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Šis rīku krājums ir izstrādāts projekta
“Iniciatīva kopā pret Covid-19” ietvaros, ko
īsteno NVO Latvijā un Moldovā. Projektu
atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu
ministrija.
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3.

Pateicības
Projekts “Iniciatīva kopā pret Covid-19” aizsākās
kā zināšanu un pieredzes apmaiņas projekts
pēc pirmā Covid-19 viļņa Latvijā, bet kļuva
par sabiedroto mūsu kustības transformācijai
pārmaiņu laikā, reaģējot arī uz otro vilni Latvijā un
tā arī nekad nebeigušos pirmo vilni Moldovā.
Mēs aizsākām abas iniciatīvas kā neliela mēroga
cilvēku pilsonisku aktivitāti, bet, tikai pateicoties
brīvprātīgajiem un partneriem, bija to izaugsme
un attīstība.
Mūsu īpašā pateicība projekta partneriem
Latvijā – Ervīnam Alksnim, bijušajam Rīgas
Sociālā dienesta vadītājam, Ģirtam Slaviņam
– uzņēmuma Mobilly valdes priekšsēdētājam,
Ivaram Balodim – Cilvēku ar invaliditāti un viņu
draugu apvienības “Apeirons” valdes loceklim.
Paldies par ieguldījumu arī Kārlim Lakševicam,
Zanei Lindei-Ozolai, Aijai Vildei un citiem
projekta ekspertiem, kas nesavtīgi dalījās savās
zināšanās.
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Mūsu pateicība arī Latvijas vēstniecībai Moldovā
un īpaši vēstniekam Uldim Mikutam par sniegto
atbalstu visā projekta laikā.
Mēs nebūtu varējuši sasniegt šo rezultātu
bez mūsu fantastiskās un čaklās komandas
Latvijā – Ilzes Jankovskas, Amālijas Brūveres,
Mika Celmiņa, Mārtiņa Zepa, Gustava Upmaņa,
Alises Elzas Grāmatnieces, Vladislavas Šķēles,
Ineses Vaivares un Moldovas komandas – īpaši
Konstantas Dohotaru.
Mūsu dziļākā pateicība mūsu brīvprātīgajiem –
rokām, kājām un sirdīm gan Moldovā, gan Latvijā.

4.

Kā strādāt
ar ceļvedi
Ir daudz dažādas rokasgrāmatas un ceļveži,
kā strādāt ar brīvprātīgajiem, bet šis ir
īpašs. Šo ir izstrādājuši praktiķi, kas garas
stundas ir darbojušies, lai attīstītu brīvprātīgo
kustības Covid-19 ietekmes mazināšanai.
Šī ir pavisam jauna pieredze, un mēs esam
centušies to veidot pārskatāmu, lai tā
būtu jums lietderīga – tāda, kādu mēs būtu
bijuši priecīgi saņemt šī gada martā.
Esam iesaistījuši arī daudz vietējo un
starptautisko ekspertu, jo šī rīku krājuma izveide
bija mācību process arī mums pašiem. Mēs
sapratām, kur mums pietrūka zināšanu un kas
vajadzīgs mūsu kapacitātes stiprināšanai, lai
mēs augtu labāki un stiprāki.
Ir tikai viena lieta, kā vienmēr trūkst
brīvprātīgajiem – laiks. Tāpēc katru sadaļu esam
strukturējuši, lai tā būtu ātri izlasāma mūžīgi
steidzīgajiem:
mazliet iedvesmas un motivācijas no 		
mums un ekspertiem – tās nekad nav ar 			
daudz;
darīt un nedarīt – daži ieteikumi, ko 			
atcerēties un ievērot;
padomi – rekomendācijas un vadlīnijas;
piemēri – pārdomām un diskusijām.
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Esam apkopojuši arī daudz noderīgu atbalsta
materiālu – video, vadlīniju piemērus, lasāmvielu
un daudz ko citu. Ierobežotu resursu dēļ ne
visu esam varējuši iztulkot, taču svarīgākie
šajā ceļvedī ir iekļauti. Mēs ceram, ka šīs
nav beigas, bet sākums un ka mēs spēsim
savākt papildus resursus, lai atbalstītu
arī jūs, veidojot brīvprātīgo kustību.
Pašās beigās atradīsiet plānojumu trim
mācībām. Kaut gan plānojums ir detalizēts
un gatavs lietošanai, aicinām papildus
kontaktēties ar organizācijām, kas bija
iesaistītas projektā, un apspriest iespēju
nodrošināt konsultācijas vai apmācības.
Mēs esam izmēģinājuši šo uz savas ādas, un
tā ir kļuvusi ne vien biezāka izaicinājumu dēļ,
bet arī jūtīgāka pret cilvēkiem, kam palīdzam.
Vēlam jums drosmi un mazliet
spītības sasniegt plānoto.

Veiksmi un veselību!

5.

I
Kustības
sākšana
Satura rādītājs

6.

KĀPĒC

?

Krīze mums atklāja, ka cilvēki nav tikai vērotāji
vai objekti, kurus ietekmē valdības lēmumi.
Cilvēki ir aktīvi līdzdarboties, lai aizpildītu
sistēmas plaisas, viņi darbojas ārpus formālajām
struktūrām un atrod mērķtiecīgus un ļoti
efektīvus savstarpējā atbalsta veidus.
Noturība krīzes situācijā ir balstīta uz vietējām
kopienām – tuvāko cilvēku lokiem ar uzticamiem
kanāliem un resursiem. Efektīvu atbalsta
struktūru veidošana kopienas līmenī nodrošina
ilgtspēju nemierīgos laikos, kādus tagad
piedzīvojam.

“Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt –
#paliecmājās pirmajā posmā Latvijā daudziem
bija pirmā brīvprātīgā darba pieredze. Ļoti
motivējoša bija ātra un vienkārša atbilde
neaizsargāto cilvēku vajadzībām. Šīs kustības
mugurkauls bija partnerības – mēs meklējām
resursus un atradām tos vispārsteidzošākajos
veidos. Kustība ir saistīta ar koordināciju un
uzticēšanos.”
								

INESE
VAIVARE,
#vieglipalīdzēt komanda

“Projekta “Iniciatīva kopā pret Covid-19”
komanda satikās tiešsaistē un tūlīt sāka veidot
Frankenšteina sistēmu, lai neaizsargātiem
cilvēkiem, kas zvana uz “zaļo līniju”, palīdzētu
satikties ar vienreizēji drosmīgajiem
brīvprātīgajiem. Apvienojot smagu darbu ar
milzīgu entuziasmu, mēs daudzus cilvēkus,
vietējās valsts iestādes, uzņēmējus inficējām
ar līdzdalības vīrusu, un lielākā daļa no viņiem
to darīja pirmoreiz. Tagad mēs esam cilvēki
cilvēkiem/ voluntar.md un turpinām savu darbu!”
						

KONSTANTA
DOHOTARU,
Cilvēki cilvēkiem/ voluntar.md komanda
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7.

KO DARĪT
Definēt
vajadzību.

Kāda ir vajadzība, ar ko varētu sākt?
Pārtikas piegāde? Emocionālais atbalsts? Kāda
ir mērķgrupa? Jādefinē specifiski un konkrēti
– kam, kad un kā nepieciešama palīdzība. Jūsu
kustība attīstīsies, taču jāsāk ar pirmo soli.

Izveidot
komandu.

Tie, kas ir aktīvi un atbildīgi, paši reizēm
uzņemas pārāk daudz. Būtiski atrast cilvēkus,
kas domā līdzīgi jums. Palūkojieties apkārt –
viņi noteikti tepat vien ir. Nekoncentrējieties
tikai uz profesijām un izglītību – pilsoniskajā
kustībā svarīga ir aizrautība.

Atrast
vietu.

Pandēmijas laikā var būt tāda situācija,
ka fiziskas vietas nav, taču telpu var atrast
virtuālajā vidē – tas var būt tiešsaistes rīks,
e-pasta adrešu saraksts vai Whatsapp grupa.
Noderēs jebkas, kas palīdz uzturēt kontaktu,
strukturēt un veidot personiskas attiecības.

Būt
pacietīgam.

Visām darbībām, kas saistītas ar
uzvedības maiņu – darīt kaut ko citādi,
mainīt ieradumus, kontaktēties ar jauniem
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cilvēkiem – ir nepieciešams laiks. Vispirms
cilvēki ieguvumus nepamana, tad lēnām par
tiem uzzina, taču reizēm pat ir noskaņoti
negatīvi. Jūs darāt lielisku darbu – ļaujiet
cilvēkiem mācīties un mācieties paši.

Būt
atklātam.

Reizēm labākie risinājumi ir tieši mums
blakus. Tas var būt cilvēks, organizācija vai
resurss, ko cilvēki neizmanto, bet kas var
izrādīties noderīgs. Esiet laipns partneris – ja
nevarat izmantot piedāvāto resursu, nododiet to
citai organizācijai. Tas vienmēr atmaksājas.

KO NEDARĪT
Nezaudēt
cerību.

Jūs zaudēsiet partnerus, komandas
locekļus, pat pats sevi, bet nekad nepārstājiet
ticēt vīzijai, kas jums bija sākotnēji. Cilvēkiem jūs
esat nepieciešams. Tāpēc jūs to sākāt. Viņi ir jūsu
spēks.

Neiestrēgt.

Krīze ir pastāvīgas pārmaiņas. Vienu
dienu cilvēkiem var būt nepieciešams kaut kas
viens, bet citu – kaut kas pavisam cits. Reaģē
citas organizācijas, atbalstītāji un iestādes,
un jūs varat parādīties atšķirīgā kontekstā.
Taču turpiniet attīstīties, atrodot, kas ir palicis
nepamanīts un kur jūs iederaties vislabāk.

Nebaidīties no jaunām
tehnoloģijām.

Tehnoloģijas ietaupa laiku. Jā, no sākuma
ir nepieciešams laiks, lai tās apgūtu, bet vēlāk
ietaupīsiet daudz laika. Esiet atvērts, pieņemot
komandā gados jaunākus cilvēkus, kas ir brīvi
rīkojas ar tehnoloģijām, mācieties kopā ar viņiem.

Neuztvert
savu
iniciatīvu
kā slogu.

Tā ir jūsu iespēja un privilēģija
– palīdzēt cilvēkiem. Visos darbos ir
izaicinājumi, kritumi, un reizēm mēs visi
jūtam spēku izsīkumu. Lai iedvesmotu citus,
nepieciešams daudz enerģijas. Pilsoniskā
kustība ir daļa no procesa, bet ne tā mērķis.

Neizdegt.

Neuzņemieties pārāk daudz. Brīvprātīgo
kustība nozīmē dalītu atbildību – katram
komandas loceklim ir jādara savs darbs.
Strādāt ar nepieredzējušiem cilvēkiem var būt
izaicinājums, bet jūs pieaugat kopā.

8.

PADOMI
Definēt vīziju.

Kādā kopienā jūs vēlaties dzīvot?
Visticamāk, tādā, kur cilvēki atbalsta cits
citu, jūtas droši, ir labi informēti. Kas vēl?
Neierobežojiet sevi – vīzijas definēšanā var
noderēt arī attēls vai daži pierakstīti vārdi.

Definēt misiju.

Jūsu kopienā struktūras jau pastāv
– pašvaldība, NVO, iestādes un uzņēmēji. Kā
šajā kopienā vislabāk iekļaujas brīvprātīgo
kustība? Kāda ir specifiskā loma, kurā
viņi var veicināt vīzijas sasniegšanu?

Definēt vērtības.

Vērtības ir līme, kas visu salīmē kopā. Lai
cilvēkus iesaistītu, ir nepieciešams respektēt
to, kādi viņi ir, – svarīgi būt atvērtam, godīgam,
uzticamam. Katrai grupai ir savas vērtības.
Kāpēc jūs esat kopā kā komanda?
Kas jums ir svarīgs?

Izstrādāt plānu.

Krīze nozīmē mainīgu vidi, mainīgas
vajadzības un iespējas. Nosakiet
savus nākamos soļus, bet esat gatavs
tos pārskatīt, ja konstatējat, ka tas ir
nepieciešams. Meklējiet iespējas, kā būt
labākam, ātrākam un atvērtākam.
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Būt atbildīgam.

Cilvēki velta jums savu laiku, prasmes
un resursus. Pastāstiet, kas ir sasniegts,
kādi ir veiksmes stāsti. Tas vairos viņu
motivāciju un jums neko nemaksās.

Izrādīt pateicību.

Jūsu kustība pastāv, pateicoties
brīvprātīgajiem, nevis otrādi. Pateicieties
viņiem un rūpējaties par viņiem.

Iesaistīt kopienu.

Lai gan brīvprātīgie būs tikai daži, jums
veiksies labāk, ja saņemsiet kopienas atbalstu.
Reizēm cilvēki var ļoti ātri novērst plaisu rašanos.
Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir nepieciešams laiks.

Nenovērtēt par zemu
citas iniciatīvas.

Meklēt valdības
atbalstu.

Reizēm valdības raugās uz brīvprātīgo
kustībām kā uz konkurentiem, reizēm
tās baidās no kaut kā jauna vai vienkārši
nenovērtē iniciatīvas. Bet mēģiniet sazināties.
Ja strādājat valdībā, runājiet ar saviem
kolēģiem – varat atvērt durvis sabiedrības
ietekmei uz politisko lēmumu pieņemšanu.

Neaizmirst par
privāto sektoru.

Viņi var būt jūsu sabiedrotie – viņi ir cilvēki,
kas pieredzējuši daudz, veidojot savu biznesu.
Parasti uzņēmumi ir arī gatavi piešķirt līdzekļus,
ko var izmantot daudz ātrāk, nekā valdības
piešķirtos līdzekļus, jo var būt nepieciešama
zināma birokrātija, – ja tādi vispār tiek piešķirti.

Esiet labs partneris, nevis konkurents.
Iespējams, dažādas iniciatīvas jau pastāv.
Runājiet ar to pārstāvjiem, uzaiciniet
viņus uz sarunu. Izskaidrojiet, kāpēc
krīzes situācijā ir svarīgi sadarboties.

Noskaidrojiet, kā varat gūt savstarpēju labumu.

9.

Piemērs
Kontaktu veidošana un
attīstīšana: kā sākās
#vieglipalīdzēt
“Man ārkārtējās situācijas sākums bija diezgan
bezcerīgs. Visi mani projekti tika apturēti,
pasākumi atcelti, un es atrados savā nelielajā
pilsētā. Pārskatot ziņas, pamanīju, ka tiek
organizēts hakatons, kā atrast digitālus
risinājumus, lai cīnītos pret Covid-19. Es vienmēr
esmu vēlējusies piedalīties hakatonos, bet nekad
nebiju to darījusi – bija sajūta, ka tie ir domāti
jaunākiem un mūsdienīgākiem cilvēkiem. Bet
šis notika tiešsaistē. Tāpēc es varēju būt savās
mājās un to izmēģināt. Tā arī izdarīju.

Tagad mēs esam otrā viļņa sākumā. Esam
izstrādājuši šo ceļvedi, cerot iesaistīt vairāk
kopienu, kas arī uzticas cilvēku spēkam. Mēs
nezinām, kā mēs attīstīsimies, bet uzskatām, ka
šis ceļš ir bijis tā vērts, lai satiktu jūs – cilvēku, kas
šo lasa un ir gatavs sākt.”
									

INESE
VAIVARE,
#vieglipalīdzēt komanda

Kopš tā laika ir noticis daudz kas – strādājot
dienām un naktīm, mācoties katru dienu,
piedzīvojot uzvaras un sakāves. Tikai mūsu
komanda zina, cik milzīgs darbs tas ir bijis. Bet
kaut kā mēs turpinājām virzīties uz priekšu.
Visticamāk, ka visvairāk mūs motivēja partneru
atzinība un pienākuma sajūta pret mūsu
brīvprātīgajiem.
Kad beidzās pirmais vilnis, bijām kā no laivas
izmesti – brīvprātīgais darbs nebija krīzes
nepieciešamība, uzņēmēji vēlējās atsākt darbu
un neviens negribēja neko dzirdēt par Covid-19.
Bet mēs zinājām, ka pienāks laiks, otrais
vilnis bija neizbēgams. Izmēģinājām jaunas
stratēģijas, pieredzējām neveiksmes, uzklausījām
brīvprātīgos un ieklausījāmies sevī.
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12.

KĀPĒC

?

Covid-19 krīze ir atklājusi cilvēku savstarpējo
solidaritāti un lielu skaitu brīvprātīgo, kas
vēlas palīdzēt. Esam piedzīvojuši bezrobežu
motivāciju un vēlēšanos palīdzēt. Brīvprātīgie ir
pievienojušies no visdažādākajām dzīves jomām
un ar visu veidu pieredzi. Dažiem bija iepriekšēja
brīvprātīgā darba pieredze, citiem nebija. Taču,
strādājot krīzes laikā, bija nepieciešams regulāri
tikties ar vissarežģītākajā stāvoklī esošām
sabiedrības grupām. Lai sniegtu atbilstošu
palīdzību, brīvprātīgajiem bija jāapgūst
atbilstīgas prasmes un attieksmes.

Lielākā no šīm grupām ir seniori. Tika organizēts
seminārs, kas bija veltīts jautājumiem, kā palīdzēt
saslimušajiem, un tajā piedalījās brīvprātīgo
grupas, kas strādāja ar cilvēkiem, kurus bija
skāris vīruss. Papildus ekspertiem piedalījās arī
brīvprātīgie, nākamie ārsti, kas parasti palīdzēja
slimnīcās un arī telefoniski – viņi strādā tieši ar
cilvēkiem, kas inficējušies ar vīrusu, lielākā daļa
palīdzības saņēmēju bija arī seniori.

Pirms kļūšanas par brīvprātīgo cilvēkam
būtu jānovērtē, vai viņam ir pietiekami laika,
emocionālo resursu un motivācijas, kā arī
jāizlemj, kuras no paša kompetencēm varētu
palīdzēt visvairāk. Otrais solis būtu iepazīties ar
tiešsaistes resursiem, lai sagatavotos – uzzināt
par drošības procedūrām, noteikumiem, kā sniegt
emocionālo palīdzību, un citiem apsvērumiem.
Galu galā nav grūti spert nākamo soli un
pieteikties par brīvprātīgo.

NATĀLIJA SKRELJA,
“zaļās līnijas” koordinatore,
komunikāciju jomas speciāliste
VLADISLAVA ŠĶĒLE,
sociālās un jaunatnes
jomas eksperte

Lai gan brīvprātīgā darbs primāri ir iespēja
sniegt faktisku palīdzību cilvēkiem, kam tā
nepieciešama, tas ir divvirzienu process.
Brīvprātīgais darbs var palīdzēt cilvēkam iegūt
iemeslu pamosties, apģērbties un ieraudzīt jēgu
krīzes laikā. Šo faktu atzina daudzi brīvprātīgie.
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13.

KO DARĪT

KO NEDARĪT

Iepazīstiet personību – tas ir būtiskākais
aspekts aprūpes darbā.

Nepieņemiet, ka palīdzības
lūdzēji ir nabagi.

Pieņemiet dīvainas vajadzības.
Atzīstiet palīdzības lūdzējus par
neatkarīgiem, patstāvīgiem cilvēkiem.

Nepieņemiet, ka viņiem nav neviena cita,
kas varētu palīdzēt.
Nepārkāpiet savas personiskās
emocionālās robežas.

Atzīstiet aizrautīgu un emocionālu darbu.
Ar cieņu pieņemiet pateicību.
Pieņemiet, ka reizēm kaut kas var kavēties,
vai gadīties neparedzamas situācijas.
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Neapturiet palīdzību, neinformējot par to
cilvēku (vai organizācijas, ja personiski informēt
katru jums ir pārāk sarežģīti).
Nepārkāpiet drošības protokolu, pat
ja neaizsargātā persona jums lūdz tā rīkoties
šķietami leģitīmu iemeslu dēļ (drošība
pirmajā vietā).
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PADOMI
Kamēr esat šeit, palīdziet atzīt 				
savstarpējību attālinātā aprūpes darbā.
Atzīstiet aizrautīgu un emocionālu darbu.
Izveidojiet iespējas viņiem devēja lomā.
Izrādiet vēlēšanos dalīties ar savu 			
satraukumu un pieredzi.
Apzinieties savas robežas un
nepieciešamības gadījumā iesaistiet 				
profesionāļus.
Sāciet no solidaritātes pieejas.

Noskatīties Vitālija Sprinčanes
video padomu šeit

Noskatīties Kārļa Lakševica
video padomu šeit

Vitālijs Sprinčane

Kārlis Lakševics

ir sociologs, blogeris un sabiedriskais aktīvists,
kurš dzīvo Kišiņevā, Moldovā. Vitālijs Sprinčane ir
arī līdzredaktors PLATZFORMA.MD, kas ir tīmekļa
platforma sociālajai, ekonomiskajai un politiskajai
kritikai.
Viņš interesējas par iekļaujošām, demokrātiskām
publiskām telpām, sociālo taisnīgumu, brīvām
zināšanām, pasaules viedokļu un prakšu
plurālismu un aizstāv to.

ir pētnieks un lektors Latvijas Universitātē. Viņa
pētnieciskajā darbā galvenā uzmanība pievērsta
vardarbības novēršanas, digitālo pakalpojumu
sniegšanas un mājokļu infrastruktūrai.
Nesen viņš strādāja pie projekta, kurā tika
vērtētas neformālās aprūpes sistēmas ārkārtas
situācijas laikā, īpašu uzmanību pievēršot gados
vecāku cilvēku pieredzei.

Izprotiet ģimenes un valsts robežas.
Atpazīstiet vāju kontaktu vai tā trūkumu.
Domājiet par resursiem kā kopīgu avotu.
Domājiet par kustību kā cita veida formāla
un neformāla sociālā darba atbalstītāju.
Skatieties uz to no kolektīvās 				
neaizsargātības viedokļa.
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Piemēri
Analizējiet
iemeslu
Bija kāda gados vecāka sieviete, kas vienmēr
lūdza vienu un to pašu – ļoti specifisku baltmaizi
un dažus citus produktus. Reizi nedēļā, vienmēr
vienu un to pašu. Maizi bija grūti atrast, tāpēc
brīvprātīgais zvanīja un lūdza to aizvietot. Bet
kundze vienmēr atteicās un sūdzējās, ka tagad
viņai nepietikšot ēdiena. Eksperts izskaidroja
asociācijas, kādas cilvēkam var būt ar konkrētu
darbību, vietu vai pat pārtikas produktu.

Apzinieties savas
robežas

Zinot iemeslu, brīvprātīgais juta daudz lielāku
motivāciju meklēt konkrēto maizi, un, pat ja
neizdevās to atrast, viņa rīcību noteica dziļāks
līdzpārdzīvojums.

Sociālajai sistēmai vai valsts iestādēm viņš
pat neskaitījās, un vēl lielākas problēmas radīja
tas, ka viņš vairs nevarēja staigāt. Tāpēc mēs
piecus mēnešus nodrošinājām viņam ēdienu.
Dokumenti, lai varētu saņemt pensiju, vēl tik
drīz nebūs gatavi, taču cerams, ka pēc tam,
kad birokrātiskie jautājumi būs nokārtoti, mēs
varēsim lūgt sociālos dienestus sniegt viņam
nepieciešamo palīdzību. Lai gan šis jautājums
ir ļoti jutīgs un sāpīgs brīvprātīgajiem, kam tas
jārisina, mēs pieņēmām, ka šajā situācijā varam
nodrošināt viņam ēdienu, savukārt juristam bija
jāpalīdz nokārtot dokumenti.

Satura rādītājs

Kāds vecāks vīrs bija pamests uz ielas pēc
tam, kad bija nomirusi viņa sieva. Kaimiņi
viņam palīdzēja dabūt istabu, bet birokrātisku
jautājumu dēļ viņš nevarēja saņemt savu pensiju.

16.

III
Darbs
ar
brīvprātīgajiem
Satura rādītājs

17.

KĀPĒC

?

Ir svarīgi saprast, ka brīvprātīgie, atšķirībā no
“darbiniekiem”, ziedo brīvo laiku savas iekšējās
motivācijas dēļ. Līdz ar to veidiem, kā viņus
motivēt, ir jābūt precīziem un īpaši pielāgotiem
viņu iekšējām sajūtām. Pamatojoties uz mūsu
īstenotajiem pētījumiem, brīvprātīgo motivācijai
var izdalīt trīs aspektus:

1Empātija, palīdzēšana
citiem un laba
darīšana pasaulei.

Lielākā daļa brīvprātīgo uzskata, ka cilvēkiem ir
jāpalīdz un palīdzēt citiem ir viņu pienākums. Tā
ir iekšējā motivācija, kas darbojas, pateicoties
no citiem saņemtām pozitīvām emocijām. Lai
veicinātu šo motivācijas veidu, ir svarīgi parādīt
skaidros ieguvumus sabiedrībai un ilustrēt
labos darbus. Tas ir īpaši svarīgi, ja cilvēks
strādā administratīvajā darbā un līdz ar to tieši
nekontaktējas ar labuma saņēmējiem.
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2
Būt labam cilvēkam

un rīkoties pareizi,
pierādot, ka esi labs
cilvēks.
Salīdzinoši šis aspekts ir daudz vairāk saistīts
ar paštēlu un statusu. Reizēm brīvprātīgie vēlas
demonstrēt to arī citiem, bet visbiežāk tas ir
vajadzīgs galvenokārt pašiem – pierādījums, ka
viņi ir labi cilvēki. Šī iemesla dēļ nepieciešams
cilvēkus novērtētu un atzīt novērtējumu. Reizēm ir
labi darīt to publiski, bet arī personiska atzinība ir
ļoti noderīga.

3
Prieks un jaunas
prasmes.

Lai gan brīvprātīgā darbs ir iespēja sniegt
faktisku palīdzību cilvēkiem, kam tā
nepieciešama, tas ir divvirzienu process.
Brīvprātīgais darbs cilvēkam var palīdzēt iegūt
iemeslu pamosties, apģērbties un ieraudzīt jēgu
krīzes laikā. Šo faktu atzina daudzi brīvprātīgie.
Ir skaidrs, ka brīvprātīgo darbs palīdz mazāk
aizsargātajām sabiedrības grupām, īpaši tām,
kuras par tādām, iespējams, neatzīst valsts
iestādes. Tāpat tas sekmē kolektīvo empātiju,
kam ir izšķiroša nozīme, veidojot uzticamu un uz
sadarbību vērstu sabiedrību.
								

GUSTAVS
UPMANIS,
#vieglipalīdzēt komanda

STELJANA
RUDKO,
vuluntar.md komanda

Šī ir vitāli svarīga motivācija cilvēkiem, kas ir
gados jaunāki vai strādā mazliet sarežģītāku,
uz prasmēm bāzētu brīvprātīgo darbu, kā arī
grupu darbu. Tas ir īpaši spēcīgs motivators
pasākumos ar brīvprātīgajiem vai atsevišķās
organizatoriskās darbībās. Lai uzlabotu
viņu apmierinātību, ir svarīgi biežāk strādāt
komandā un dot cilvēkiem iespēju augt kopā ar
organizāciju.
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KO DARĪT

KO NEDARĪT

Vispirms domājiet par
savu drošību.

Nepieņemiet, ka kāds jūs vienkārši
novērtēs. Motivācijai ir jānāk no paša, un pat
palīdzības saņēmēji var nebūt pārāk pateicīgi par
jūsu rūpēm. Atzinība no cilvēkiem, kam vajadzīga
palīdzība, un komandai būtu jābūt papildu
ieguvumam.

Īpaši Covid-19 laikā ir kritiski svarīgi, lai
brīvprātīgie nesaslimtu, jo tas ne tikai kavēs
procesu, bet radīs papildu riskus palīdzības
saņēmējiem.

Domājiet par savu
garīgo labsajūtu.
Šī ir krīzes situācija, un ir viegli aizmirst par savu
“normālo” dzīvi, taču to nav iespējams darīt
ilgstoši.
Izprotiet, ka arī citi cilvēki komandā ir
brīvprātīgie un arī viņi ir noguruši, un, visticamāk,
nesaņem samaksu. Esiet laipns un izturieties
cieņpilni pret savu komandu.
Jūs drīkstat teikt “nē”. Pārāk bieži
brīvprātīgie uzņemas pienākumus, ko nevēlas
vai nevar izpildīt. Diemžēl parasti tas rada
daudz vairāk problēmu kavēšanās un sarežģītas
komunikācijas dēļ. Labāk vienkārši pateikt “nē”
jau sākumā.
Koordinējot brīvprātīgo darbu,
vienmēr saprotiet, kāda loma un pienākumi
brīvprātīgajiem ir labāki; nepilna laika
brīvprātīgajiem un cilvēkiem, kas strādā pilnu
laiku, tie būs atšķirīgi. Ir brīži, kad noteikti ir vērts
nodarbināt pilnas slodzes darbiniekus.
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Nedodiet sev “garīgās atlaides”
(piemēram, es varu mazliet nokavēt un būt mazāk
pieklājīgs), jo es “par to neko nesaņemu”, jo es
esmu brīvprātīgais. Pat ja strādājat, nesaņemot
par to naudu, un savā brīvajā laikā, cilvēki bieži
jūs gaida un sagaida konkrētas lietas. Jums ir
jāpilda savi solījumi, pat ja tas ir brīvprātīgais
darbs.
Nepadodieties, jo ir cilvēki, kam nevarat
palīdzēt. Domājiet par plašāku kopainu, jo
vienmēr ir ierobežoti resursi un, lai tos sadalītu
efektīvi, reizēm nepieciešams distancēties.
Nedariet to ārējā statusa dēļ. Var
sociālajos medijos pastāstīt par palīdzību, ko
esat sniedzis, bet jāatceras, ka tas nevar būt
primārais iesaistīšanās iemesls.
Neradiet risku cilvēkiem, kam
nepieciešama palīdzība – ja jūtaties slims,
palieciet mājās.
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PADOMI
Esiet laipns pret citiem brīvprātīgajiem.
Viņi ir sistēmas mugurkauls. Izprotiet, kāda ir viņu
motivācija, un ikdienā mēģiniet rast veidus, kā
viņus motivēt.
Izprotiet dažādu komandas locekļu
personības, tas palīdzēs veidot saliedētāku
komandas darbu.
Lumina Splash tests
(https://www.luminalearning.com/partners/
latvia-riga/en/Splash).
16 personību tests
(https://www.16personalities.com/freepersonality-test).
Gallup Clifton stipro pušu tests
(https://www.gallup.com/cliftonstrengths/
en/253850/cliftonstrengths-for-individuals.aspx).
Kopā mēģiniet saprast, kurā posmā
organizācija šobrīd atrodas, jo tas ļaus labāk
izprast procesus
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(https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/
articles/stages-development).
Izprotiet aktuālos ārējos faktorus, kas
ietekmē organizāciju, un kā tie maina prioritātes
un procesus.
Ar komandu apspriediet kopējos
komandas jautājumus, lai atrastos vienā izejas
punktā
(https://thecultureguy.co.uk/fivedysfunctions-questionnaire/).
Visus paziņojumus vienmēr atkārtojiet
divreiz un mēģiniet būt pēc iespējas precīzs, īpaši
strādājot attālināti.
Organizējiet regulāras sanāksmes, īpaši
strādājot attālināti, jo tas nodrošina, ka visi tiek
iekļauti komandā.

Skaidri nodaliet komandas, precīzi
definējiet viņu atbildību un hierarhiju. Skaidri
nodaliet brīvprātīgo atbildību, pamatojoties uz
viņu iesaistīšanos, veltīto laiku un aktivitāti.
Dodiet iespēju komandas locekļiem
uzņemties atbildību un domāt patstāvīgi, ja viņi
to vēlas. Nodrošiniet iespējas iesaistīties vairāk,
jo varat nezināt, cik ļoti viņi vēlas iesaistīties
patiesībā.

Par to, kā iesaistīt brīvprātīgo darbā
jauniešus, lasiet šeit: https://ej.uz/qdp2

Par komandas attīstību
lasiet šeit: https://ej.uz/sx1n

Izstrādājiet skaidras vadlīnijas un
protokolus gan iekšējai komandai, bet, vēl
svarīgāk, brīvprātīgajiem, kas nav tik cieši
iesaistīti. Nodrošiniet drošības aprīkojumu un
maskas visai komandai.
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Piemēri
Viktorijas
Marku stāsts
Karantīna mani ieslodzīja vienu četrās
sienās. Tā kā man bija pietiekami
daudz laika, nolēmu, ka šis ir īstais
laiks izdarīt kaut ko īpašu, sākt jaunu
aktivitāti, kaut ko tādu, ko nekad
iepriekš neesmu darījusi. Lēmums tika
pieņemts nekavējoties.
Pēc tam, kad izlasīju tiešsaistes sludinājumu,
kas piedāvāja iespēju kļūt par brīvprātīgo cīņā
pret Covid-19, es pateicu pati sev, ka tas ir tas,
ko vēlos darīt šeit un tagad. Sekoja vairāki
mēneši intensīvas dzīves, kas vienlaicīgi bija
skaisti un sāpīgi. Sākotnēji mēs līmējām plakātus
uz stabiem, lai informētu cilvēkus par iespēju
saņemt palīdzību krīzes situācijā.
Es nezināju, kas notiks pēc tam un cik ļoti
mainīsies mani dzīves uzskati un vērtības.
Brīvprātīgais darbs pandēmijas laikā man ir bijusi
vienreizēja pieredze. Laiks, kas pavadīts pārtikas
veikalā, kur mēs gatavojam pakas, izvēlamies
dārzeņus, graudaugus, eļļu, mazgāšanas
līdzekļus un citas vitāli nepieciešamas preces,
sniedz man reālu gandarījumu. Tas ir kaut
kas līdzīgs meditācijai – paku skaitīšana vai
komplektēšana un dārzeņu izvēle –, un šķiet, ka
esi attālinājies no savām ikdienas problēmām un
domām. Es apzinājos, ka fizisks darbs man ir kā
terapija.
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Produktu piegāde trūcīgām ģimenēm ir vēl cits
emocionālais posms. Tad pārņem prieka, kopības
un empātijas sajūtas. Cilvēki uzskata tevi par
savu glābēju. Ne grūtā situācija, kādā viņi
atrodas, ne slimības, ar kādām saskaras, vairs
nešķiet tik sāpīgas brīdī, kad viņi ierauga tevi
uz sava sliekšņa. Tu redzi mirdzumu viņu acīs un
prieka asaras. Viņi kļūst laimīgi, bet nabadzība,
ko redzi visapkārt, liek justies bēdīgi. Vēl viena
aktivitāte, ko es pieredzēju, bija “zaļās līnijas”
operatora darbs. Tās bija pilnīgi pretējas izjūtas.

pa ieleju, uz ceļa neviena nebija, visapkārt bija
tukšums, un likās, ka laiks tajā brīdī ir apstājies.
Jā, tas bija mans atklāsmes brīdis, kam sekoja
laimes sajūta, ko sniedza mans darbs, un kopš
tā brīža es šo stāvokli esmu pieņēmusi ar visu
savu būtību. Tad paskatījos uz debesīm un
sajūsminājos, apskāvu koku un smaidīju, apsēdos
pie tā saknēm un sāku baudīt vecās kundzes
silto Lieldienu kūkas gabaliņu pa gabaliņam līdz
pēdējai drupačai.

Vienā minūtē sirds dauzās aiz prieka, saņemot
pateicības zvanus par piegādāto ēdienu, bet
jau nākamajā ir salauzta aiz bēdām, dzirdot
zvanītāja vārdus: “Mums nepieciešama jūsu
palīdzība, mums vairs nav ēdiena”. Es esmu
pilnībā pārliecināta, ka katram cilvēkam ir
tiesības uz cieņpilnu dzīvi, neatkarīgi no tā, vai šis
cilvēks kaut ko dod sabiedrībai.
Īpaša vieta manā sirdī ir kādai astoņdesmit
trīs gadus vecai sievietei. Es biju viņas palīdzeasistents ilgāk par diviem mēnešiem un piegādāju
pārtiku divas reizes nedēļā. Man pietrūkst
vārdu, lai aprakstītu, cik pateicīga viņa bija un
kādu cieņu izrādīja. Ar nostalģiju atceros brīdi,
kad pirms Lieldienām atnesu viņai produktus
un nepieciešamās zāles un pateicībā viņa mani
pacienāja ar vēl siltu Lieldienu kūku tieši no
cepeškrāsns. Es jutos tik laimīga. Es devos prom
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Janīnas
stāsts
Janīna ir 47 gadus veca grāmatvede
no Rīgas, Purvciema. Par brīvprātīgo
kustību viņa uzzināja no radio
intervijas. Janīna saprata, ka viņai
ir nedaudz brīvā laika – sporta klubi
bija slēgti, viņas vecāki bija miruši, un
viņa bija labā situācijā, lai palīdzētu
citiem. “Ir daudz cilvēku, kuri ir ne tikai
nobijušies, bet faktiski nevar iziet no
mājas – vai nu invaliditātes, vai riska
grupas, vai pašizolācijas dēļ.” Viņa
nolēma vienkārši izmēģināt; un tad
tas kļuva gandrīz par hobiju – atrast
stundu laika pēc sava darba, lai
palīdzētu kādam, kas dzīvo pa ceļam
uz mājām, nešķita tik grūti.
Parasti cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība,
bija pensionāri, daži skolotāji. Sākotnēji bija
mazliet dīvaini zvanīt viņiem, saprast, kā risināt
naudas jautājumu, bet pēc neilga laika tas kļuva
pašsaprotami. Visā šajā laikā bijuši ļoti atšķirīgi
lūgumi – daži cilvēki lūdza zāles, citiem bija
vajadzīgi pārtikas produkti, bet pāris cilvēkiem
Janīna palīdzēja samaksāt īri (jo klātienes
pakalpojumi nebija pieejami vai nebija droši).
Kopumā tā bija neticami interesanta un priekpilna
pieredze. Labākais acīmredzot ir emocionālais
piepildījums, ko cilvēks gūst, palīdzot kādam.
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Janīnai īpaši patika palīdzēt gados veciem
cilvēkiem. Viņa stāstīja: “Ir tik jauki redzēt šos
86 un 90 gadus vecos cilvēkus, kam palīdzības
saņemšana ir “notikums”, kam viņi pat īpaši
sapucējas un uzkrāsojas. Visa doma ir tāda, lai
šie gados vecie cilvēki mēģinātu pēc iespējas
izbaudīt dzīvi, un viņiem ir nepieciešama tikai
neliela palīdzība ar fiziski grūtākām lietām. Viņi
vēl joprojām dodas pastaigās un vēlas aprunāties
ar citiem. Pat tagad, kad pagājuši 5 mēneši kopš
pirmās kampaņas sākuma, ir vairāki gados veci
cilvēki, kurus es apciemoju katru nedēļu. Kādai
86 gadus vecai kundzei, kuras dēls dzīvo ASV,
es palīdzu izvēlēties laminātu, palīdzu, atnesot
pārtikas produktus, un palīdz arī mans dēls, kad
nepieciešams atnest 10 kg kartupeļu vai nomainīt
izdegušu spuldzīti. Šiem cilvēkiem nepieciešams
tikai mazliet palīdzības, ne vienmēr sociālie
darbinieki.”

“Maijā bija divējādas sajūtas, kad mani publicēja
uz plakātiem kā brīvprātīgo. Ir dīvaini pēkšņi
kļūt publiski redzamam, kur to redz daudzi mani
paziņas un jautā “Kā tu to dari?”, un – vai es
esmu iestājusies kādā partijā. Taču labākais
brīdis ir, kad mani 12 un 17 gadus vecie dēli ne
tikai redz mani uz šiem plakātiem un lepojas ar
mani, bet pat mazliet lielīgi stāsta par to saviem
draugiem!”
Visiem cilvēkiem, kas vēl nav iesaistījušies,
Janīnas ieteikums ir: “Izmēģiniet, tas patiešām
nav tik grūti. Parasti palīdzēšana kādam, kas
varbūt dzīvo tieši kaimiņos, neprasa gandrīz
nekādas pūles. Palīdzēt kādam neko nemaksā.
Dzīvē rodas dažādas situācijas, un mēs nekad
nevaram zināt, ko nākotne nesīs mums pašiem.
Tāpēc mums ir jāmēģina veidot sabiedrība pēc
iespējas laipnāka!”

Lai arī ir arī mazāk motivējoši brīži, kad
cilvēki lūdz pienu un trīs konfektes, ēdiena
nodrošināšana cilvēkam uz nedēļu ir tik nozīmīga,
cik tā ir.

22.

IV
Sistēmas
veidošana
Satura rādītājs

23.

KĀPĒC

?

Izšķiroša nozīme ir jūsu kustības darbības
sistēmai, jo tā palīdz plānot un sadalīt
darbus, rīkoties ātri un efektīvi.

Moldovā un Latvijā ir jau izveidojušās sistēmas,
ko varat izmantot, veidojot savējo. Abas
darbojas ar līdzīgu pieeju, savedot kopā
cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, kuri
zvana uz palīdzības tālruņa līniju vai izmanto
mobilo lietotni, ar cilvēkiem, kas var palīdzēt.
Tomēr šajā sadaļā mēs vēlamies izskaidrot
sistēmas veidošanas pamatus un to, kā
darbojas mūsu sistēmas, lai jūs varētu atrast
labāko risinājumu savai brīvprātīgo kustībai.
Pirms tehniskā risinājuma veidošanas
ir jāsaprot mērķauditorija – cilvēki, kam
nepieciešama palīdzība un brīvprātīgie –
un jūsu kustības kopējā struktūra.
Brīvprātīgo mērķauditorija visbiežāk būs
gados jaunāki cilvēki, kas var un vēlas lietot
modernās tehnoloģijas, tostarp mobilās
lietotnes. Taču pat attiecībā uz jaunāko
auditoriju ir jāatceras, ka ir dažādi cilvēki ar
atšķirīgām spējām un intereses līmeņiem, tāpēc
katrs process, kas ir sarežģīts, ātri mazina
motivāciju reģistrēties un piedalīties. Citu
ārkārtas situāciju gadījumā ir jāsaprot galvenās
atšķirības starp brīvprātīgo mērķa grupām, jo
tās noteiks iespējamo risinājumu atšķirības.
Cilvēku, kam nepieciešama palīdzība,
mērķauditorija var būt daudz atšķirīgāka
nekā brīvprātīgo, taču bieži tie būs cilvēki
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ar mazākām finanšu spējām, cilvēki ar
mazāk iespējām un gados vecāki cilvēki, ar
kuriem nevar viegli sazināties, izmantojot
digitālus līdzekļus un komunikāciju kanālus.
Piemēram, attiecībā uz Covid-19 tā izplatības
sākuma posmos bija skaidrs, ka viena no
neaizsargātākajām grupām būs gados vecāki
cilvēki, tāpēc saprotams, ka būs nepieciešami
nedigitāli līdzekļi, lai sazinātos ar viņiem.
Šā iemesla dēļ tika izveidota zvanu līnija.
“Veidojot brīvprātīgo kustību, rūpīgi domājiet par
iespēju izmantot tehnoloģiskos risinājumus, jo
tie var nodrošināt iespēju reaģēt ātrāk, iesaistīt
grupas, kas parasti nevēlētos būt brīvprātīgie,
un izveidot platformu, ko var viegli izmantot
atkārtoti un kuras mērogu var pielāgot turpmākai
izmantošanai. Tehnoloģijas dod arī iespēju
optimizēt darba plūsmu un pavadīt mazāk laika
manuāliem uzdevumiem, atbrīvojot komandu
darbam pie uzdevumiem, kas ir tiešām svarīgi.”
				
MĀRTIŅŠ ZEPS,
#vieglipalīdzēt brīvprātīgo
kustības Latvijā līdzdibinātājs

24.

KO DARĪT

KO NEDARĪT

Izveidojiet sistēmu tikai tad, kad skaidri
zināt, kādu problēmu mēģināsiet risināt.

Nemēģiniet izgudrot (potenciāli neesošu)
problēmu, tikai, lai iekļautu to sistēmā – ir jāsāk
ar problēmu un pēc tam jāatrod atbilstīgais
tehniskais risinājums.

Veiciet tirgus un lietotāju, kas lietos
sistēmu, izpēti, izprotiet, kā viņi mijiedarbosies ar
to un kas viņiem ir un nav svarīgs.
Ņemiet vērā labus sistēmu piemērus, kas
jums patīk, un mēģiniet kopēt lietotāju pieredzi no
šīm sistēmām.
Veidojiet savu sistēmu pēc iespējas
vienkāršu, koncentrējoties uz vienu problēmu,
ko mēģināsiet risināt. Ja nepieciešams, papildu
funkcijas var pievienot vēlāk.
Dokumentējiet pēc iespējas vairāk, jo tas
būs noderīgi vēlāk, kad sistēmas uzbūve kļūs
sarežģītāka.
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Nestrādājiet pie sistēmas vienatnē –
iesaistiet auditoriju, ieinteresētās personas,
izpētiet paraugprakses un citus pieejamos rīkus.
Nepadariet sistēmu tik sarežģītu, ka to
nevarētu viegli nodot kādam citam vai būtu grūti
integrēt ar citiem risinājumiem.
Pēkšņi nemainiet virzienu, izpētiet situāciju
un pieņemiet lēmumus, plānojot turpmāko
darbību.
Nepieķerieties tam, kas ir, turpiniet
papildināt sistēmu ar jauniem datiem un
ieskatiem, ko esat guvuši.

25.

PADOMI
Veidojot brīvprātīgo vadības sistēmu, ir jāņem
vērā visi minētie apsvērumi, kas noteiks sistēmas
veidu, tās sarežģītību un digitālo aspektu
uzticamību. Taču, balstoties mūsu pieredzē,
šādā sistēmā ir jābūt šādiem “obligātajiem
elementiem:

Iespējai filtrēt pieprasījumus un pārbaudīt
to spēkā esamību.
Bez “obligātajiem” sistēmu var papildināt arī ar
“noderīgajiem elementiem”:

Spējai pārņemt uzdevumus, izmantojot
tīmekli (tīmekļa vietni), bet vissvarīgāk –
telefoniski (zvanu centrs).

Sarunu vietni vieglākai saziņai ar
brīvprātīgajiem.

Spējai veidot un pārvaldīt uzdevumus
(uzdevumu saraksts).
Iespējai brīvprātīgajiem izvēlēties
uzdevumus vai dot uzdevumus brīvprātīgajiem.
Spējai sadalīt uzdevumus, pamatojoties
uz to parametriem, piemēram, ģeogrāfiskais
reģions, steidzamība.

Karti, kas atspoguļo pieprasījumus.

Lokalizāciju un iespēji izvēlēties dažādas
valodas.
Mobilā un galda datora saskarni
[interfeiss].
Iespēju iesaistīt brīvprātīgos ar dažādām
metodēm, piemēram, spēļošanu.
Vairāk par sistēmas izvēli lasīt šeit.

Spējai sazināties ar brīvprātīgajiem
un palīdzības lūdzējiem, kā arī iespējai viņiem
sazināties savā starpā.
Iespējai pārbaudīt brīvprātīgo identitāti.
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26.

Piemērs

reģionālie koordinatori, kas pārrauga
uzdevumu izpildi savos reģionos, t.i., vietējās
pašvaldībās vai galvaspilsētas apkaimēs;

Latvijas sistēmai un ir
pieejama brīvpieejā:

Sistēmu Latvijas
pusē veido šie
galvenie
komponenti:

brīvprātīgie, kas par tādiem reģistrējas un
aizpilda ienākošos pieprasījumus.

https://github.com/code4moldova/
covid19md-voluntari-client (sākums)

Video apmācību par brīvprātīgo reģistrāciju
Latvijā skatīt šeit. https://www.youtube.com/
watch?v=hk-F428idxQ

https://github.com/code4moldova/
covid19md-voluntari-server (noslēgums)

tīmekļa portāls (https://paliec-majas.
lv) pieprasījumu ievadīšanai un brīvprātīgo
reģistrācijai;
brīvprātīgo identifikācijas un pieņemšanas
process, izmantojot “ManaBalss” (ar iespēju veikt
verifikāciju, izmantojot vietējos eID risinājumus
vai bankas kontu) un SendGrid;
brīvprātīgo vadības process – Zelos
lietotne, Trello un e-pasts;
Facebook lapa un grupa mārketinga
komunikācijai un brīvprātīgo piesaistei;
Slack darbavieta komandas saziņai.

Cilvēki, kas
iesaistīti brīvprātīgo
kustībā un tās
vadībā, ir:
centrālā komanda, kas nodarbojas
ar administratīviem, mārketinga, procesa
pārraudzības, brīvprātīgo vadības un citiem
līdzīgiem uzdevumiem;
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Vadlīnijas –
paraugi no
Latvijas:
Brīvprātīgo vadlīnijas:
https://paliec-majas.lv/en/protokols

https://github.com/code4moldova/
covid19md-voluntari-tg-client (sarunu vieta)
https://www.figma.com/file/
oCN3NSECKQnS4PWhZnWGCT/Dashboard_
Voluntar.md_V2.0 (uzbūve)
Lasi vairāk https://ej.uz/6cvu

Ētikas vadlīnijas:
https://paliec-majas.lv/en/brivpratiga-etikasvadlinijas

https://ej.uz/4h2s

Bieži uzdotie jautājumi:
https://paliec-majas.lv/en/buj

https://ej.uz/7w6r

Sistēma Moldovas
pusē ir principā līdzīga

https://ej.uz/6t5w

https://ej.uz/v85h
https://ej.uz/abp6
https://ej.uz/vck8

27.

V
Līdzekļu
piesaiste
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Galvenais iemesls līdzekļu piesaistīšanai, īpaši
sociālām vajadzībām, ir pašsaprotams – iegūt
naudu. Sociālo uzdevumu kustības ir veidotas,
lai risinātu sociāli būtiskus jautājumus. Lai to
izdarītu, ir nepieciešami resursi.

“Tas, ko jūs piedāvājat, ir pieredze būt donoram
vai partnerim – dāvanas padara donorus un
partnerus par daļu no kaut kā īpaša: kopiena,
misija, uzdevums, kam nepieciešama nauda – bet
sajūsma par cilvēcisko līdzcietību.”
								
PRANAVS HEBARS,
Make Room India direktors

“Līdzekļu piesaistīšanas maģiskais
noteikums ir iegūt perfektu visu trīs
elementu kombināciju:
1) pazīt ziedotāju;
2) būt pārliecinātam par to, kas nepieciešams;
3) būt radošam attiecībā uz to, kādā veidā lūdzat
nepieciešamos līdzekļus.”
							
DIĀNA LAPKIS,
New Door līdzdibinātāja, valdes locekle

Pūļa finansējums vai kopienas līdzekļu piesaiste
ir viens no veidiem, kā efektīvi iesaistīt kopienas
un veidot attiecības ar cilvēkiem. Tas palīdz
cilvēkiem, kas bieži nevar paši palīdzēt citiem,
iesaistīties, ziedojot līdzekļus.
Partnerību veidošana bieži tiek nepietiekami
novērtēta, bet paraugprakšu, zināšanu,
ekspertīzes apmaiņa, resursu lietošana un
laika kopīga pavadīšana vienmēr ir atslēgas, lai
nodrošinātu stratēģiskākas, uz ietekmi orientētas
sociālās pārmaiņas.
							
MIKS CELMIŅŠ,
#vieglipalīdzēt komandas dalībnieks

“Ar efektīvu stāsta izstāstīšanu tiek palielināti
līdzekļu piesaistes centieni. Mēģiniet atbildēt
uz vienkāršu jautājumu “Kāpēc?” – kāds ir jūsu
uzdevuma nolūks? Atbilde uz jautājumu “Kāpēc?”
palīdzēs definēt nolūku un padarīt stāstu
autentisku.”
				

GAURAVS GANDI,
TCS Corporate R&I Co
inovāciju komandas dalībnieks

“Neatkarīgi no tā, kādu sociālo platformu
izvēlaties lietot, veltiet pietiekami daudz laika
kopienas izveidošanai. Digitālās kopienas,
kas aptver jūsu uzdevumu, ir kritiski svarīgas
līdzekļu piesaistīšanai. Digitālās kopienas palīdz
piesaistīt un saglabāt resursus darbam.”
						
KUMARS MANIŠS,
Communicate Karo, komunikāciju vadītājs

ŽAZGULA OROZOVA,
“Iniciatīvas kopā pret
Covid-19” komandas dalībniece
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KO DARĪT
Iepazīstiniet ar
vēstījuma galveno tēlu.

Lai pasniegtu stāstu, negūstot no tā peļņu,
ieguldījums vēstījuma galvenajā tēlā ir centrālā
atslēga, kas palīdzēs panākt, ka auditorijai
vēstījumā tēlotā situācija nav vienaldzīga,
nav saprotama vai ka auditorija ar to nevar
identificēties.
Iekļaujiet detalizētu informāciju par vēstījuma
galveno tēlu, lai palīdzētu auditorijai uztvert to
personiski.
Ja uzmanība tiek koncentrēta uz konkrēta
cilvēka stāstu, arī atbalstītāju ietekme būs
koncentrētāka un viņi neuztvers jūsu vēstījumā
ietverto uzdevumu kā nepārvaramu dilemmu.

Iepazīstiniet ar
konfliktu.

Iepazīstiniet ar konfliktu vai izaicinājumu,
kas ir jāpārvar.
Vēstījuma galvenā tēla konfliktam jābūt
saskaņotam ar organizācijas misiju, bet
jāpārliecinās, ka tas ir personiski attiecināts uz
organizācijas tēlu.
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Izskaidrojiet, kā konflikts ietekmē ikdienas dzīvi,
un pārliecinieties, ka šī ietekme tiek padarīta
saprotama, lietojot specifiskas detaļas.
Konflikts ir svarīga stāsta daļa, jo panāks, ka
auditorija pievērsīs uzmanību tēlam un izjutīs
empātiju pret tā situāciju.

Iekļaujiet aicinājumu
rīkoties.

Jāatceras, ka stāsta pasniegšanas mērķis
ir rosināt auditoriju veikt konkrētu darbību:
piesaistīt līdzekļus, ziedot un aizstāvēt jūsu
darbības uzdevumu.
Ja nav iekļauts skaidrs lūgums, pastāv risks
zaudēt piesaistīto auditoriju, kuras piesaistē esat
ieguldījuši tik daudz pūļu.
Parādiet, kā dažādas ziedojumu summas varētu
ietekmēt jūsu organizācijas tēlu.

Lietojiet vizuālu
saturu.

Mums ir videomateriāli, fotomateriāli, GIFi
un tiešsaistes straumēšana, ko varam izmantot,
lai ilustrētu vēstījumu.

Parādiet, nevis
pastāstiet!

Lai iesaistītu auditoriju, lietojiet
aprakstošu valodu, kas koncentrēta uz attēliem
un uz sensoriem orientētām detaļām, lai
auditorija varētu izjust saistību ar stāstu, ko
vēstāt.
Nesakiet vienkārši, ka bērns ir izsalcis, bet
paskaidrojiet precīzi, cik ēdiena viņam ir katru
dienu, un salīdziniet to ar to, cik daudz cilvēkam ir
nepieciešams, lai izdzīvotu.
Tādā veidā auditorijai ir daudz vieglāk izprast
vēstījuma galveno tēlu un, attiecīgi, izprast jūsu
uzdevumu.
Stāstījums pirmās personas formā vienmēr ir
jaudīgāks, nekā atstāstījums, tāpēc intervējiet
palīdzības saņēmējus par viņu pieredzi, ja vien
tas iespējams.
Ja cilvēki, izlasot vēstījumu, instinktīvi iztēlojas
ikdienu ar bada vai slāpju sajūtu, tad viņi izjutīs
daudz spēcīgāku vēlmi iesaistīties un atbalstīt
jūsu mērķi.

Uzskata, ka viens attēls ir vērts vairāk nekā
tūkstoš vārdu, bet iztēlojieties, kādu iespaidu
varat radīt, ja izmantojat kustīgus attēlus.
Izmantojiet tehnoloģiju plašās iespējas savā labā.

30.

PADOMI
Nosauciet personu, kas būs atbildīga par
līdzekļu piesaistīšanu.
Formulējiet savus mērķus un uzdevumus.
Izpētiet un analizējiet donoru iepriekšējo
ziedošanas vēsturi un līdzekļu piesaistīšanas
darbības tādiem pašiem vai līdzīgiem sociālajiem
nolūkiem.
Identificējiet līdzekļu piesaistīšanas
kanālus un metodes, ko jūs reāli varat īstenot.
Izstrādājiet atbalsta situāciju, kas parāda
ietekmi, kādu jūsu labdarība dod kopienai.

Vairāk informācijas
skatīt video:
Soļi, lai izveidotu savu līdzekļu piesaistes plānu un
stratēģiju – līdzekļu piesaistīšanas meistarklase:
https://ej.uz/nywb
Sākt ar “Kāpēc?” – efektīvas stāsta izstāstīšanas
meistarklase:
https://failiem.lv/u/8bj68tpt

Izstrādājiet tematisko kalendāru un ziņu
platformu, kas pamato atbalsta situāciju.

Pateikties donoriem. “Nauda darbā” – līdzekļu
piesaistīšanas meistarklase:
https://www.youtube.com/
watch?v=SeNsecPaw0E

Pārliecinieties, ka jums ir atbilstošas
sistēmas, lai sāktu un uzturētu līdzekļu
piesaistīšanas aktivitātes.

Ko prasa donori? Donoru iesaistīšanas +
saglabāšanas meistarklase:
https://www.youtube.com/watch?v=xZIh7kQnYBY

Uzsāciet darbu un izpildiet savu līdzekļu
piesaistīšanas plānu un stratēģiju.
Pārvaldība ir tā līme, kas piesaista donoru
sociālajam nolūkam un tā misijai.
Regulāri uzraugiet un pārskatiet līdzekļu
piesaistīšanas plāna un stratēģijas izpildi.
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31.

Labas
prakses
ieteikumi
un
viltības
Ilgtspējīgas
līdzekļu
piesaistīšanas
elementi
Personificējiet savu zīmolu.
Stratēģiski izstrādājiet profilu un mērķi.
Izveidojiet kopienu.

Donoru
iesaistīšanas
cikls un
noturēšana
Piesaistiet un iedvesmojiet: Nodrošiniet
perspektīvās personas ieinteresētību un
iesaistīšanos, bet līdzekļus vēl ne.
Uzziniet par savu potenciālo partneri:
kartējiet, kas varētu piesaistīt potenciālo donoru.
Iesaistiet: iesaistiet donoru aktivitātēs,
pamatojoties uz donora interesi.
Jautājiet: Izveidojiet situāciju, kurā
jūtaties pietiekami komfortabli, lai laipni lūgtu
līdzekļus, zinot sava donora robežas.
Pateicaties: caurskatāmas atskaites par
saņemtajiem līdzekļiem un pazemīga pateicība
liek donoriem atgriezties.
Atkārtojiet: saglabātie donori ir jūsu
spēcīgākie partneri, lai veicinātu mērķa
sasniegšanu. Iesaiste palīdz noturēt.

Efektīva
stāsta vēstīšana,
lai veicinātu
līdzekļu
piesaistīšanu un
partnerību,
nodrošinot
atbalstu
cilvēkiem,
kurus skāris
vīruss.
Sākt ar “Kāpēc?” – tas ir jūsu uzdevuma nolūks.
Labs “Kāpēc?” var būt, piemēram, “Vīrusa
izplatības un naudas trūkuma dēļ nedrīkst atstāt
senioru bez siltas maltītes.”
(Kas pirmkārt iedvesmoja jūs ķerties pie šī
uzdevuma? Kāds konkrēts notikums atgadījās
un par kādu nozīmi tas lika jums padomāt? Kā
potenciālais donors varētu saistīt šo problēmu ar
sevi? Kāpēc ir svarīgi šo problēmu atrisināt? Kā šī
problēma ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi? Kāpēc
kādam vajadzētu par to satraukties?)

Izstrādājiet īpašus ieguvumus un atzinību.
Piešķiriet pilnvaras donoriem, kas ziedo
atkārtoti.
Vienmēr izrādiet pateicību.
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Piemērs
Kāpēc pašvaldībām
sadarboties ar NVO?
Ervins Alksnis, bijušais
Rīgas Sociālā dienesta
vadītājs
Nevalstiskajās organizācijās galvenokārt strādā
cilvēki, kuriem “deg” acis, viņi dara vairāk nekā
amata aprakstā rakstīts, jo strādā idejas vārdā
un stipri tai tic. Jebkurš NVO strādājošais ir
kripatiņa no idejas, ko konkrētā NVO realizē,
un tic tai. NVO strādā entuziasti, kuri ir radoši
savā izpausmē un neļauj stagnēt arī pašvaldībā
strādājošajiem.
Kāpēc pašvaldībai ir vērtīgi, ka ir NVO?
Tiek radītas jaunas darba vietas vietējiem
iedzīvotājiem un darba vietas mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām, piemēram, personām
ar invaliditāti. Turklāt, ja NVO ir arī sociālais
uzņēmums, tad ir subsidētās darba vietas.
Ja pašvaldības iestādē normatīvie akti prasa
speciālistus ar atbilstošu izglītību, tad NVO
ir fleksiblāki prasībās attiecībā uz izglītības
jautājumu, augstāk tiek vērtētas prasmes un
zināšanas, nevis iegūtā izglītība.
NVO darbībā netiek izmantoti pašvaldības
līdzekļi, bet, ja tas tiek darīts, tad ieguvums ir
daudz lielāks. Savukārt, ja pašvaldības līdzekļi
netiek izmantoti, nav riska tos zaudēt. NVO
ir plašākas iespējas īstenot savus mērķus,
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piesaistot finanšu līdzekļus no ārzemēm, ar
projektu, ziedojumu utt. palīdzību, aptverot
sfēras, kam valstī naudas nereti nepietiek.
NVO uzdrošinās riskēt, eksperimentēt un
uzdrošināties, turpretī pašvaldības ir daudz
piesardzīgākas. NVO darbībai ir daudz plašākas
robežas, savukārt pašvaldības darbība ir stingri
reglamentēta un normatīvi ierobežota.
NVO specializējas konkrētai mērķgrupai,
ir kompetenti un apmācīti darbinieki, nav
administratīvā sloga pašvaldībai, kas ir
darbinieku algas, atvaļinājumi, apmācības, kadru
mainība utt.

sasniegšanā. NVO birokrātiskais slogs nav tik liels
kā pašvaldības iestādēs.
Pēc septiņpadsmit gadu darba pašvaldībā
noteikti iesaku izveidot mehānismu NVO
patstāvīgai finansēšanai. Līdz ar to pašvaldība
paplašina pakalpojumu klāstu saviem
iedzīvotājiem, bet ietaupītos līdzekļus var novirzīt
citām vajadzībām. Iedzīvotāji ir apmierināti.
Pašvaldības un NVO mērķis ir vienāds:
apmierināts iedzīvotājs.
Skaties video
ar piemēriem
šeit.

NVO var būt spēcīgs viedokļa līderis, kam ir
daudz sekotāju. Būtiska ir sabiedrības interešu
aizstāvība. Iesaistoties NVO, cilvēkam ir iespēja
pastāvēt par savu pārliecību, īstenot savas
idejas, ieviest pārmaiņas un ietekmēt procesus.
Slēdzot pakalpojumu līgumus ar NVO, pašvaldība
samazina izdevumus. Proti, samazinās
administratīvās izmaksas, slimības lapas,
darbinieku mainība, izglītošanās. Pašvaldības
sociālais dienests var pilnvērtīgi darīt savu
pamatdarbu: organizēt un nodrošināt
iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus.
Pašvaldības iestādes darbs ir stingri
reglamentēts. Līdz ar to, lai ieviestu jaunu sociālo
pakalpojumu, ko sniedz pašvaldības iestāde,
paiet ilgs laiks, saskaņojot un pārskaņojot
lēmumus caur varas vertikāli. NVO ir elastīgi,
mazāk atsaucas uz reglamentiem, bet
balstās savā kompetencē, prasmēs un mērķa

33.

VI
Komunikācija

Satura rādītājs
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Efektīva
komunikācija ir
katras
kustības
galvenais
elements
Covid-19 pandēmija ir radījusi ļoti neparedzētu
situāciju dažādās kopienās. Iedzīvotāju grupas
gan lokālā, gan valsts mērogā ir apvienojušas
spēkus, lai mazinātu pandēmijas negatīvo
ietekmi, īpaši, lai risinātu cīņas, kas radušās
kā ārkārtas situācijas strikto ierobežojumu un
sociālo pakalpojumu nepieejamības sekas. Šādi
ierobežojumi nav dabiski mūsu dzīvesveidam,
un tas nozīmē, ka lielākajai daļai cilvēku tie
ir radījuši milzu stresu. Ierobežojumi ietekmē
cilvēku mijiedarbību gan personiskās attiecībās,
gan mijiedarbībā, kas balstīta uz jebkāda
veida pakalpojumu sniegšanu. Iniciatīvām bija
jāpielāgojas šiem apstākļiem un jāmobilizē plašs
brīvprātīgo loks, lai apmierinātu neaizsargātāko
cilvēku pamata vajadzības, neatkarīgi no tā,
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vai šie cilvēki atradās karantīnā, vai citādi
nevarēja paši nodrošināt eksistenciālas pamata
vajadzības. Ir acīm redzams, ka izveidojusies
nepieciešamība pēc komunikācijas speciālistiem,
jo īpaši speciālajos zvanu centros. Komunikācija
ar palīdzības saņēmējiem, īpaši ārkārtas
situācijas laikā, brīvprātīgajiem ir kļuvusi resursus
pieprasoša vairāku iemeslu dēļ.
Daļai palīdzības saņēmēju ir nepieciešams
runāt ar kādu – pamata socializēšanās
nepieciešamība, kas ir apgrūtināta pandēmijas
ierobežojumu dēļ. Dažu palīdzības saņēmēju
situācija jau pirms ārkārtas situācijas ierobežoja
viņu sociālās prasmes, un komunikācija tika
uztverta ar virkni barjeru, kuras nepieredzējušiem
brīvprātīgajiem ir grūti pārvarēt. Bija situācijas,
kad palīdzības saņēmēji pret brīvprātīgajiem
izturējās dīvaini, reizēm pat agresīvi, bet,
protams, izpausmes ir atšķirīgas, un tam ir
jāsagatavojas. Ņemot vērā zvanu apjomu un
plašo risināmo jautājumu un rīcības modeļu
klāstu, bija skaidrs, ka brīvprātīgajiem no zvanu
centriem ir nepieciešama apmācība par šādu
komunikācijas veidu. Efektīva komunikācija
nevienam nepadodas viegli, un, pat ja mēs
mēģinātu pieņemt brīvprātīgos, kam ir šāda
veida pieredze, krīzes laikā vienmēr ir šāda veida
prasmju trūkums. Šīs prasmes kalpo diviem
pamata mērķiem, no kuriem pirmais ir atvieglot
komunikāciju, lai sniegtu atbilstošu palīdzību
palīdzības saņēmējiem, un otrais – parūpēties,
lai mūsu brīvprātīgie vai jebkurš brīvprātīgais
nepiedzīvotu nelabvēlīgu izdegšanu un neriskētu
ar savu veselību, mēģinot palīdzēt citiem.

“Runāt un runāt labi ir divas atšķirīgas lietas.”
Inga Russu, psiholoģe, profesore un trenere ar
specializāciju komunikācijā, konfliktu pārvaldībā
un ģimenes dinamikā

“Esiet apdomīgi,
uztvere var būt
subjektīva.”
JONS BRINZILA,
kopienas mediators
MS Diaconia
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KO DARĪT
Klausieties, klausieties,
klausieties – AKTĪVI!
Uzdodiet precizējošus jautājumus.
Pārfrāzējiet viņu teikto.
Lietojiet pauzes.
Sagatavojiet savu atbildi.
Uzrunājiet palīdzības saņēmēju vārdā.
Izrādiet cieņu viņu idejām un sajūtām.
Izrādiet laipnību, pārdomāti
jautājiet informāciju.
Pārliecinieties, ka pieklājīgi atgādināt
palīdzības saņēmējiem par savu ierobežoto laika
resursu konkrētu problēmu risināšanai.
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KO NEDARĪT
Nepārtrauciet.
Nepieņemiet.
Nesagroziet viņu teikto.
Nemonopolizējiet sarunu.
Nereaģējiet impulsīvi.
Pārmērīgi neizmantojiet “es” un “jūs”.
Neizmantojiet sarkasmu, nevainojiet
un nemeklējiet vainīgo.
Neizteikt prasības.
Nepārtrauciet sarunu ar palīdzības
saņēmējiem, nepaskaidrojot nepieciešamību
beigt sarunu, tas var vēl vairāk izolēt
neaizsargātos cilvēkus un potenciāli ietekmēt
organizācijas kā atbildīga palīdzības
sniedzēja tēlu.

36.

PADOMI
Nodrošiniet
brīvprātīgajiem darba
šablonu, kā būtu
jāizskatās sarunai ar
palīdzības saņēmējiem,
tai ir jābūt strukturētai:
		
Ievads – iepazīstiniet ar sevi un
iepazīstiniet ar savu komandu un kustību.
Ziņa – definējiet skaidru zvana

mērķi un koncentrētu ziņu. Atgriezieties pie
šīs ziņas tik reizes, cik nepieciešams.

Noslēgums – ir svarīgi

skaidri uzsvērt, ka zvana mērķis ir sasniegts
un, ja palīdzība ir apsolīta, pārliecināties, ka
palīdzības saņēmējs ir atzīmējis informāciju,
kas no šī brīža parūpēsies par viņa vajadzībām.
Ja nepieciešams turpināt risināt problēmu,
pārliecinieties, ka solījums tiek turēts.
Turiet gatavībā jautājumus, lai
atvieglotu produktīvas sarunas veidošanos un
sniegtu vērtīgu informāciju, kas var palīdzēt
sniegt labāku aprūpes pakalpojumu.
Atgādiniet, kādus vārdus
lietot un kādus vārdus ne.
Atkarībā no pieejamās palīdzības veida
sagatavojiet šablonus ar dažādiem scenārijiem,
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atbilstoši pieejamajiem pakalpojumiem.

Apzinieties sevi un
savus resursus.
Organizējiet vai nodrošiniet materiālus
un telpu brīvprātīgajiem, lai izprastu savus
resursus saziņā, lai sarunā ar palīdzības
saņēmējiem būtu vieglāk pārvarēt ierobežojumus
un tie tiktu izmantoti grūtā situācijā. Ir svarīgi
norādīt, ka ierobežojumus ne vienmēr ir viegli
pārvarēt, dažiem var būt nepieciešams laiks.

Praktizējiet
pašapziņas
paplašināšanu
kā veidu barjeru
pārvarēšanai
starppersonu
komunikācijā.

Pašizziņa un pārdomas par sevi,
savām attiecībām ar pasauli, tostarp citiem
cilvēkiem, var sniegt citu perspektīvu par
to, kāpēc dažas barjeras vispār pastāv, kā
arī dot iespēju tās regulēt un izvairīties no
šo barjeru ietekmes uz komunikāciju.
Apzinieties kultūras, stereotipus,
personību veidus un citas būtiskas atšķirības.
Mēģiniet neiesaistīties sarunās vai pat
jokos par nevienu sabiedrībā plašāk zināmu
personu, iestādēm, kaitīgiem stereotipiem
un citām nodalošām iezīmēm. Šī ir bīstama
sfēra, jo tā var izcelt viedokļu atšķirības,

kam savukārt var sekot sarunas pēkšņa
pārtraukšana no palīdzības saņēmēja puses.

Praktizējiet adaptīvo
komunikāciju.

Pielāgošanās palīdzības saņēmēja
komunikācijas stilam ir īpaši svarīga, veidojot
uzticēšanos un aprūpes pakalpojumu. Atšķirīgi
temperamenti var pamatot dažāda veida
komunikāciju ar palīdzības saņēmējiem. Ir svarīgi
uzsvērt, ka dažiem cilvēkiem vienu minūti ilga
saruna pazīstamā tonī var būt pat terapeitiska.

Izmantojiet pauzes,
lai uzsvērtu ziņu vai
noteiktu situāciju.
Reflektīvas pauzes
– lai nodotu ziņu veidā, kas nav uzbrūkošs,
atvēlot palīdzības saņēmējam telpu
pārdomām, lai nonāktu pie saviem
secinājumiem un nekas netiktu uzspiests.

Retoriskās pauzes

– uzdodiet jautājumus, uz kuriem sagaidāmas
noderīgas atbildes. Nav nepieciešams gaidīt
atbildi, bieži pietiek uzdot jautājumu, lai
cilvēks sāktu pārdomāt iespējamo atbildi.

Aicinošās pauzes

– vienmēr, kad operators vēlas uzsvērt
priekšlikumu vai jaunu informāciju, aicinošo
pauzi var izmantot kā metodi, pauze dod
palīdzības saņēmējam telpu un laiku pārdomāt
informāciju un nesteidzīgi atbildēt.

37.

Izmantojiet piemērotu
sarunas ritmu.
Ātrs ritms parasti nozīmē – STEIGA!
Jaunas informācijas nodošanai
izmantojiet lēnāku ritmu.

Dodiet reālus un
savlaicīgus solījumus,
risinot jautājumus
ar palīdzības
saņēmējiem.
Zināt organizācijas limitus un resursus ir
obligāti nepieciešams, dodot solījumus palīdzības
saņēmējiem. Lai operatori ņemtu vērā reālās
iespējas, runājot ar potenciālajiem palīdzības
saņēmējiem, ir ieteicams nodrošināt viņiem
atjauninātu informāciju par to, kāda veida
palīdzība attiecīgajā brīdī ir pieejama un cik ilgi
tā varētu būt pieejama. Neprecīzu palīdzības
solījumu došana neaizsargātai personai var
negatīvi ietekmēt šīs personas labklājību,
ņemot vērā to, ka daudzas šīs personas ir
zaudējušas cerību un solījumu neizpildīšana
var izraisīt vilšanās un bezpalīdzības sajūtas.
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Pārliecinošu atbilžu
praktizēšana,
nevajadzētu būt
problēmai pateikt “NĒ”.
Brīvprātīgie, kas jūtas vainīgi, pasakot
“NĒ” neaizsargātai personai, var saskarties
ar izdegšanas risku un risku savai garīgajai
stabilitātei. No tā var izvairīties, organizējot
regulāras pārbaudes sarunas ar brīvprātīgajiem,
izmantojot tās kā līdzekli, lai parūpētos par viņu
labsajūtu, jo atsevišķi brīvprātīgie neapzinās
savu stresa limitu un ne vienmēr var pamanīt,
ka viņiem ir nepieciešams pārtraukums.

Praktizējiet
emocionālo
regulējumu,
īpaši sarežģītus
emocionālos
stāvokļus.
Ja iespējams, atrodiet mediatoru un/
vai treneri, lai palīdzētu brīvprātīgajiem
ar emocionālo regulāciju. Ir dažādas
tehnikas, bet nepieciešama palīdzība
no ārpuses, lai tās sekmīgi īstenotu.

Organizējiet
rezervistus un
izveidojiet pārdomātus
grafikus operatoriem.
Rūpes par brīvprātīgajiem ir obligātas
jebkurai organizācijai vai kustībai, tāpēc, lai
izvairītos no pārsteigumiem, ir jābūt gataviem
dažādiem scenārijiem, tāpēc ir jāparedz
pieņemt vairāk brīvprātīgo, nekā nepieciešams,
un periodiski iesaistīt viņus, lai saglabātu
viņu iesaisti. Papildus tam ir jāpārliecinās,
ka grafikam nav negatīvas ietekmes uz
brīvprātīgo spēju parūpēties pašiem par sevi.
Ieteicams veikt regulāras pārbaudes, un arī
šajā gadījumā galvenā ir komunikācija.

38.

Piemērs
Bija daudz tādu situāciju, kad palīdzības
saņēmēji pastāvīgi atrada dažādas tēmas, par
ko runāt ar operatoru – tas ir saprotami, ņemot
vērā, ka cilvēki reizēm pat mēnešiem neiziet
no savas mājas. Viņu vajadzība pēc cilvēciska
kontakta ir daļa no tā, kas padara mūs par
cilvēkiem, un nebūtu pareizi liegt kādam to īso
cilvēciskās saskarsmes brīdi, ko šis cilvēks ir
pelnījis. Šeit aprakstītais ir stāsts, kas veidots
no apkopotām atmiņām par sievieti, kurai ir
diabēts un vēl citas hroniskas saslimšanas, kas
liedz viņai iziet ārā. Sieviete mājas nav pametusi
pat pirms pandēmijas sākuma, tāpēc, kad kāds
viņai piezvana, lai pajautātu, kā viņai klājas, un
piedāvātu kādu palīdzību, viņas entuziasms
pieaug un viņa sāk izprašņāt par operatoru
(šoreiz Jonu Brinzilu) un pašu organizāciju.
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Jons atbildēja uz viņas jautājumiem – daži bija
personiski, citi profesionāli –, un tad kādā brīdī
sieviete piedāvāja pazīlēt Jonam. Jons mēģināja
no tā izvairīties, mēģinot atklāt pēc iespējas
mazāk informācijas par sevi, bet sieviete nespēja
apstāties, un viņas jautājumi turpinājās. Jons
pat vairākkārtīgi atgādināja, ka viņam ir maz
laika šim darbam, un vairākas reizes laipni
mēģināja pateikt, ka jābeidz saruna, bet viņa
vienmēr atrada iemeslu sarunu turpināt. Kādā
brīdī sieviete sāka detalizēti raksturot Jona
personību un minēt viņa tieksmes, un pareģot
nākotni. Saruna ilga vairāk par 40 minūtēm, jo
Jons vēlējās būt pēc iespējas pieklājīgs un laipns
ar cilvēku, kam tik ļoti vajadzēja kādu, ar ko
aprunāties. Beidzot sieviete atvainojās, ka ir tik
ilgi viņu aizturējusi, un pabeidza sarunu, izsakot
pateicību. Viņa bija saņēmusi pārtikas paciņu
un atkal sazinājās ar Jonu, lai pateiktos par to.
Analizējot šo situāciju, Jonam bija skaidrs, ka ne
visi triki darbojas un reizēm labākais veids, kā
ievērot grafiku, ir nesniegt personisku informāciju
par sevi.

39.

Padomi
ārējai
komunikācijai
Esiet viegli
saprotami.

Kad jūs sākat savu brīvprātīgo kustību, atrodiet
vārdu, kas visprecīzāk raksturo, ko jūs darīsiet un
kā tas būs noderīgi sabiedrībai.
Tas palīdzēs ātrāk veidot sabiedrības izpratni.
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Skaidrojiet ideju
ar mērķa grupas
vārdiem.

Veidojiet kopienu.

Izveidojiet publisku grupu un kopienas grupu
Facebook. Tas ir ātrākais veids, kā dalīties ar
jaunumiem un uzturēt komunikāciju aktīvu katru
dienu.

Skaidrojiet savu ideju vienkāršos vārdos.
Skaidrojumam būtu jāatbild uz šādiem
jautājumiem:

KAM TAS IR VAJADZĪGS?
KAM TAS IR NODERĪGS?
KĀ TIE, KAM VAJAG,
VAR MŪS SASNIEGT?

Iesaistiet
brīvprātīgos.

Iesaistiet brīvprātīgos informācijas izplatīšanā
par organizāciju.

40.

Komunicējiet
regulāri.

Atrodiet stāstus, ar ko regulāri dalīties medijos –
par organizāciju, kādu palīdzību tā sniedz,
brīvprātīgo cilvēkstāstus u.tml.

Partnerības.

Atrodiet partnerus, kas tic jūsu brīvprātīgajai
idejai. Viņi var integrēt informāciju par jūsu
organizāciju savā komunikācijā.

Esiet radoši.

Katrs komunikācijas kanāls – ja tas palīdz jums
atrast cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība, – ir labs.

Ticiet savai idejai.

Nekas nevar notikt nepareizi ar komunikāciju, ja
jūsu brīvprātīgā darbība ir noderīga un cieņpilna.
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Satura rādītājs
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VII
Emocionālais
atbalsts
Satura rādītājs

43.

Krīzes situācijas
būtiski ietekmē garīgo,
fizisko un emocionālo
labsajūtu. Izmantojot
brīvprātīgos, kas sniedz
emocionālu atbalstu,
ir iespēja sniegt
palīdzību personām, kas
piedzīvo emocionālus
sarežģījumus
neparedzētu apstākļu
dēļ. Tas var ietvert
paaugstinātu stresu,
izolācijas sajūtu,
apjukumu un nedrošību.
Šī apmācība palīdz
izprast, kā cilvēki reaģē
krīzes situācijās, kāda ir
brīvprātīgā, kas sniedz
emocionālo atbalstu,
Satura rādītājs

loma un kādi ir tās
ierobežojumi, kādas ir
metodes emocionālā
atbalsta sniegšanai,
izceļot jomas, kurās būtu
piemērota brīvprātīgā,
kas sniedz emocionālo
atbalstu, iesaiste, un kā
to izmantot.
						
VLADISLAVA ŠĶĒLE,
sociālās un jaunatnes jomas eksperte
Džūlija Volonta, licencēta un sertificēts mākslas
terapeite (ASV)

44.

KO DARĪT

KO NEDARĪT

Izveidojiet sākotnējo kontaktu, stādoties
priekšā un noskaidrojot, kāda ir personas
problēma.

Neuztveriet cilvēka problēmu kā
“kaut ko mazsvarīgu”.

Veidojiet atskaiti par kontaktu, iepazīstiet
un noskaidrojiet cilvēka vajadzības.
Uzdodiet atvērtus jautājumus, atkārtojiet
apgalvojumus, lai saņemtu papildu informāciju,
sniedziet īsus apstiprinājumus un vienmēr
izrādiet empātiju un izpratni.
Runājot ar cilvēkiem, atzīstiet situācijas
nenoteiktību, apstipriniet viņu sajūtas, uzsveriet,
ka pārmaiņas ir process, un ievērojiet savu ziņu
konsekvenci.

Nedrīkst pastāvīgi runāt par sevi un nedot
cilvēkam visas iespējas izteikties.
Nedodiet padomu par situāciju un
nestāstiet cilvēkam, ko darīt, izņemot,
ja tas ir piemēroti.
Neizdariet secinājumus par cilvēka
situāciju, pārmērīgi nepārlieciniet, ka
“viss būs kārtībā” un nedodiet nereālus solījumus.
Neturpiniet sadarboties ar cilvēku, ja
redzams, ka viņam nepieciešama augstāka
aprūpes pakāpe vai nosūtījums pie speciālista.

Nosūtiet cilvēku pie garīgās veselības
speciālista, ja jūtat, ka pastāv risks, ka viņš
varētu nodarīt pāri sev vai citiem.
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45.

PADOMI
1.Atzīstiet, ka krīzes situācijas rada
neskaidrību par nākotni, izraisa satraukuma,
baiļu vai kontroles zaudējuma sajūtas un
palielina iespēju sociāli distancēties, padoties
stresam vai pārmērīgam satraukumam.

6.Daži no iemesliem, kāpēc persona būtu
jānosūta pie garīgās veselības speciālista,
ir domas par pašnāvību, neracionālas
bailes situācijās, kad nepastāv draudi,
vai pārmērīgs uztraukums un stress.

2.Krīzes situācijas var arī stimulēt
pozitīvas emocijas un “aicinājumu
rīkoties”, un kopības sajūtu, piemēram, var
parādīties atvieglojums, pacilātība, spēks
un varēšana, kā arī izaugsmes iespējas.

7.Šāda nosūtīšana var ietvert
vietējās palīdzības līnijas, kas risina ar
garīgo veselību, pašnāvībām, vardarbību
un atkarībām saistītus vai citus specifiskus
jautājumus, slimnīcas vai klīnikas, kur
sniedz garīgās veselības pakalpojumus,
vai jautājuma adresēšanu organizācijai,
kurā strādā brīvprātīgais, lai saņemtu
informāciju par iespējām attiecīgajā valstī.

3.Ne visi reaģēs uz situāciju tāpat, kā
jūs, tāpēc ir svarīgi ieklausīties, ko cilvēks saka,
un izprast viņa individuālās vajadzības.
4.Analizējiet savu personisko
motivāciju kļūt par brīvprātīgo, kas sniedz
emocionālo atbalstu, un kā jūs pats
emocionāli tiekat galā krīzes situācijās,
lai veidotu empātiju un izprastu citus.
5.Brīvprātīgais, kas sniedz emocionālu
atbalstu, nav garīgās veselības speciālists
un viņam nav jādarbojas kā psihoterapeitam,
bet gan jāsniedz atbalsts, pamatojoties
uz draudzību, lai ierosinātu, ko var darīt, lai
pārvarētu situācijas un atgrieztu cerības.
Ir aktīvi jāklausās un nepieciešamības
gadījumā jānodrošina papildu resursi.
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8.Galvenais personas atbalsta
komponents ir iemācīties aktīvi klausīties,
tad noteikt ierosinātājus un adaptīvas
risinājuma formas, ja nepieciešams.
9.Aktīva klausīšanās palīdz
izveidot saikni, uzticēšanos, konstatēt
problēmas un rast risinājumus.
10. Kā brīvprātīgais, kas sniedz
emocionālu atbalstu, jūs uzņemat jaunu
informāciju, kas var likt justies iztukšotam,
tāpēc ir svarīgi praktizēt pašterapiju.

46.

Piemērs
Kāda 20 gadus veca
sieviete nevar apciemot
savu ģimeni laukos
drošības apsvērumu
dēļ, un viņa ir nesen
zaudējusi darbu. Viņu ir
pārņēmušas emocijas,
un viņa nezina, ar ko
aprunāties.

BRĪVPRĀTĪGAIS: “Tas ir loģiski. Pazaudēt darbu,
pēc tam nevarēt aizbraukt šajā laikā uz mājām
noteikti rada stresu. Pastāstiet, kādas sajūtas ir
mājās...”
SIEVIETE: “Es varu būt dabā un neuztraukties.”
Brīvprātīgais: “Tās nebūs mājas, bet vai ir kāda
iespēja šodien iziet mazliet ārā?”
Sieviete: “Jā, es domāju, ka varu mēģināt drīz
doties pastaigā.”
BRĪVPRĀTĪGAIS: “Izklausās pēc lieliskas iespējas
iziet no mājas, ja jūtaties iesprostota tajā.”
SIEVIETE: “Es mēģināšu. Paldies, ka parunājāt ar
mani. Vai varu atkal uzrakstīt, ja gribēšu?”

SIEVIETE: “Sveiki! Es šobrīd jūtos slikti, un man
tiešām pietrūkst manas ģimenes. Būtu ļoti labi ar
kādu aprunāties.”

BRĪVPRĀTĪGAIS: “Jā, jūs varat! Ja es nevarēšu
runāt, būs pieejams kāds cits brīvprātīgais.
Vēlreiz – prieks, ka piezvanījāt.”

BRĪVPRĀTĪGAIS: “Sveiki! Prieks, ka piezvanījāt. Ar
prieku atbalstīšu jūs. Es saprotu, ka nejūtaties
labi. Vai tas ir tāpēc, ka jums pietrūkst ģimenes?”
Sieviete: “Nē, krīzes dēļ es pazaudēju darbu, un
es esmu pārāk nogurusi, lai vispār izietu ārā.”
Brīvprātīgais: “Labi, es esmu šeit. Teicāt, ka
zaudējāt darbu un ka jums pietrūkst ģimenes.
Izklausās daudz. Kā tieši jūs jūtaties?”

*Šajā sarakstē ir izveidots sākotnējais kontakts un ziņojums.
Brīvprātīgais ir izmantojis aktīvo klausīšanos, lai izprastu situāciju,
apstiprinātu sievietes sajūtas un liktu viņai justies droši, ka var
sazināties ar viņiem. Tā ir emocionālā atbalsta sniegšana, nosakot
izraisītājus (kas rada stresu) un palīdzot rast veidu, kā tikt ar tiem
galā īstermiņā.

SIEVIETE: “Bēdas un apmulsums. Es tikai gribu, lai
šie ierobežojumi beigtos un es varētu aizbraukt
ciemos uz mājām.”

Satura rādītājs

47.

VIII
Drošība
un
ētika
Satura rādītājs

48.

Covid-19 pandēmija ir
atklājusi solidaritāti cilvēku
starpā un lielu skaitu
brīvprātīgo, kas iesaistās
un vēlas palīdzēt. Tā ir
arī parādījusi, ka mēs kā
sabiedrība varam labāk
sagatavoties, lai atbilstoši
reaģētu un būtu izturīgi.
Palīdzības saņēmēju un
brīvprātīgo veselība un
drošība ir vissvarīgākā,
ja plānojam nodrošināt
brīvprātīgo atbalsta
pakalpojumu. Ne tikai
palīdzības saņēmēju un
brīvprātīgo drošības labad,
bet arī, lai aizsargātu mūsu
ģimenes un sabiedrību
kopumā un novērstu vīrusa
izplatīšanos.
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Kā ir teicis
Džordžs Bernards
Šovs:

“Sargieties no
nepatiesām
zināšanām! Tās
ir bīstamākas
par nezināšanu”.

aizsargājot jūsu mīļos, mēs
sniegsim vadlīnijas par to, kā
sniegt un saņemt palīdzību
pēc iespējas droši.

Šajā pandēmijas laikā mēs
piedzīvojam vienlīdz bīstamu
infodēmiju – ir daudz ziņu, un
ikviens no mums var apmulst
un tikt maldināts. Apzinoties,
ka ētika un infekcijas kontrole
ir kritiski nozīmīgi ietverami
aspekti, lai nodrošinātu, ka
brīvprātīgo pakalpojumi, ko
sniedzat, būs noderīgi, nevis
kaitīgi, un palīdzēs apturēt
vīrusa izplatīšanos, tādējādi

49.

“Katra krīze atklāj cilvēces labākās un sliktākās
puses. Tikai noskaidrojot, kā cilvēki reaģē grūtos
laikos, mēs varam piedāvāt jēgpilnu
palīdzību un rūpes.”

ZANE LINDE-OZOLA,
Dr. Phil., docente,
pētniece, sociālā antropoloģe
ar specializāciju infekciju
kontroles izpētē,
Latvijas Universitāte.
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“Palīdzības sniegšana droši nozīmē ne tikai
jūsu pašu drošību, bet arī jūsu ģimenes un
mīļo drošību. Ir svarīgi būt informētam un
aizsargātam.”

AIJA VILDE,
MD, infekcijas slimību konsultante
Paula Stradiņa
Klīniskajā universitātes
slimnīcā un lektore
un pētniece Latvijas Universitātē.

“Saglabājiet drošību un glābiet dzīvības!”

ALISE GRĀMATNIECE,
MD, ir internās medicīnas konsultante, ID pētniece
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā
un pētniece Latvijas Universitātē.

50.

DROŠĪBA

KO NEDARĪT

Infekcijas kontrole

1. Nemēģiniet veikt
brīvprātīgo darbu:

Visās brīvprātīgo darbībās ir jāievēro veselības
un drošības protokoli, lai:

AIZSARGĀTU
BRĪVPRĀTĪGOS UN VIŅU ĢIMENES
AIZSARGĀTU
PALĪDZĪBAS SAŅĒMĒJUS UN VIŅU ĢIMENES

Ja pēdējo 14 dienu laikā jums ir bijuši
simptomi, kas var būt saistīti ar Covid-19. Ja jums
ir, piemēram, drudzis, klepus, pēkšņi pazudusi
garša/ smarža un/ vai iesnas vai jebkādi citi
izplatīti saaukstēšanās vai Covid-19 simptomi,
neveiciet brīvprātīgo darbu.

AIZSARGĀTU
SABIEDRĪBU

Ja pēdējo 14 dienu laikā esat kontaktējies
ar kādu, kam ir Covid-19, neveiciet brīvprātīgo
darbu.

KO DARĪT

Ja esat ceļojis uz JEBKURU ārvalsti pēdējo
14 dienu laikā, neveiciet brīvprātīgo darbu.

Attēls folderī “Portreti”
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2. Ja klepojat
vai šķaudāt,

aizsedziet seju ar elkoni vai salveti,
neaizsedziet ar plaukstu.

3. Neveiciet
brīvprātīgo darbu

un nesaņemiet palīdzību, ja neizmantojat
atbilstošus individuālos aizsarglīdzekļus.

4. Nevalkājiet sejas
masku nepareizi –
tā nedarbosies!

Jums nevajadzētu apsvērt brīvprātīgo
darbu, ja dzīvojat kopā vai bieži kontaktējaties
ar cilvēkiem no augstāka riska kategorijām
attiecībā uz vīrusu (vecāki par 60 gadiem, ar
hroniskām saslimšanām, piemēram, sirds nespēja,
HOPS (hroniska obstruktīvā plaušu slimība),
diabēts u.c.).

51.

PADOMI
1. Svarīgi!

Pirms brīvprātīgā darba veikšanas
vienmēr noskaidrojiet, kādas ir Slimību
profilakses un kontroles centra rekomendācijas
teritorijā, kur veiksiet brīvprātīgo darbu!
Piesardzības pasākumi katrā konkrētā
vietā var mainīties ļoti strauji un vietējiem
pārstāvjiem tie ir regulāri jāatjaunina!

* Ievietot saiti uz vietējo Slimību profilakses un kontroles centru šeit:
______________________________________
** Starptautisko informāciju par SARS-CoV-2 izplatību
skatīt Pasaules Veselības organizācijas (PVO), Eiropas
Slimību profilakses un kontroles centra (ESPKC), Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapās.

2. Veselība

Pirms brīvprātīgā darba veikšanas
novērojiet veselību un nestrādājiet:
		
Ja pēdējo 14 dienu laikā jums ir bijuši
simptomi, kas var būt saistīti ar Covid-19.
Ja jums ir, piemēram, drudzis, klepus, pēkšņi
pazudusi garša/ smarža un/ vai iesnas vai
jebkādi citi izplatīti saaukstēšanās vai Covid-19
simptomi, neveiciet brīvprātīgo darbu.
		
Ja pēdējo 14 dienu laikā esat
kontaktējies ar kādu, kam ir Covid-19,
neveiciet brīvprātīgo darbu.
		
Ja esat ceļojis uz JEBKURU ārvalsti
pēdējo 14 dienu laikā, neveiciet brīvprātīgo darbu.
Jums vajadzētu apsvērt brīvprātīgo darbu,
ja dzīvojat kopā vai bieži kontaktējaties ar
cilvēkiem no augstāka riska kategorijām
attiecībā uz vīrusu (vecāki par 60 gadiem,
ar hroniskām saslimšanām, piemēram,
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sirds nespēja, HOPS (hroniska obstruktīvā
plaušu slimība), diabēts, u.c.).
Pirms brīvprātīgā darba veikšanas jums ir
jājautā par palīdzības saņēmēja veselības
stāvokli - vai cilvēks neatrodas karantīnā
vai pašizolācijā, vai nedzīvo kopā ar
personu, kam ir COVID-19 simptomi vai
diagnosticēts COVID-19. Ja palīdzības
saņēmējs atbilst vienam no šiem kritērijiem,
ir jāievēro īpaši piesardzības pasākumi.

3. Higiēna

Dezinficējiet rokas pirms un pēc
brīvprātīgā darba veikšanas un tik bieži,
cik nepieciešams, brīvprātīgā darba laikā
– katru reizi pirms pieskaršanās precēm, ko
piegādāsiet palīdzības saņēmējam, un pirms
un pēc pieskaršanās virsmām, kur pieskaras
daudzi (durvju rokturis, lifta pogas u.c).
Atcerieties regulāri mazgāt rokas
ar ziepēm un ūdeni, vēlams 40– 60
sekundes, kad tas ir iespējams.
Ja nav iespējams nomazgāt rokas, ieteicams
dezinficēt rokas ar roku dezinfekcijas
līdzekļiem uz alkohola bāzes (sastāvā vismaz
70% alkohola) vismaz 20–30 sekundes,
berzējot rokas, kamēr tās kļūst sausas.
Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm,
degunam, mutei). Izvairīties no nevajadzīgas
pieskaršanās virsmām un objektiem, kam
pieskaras daudzi, tostarp piegādes precēm. Ja
klepojat vai šķaudāt, aizsedziet seju ar elkoni
vai salveti, NEAIZSEDZIET ar plaukstu.
Lietojiet atbilstošus individuālos aizsardzības
līdzekļus (IAL), piemēram, sejas maska, sejas
vairogs, ja tas nepieciešams uzdevumu
izpildei. Brīvprātīgā darba laikā regulāri
lietojiet dezinfekcijas līdzekli un valkājiet
masku, ja nav iespējams ievērot distanci.

4. Cimdi

Nav pierādījumu par cimdu aizsargājošo
iedarbību pret elpceļu vīrusiem ārpus
veselības aprūpes iestādēm. Valkāt cimdus
rekomendē personām, kas rūpējas par
Covid-19 pozitīvām personām mājsaimniecībā,
apkopējiem, bet ne cilvēkiem kopumā.
Svarīgi! Regulāra roku dezinficēšana
un roku mazgāšana ir galvenie higiēnas
piesardzības pasākumi sabiedrībā kopumā!

5. Sejas maskas

Vienmēr lietojiet sejas maskas, it īpaši,
ja nav iespējams ievērot distanci. Uzraugiet,
lai šādā situācijā maskas lietotu arī citi
cilvēki. Veicot brīvprātīgo darbu, vienmēr
valkājiet sejas maskas/ sejas vairogus.
Ja valkājat masku, nomainiet to ik pēc
4 stundām vai kad tā kļūst mitra.

6. Distancēšanās

Izvairieties no fiziska kontakta ar citiem
un ievērojiet fizisko distanci (vismaz 2 m). Īpaša
piesardzība jāievēro, ja kontaktējieties ar
cilvēkiem, nodrošinot ēdiena sadali un piegādes.

7. Virsmas

Kārtīgi notīriet visas lietotās vietas
pirms un pēc brīvprātīgā darba, tostarp
galda virsmas un durvju rokturus. Ja lietojat
automašīnu, atcerieties notīrīt bieži lietotās
virsmas (rokturis, stūre u.c.), izmantojot
tam ar dezinfekcijas līdzekli piesūcinātas
salvetes (saturā vismaz 70% alkohola).

52.

ĒTIKA
KO DARĪT
Iepazīstiniet ar sevi, komandu/ kustību
(mēs iesakām lietot oficiālu identitātes karti vai
identifikāciju uz apģērba).
Esiet draudzīgs, veidojiet saskarsmi,
veidojiet pārliecību darbā, ko darāt, un
iemantojiet uzticību.
Uzklausiet uzmanīgi un uzklausiet
vispirms.
Runājiet skaidri un, ja nepieciešams,
atkārtojiet vai pārfrāzējiet sakāmo.
Pieklājīgi lūdziet atkārtot, ja informācija
nav skaidra, nepieņemat, ka esat sapratis
palīdzības saņēmēju, ja neesat pārliecināts.
Komunicējiet tādā veidā, lai palīdzības
saņēmējam būtu skaidrs, kādu atbalstu var/
nevar sniegt.
Saskaņojiet, ja cilvēks izvēlas neturpināt
sarunu, un jautājiet, vai mediators vēlas runāt ar
kādu citu.
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Ļaujiet palīdzības saņēmējam pašam lemt,
kādu informāciju sniegt.

Nepublicējiet fotogrāfijas vai citu
personisku informāciju.

Pirms darāt jebko, pārliecinieties, ka
palīdzības saņēmējs pilnībā saprot un PIEKRĪT.

Neuzspiediet savu palīdzību cilvēkiem,
neiejaucieties ikdienas dzīvē un neesat
pārmērīgi uzstājīgs.

Informējiet, ka, ja persona saka, ka viņam/
viņai palīdzību nevajag, viņš var sazināties ar
jums nākotnē.

Neaizliedziet cilvēkiem runāt/ uzdot
jautājumus.

KO NEDARĪT

Nepiesakiet atbalstu pieaugušam
cilvēkam cita vietā, nesaņemot informētu
piekrišanu no palīdzības saņēmēja.
Nepiesakiet atbalstu bērnam bez
vecāka/ aprūpētāja piekrišanas.

Nelietojiet nosodošu balss intonāciju, kas
var ietekmēt palīdzības saņēmēja rīcību/ izvēli.
Neizrādiet necieņu, nelietojiet
neprofesionālu valodu, nestrīdieties ar palīdzības
saņēmēju.
Nedrīkst atklāt personas datus trešajām
personām, kas nav iesaistītas palīdzības
sniegšanā šiem cilvēkiem.
Nedariet neko, kas var likt palīdzības
saņēmējam gaidīt atbalstu, ko nav iespējams
sniegt, un nedodiet solījumus, kurus nevarēsiet
izpildīt.

53.

PADOMI
1. Līdztiesība

Visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgi, un viņiem ir
vienādas tiesības, brīvības, pašcieņa un piekļuve
resursiem. Nav diskriminācijas, pamatojoties uz
dzimumu, vecumu, sociāli ekonomisko stāvokli,
reliģiju, rasi vai citu sociālo kategoriju.

2. Tiesiskums

Aizstāviet citu tiesības, īpaši to cilvēku,
kas ir neaizsargāti. Vienmēr atzīstiet visu
cilvēktiesības un vienlīdzību. Brīvprātīgo darbs
novērš apstākļus, kas pieļauj netaisnību un
sociālo nevienlīdzību. Esiet gatava mainīties,
rīkoties, aizstāvēt un izrādīt līdzcietību.

3. Godīgums

Rīkojieties godīgi un uzticami, piesakoties
par brīvprātīgo, un nekad apzināti nemaldiniet
citus, sniedzot nepatiesus apgalvojumus,
pārspīlējot, neatklājot visu patiesību, slēpjot
informāciju vai citādi maldinot vai nodarot
kaitējumu.
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4. Atbildība

Atbildīgi izturieties pret brīvprātīgo
kustību un palīdzības saņēmējiem. Nekad
neizmantojiet brīvprātīgo darbu ļaunprātīgi vai
ļaunā nolūkā.

5. Konfidencialitāte

Katram palīdzības saņēmējam ir
tiesības uz konfidencialitāti. Viņu personas
datus un privāto informāciju nedrīkst atklāt
trešajām personām bez palīdzības saņēmēju
piekrišanas. Bez palīdzības saņēmēja piekrišanas
konfidencialitāti var pārkāpt tikai ārkārtas
apstākļos, kad tiek apdraudēta palīdzības
saņēmēja dzīvība, drošība un veselība. Šādā
izņēmuma situācijā informāciju drīkst sniegt
atbildīgajām iestādēm, kas ir labākajā situācijā,
lai sniegtu nepieciešamo aizsardzību un
palīdzību.

54.
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55.

Piemērs
Ētika saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
Ikvienas saskarsmes pamatā ir noteikumi, kurus
mēs cenšamies ievērot un kas tiek uzskatīti
par labas pieklājības normām. Tomēr reizēm ir
gadījumi, kad cilvēks apmulst un arī vienkāršā
situācijā nezina, kā rīkoties. Viena no šādām
situācijām ir saskarsme ar cilvēkiem, kuriem ir
kāda veida redzama invaliditāte. Piemēram, ar
cilvēkiem ratiņkrēslos. Kā pareizi teikt: “Ejam
uz darbu!” –, bet cilvēks taču nevar paiet! Vai
arī lielā palīdzētkārē, ieraugot ratiņnieku uz
ielas, mēs mēģinām viņu pārstumt pāri ielai,
pavisam aizmirstot viņam pašam uzprasīt, vai tas
patiešām ir vajadzīgs.
Lai izbēgtu no šādām un līdzīgām situācijām,
apvienība “Apeirons” ir apkopojusi vairākus
ieteikumus, kurus vajadzētu ņemt vērā normālā
saskarsmes procesā.

1. Vienmēr
atcerieties!

Galvenais ir cilvēka personība un nevis viņa
invaliditāte.

2. Pirms
steidzieties

kādam palīdzēt, pārliecinieties par palīdzības
nepieciešamību, jautājot pašam cilvēkam.
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3. Nekad
neatbalstieties
uz cilvēka ratiņkrēsla.

4. Vienmēr
vērsieties

pie cilvēka tieši, nemeklējot starpnieku.

5. Ja jūsu
saruna ieilgst,

labāk ir atrast vietu, kur pašam piesēst, jo, tad ne
jums, ne arī cilvēkam ratiņkrēslā nesāpēs kakls
(sprands) no neērta stāvokļa.

6. Atcerieties arī to,

ka pret cilvēku ar invaliditāti nevajag izturēties
kā pret neaizsargātu un nepatstāvīgu bērnu, kurš
pats neko nevar izdarīt!

7. Ja sniedzat
padomu,

kā nokļūt līdz kādai konkrētai vietai, vienmēr
paturiet prātā ceļa attālumu, kā arī to vai
ieteiktais maršruts būs pieejams cilvēkam
ratiņkrēslā.

8. Neaizliedziet
bērnam

uzdot jautājumus par cilvēku ar invaliditāti un
palīgierīcēm, ko viņš izmanto.

IVARS BALODIS,
Invalīdu un viņu
draugu apvienība
"Apeirons"

56.

9. Ja cilvēks

no ratiņkrēsla pārvietojas uz tualeti, gultu vai
citu krēslu atstājiet ratiņkrēslu sasniedzamā
attālumā.

10. Ir ļoti normāli

lietot tādus izteicienus kā “Ejam”, “Aiziet”,
“Paskrienam” saskarsmē ar cilvēku, kurš
pārvietojas ratiņkrēslā, jo tas tikai pauž jūsu
vēlmi doties ceļā un nevis jūsu neizpratni, ka
fiziski viņš to nevar izdarīt.

11. Cilvēki,
kuri izmanto
ratiņkrēslus,

ne vienmēr ir nespējīgi staigāt – daži var veikt
īsas distances ar kāda palīdzību.

Satura rādītājs

12. Nedomājiet,

ka cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, ir “slimi”.
Ratiņkrēsls ir adaptācijas veids, kas palīdz
kompensēt mobilitātes zaudējumus.

13. Pārvērtējiet
savus uzskatus. Lietot

ratiņkrēslu vēl nav traģēdija. Ja tas ir piemērots
un tajā cilvēkam ir ērti, tad ratiņkrēsls cilvēkam
dod brīvības sajūtu, kas ļauj būt neatkarīgam un
iesaistītam visās aktivitātēs.

14. Nekad
nenosodiet suņus vai citus

dzīvniekus, kas palīdz cilvēkam ar invaliditāti –
viņi strādā.

57.

Par ētiku saskarsmē
ar cilvēkiem
ratiņkrēslā lasiet
šeit:

https://ej.uz/ekjd
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Par ētiku saskarsmē
ar cilvēkiem ar redzes
traucējumiem lasiet
šeit:

Par ētiku saskarsmē
ar cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem lasiet
šeit:

https://ej.uz/6uv5

https://ej.uz/4ggs
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Apmācību
kursu
plāni
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59.

Kļūt par emocionālā
atbalsta brīvprātīgo:
atbildība par
emocionālās
palīdzības sniegšanu

1. Izstrādāt izpratni

par būtiskajām cilvēku emocionālajām reakcijām
krīzes laikā.

2. Atpazīt,

kāda ir brīvprātīgā, kas sniedz emocionālo
atbalstu, loma.

3. Noteikt metodes
emocionālā atbalsta sniegšanai
cilvēkiem krīzes laikā.

IESAISTĪTIE EKSPERTI
PĀRSKATS
Krīzes situācijas būtiski ietekmē garīgo, fizisko
un emocionālo labsajūtu. Izmantojot brīvprātīgos,
kas sniedz emocionālu atbalstu, ir iespēja sniegt
palīdzību personām, kas piedzīvo emocionālus
sarežģījumus neparedzētu apstākļu dēļ. Tas var
ietvert paaugstinātu stresu, izolācijas sajūtu,
apjukumu un nedrošību. Šī apmācība palīdz
izprast, kā cilvēki reaģē krīzes situācijās, kāda
ir brīvprātīgā, kas sniedz emocionālo atbalstu,
loma un kādi ir tās ierobežojumi, kādas ir metodes
emocionālā atbalsta sniegšanai, izceļot jomas,
kurās būtu piemērota brīvprātīgā, kas sniedz
emocionālo atbalstu, iesaiste, un kā to izmantot.

VLADISLAVA SĶĒLE,
Sociālās politikas un jauniešu lietu eksperte

JULIA VOLONTS,
Art terapeută certificată (SUA)
Licencēta un padomes sertificēts mākslas
terapeits (ASV)
Džūlija Volonta ir licencēta un padomes
sertificēta mākslas terapeite no ASV. Viņa ir
apguvusi klīnisko apmācību Vizuālās mākslas
skolā Ņujorkā. Viņas izglītība ir saistīta ar
pedagoģiju, sabiedrības mācību un darbu
privātās prakses apstākļos. Viņa ir Fulbright
programmas absolvente un strādājusi Ņujorkas
Mākslas terapijas asociācijas padomē. Šobrīd
viņa atbalsta garīgās veselības apzināšanos un
mākslas terapijas prakses Latvijā.

MĒRĶI
Satura rādītājs

60.

LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

15 min

Iepazīšanās

Pārskats par projektu, mērķiem un apmācību vadītāju izglītību un
pieredzi.

Lūgt grupas dalībniekiem
nosaukt vārdu, kāpēc
viņus interesē šī apmācība
un kāpēc viņi vēlas kļūt
par brīvprātīgo, kas sniedz
emocionālo atbalstu.

45 stundas

Kas ir
brīvprātīgais, kas
sniedz emocionālo
atbalstu.
Kāpēc
brīvprātīgie, kas
sniedz emocionālo
atbalstu, ir svarīgi
krīzes situācijās.
Atšķirība starp
brīvprātīgo, kas
sniedz emocionālu
atbalstu, un
licencētu garīgās
veselības
profesionāli, tostarp
pazīmju, kas liecina
par norīkojuma
pie speciālista
nepieciešamību,
atpazīšana.
Ierobežojumi,
kas jāņem vērā
brīvprātīgajam, kas
sniedz emocionālo
atbalstu.

KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS, KAS SNIEDZ EMOCIONĀLO ATBALSTU?
Brīvprātīgais, kas sniedz emocionālo atbalstu, ir persona, kam ir psiholoģiskās izglītības pamata
zināšanas par krīzes situācijām, kā arī piemīt spēja izrādīt empātiju un patiesas rūpes par citu
personu.
KĀPĒC BRĪVPRĀTĪGIE, KAS SNIEDZ EMOCIONĀLU ATBALSTU, IR NOZĪMĪGI KRĪZES SITUĀCIJĀS?
Brīvprātīgie, kas sniedz emocionālo atbalstu, var būtiski uzlabot personu dzīvi, īpaši tādu personu,
kam nav atbalsta sistēmas, sniedzot viņiem drošības, piederības un cerības sajūtu, kas savukārt
mazina baiļu, izolācijas un bezpalīdzības sajūtu.
BRĪVPRĀTĪGAIS, KAS SNIEDZ EMOCIONĀLU ATBALSTU, vs. LICENCĒTS GARĪGĀS VESELĪBAS
SPECIĀLISTS
Brīvprātīgais, kas sniedz emocionālo atbalstu, nodrošina atbalstu ar sabiedrību, var ierosināt
aktivitātes, lai pārdzīvotu dažādas situācijas, rada cerību, aktīvi uzklausa un nepieciešamības
gadījumā nodrošina resursus, bet garīgās veselības speciālists ir licencēts veselības aprūpes
profesionālis, kas, pateicoties izglītībai un plašai apmācībai, specializējas personas garīgās
veselības uzlabošanā vai garīgās veselības traucējumu ārstēšanā, izmantojot īpašas pieejas un
tehnikas.
Universālais mērķis – mēs vēlamies, lai cilvēki justos droši. Emocionālā atbalsta saņemšana var
nodrošināt šo sajūtu, taču pastāv atšķirība situācijā, kad ar brīvprātīgā iesaisti nepietiek un
cilvēkam var būt nepieciešama augstāka līmeņa aprūpe. Ja jebkad jūtat, ka cilvēks nodara pāri sevi
vai citiem, atbilstošā rīcība ir norīkot šādus cilvēkus pie garīgās veselības speciālista.
Piemēri, kad cilvēkam var būt nepieciešama augstāka līmeņa aprūpe, ir, ja cilvēks:
		
Izsaka suicidālas domas.
		
Izjūt neracionālas bailes situācijās, kas nav draudīgas.
		
Izrāda pārmērīgu uztraukumu un stresu.
		
Iepriekš ir pieredzējis neārstētu garīgās veselības saslimšanu.
Norīkojuma sniegšana var būt:
		
Vietējās tālruņa palīdzības līnijas par garīgās veselības, suicidālu noslieču,
vardarbības, atkarību vai citiem specifiskiem jautājumiem.
		
Slimnīcas vai klīnikas, kas nodrošina garīgās veselības aprūpi.
		
Informācijas sniegšana organizācijai, kurā strādājat kā brīvprātīgais.
IEROBEŽOJUMU KĀ BRĪVPRĀTĪGAJAM, KAS SNIEDZ EMOCIONĀLO ATBALSTU, NOTEIKŠANA
Ir svarīgi apsvērt savus kā brīvprātīgā, kas sniedz emocionālo atbalstu, ierobežojumus, piemēram,
cik daudz varat palīdzēt vai uzņemties. Brīvprātīgā darbs var būt izaicinājums, ja:
		
Jūs pats saskaraties ar personiskām problēmām.
		
Ja persona (-s), kas meklē atbalstu, var jūs aizkaitināt.
		
Trūkst laika, ko veltīt brīvprātīgā darbam.
		
Pēc brīvprātīgā darba veikšanas ir emocionālas iztukšošanās sajūta.		
Ja izjūtat sarežģījumus, darbojoties kā brīvprātīgais, kas sniedz emocionālu atbalstu, ir
ieteicams:
		
Palūkoties uz situāciju no malas un pārliecināties par savām izjūtām un motivāciju
atbalsta sniegšanai.
		
Uz laiku pārtraukt brīvprātīgā darbu.
		
Praktizēt rūpes par sevi un darīt kaut ko pozitīvu savā labā.
		
Pateikt cilvēkam, kam palīdzat, ka nodrošināsiet, ka par viņu rūpēsies cits
brīvprātīgais.
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5 min
30 min

Pārtraukums
Pārdomu aktivitāte: Grupa 15 minūtes izskata pirmo darba lapu. Viņu uzdevums ir
emociju diagramma konstatēt piecas emocijas, kas, pēc viņu domām, kādam rastos,
(darba lapa #1)
reaģējot uz krīzes situāciju, un uzrakstīt, kāpēc. Varat sniegt
arī papildu norādījumu pārdomāt, kā viņi ir reaģējuši uz kādu
pagātnes krīzes situāciju.
15 minūtes atbilžu apspriešanai.

30 min

Kā cilvēki
emocionāli reaģē uz
krīzes situācijām.
Izprast
ierosinātājus/
stresa radītājus
un prasmes tos
risināt: adaptācija
un kļūdaina
adaptācija.
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KĀ CILVĒKI EMOCIONĀLI REAĢĒ UZ KRĪZES SITUĀCIJĀM
Krīzes situācijas ir neparedzēti notikumi, kas ietekmē ikdienas dzīvi, piemēram,
cilvēka normālās rīcības stratēģijas un kopējo spēju funkcionēt. Šīs situācijas
rada neskaidrību par nākotni, izraisa satraukuma, baiļu vai kontroles zaudēšanas
sajūtas un palielina iespēju sociāli distancēties, padoties stresam vai pārmērīgam
satraukumam.
Izplatītas ar krīzi saistītas situācijas ietver nedrošību, noliegumu, bailes, satraukumu,
bezcerību, bezpalīdzību, dusmas, naidu, izolāciju, depresiju, šoku vai vainas sajūtu.
Alternatīva iespēja ir, ka krīzes situācijas var arī stimulēt pozitīvas emocijas un
“aicinājumu rīkoties”, un kopības sajūtu, piemēram, atvieglojums, pacilātība, spēks un
varēšana, kā arī izaugsmes iespējas.
Lai gan krīze zināmā mērā var ietekmēt katru, neaizsargāti cilvēki ir tie, kuriem ir
ierobežota atbalsta sistēma, kas ir iepriekš lietojuši dažādas vielas, kam trūkst
emocionālās apziņas, ir vājas situācijas risināšanas prasmes, negatīvs skatījums uz
dzīvi vai kas iepriekš pārcietuši garīgu saslimšanu.
IEROSINĀTĀJI UN SITUĀCIJAS RISINĀŠANAS PRASMES
Izprast, kas visvairāk var izraisīt personas reakciju, ir būtiski, lai apzinātos garīgās
veselības un labklājības stāvokli krīzes situācijā. Pēc tam, kad ir apsvērtas
emocionālās atbildes reakcijas uz krīzi, ir svarīgi apzināties, kas ir ierosinātāji un
situācijas risināšanas prasmes, kā arī pielāgošanās un nepareizas pielāgošanās
prasmes, lai mēs varētu atbalstīt cilvēkus atbilstoši viņu pašu izpratnei.
		
Ierosinātāji: jebkas, kas stimulē kādu atmiņā atsauktu pagātnes traumu.
Šīs atmiņas var likt cilvēkam piedzīvot spēcīgu emocionālo reakciju vai stresa
izraisītāju.
		
Situācijas risināšanas prasmes: metodes, ko cilvēks izmanto, lai risinātu
stresa situācijas, nomierinātu sevi un panāktu emocionālo noregulējumu.
		
Adaptīvas situācijas risināšanas prasmes: veselīgas stresa situāciju
risināšanas formas, piemēram, vingrinājumi, meditācija un sarunas ar draugu vai
veselīgas pārtikas ēšana.
		
Nepiemērotas situācijas risināšanas prasmes: neveselīgas stresa
situāciju risināšanas formas, piemēram, pārmērīga vielu lietošana, nepieņemama
uzvedība vai sociāla izolācija.

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU KOMENTĀRI

Kas ir tā viena emocija,
ko jūs izvēlējāties, un
kāpēc?
(Ļaut izteikties katram
cilvēkam, ja viņi jūtas
ērti to darīt. Nav
pareizas vai nepareizas
atbildes. Tās ir paša
pārdomas.)

Iepazīstināt ar
aktivitāti, lūdzot
personām paņemt
darba lapu #1, tad
norādīt, ka izpildām
šo aktivitāti, lai
iedomātos sevi
situācijā, kā, pēc mūsu
domām, kāds justos
krīzes situācijā.
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30 min

Pārdomu aktivitāte:
ierosinātāji
un situācijas
risināšanas
prasmes (darba
lapa #2)

Lai labāk izprastu ierosinātājus un situācijas risināšanas
prasmes, noteiksim situācijas risināšanas prasmes, kas
nodrošina mums lielāko atbalstu, kad izjūtam stresu. Strādājot
grupās, uzskaitiet četrus potenciālos ierosinātājus krīzes
situācijās, tad nosakiet adaptīvu veidu, kā tos risināt.

Sadalieties nelielās grupās (ne
vairāk par 4 vai 5 cilvēkiem)
uz 15 minūtēm, lai uzskaitītu
četrus potenciālos stresa
izraisītājus un adaptīva situācijas
risināšanas veida piemēru.

Izskaidrot grupai,
ka viņi izmantos
darba lapu #
2 kā pārdomu
aktivitāti, lai
dziļāk izprastu
ierosinātājus un
pielāgošanās
prasmes.

Aicināt kopā atkal visu grupu.
Veltīt 15 minūtes diskusijai,
lai pārrunātu piemērus.
15 min

Pārtraukums

45
Kā sniegt
stundas emocionālo
atbalstu
Emocionālā
atbalsta attiecību
posmi:
		
Sākotnējais
kontakts
		
Atskaites
veidošana
		
Emocionālā
atbalsta sniegšana
○
Aktīva
klausīšanās
		
Attiecību
pabeigšana
Lietas piemērs
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KĀ SNIEGT EMOCIONĀLO ATBALSTU
Tagad, kad ir iegūta izpratne par brīvprātīgā, kas
sniedz emocionālo atbalstu, lomu, emocionālo
reakciju uz krīzi un ierosinātājiem un situācijas
risināšanas prasmēm, mēs aplūkosim, kā sniegt
emocionālo atbalstu, strādājot kā brīvprātīgajam.
Galvenais personas atbalsta komponents
ir iemācīties aktīvi klausīties, tad noteikt
ierosinātājus un adaptīvas risinājuma formas, ja
nepieciešams. Aktīva klausīšanās ir spēja pilnībā
koncentrēties uz to, ko cilvēks saka, izprast viņa
ziņu, apstrādāt informāciju un atbilstoši atbildēt,
pamatojoties uz pārdomātu nolūku. Tas palīdz
izveidot saikni, uzticēšanos, konstatēt problēmas
un rast risinājumus.
Emocionālā atbalsta attiecību posmi:
1.
Sākotnējais kontakts.
2.
Atskaites veidošana.
3.
Atbalsta sniegšana.
4.
Attiecību pabeigšana.
		
Sākotnējais kontakts
Nolūks: Norādīt, kas esat, un noskaidrot, kāda ir
personas problēma.
Jautāt sev: Vai es esmu labi piemērots, lai
palīdzētu šim cilvēkam?			
Atskaites veidošana		
Nolūks: Jūsu iespēja sazināties ar cilvēku, iepazīt
viņu un labāk izprast viņa vajadzības. Vispārīgi
emocionālā atbalsta attiecībām būtu jābūt
īstermiņa un koncentrētām uz risinājumu.
Noskaidrot: kāda ir problēma?
Emocionālā atbalsta sniegšana
Praktizēt aktīvu klausīšanos: vai tiešām dzirdat,
ko viņi saka?
Verbāla aktīva klausīšanās
Uzdot atvērtus jautājumus.
Atkārtot apgalvojumus, lai saņemtu papildu
informāciju.

Sniegt īsus apstiprinājumus.
Izrādīt empātiju un izpratni.
Neverbāla (ja personiski)
Pamāšana ar galvu.
Smaids vai rūpju izrādīšana.
Acu kontakta veidošana.
Izvairīšanās no kustībām, kas novērš uzmanību.
Tad, ja nepieciešams, palīdzēt viņiem konstatēt
ierosinātājus un/ vai praktizēt adaptīvu situācijas
risināšanu.
Ierosinātāju noteikšana: Kas ir ietekmējis šo
problēmu?
Pielāgošanās: novērtēt, kādi adaptīvie rīki
cilvēkam ir.
JĀ				
Atzīt situācijas nenoteiktību.
Apstiprināt sajūtas (ka ir dabiski izjust, piemēram,
bailes).
Uzsvērt, ka pārmaiņas ir process.
Ievērot savu ziņu konsekvenci.
NĒ
		
Pastāvīgi runāt par sevi.
Dot padomu par situāciju, izņemot, ja tas ir
piemēroti.
Izdarīt spriedumus.
Pārmērīgi pārliecināt vai dot solījumus.
Attiecību pabeigšana
Izrunāt ar cilvēkiem (ja nepieciešams):
		
Vai tika rasts risinājums?
		
Kā cilvēks jūtas tagad
salīdzinājumā ar laiku, kad pirmoreiz kontaktējās
ar jums? Vai vēl tiksieties?
		
Vai cilvēkam ir nepieciešams
turpmāks kontakts?
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SITUĀCIJAS PIEMĒRS: divi grupas dalībnieki var izspēlēt šo situāciju, lasot scenāriju.
Ir kāda 20 gadus veca sieviete, kas nevar apciemot savu ģimeni laukos drošības apsvērumu dēļ, un viņa ir nesen zaudējusi darbu. Viņu ir
pārņēmušas emocijas, un viņa nezina, ar ko aprunāties, tāpēc viņa atsūta īsziņu:
Meitene: Sveiki! Es šobrīd jūtos slikti, un man tiešām pietrūkst manas ģimenes. Būtu ļoti labi ar kādu aprunāties.
Brīvprātīgais: Sveiki! Prieks, ka piezvanījāt. Ar prieku atbalstīšu jūs. Es saprotu, ka nejūtaties labi. Vai tas ir tāpēc, ka jums pietrūkst ģimenes?
Meitene: Nē, krīzes dēļ es pazaudēju darbu, un es esmu pārāk nogurusi, lai vispār izietu ārā.
Brīvprātīgais: Labi, es esmu šeit. Teicāt, ka zaudējāt darbu un ka jums pietrūkst ģimenes. Izklausās daudz. Kā tieši jūs jūtaties?
Meitene: Bēdas un apmulsums. Es tikai gribu, lai šie ierobežojumi beigtos un es varētu aizbraukt ciemos uz mājām.
Brīvprātīgais: Tas ir loģiski. Pazaudēt darbu un pēc tam nevarēt aizbraukt šajā laikā uz mājām noteikti rada stresu. Pastāstiet, kādas sajūtas
ir mājās...
Meitene: Es varu būt dabā un neuztraukties.
Brīvprātīgais: Tās nebūs mājas, bet vai ir kāda iespēja šodien iziet mazliet ārā?
Meitene: Jā, es domāju, ka varu mēģināt drīz doties pastaigā.
Brīvprātīgais: Izklausās pēc lieliskas iespējas iziet no mājas, ja jūtaties iesprostota tajā.
Meitene: Es mēģināšu. Paldies, ka parunājāt ar mani. Vai varu atkal uzrakstīt, ja gribēšu?
Brīvprātīgais: Jā, jūs varat! Ja es nevarēšu runāt, būs pieejams kāds cits brīvprātīgais. Vēlreiz – prieks, ka piezvanījāt.
*Šajā sarakstē ir izveidots sākotnējais kontakts un ziņojums. Brīvprātīgais ir izmantojis aktīvo klausīšanos, lai izprastu situāciju, apstiprinātu
meitenes sajūtas un liktu viņai justies droši, ka var sazināties ar viņiem. Emocionālā atbalsta sniegšana, nosakot izraisītājus (kas rada stresu)
un palīdzot rast veidu, kā tikt ar tiem galā īstermiņā.

5 min

Pārtraukums

10 min

Brīvprātīgā,
kas sniedz
emocionālo
atbalstu,
nepieciešamība
parūpēties
pašam par sevi.

BRĪVPRĀTĪGĀ, KAS SNIEDZ EMOCIONĀLO ATBALSTU, NEPIECIEŠAMĪBA PARŪPĒTIES PAŠAM
PAR SEVI 		
Kā brīvprātīgais, kas sniedz emocionālu atbalstu, tu uzņem jaunu informāciju, kas var
likt justies iztukšotam. Ja tā notiek, vari just izdegšanu vai līdzjūtības pagurumu. Tas var
izpausties kā distancēšanās pašam no sevis un citiem, papildu stresa izjušana ārējā dzīvē
vai cilvēka situācijas pieredzēšana personiski.
Šādas situācijas var konstatēt, pārbaudot sevi un savus ierobežojumus, jautājot:
		
Kā es jūtos?
		
Ko es varu izdarīt, lai parūpētos par sevi?
		
Vai man ir veselīgs līdzsvars starp brīvprātīgā darbu un ikdienas dzīvi?
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20 min

Pārdomu
aktivitāte:
izveidot savu
paša drošo telpu
(darba lapa #3).

Kad jūtam emocionālu, fizisku vai garīgu satraukumu, ir noderīgi domāt par
vietu, kur jūtamies visdrošāk.
		
Iespējams, nevarat faktiski atrasties drošā vietā, bet ir iespējams radīt šādu
drošu vietu prātā. Tā ir vieta, kur jūtaties visdrošāk. Šīs vietas vizualizācija
šķiet noderīga stresa un satraukuma situācijās.
Uzzīmējiet savu drošo telpu, izmantojot papīra lapu un pildspalvu.

Izmantojot darba lapu
#3, lūgt katram grupas
dalībniekam izveidot savu
“drošo” telpu.

Paredzēt
10 minūtes
zīmēšanai un
10 minūtes
stāstīšanai.

15 min

Paredzēt 10 minūtes
zīmēšanai un 10 minūtes
stāstīšanai.

Šī ir dienas
noslēdzošā
aktivitāte.

Apspriešana:
J&A
Atgriezeniskā
saite un
turpmākie
apsvērumi
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TURPMĀKIE
APSVĒRUMI

ATSAUCES
MATERIĀLI:

2020. gada 30. novembrī, pieejams: https://
www.health.harvard.edu/staying-healthy/
understanding-the-stress-response
Zhang, J., Wu, W., Zhao, X., & Zhang, W.

Tiešsaistes platforma/ sarunu telpa
brīvprātīgajiem, kas sniedz emocionālo atbalstu,
lai atvieglotu personu, kam nepieciešams
emocionālais atbalsts, savstarpējos kontaktus.

Credible, R. B. CERC: Psychology of
a Crisis. [Krīzes psiholoģija]
Doepel, D. G. (1991). Crisis management:
the psychological dimension. [Krīzes
pārvaldība: psihoemocionālā dimensija]
Industrial Crisis Quarterly, 5(3), 177–188.

(2020). Recommended psychological crisis
intervention response to the 2019 novel
coronavirus pneumonia outbreak in China:
a model of West China Hospital. [Ieteicamā
psiholoģiskās krīzes intervences reakcija
uz 2019. gada korona vīrusa pneimonijas
uzliesmojumu Ķīnā: Rietumķīnas slimnīcas
modelis] Precision Clinical Medicine, 3(1), 3–8.

Standartizēta brīvprātīgo, kas sniedz emocionālo
atbalstu, kompetenču (emocionālās stabilitātes)
novērtēšana, pirms viņi uzņemas savu lomu.
Standartizēts teksts, ko brīvprātīgajiem,
kas sniedz emocionālo atbalstu,
izmantot, uzsākot sarunu.

Everly Jr, G. S. (2000). Crisis management
briefings (CMB): Large group crisis intervention
in response to terrorism, disasters and violence.
[Īsumā par krīzes pārvaldību: liela krīzes
intervences grupa, reaģējot uz terorismu,
katastrofām un vardarbību] International
Journal of Emergency Mental Health.
Flannery, R. B., & Everly, G. S. (2000). Crisis
intervention: A review. [Krīzes intervence:
Pārskats] International Journal of
Emergency Mental Health, 2(2), 119–126.
Gard, B. A., & Ruzek, J. I. (2006). Community
mental health response to crisis. [Kopienas
garīgās veselības reakcija uz krīzi] Journal
of Clinical Psychology, 62(8), 1029–1041.
Jin, Z., Zhao, K., Xia, Y., CHEN, R., YU, H.,
TAMUTANA, T. T., ... & BAESS, P. (2020).
Psychological responses to the Coronavirus
Disease (COVID-19) outbreak. [Psiholoģiskā
reakcija uz koronavīrusa izraisītās saslimšanas
(COVID-19) uzliesmojumu] ChinaXiv, 1–16.
Publishing, H. (2020). Understanding the stress
response. [Stresa reakcijas izpratne] Skatīts
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Kļūt par emocionālā
atbalsta brīvprātīgo:
drošība un ētika

MĒRĶI
1.Izstrādāt

izpratni par būtiskajām sabiedrības reakcijām
krīzes laikā.

2. Paplašināt
zināšanas
PĀRSKATS
Kā ir teicis Džordžs Bernards Šovs: “Sargieties
no nepatiesām zināšanām! Tās ir bīstamākas
par nezināšanu”. Šobrīd mēs piedzīvojam ne
tikai pandēmiju, bet arī infodēmiju – informācijas
apjoms ir liels, un mēs visi varam viegli apmulst
un saņemt nepareizas norādes, tādējādi
riskējot ar savu un savu tuvinieku veselību un
drošību. Palīdzības saņēmēju un brīvprātīgo
veselība un drošība ir vissvarīgākā, ja plānojam
nodrošināt brīvprātīgo atbalsta pakalpojumu.
Tā arī aizsargā mūsu sabiedrību un novērš
vīrusa izplatīšanos pandēmijas laikā, nodrošinot
efektīgus veidus, kā kontaktēties ar palīdzības
saņēmējiem citā krīzē. Apzinoties, ka ētika un
infekciju kontrole abi ir kritiski svarīgi aspekti,
lai nodrošinātu, ka brīvprātīgo pakalpojumi,
ko jūs sniedzat, ir noderīgi un nekaitē, šajā
sadaļā apkopotas norādes, kā sniegt un saņemt
palīdzību pēc iespējas drošā veidā.
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par ētiskajiem aspektiem un ētiskajām dilemmām,
kontaktējoties ar palīdzības saņēmējiem.

3. Apgūt

galvenos infekcijas novēršanas un kontroles
principus.
Pēc apmācību kursa būsiet guvis atbildes uz
šādiem jautājumiem:
		
Vai cilvēki līdzīgi pārdzīvo ārkārtējas
situācijas un pandēmijas?
		
Kad brīvprātīgajiem vajadzētu palīdzēt
un kad vajadzētu to atstāt ārpus sava darba
jomas?
		
Cik tālu izplatās SARS-CoV-2 vīruss, kad
nošķaudāties?
		
Kuras ir tās vietas, kur vīruss izplatās
visvairāk un kāpēc?
		
Cik ilgi ir jāmazgā rokas, lai būtu
pārliecināts, ka tās ir tīras?
... un citiem jautājumiem.

Saglabājiet drošību un
glābiet dzīvības!
Kursa materiālos
atradīsiet arī:
•
Ko DARĪT un ko NEDARĪT saistībā ar
ētiku un drošību.
•
Drošības kartes, lai atcerētos par
galvenajiem ētikas un drošības principiem.
•
Vadlīnijas ar strukturētām un
detalizētām ētikas un drošības rekomendācijām.
•
Situācijas apspriešanai ar citiem
brīvprātīgajieml
•
Saites uz praktiskām video norādēm
par to, kā mazgāt un dezinficēt rokasl
•
Noderīgas saites uz uzticamiem
informācijas avotieml
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IESAISTĪTIE
EKSPERTI

ZANE LINDE-OZOLA

ALISE GRĀMATNIECE

AIJA VILDE

Dr.phil., docente, pētniece, sociālā antropoloģe
ar specializāciju infekciju kontroles izpētē,
Latvijas Universitāte. Viņai ir plaša kvaliatīvo
pētījumu pieredze saistībā ar infekciju kontroli
un antimikrobiālo darbību slimnīcās. Viņas
doktora disertācijas pētījums bija par ar
slimnīcām saistīto infekciju kontroles etnogrāfiju
Latvijā. Vēl cita pētniecības joma, kurā Zane ir
specializējusies, ir pētniecība par vardarbības
pret bērniem un sievietēm novēršanu, veicot
vairākas politiku analīzes, situāciju novērtēšanu,
programmu vērtējumus un izstrādes, kā arī
etnogrāfiskos pētījumus šajā jomā.

MD, ir internās medicīnas konsultante Paula
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un
lektore un pētniece Latvijas Universitātē. Viņai
ir starptautiska pieredze, strādājot par klīnisko
darbinieci un zinātnisko pētnieci vadošajās
slimnīcās Austrijā, ASV, Francijā, Portugālē
un Zviedrijā, tostarp strādājot ar infekciju
novēršanas un kontroles jautājumiem. Viņas
aizraušanās ir brīvprātīgo darbs.

MD, infekcijas slimību konsultante Paula Stradiņa
Klīniskajā universitātes slimnīcā un lektore un
pētniece Latvijas Universitātē. Strādājusi par
pētnieci starptautiskajos infekciju novēršanas
un kontroles pētījumos, viņa ir arī Covid-19
operatīvās pārvaldības vadības grupas locekle
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes un
piedalās darba grupā, lai sagatavotu citas
slimnīcas Latvijā Covid-19 pandēmijai.
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15 min Ievads

Pārskats par semināru,
uzdevumiem un galvenajiem
mērķiem.
Iepazīstināšana ar ekspertiem
un dalībniekiem, izmantojot
interaktīvus rīkus.

Ievada lekcijā uzdot divus jautājumus:
1. Jautāt grupas dalībniekiem “Kā šodien
jūtaties?”, novērtējot skalā no 1 (slikti) līdz
10 (lieliski), tādējādi noskaidrojot kopējo
noskaņojumu.
2. Jautāt, ko dalībnieki sagaida no semināra,
ieteikt lietot atbildēs atslēgas vārdus –
zināšanas, iedvesma, praktiski piemēri u.c.

NB! Mēs iesakām lietot Mentimeter vai
jebkuru citu interaktīvu tiešsaistes aptaujas
rīku visā semināra laikā (piemēram, Slido), lai
uzlabotu auditorijas iesaistīšanos.

Lekcijas mērķi ir gūt labāku
izpratni par cilvēku reakciju uz
slimību uzliesmojumiem, tostarp,
kādi faktori liek cilvēkiem izjust
pandēmiju un citas krīzes
atšķirīgi; gūt labāku izpratni
par to, ko ņemt vērā, plānojot un
sniedzot palīdzību citiem.

Ierosinām semināra laikā uzdot šādus jautājumus/ apspriest
šādas situācijas, izmantojot interaktīvus tiešsaistes rīkus:

45
min.

Lekcija:
Ievads: kā
saprast
pandēmju
Lūdzam
izmantot
lekciju
“Ievads:
kā izprast
pandēmiju”

1. jautājums
Kurā no posmiem jūs šobrīd esat atbilstoši savām izjūtām?
A) Pirmspandēmijas posms
B) Ietekmes posms
C) Heroiskais posms
D) Medusmēneša posms
E) Vilšanās posms
F) Rekonstrukcijas posms
2. jautājums
Kādas stresa pazīmes/ simptomus/ izjūtas pandēmijas laikā
esat jutis visbiežāk?
(iespēja ierakstīt)
3. jautājums
Kādi faktori nosaka cilvēku atbildes un pieredzi epidēmijās
un citās krīzēs?
A) Individuālas rakstura īpašības (piemēram, vecums)
B) Fiziskā vide (piemēram, šaura dzīves telpa)
C) Pieejamais sociālais atbalsts (piemēram, kopienas
atbalsts)
D) Ekonomiskais statuss (piemēram, nabadzība)
E) Kultūras aspekti (piemēram, dzimumu lomas)
(Visi šie faktori ir nozīmīgi, nosakot cilvēka reakciju un
pieredzi epidēmijas laikā)

Satura rādītājs

Nosūtot ielūgumus uz semināru, iesakām
pievienot saiti uz tiešsaistes aptaujas
rīku (piemēram, Surveymonkey), jautājot:
“Lūdzam uzdot mums visus jautājumus,
kādi jums ir par infekcijas kontroli vai
ētiku, un mēs ar prieku uz tiem atbildēsim
semināra laikā!”, lai dalībnieki var iesniegt
savus jautājumus jau pirms semināra un var
attiecīgi sagatavot atbildes.

69.

LAIKS DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU
KOMENTĀRI

10 min Kafijas
Lai padarītu pārtraukumu
Ierosinām uzdot jautājumus, piemēram, “Pastāstiet, kas ir jūsu mīļākā filma!”
pārtraukums pievilcīgāku, pievienot tiešsaistē Tad iegūsiet ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskus ieteikumus, kā
jautājumus, uz kuriem var atbildēt uzlabot noskaņojumu un iesaistītu auditoriju!
tie, kam ir laiks/ vēlēšanās to
darīt.
Ierosinām semināra laikā uzdot šādus jautājumus/ apspriest šādas situācijas, izmantojot interaktīvus
30 min Lekcija:
Lekcijas mērķi ir gūt labāku
tiešsaistes rīkus:
izpratni par to, kāpēc ētika un
Ētiska un
1. situācija
atbildība brīvprātīgā darbā
atbildīga
Brīvprātīgais nofotografē palīdzības saņēmēju un bez piekrišanas publicē fotogrāfiju sociālajos medijos ar
ir svarīga; gūt zināšanas par
brīvprātīgā
mērķi veicināt brīvprātīgo darba pozitīvo tēlu. Šajā ierakstā ir pievienota personiska informācija par palīdzības
brīvprātīgā darba pamata ētikas saņēmēju. Kādas ētiskas problēmas jūs saskatāt šajā situācijā?
darba
A) Neatļauta personas datu atklāšana
principiem; gūt zināšanas par
veikšana
B) Pieņemami tikai situācijā, kad ir ļoti nepieciešami brīvprātīgie
iespējamām ētikas problēmām
Lūdzam
C) Nezinu
un praktiskiem padomiem, kā tās D) Autortiesību pārkāpums
izmantot
E) Palīdzības saņēmēja tiesību uz privātumu pārkāpums
risināt.
lekciju
(Pareiza ir A un E atbilde)
“Ētiska un
2. situācija
atbildīga
Brīvprātīgo darba uzdevumu sadales laikā brīvprātīgais paziņo, ka neapkalpos specifiskas etniskās grupas/
brīvprātīgā
reliģiskās piederības palīdzības saņēmējus vai palīdzības saņēmējus ar jebkādām citām specifiskām īpašībām.
Kā jūs veiktu brīvprātīgo darba uzdevumu sadali?
darba
A) Apkalpotu cilvēkus neatkarīgi no dzimuma vai vecuma
veikšana”
B) Nezinu
C) Apkalpotu cilvēkus, kam ir tāda pati etniskā izcelsme, kāda ir man
D) Apkalpotu cilvēkus neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās piederības
E) Vairāk vēlētos apkalpot cilvēkus, kas manā ieskatā ir vairāk pelnījuši palīdzību
(Pareiza ir A un E atbilde)
3. situācija
Brīvprātīgā darba laikā brīvprātīgais apsola palīdzību, kas pārsniedz brīvprātīgā darba robežas. Kādu ētisku
problēmu jūs saskatāt šajā situācijā?
A) Negodīga attieksme pret palīdzības saņēmēju
B) Nezinu
C) Pārāk tuvu attiecību veidošana ar palīdzības saņēmējiem
D) Nepatiesu solījumu došana
E) Pārāk daudz laika veltīšana vienam palīdzības saņēmējam
(Pareiza ir A un D atbilde)
4. situācija
Veicot brīvprātīgo darbu un apmeklējot mājsaimniecību, jūs ievērojat noteiktas mājas vardarbības pazīmes vai
palīdzības saņēmējs informē, ka cieš no vardarbības. Ko jūs darītu šajā situācijā?
A) Ziņotu koordinatoram vai brīvprātīgo organizācijas vadībai
B) Mēģinātu risināt situāciju, iejaucoties pats
C) Nezinu
D) Nedarītu neko, jo šis ir privāts ģimenes jautājums
E) Informētu kompetentās iestādes
(Pareiza ir A un E atbilde)
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10 min Kafijas
Lai padarītu pārtraukumus
pārtraukums pievilcīgākus, pievienot
praktiskus ieteikumus veselības
uzlabošanai, piemēram,
elpošanas vingrinājumi Covid-19
pandēmijas laikā respiratorās
sistēmas profilaksei.
Lekcijas mērķi ir gūt labāku
45 min Lekcija:
izpratni par to, kāpēc ētika un
Infekciju
profilakse un atbildība brīvprātīgā darbā
kontrole
ir svarīga; gūt zināšanas par
brīvprātīgā darba pamata ētikas
Lūdzam
principiem; gūt zināšanas par
izmantot
iespējamām ētikas problēmām
lekciju
un praktiskiem padomiem, kā tās
“Infekcijas
risināt.
kontrole”

GRUPAS JAUTĀJUMI
Mēs ierosinām demonstrēt elpošanas vingrinājumus otrajā kafijas pārtraukumā
(NB! lūdzam pārliecināties, ka tie ir no oficiālām vietnēm un tos ir apstiprinājuši
sertificēti fizioterapeiti), tādējādi sniedzot rekomendācijas par elpceļu
profilaksi. Tas arī uzlabos noskaņojumu un iesaistīs auditoriju!

Ierosinām semināra laikā uzdot šādus jautājumus/
apspriest šādas situācijas, izmantojot interaktīvus
tiešsaistes rīkus:
1. situācija
Jums zvana draugs, lai pateiktu ka šodien saņēmis
pozitīvu Covid-19 testa atbildi. Trīs dienas iepriekš
jūs kopā svinējāt dzimšanas dienu. Jūs esat apsolījis
šovakar aiznest pārtiku un iedzert tēju ar savu 85
gadus veco kaimiņieni. Kāda būs jūsu taktika?
A) Es iešu, jo jūtos vesels un man nav temperatūras
B) Es aiznesīšu kundzei pārtiku, izmantojot sejas
vairogu un sejas masku, taču tēju nedzeršu
C) Es atcelšu tikšanos, ir bīstami turp doties
D) Es nezinu, kā rīkoties šajā situācijā
(Atbilde: C)
2. situācija
Vai brīvprātīgie var strādāt kopā vienā birojā?
A) Jā, šeit nekādu riska faktoru nav
B) Nē, visiem pēc iespējas ir jāstrādā attālināti
C) Jā, bet tikai, ja mums ir personīgais kabinets vai
varam saglabāt 2 m distanci
D) Jā, lietojot sejas maskas, tas ir droši
E) Es nezinu
(Atbilde: B)
1. jautājums
Vai ir ieteicams valkāt cimdus, lai apturētu vīrusa
izplatīšanos?
JĀ / NĒ
(Atbilde: NĒ)
2. jautājums
Kāds līdzeklis rokām ir efektīvs pret SARS-CoV-2?
A) Jebkurš, kura sastāvā ir alkohols
B) Jebkurš, kura sastāvā nav alkohola
C) Tam ir jāsatur >70% alkohola
D) Tam ir jāsatur >50% alkohola
E) Neviens no minētajiem – SARS-CoV2 var iznīcināt
tikai ar ziepēm
(Atbilde: C)

Satura rādītājs

PAPILDU
KOMENTĀRI

3. jautājums
Vai roku mazgāšana ir efektīvāka nekā roku
dezinficēšana?
JĀ / NĒ / ABI IR LĪDZVĒRTĪGI
(Atbilde: LĪDZVĒRTĪGI, atkarīgs no tā, vai to dara pareizi)
3. situācija
Vai pusdienas pārtraukums vai vakariņas kopā ar
dažiem kolēģiem ir drošs pasākums?
A) Jā, tas ir droši
B) Nē, pastāv risks inficēties
C) Jā, tas ir droši, ja valkājam sejas maskas
D) Jā, tas ir droši, ja neaizņem ilgāk par 15 minūtēm
E) Es nezinu
(Atbilde: B)
4. situācija
Ko darīt, ja nevienam no mums nav maskas, taču
palīdzība ir jāsniedz?
A) Veicot brīvprātīgo darbu, individuālās aizsardzības
līdzekļi nav nepieciešami
B) Es izmantošu šalli mutes aizsegšanai, lai sniegtu
palīdzību droši
C) Es uzturēšos ne ilgāk par 30 min, lai izvairītos no
inficēšanās
D) Es veikšu tikai bezkontakta piegādi
E) Šajā situācijā atteikšu jebkādas palīdzības sniegšanu
(Atbilde: D)
4. jautājums
Vai sejas vairogi ir tikpat efektīvi kā maskas?
JĀ / NĒ
(Atbilde: NĒ)
5. situācija
Vai semināri lielākā auditorijā ir droši?
A) Jā, šeit nekādu riska faktoru nav
B) Nē, pastāv risks inficēties
C) Jā, tas ir droši, ja valkājam sejas maskas
D) Es nezinu
(Atbilde: B)
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LAIKS DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

30 min Diskusija

Apspriest un atbildēt
uz visiem auditorijas
jautājumiem,
sākot ar tiem,
kas iesūtīti pirms
semināra, izmantojot
tiešsaistes aptauju.
Mēs noteikti iesakām
pēc semināra
norādīt darbiniekiem
saiti (piemēram,
Surveymonkey)
uz tiešsaistes
atgriezenisko saiti/
vērtējuma anketu!

Piemēram:
- Cik ilgi ir droši lietot vienu sejas masku?
- Kā izgatavot drošu masku mājās?
- Kā valkāt sejas masku, lai izvairītos no briļļu rasošanas?
- Cik ilgi pēc saslimšanas cilvēks var izplatīt SARS-CoV-2?
u.c.

10 min Atgriezeniskā
saite/ vērtējums
Atgriezeniskā
saite/ vērtējums

PAPILDU
KOMENTĀRI

Mēs ierosinām
izmantot
Ievads:
anonīmu
Mēs novērtējam, ka piedalījāties tiešsaistes seminārā par ētiku un drošību, sazinoties ar
tiešsaistes
palīdzības saņēmējiem! Lūdzam aizpildīt šo anketu, kas palīdzēs mums turpmāk uzlabotu anketu, lai
kursu! Visas atbildes būs anonīmas, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā formā. Tas
motivētu
aizņems aptuveni 5 minūtes. Pateicamies par ieguldīto laiku!
darbiniekus
sniegt godīgas
1. Kā jūs vērtētu semināru? (1 – ļoti slikti, 10 – ļoti labi)
atbildes,
tādējādi
2. Vai bija kādi aizspriedumi, kas jums bija pirms semināra un ko seminārs palīdzēja
saņemot
atrisināt?
visobjektīvāko
informāciju par
3. Lūdzam novērtēt semināra “Ētika un drošība, sazinoties ar palīdzības saņēmējiem”
dažādas daļas! Norādiet, vai piekrītat, vai nepiekrītat šiem apgalvojumiem!
to, kā uzlabot
- Materiāli par ētiku aplūkoti ļoti plašā tēmu klāstā
kursu!
Vērtējuma anketas piemērs:

- Materiāli par infekcijas profilaksi un kontroli aplūkoti ļoti plašā tēmu klāstā
- Sniegto informāciju bija viegli saprast
- Seminārs bija vērtīgs un palīdzēs man turpmāk
- Sanāksmes tiešsaistes forma bija ērta
- Seminārs bija interaktīvs
- Moderatori atbildēja uz maniem jautājumiem
- Semināra garums bija optimāls
4. Vai jūs vēlētos piedalīties līdzīgā tiešsaistes seminārā?
5. Vai jums ir ieteikumi semināra uzlabošanai?

6. Ja esat darbojies vai plānojat darboties kā brīvprātīgais, lūdzam norādīt, kāda ir jūsu
motivācija!
7. Vai vēlaties mums vēl kaut ko pateikt? Rakstiet to šeit!
Pateicamies par ieguldīto laiku un pūlēm šīs anketas aizpildīšanai! Ceram tikties ar jums
citā reizē!
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LAIKS DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

60 min Patstāvīgais
darbs ar
materiāliem

Nodrošinātie materiāli lasīšanai:
- Strukturētas un detalizētas ētikas vadlīnijas
- Strukturētas un detalizētas rekomendācijas par
infekciju profilaksi un kontroli, kontaktējoties ar
palīdzības saņēmējiem
- Darīt un Nedarīt attiecībā uz ētiku un infekcijas
kontroli
-“Drošības karte” – galveno ētikas un infekcijas
kontroles principu kopsavilkums
Praktiskas vadlīnijas par to, kā efektīvi mazgāt un
dezinficēt rokas

10 min Video materiāli

40
min

Skatīt video
datnes.
Tiešsaistes
tīmekļa vietnes
un video materiāli
patstāvīgai
izskatīšanai

Šīs ir uzticamas starptautiskās un vietējās
tīmekļa vietnes, kur redzama informācija par
Covid-19 un saņemamas vadlīnijas un infografikas
dažādās valodās

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU KOMENTĀRI

- Eiropas Slimību kontroles un profilakses
centrs - https://www.ecdc.europa.eu/en/
covid-19-pandemic
- Pasaules Veselības organizācija https://www.who.int/
- Slimību kontroles un profilakses centri https://www.cdc.gov/

NB! Lūdzam pārliecināties,
ka ir pievienota vietējā
Slimību kontroles un
profilakses centra tīmekļa
vietne, lai sniegtu jaunāko
informāciju attiecīgajā
reģionā! Ja esat Latvijā,
pievienojiet: Slimību
profilakses un kontroles
centrs (SPKC) - https://
www.spkc.gov.lv/lv

Papildus:
- Kā izgatavot sejas masku (PVO vadlīnijas):
https://www.youtube.com/
watch?v=XEhPyZX7WiA
- Elpošanas vingrinājumi https://www.youtube.com/
watch?v=PjeOzYCUaH8&feature=emb_title

Satura rādītājs
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LAIKS DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

60 min Patstāvīgais
darbs ar
materiāliem

Nodrošinātie materiāli lasīšanai:
- Strukturētas un detalizētas ētikas vadlīnijas
- Strukturētas un detalizētas rekomendācijas par
infekciju profilaksi un kontroli, kontaktējoties ar
palīdzības saņēmējiem
- Darīt un Nedarīt attiecībā uz ētiku un infekcijas
kontroli
-“Drošības karte” – galveno ētikas un infekcijas
kontroles principu kopsavilkums
Praktiskas vadlīnijas par to, kā efektīvi mazgāt un
dezinficēt rokas

10 min Video materiāli

40
min

Skatīt video
datnes.
Tiešsaistes
tīmekļa vietnes
un video materiāli
patstāvīgai
izskatīšanai

Šīs ir uzticamas starptautiskās un vietējās
tīmekļa vietnes, kur redzama informācija par
Covid-19 un saņemamas vadlīnijas un infografikas
dažādās valodās

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU KOMENTĀRI

- Eiropas Slimību kontroles un profilakses
centrs - https://www.ecdc.europa.eu/en/
covid-19-pandemic
- Pasaules Veselības organizācija https://www.who.int/
- Slimību kontroles un profilakses centri https://www.cdc.gov/

NB! Lūdzam pārliecināties,
ka ir pievienota vietējā
Slimību kontroles un
profilakses centra tīmekļa
vietne, lai sniegtu jaunāko
informāciju attiecīgajā
reģionā! Ja esat Latvijā,
pievienojiet: Slimību
profilakses un kontroles
centrs (SPKC) - https://
www.spkc.gov.lv/lv

Papildus:
- Kā izgatavot sejas masku (PVO vadlīnijas):
https://www.youtube.com/
watch?v=XEhPyZX7WiA
- Elpošanas vingrinājumi https://www.youtube.com/
watch?v=PjeOzYCUaH8&feature=emb_title

TURPMĀKIE
APSVĒRUMI
Tiešsaistes sarunu telpa (chat-bot) jauniem
jautājumiem par infekcijas kontroli un ētiku,
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lai izvairītos no riskēšanas ar brīvprātīgo un
palīdzības saņēmēju drošību.
Pilnībā izstrādāti tiešsaistes kursi, pilnībā
integrējot iepriekš minētos materiālus, pastāvīgi
iesaistot ekspertus uz vietas.

Papildu moduļi par vardarbību un fizisku
vardarbību, papildu moduļi krīzes pārvaldībai
dažādām profesijām – veselības aprūpes
darbinieki, valsts pakalpojumu sniedzēji, biroja
darbinieki u.c.

74.

Kļūt par emocionālā

NODEVUMI

atbalsta brīvprātīgo:
Sarunas māksla

1. Izpratne par to, cik svarīgi ir nodalīt
komunikācijas ar sevi un komunikācijas ar citiem
jēdzienus.
2. Apzināties, kāda ir pāra verbālas valodas
loma starppersonu komunikācijā, īpaši runājot pa
tālruni.
3. Aktīvas klausīšanās tehniku izmantošana.
4. Komunikāciju rīcības pielāgošana palīdzības
saņēmēja stilam.
5. Starppersonu attiecību uzlabošana,
pamatojoties uz paša apzināšanos (sevis
pazīšanu).
6. Pašam savu aizspriedumu un stereotipu
pārvarēšana, mijiedarbojoties ar neaizsargātām
personām.

PĀRSKATS
Katrā brīvprātīgo kustībā ir savs specifisks un
daudzveidīgs brīvprātīgo sastāvs, kas veido
aktivitāšu pamatu, kas var atšķirties atkarībā
no brīvprātīgajiem kā personībām, īpaši
piedāvājot nepārtrauktu laiku, lai sazinātos ar
daudziem cilvēkiem vienā piegājienā. Tāpat
kā katram palīdzības saņēmējam, arī katram
brīvprātīgajam ir sava komunikācijas uzvedība,
un tas var lielā mērā ietekmēt, kā palīdzība tiek
piedāvāta un saņemta. Vienmēr pastāv risks, ka
brīvprātīgais varētu piedzīvot izdegšanu vai ka
palīdzības saņēmējs var nesaņemt atbilstošu
nepieciešamo palīdzību pastāvošo komunikācijas
barjeru dēļ. Šīs vadlīnijas apmācību programmai
ir paredzētas jebkuras kustības brīvprātīgo
kapacitātes stiprināšanai attiecībā uz viņu
komunikācijas prasmēm, lai viņi varētu parūpēties
par sevi un ievērot pārbaudītu praksi, kas
padara sadarbību ar neaizsargātām personām
efektīvu, neradot apgrūtinājumu nevienai no
komunikācijā iesaistītajām pusēm. Ir radusies arī
nepieciešamība iekļaut komunikāciju grupās, jo
reizēm šāda veida barjeras var kļūt par šķērsli
paredzētās palīdzības sniegšanai.
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INGA RUSSU
Psiholoģe, profesore un trenere ar specializāciju komunikācijā,
konfliktu pārvaldībā un ģimenes dinamikā. Viņa 12 gadus ir
strādājusi par pasniedzēju Moldovas Valsts universitātes Praktiskās
psiholoģijas nodaļā, pasniedzot kursus: psihoterapijas pamati,
konfliktoloģija, skolas psiholoģiskie pakalpojumi, ģimenes psiholoģija
un attīstības psiholoģija. Viņa ir vadījusi apmācības vairāk nekā
1600 stundu garumā par dažādām tēmām un ir palīdzējusi veidot
dažādu NVO un uzņēmumu organizācijas kultūru. Papildus tam, Inga
ir strādājusi ar valsts iestādēm un respektablām starptautiskajām
organizācijām, piemēram, ANO sievietēm. Viņa ir viena no
speciālistiem, kas izstrādāja vadlīnijas par apzinātu vecāku lomas
pildīšanu tēviem Moldovā.

POSMI

1. Ievads un kompetences novērtējums: 1. diena
2. Tiešsaistes kurss atbilstoši individuālam
apguves tempam: 4–7 stundas
3. Praktiskās apmācības: 1 + darbsemināri

IESAISTĪTIE
EKSPERTI

JONS BRINZILA
Kopienas mediators MS Diaconia. Jons darbojas kā mediators
jauniešu grupās Moldovas lauku rajonos. Viņš strādā ar vietējiem
jauniešiem, kamēr viņi vēl mācās skolā, lai palīdzētu viņiem
neaizrauties ar neracionālām iniciatīvām un īstenot savās
vietējās kopienās nozīmīgus projektus. Viņam ir bakalaura grāds
starptautiskajās attiecībās (ASV/ AK akreditācija), un viņš vēlas
pilnveidot savu izpratni, kā sociālās pārmaiņas var veikt atbildīgi
un ētiski. Par izšķiroši nozīmīgu savai karjerai Jons ir uzskatījis
meditāciju un šobrīd apgūst mācību kursu, lai pats kļūtu par treneri.
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I posms
Tiešsaistes/ fiziska tikšanās
LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU KOMENTĀRI

15 min

Sasveicināšanās
Apmācību
programmas
uzsākšana

Iepazīstināšana ar moderatoru, iepazīstināšana ar visiem.

Kāds ir jūsu vārds?
Ko jūs darāt kā
brīvprātīgais?
Kāpēc piedalāties šajās
mācībās?
Ko es varu dot šīm
mācībām?
Kādas ir manas bailes?
Kas es esmu?

Pirmā diena ir paredzēta
barjeras starp apmācību
vadītāju un dalībniekiem
likvidēšanai. Apmācību
vadītājs mēģinās iepazīt
brīvprātīgos un izprast viņu
komunikācijas uzvedību.

Iepazīstināšana ar darba kārtību, mērķi, ilgumu un noteikumiem
Īsa aptauja, lai novērtētu sākotnējo komunikācijas kompetenci.

45 min

I Komunikācija ir
subjektīva, tā nāk
no personas
– mēs visi esam
vienādi*

Reflektīva pieeja, lai parādītu dalībnieku uztveres spēku, lai
pierādītu vienu no negatīvākajām iezīmēm. Pēc tās izskaidrošanas
visiem tiek sniegtas norādes, lai padomātu par situācijām, kad viņu
uztvertā negatīvā īpašība ir neapšaubāmi devusi viņiem ieguvumu.
Ar šo vingrinājumu mēģinām raksturot parādību, kas notiek ar mūsu
smadzenēm, sastopoties ar izaicinājumu aplūkot to pašu elementu
no atšķirīgām perspektīvām, un to, kā tas rada iespējas izmainīt
uzvedību.

Kāpēc cilvēkiem
vispār nepieciešama
komunikācija?
Ko jūs novērtējat
attiecībās?

Attiecības = Komunikācija
Attiecību vajadzības
1. Nepieciešamība izteikties.
2. Nepieciešamība tikt saprastam.
3. Nepieciešamība saņemt atzinību.
4. Nepieciešamība tikt novērtētam.
5. Nepieciešamība ietekmēt.
6. Nepieciešamība izjust tuvību.
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I posms
Tiešsaistes/ fiziska tikšanās
LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

45 min

II Mainiet sevi, Manas emocijas un jūsu emocijas
tad varat cerēt
Diskusijas par emocijām un to lomu mūsu uzvedībā un lēmumu
mainīt citus
pieņemšanā. Noteiktai emocijai var būt atšķirīga ietekme uz dažādiem
cilvēkiem, ir svarīgi izprast atšķirību, pazīstot sevi un pazīstot otru.

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU
KOMENTĀRI

Kas veido starppersonu komunikāciju?

Emocijas un smadzenes:
izdzīvošanas smadzenes (primitīvās);
emocionālās smadzenes (limbiskās);
racionālās smadzenes (garoza).
Laipnu vārdu neparastais spēks.
15 min

KAFIJAS PAUZE

45 min

III
Komunikācijas
barjeras

Komunikācijas barjeru veidi: personiskās, fiziskās, sociālās, kultūras,
semantiskās, psiholoģiskās u.c.
Ziņas ceļš
Katrs cilvēks saņem un interpretē informāciju atbilstoši savam domāšanas
satvaram. Kad kāds sūta kādam ziņu, tad ziņa tiek kodēta informācijā
kopīgi zināmā valodā, nodota saņēmējam, kam nepieciešams atkodēt šo
informāciju saskaņā ar savu domāšanas satvaru.
Ziņas skatījumi:
1.
Ko paredzēts komunicēt.
2.
Kas faktiski tiek pateikts.
3.
Kas tiek saprasts.
4.
Kas tiek iegaumēts.
5.
Kas tiek pieņemts.
6.
Kas tiek uztverts kā paredzētā ziņa.

Kādas ir izplatītākās komunikācijas
barjeras jūsu valstī kopumā?
Kādas ir dažas no komunikācijas
barjerām, sazinoties ar palīdzības
saņēmējiem?
Cik labi jums ir zināmi komunikācijas
procesi?
Vai jūs atbildat uz to, kas tiek teikts,
kas tiek saprasts, vai uz paredzēto
ziņu?
Kā jūs zināt, kāda ir atšķirība starp
paredzēto ziņu un uztverto ziņu?
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I posms
Tiešsaistes/ fiziska tikšanās
LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

30 min

IV Pašizpratnes Paplašināt realitātes uztveri
paplašināšana
Mainiet sevi, lai varat mainīt citus
		
		
		

15 min

Tiešsaistes
komunikāciju
prasmju kursa
ievads

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU KOMENTĀRI

Kas ir pašizpratne?
Vai tā ir vienmēr vienāda?
Vai maināt citus, vai viņi
mainās patstāvīgi?

Izpratnes prakse.
Elpošanas vingrinājumi.
Sēdēšana klusumā.

Palīdzēt visiem reģistrēties un pieteikties un izskaidrot
kursa moduļus.

Kurss ir paredzēts, lai sniegtu pamata
informāciju par komunikāciju prasmēm.
Kursa noslēgumā brīvprātīgie būs labāk
sagatavoti intensīvākajai apmācību
praktiskajai daļai.
Kursā būtu netiešs novērtēšanas
komponents, lai novērtētu progresu
starp apmācību programmas posmiem.
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II POSMS
Tiešsaistes kurss 4–8 stundas
Denumirea acivității
1. modulis
2. modulis
3. modulis
4. modulis
5. modulis
6. modulis
7. modulis
8. modulis
9. modulis
10. modulis
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Conținut
Pārskats par komunikācijas prasmēm sociālajā darbā
Attiecību veidošana un uzturēšana
Informācijas sniegšana un skaidrošana
Informācijas apkopošana
Komunikācijas barjeras
Konkrētas komunikācijas vajadzības
Komunikācija izaicinošās situācijās
Spēļu un kreatīvās mākslas izmantošana, lai komunicētu ar bērniem un jauniešiem
Komunikācija ar darbību un citiem komunikācijas līdzekļiem
Komunikācija, ņemot vērā kultūras un sociālās atšķirības
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III POSMS
Praktiskā pieredze
LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

15 min

Sasveicināšanās

Parādīt anonīmus kursa vērtējuma rezultātus.

Kāds ir jūsu vārds?
Ko jūs darāt kā
brīvprātīgais?
Kāpēc piedalāties šajās
mācībās?
Ko es varu dot šīm
mācībām?
Kādas ir manas bailes?
Kāds stāsta kaut ko,
ko jūs jau zināt, vai jūs
pārtraucat viņu?

Izskaidrot darba kārtību, apjomu un ilgumu.

60 min

I Aktīva klausīšanās Klausīties! Klausīties! Klausīties!
1. Empātijas vingrinājums, lai iejustos pārtrauktas personas
situācijā. Dalībniekiem tiek dotas 10 minūtes laika, lai uzrakstītu 2
minūšu ilgu runu par kaut ko, par ko viņi vēlas runāt, un tad cilvēkus
sadala grupās, kur viņiem ir iespēja skaļi to nolasīt, bet pārējie
grupas dalībnieki, saņemot skaidrus norādījumus, pārtrauks runu
kritiski svarīgos brīžos.
Paredzēt laiku konstruktīvai atgriezeniskajai saitei un diskusijai par
to, kā katrs jutās vingrinājuma laikā – gan kā runātājs, gan kā runas
pārtraucējs.
2. Praktisks vingrinājums, lai atturētos no pārtraukšanas.
Dalībniekus sadala pa pāriem, un vienam no pāra iedod sagatavotu
tekstu, lai runātu par kaut ko šķietami nesvarīgu, bet otram ir
konkrēta svarīga ziņa, kas jānodod policijai, turklāt darot to
cieņpilnā veidā.

PAPILDU KOMENTĀRI

Ko darāt, ja kāds citu pēc
citas pieļauj gramatiskas
kļūdas?
Jūsu pārinieks jūs
pārtrauc, vai jūs darīsiet
tāpat?
Kādas ir sajūtas, kad jums
ir liegta iespēja izteikt jūsu
domas?
Cik viegli var izvairīties no
pārtraukšanas?

Satura rādītājs
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III POSMS
Praktiskā pieredze
LAIKS

DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

90 min

II Paraverbālā
valoda
starppersonu
komunikācijā

Šo sadaļu aizpilda praktiski vingrinājumi, kur
katru paraverbālās komunikācijas elementu
pārbauda ar jaunām tehnikām.
Pareizā toņa izmantošana. Emocijas
piešķiršana ziņai palīdz otram izprast, ko
vēlaties pateikt.
1. Pieskaņot toni atbilstoši sajūtām, kas
pievienotas ziņai. 2. Atcerēties iesildīt savas
balssaites un muskuļus. 3. Praktizēt dziļo
elpošanu, lai padarītu toni dziļāku un siltāku.
Pareizo vārdu izvēle
Pārdomāt ziņas struktūru: tēzes paziņojums,
tēmas teikumi un atbalstošie apgalvojumi.
1.
Pielāgot valodu tam, ko labāk
saprot klausītājs.
2.
Izmantot neitrālus vārdus, lai
neizraisītu sarežģītas emocijas.
3.
Lietot pārliecinošus vārdus, ja
nepieciešams pārliecināt.

GRUPAS JAUTĀJUMI
Temps – ātrums
Pārāk ātra runāšana apgrūtina sarunas
partnerim iespēju saprast.
Pārāk lēna runāšana var likt zaudēt
koncentrēšanos.
- 160–180 vārdi minūtē.
- Runāt ātrāk, ja nepieciešams izteikt
steidzamību, satraukumu vai emocijas.
- Runāt lēnāk, lai uzsvērtu svarīgumu,
nopietnību, jaunu informāciju vai reizēm
apmulsumu.
Ievērojiet, cik skaļi runājat
Paužu aizpildītāji
Paužu aizpildītāji ir nejauši vārdi, skaņas vai
frāzes, ko mēs izsakām (“um,” “er,” “ah”), no
kurām cenšamies izvairīties vai lietot tikai
apzināti, lai panāktu noteiktu ietekmi.

PAPILDU
KOMENTĀRI

Vai jautājāt par sava sarunu biedra
perspektīvām, vajadzībām un vērtībām
pirms savas ziņas pasniegšanas?
Vai esat iesildījis savas balssaites un sejas
muskuļus, lai uzlabotu toni un izteiksmi?
Vai ļaujat balsij atspoguļot savas izjūtas
par teiktā saturu?
Vai esat praktizējis balss augstuma un
ātruma maiņu, lai uzsvērtu galvenos
punktus?

Lietot pauzes
- lai uzsvērtu galvenās ziņas;
- lai apstrādātu informāciju;
- lai sekotu pārejām;
- lai pakavētos pie domas.

15 min

KAFIJAS PAUZE

Satura rādītājs
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III POSMS
Praktiskā pieredze
LAIKS DARBĪBAS
VEIDS

SATURS

GRUPAS JAUTĀJUMI

PAPILDU
KOMENTĀRI

45
min

Lomu spēles uzdevums, lai praktizētu dažādus
līdzjūtīgas komunikācijas elementus

Vai klausāties, lai saprastu vai atbildētu bez saprašanas?

Ir svarīgāk,
KĀ jūs to
pasakāt,
nevis KO jūs
pasakāt.

III Runāt
līdzjūtīgi

Kas ir steiga? Vai pastāv steidzamība?

45
min

30
min

IV.
Pārliecinoša
komunikācija
un atpūta

1.
Koncentrēties uz palīdzības saņēmēju.
2.
Nesteigties reaģēt vai atbildēt pārāk ātri.
3.
Nerunāt sliktu par citiem.
4.
Mēģināt neuztvert to personiski.
5.
Neizdarīt pieņēmumus, labāk jautāt.
6.
Būt patiesam.
Vingrinājumi

Vai ir piemēroti runāt negatīvi par citiem?
Uzdot jautājumus, nebaidīties uzdot pareizos jautājumus.
Vai paliekat patiess pret sevi?

1. Pārliecinoša apstiprinājuma veidošana.
2. Pārliecinoša “nē” veidošana.
3. Pārliecinoša “pieprasīt” veidošana.
4. Pārliecinoša “piedāvāt” veidošana.

Cik svarīgi ir paredzēt pārtraukumus un atpūsties.
15 minūšu snaudieni;
meditācija;
elpošana – atkal;
profesionāls atbalsts
izdegšana.
Apmācību beigas: Atgriezeniskā saite / Sertifikātu izsniegšana

TURPMĀKIE
APSVĒRUMI
Tiešsaistes kurss ir pielāgojams mērķauditorijas
vajadzībām. Norādītais kurss ir brīvi pieejams un
gatavs, lai jebkurš to varētu izmantot.
Komunikācijas prasmju novērtēšana tiek

Satura rādītājs

ierosināta kā līdzeklis, lai pastāvīgi pielāgotu
saturu un materiālus brīvprātīgo vajadzībām un
kompetencēm. Izmērāmas ietekmes novērtēšana
būtu līdzeklis pastāvīgai apmācību programmas
uzlabošanai.

Grupas konsolidācijas nolūkā tiek ierosināts
īstenot komunikāciju apmācību grupas ietvaros.
Skatīt rīku komplektā norādītās rekomendācijas.

Atkarībā no brīvprātīgo vajadzībām var būt
nepieciešamas papildu apmācību dienas.
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ATSAUCES MATERIĀLI:
Tiešsaistes kursa piemērs:
Sociālās aprūpes izcilības institūts
https://www.scie.org.uk/e-learning/
communication-skills
Efektīvas komunikācijas prasmes sociālajiem
darbiniekiem
https://work.chron.com/effectivecommunication-skills-social-workers-7168.html
Pārskats par komunikācijas prasmēm sociālajā
darbā
https://www.scie.org.uk/assets/elearning/
communicationskills/cs01/resource/html/object1/
index.htm
PROTOKOLS: Komunikācijas prasmju apmācība,
lai uzlabotu studentu sociālo darbinieku
komunikācijas spējas: sistemātisks pārskats
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
cl2.1038
Mācību programmas norādes - Komunikācijas
prasmes
https://www.basw.co.uk/system/files/resources/
basw_101013-5_0.pdf

Satura rādītājs

83.

