organizāciju vadība 
- Projektu vadība 
- Starpkultūru mācīšanās 
- Valodu mācīšanās metodoloģija 
- Starptautiskais brīvprātīgais darbs 
- Sociālā iekļaušana 
- Apmācību pamati 
- Pārmaiņas…Pilsonība, jaunieši un Eiropa 
- Līdzekļu piesaiste un finansējuma pārvaldīšana 
- Izvērtēšana  
- Mozaīka – Euromed sadarbība 
 

 Šīs publikācijas ir pieejamas: www.youth-partnership.net vai www.SALTO-
YOUTH.net/Toolbox 

 
IEKĻAUŠANAS & DAUDZVEIDĪBAS RESURSI 
• All Different All Equal (1995) – izglītojoši materiāli, „Eiropas pase pret netoleranci” (European 

Passport Against intolerance), Eiropas Komisijas tīmekļa vietne pret rasismu un netoleranci: 

www.coe.int/ecri   

• All Different All Equal (2006) – kampaņa: www.alldifferent-allequal.info 

• Coaching Guide, SALTO Youth Initiatives (2006) – daudz dažādas metodes un padomi par to, kā 

jaunatnes darbinieki, līderi un atbalsta personas var atbalstīt jauniešus viņu pašu veidotos līdzdalības 

projektos: www.SALTO-YOUTH.net/CoachingGuide 

• COMPASS (2002) & Compasito – rokasgrāmatas cilvēktiesību izglītībā jauniešiem & bērniem, Eiropas 

padome: www.coe.int/compass, ISBN: 92-871-4880-5 

• Connect, Different faiths (2004) – par kopīgām vērtībā, Inter Faith Network: www.interfaith.org.uk, 

ISBN:1 902906 12 8 

• Different In More Ways Than One (2004) – rokasgrāmata skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un 

sociālajiem darbiniekiem, kas palīdz pusaudžiem atklāt savu identitāti, seksualitāti un attīstīt cieņu, 

TRIANGLE , www.diversity-in-europe.org 

• Joint report on social Protection and Social Inclusion (ikgadējie ziņojumi 2004-2008)  

– DG Employment & Social Affairs, European Commission, 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/publications_en.htm 

• European civic Citizenship and Inclusion Index (2005) 

www.britishcouncil.org/brussels-europe-inclusion-index.htm 

• Migrant integration policy index - www.integrationindex.eu 

• European White Paper “A New Impetus for European Youth” (2002)  

– DG Education and Culture, http://ec.europa.eu/youth, ISBN: 92-894-2189-4 

• Focus for change, class gender and race inequality in the media in an international 

context (1992) – izglītības resursi, ko apkopojuši Sally Meachim, Dave Richards, Olukemi 

Williams, Focus for Change Organisation, ISBN: 1-87457300x 

• The Inclusion of the Other (2002) – Studies in Political Theory, Jürgen Habermas, 

ISBN: 0745630464 



• Resituating Culture (2004) – Gavan Titley, Council of Europe, www.coe.int/book, 

ISBN: 92-871-5396-5 

• Theatre of the Oppressed (1985) – Agusto Boal, ISBN: 0-7453-1657-3 

• Youth Policy and Social Inclusion (2005) – Critical Debates with Young People, Edited by 

Barry Monica, ISBN: 0415319048 

 

STARPTAUTISKAS INSTITŪCIJAS UN ORGANIZĀCIJAS, KAS AKTĪVI DARBOJAS ŠAJĀ JOMĀ  

• Eiropas Padome & Eiropas Komisija pret rasismu: ECRI atbalsta starp-valdību sadarbību, lai 

apkarotu rasismu un netoleranci. Jūs noteikti zināt viņus dēļ kampaņas „Visi dažādi – visi vienlīdzīgi” 

un no daudzajiem izglītojošajiem materiāliem: www.coe.int/ecri un www.alldifferent-allequal.info 

• D-A-S-H: D-A-S-H ir Eiropas/Vācijas tiešsaistes platforma, lai apmainītos ar labajām pieredzēm pret 

rasismu un izslēgšanu un veicinātu anti-rasisma organizāciju tīklošanos: http://d-a-s-h.org 

• European Anti Poverty Network: European anti-poverty network (EAPN) ir neatkarīga nevalstisko 

organizāciju un grupu koalīcija, kas cīnās pret nabadzību un sociālo izstumšanu jebkurā ES dalībvalstī. 

Galvenais mērķis ir atbalstīt un iedrošināt cilvēkus un grupas, kam nākas saskarties ar nabadzību un 

sociālo izslēgšanu: www.eapn.org 

• European Disability Forum: EDF ir Eiropas jumta organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 37 miljonus 

invalīdu Eiropā. Organizācijas misija ir nodrošināt invalīdiem piekļuvi fundamentālām tiesībām un 

cilvēktiesībām. Tā aktīvi darbojas politikas veidošanā iedzīvināšanā Eiropas līmenī: www.edf-feph.org 

• European Network against Racism: Šī ir lieliska tīmekļa vietne, kur apvienota visa informācija, kas 

jums kādreiz varētu noderēt par cīņu pret rasismu: www.enar-eu.org 

• For Diversity, Against Discrimination: Tīmekļa vietne dažādās valodās, kas izveidota Eiropas 

kampaņas pret diskrimināciju ietvaros ar informāciju par kampaņu, video materiāliem, saitēm uz ES 

direktīvām, utml.: www.stop-discrimination.info 

• International Movement ATD Fourth World: Par darbu strādājot kopā ar cilvēkiem no visas 

pasaules, kas dzīvo konstantā nabadzībā: www.atd-quartmonde.org 

• United Against Racism: Šī organizācija atbalsta dažādu organizāciju tīklu, kas cīnās pret 

nacionālismu, rasismu un fašismu. Viņi regulāri organizē seminārus, veido info lapas un dod iespēju 

cilvēkiem izteikt savu viedokli: www.unitedagainstracism.org 

• YEN – Youth Express Network: YEN ir jauniešu, sociālo darbinieku un organizāciju tīkls, veido 

apmācības un veic pētījumus iekļaušanas jomā: www.y-e-n.net 

• Youth and European Social Work (Y.E.S. FORUM): Y.E.S. forums veicina dialogu par to, kādas ir 

sociāli izstumto jauniešu vajadzības un intereses: www.yes-forum.org  
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[Uz aizmugures vāka] 
 

• Vai tu esi iesaistīts jaunatnes darbā? 

• Vai vēlies padarīt jaunatnes darbu iekļaujošāku un daudzveidīgāku? 

• Vai vēlies uzzināt praktiskus ieteikumus un metodes? 

• Vai uzzināt vairāk par identitāti, uztveri, dažādību, izstumšanu, līdzdalību un cilvēkiem, kas 
spēlējot futbolu valkā biezas brilles? 

 
Ja atbildi uz šiem jautājumiem pozitīvi, šis buklets varētu tev palīdzēt... 
 
Divi SALTO Jaunatnes resursu centri sadarbojās, lai veidotu 4 apmācības par iekļaušanu un 
daudzveidību. Šajā publikācijā atradīsi apkopojumu par šīm apmācībām, tematu izklāstu, galvenos 
mācīšanās iznākumus un konkrētus ieteikumus par to, kā tavā ikdienas darbā ar jauniešiem un 
starptautiskajos projektos parūpēties par daudzveidību un iesaistīt daudzveidīgākas mērķgrupas.  
 
Mēs ceram, ka šīs idejas sniegs iedvesmu un palīdzēs tev nākotnes darbā.  
 
Ja jau esi paņēmis šo publikāciju rokās – izlasi to! Tu vari iemācīties ko jaunu... 
 

Šis buklets ir daļa no SALTO publikāciju sērijas „Iekļaušana visiem”. Lejupielādē šo un citas SALTO 

publikācijas bez maksas tīmekļa vietnēs: 

www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion  

www.SALTO-YOUTH.net/Diversity 

 

 

 

 
  
 
 
 


