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KAS IR RED:GLOW? 

Red:GLOW ir tīkls, kas pēta mijiedarbību starp dzimumu, līderību, pilsonību un jaunu 
sieviešu aktivitātēm, attīstot jaunatnes darba labo praksi. 

Red:GLOW sastāv no 7 partner-organizācijām no 6 Eiropas valstīm, kas katra apvieno 
vērienīgu pieredzi jaunu sieviešu atbalstā, tai skaitā migrantes, minoritātes un 
nelabvēlīgu apstākļu skartas sievietes. Red:GLOW angļu valodā nozīmē Dzimums 
(Gender), Līderība (Leadership), Sasniedzamība (Outreach) un Darbs (Work), bet 
“Red” spāņu valodā nozīmē “tīkls”. 

Mūsu pētījums ir atklājis, ka šobrīd neeksistē līdzīgs tīkls Eiropā, kur organizācijas un 
jaunatnes darbinieki strādātu ar jaunām sievietēm, dalītos idejās, mācībās un labajā 
praksē. Finansējums, ko saņēmām no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, 
mums ļauj izpētīt, kā šis tīkls varētu kļūt efektīvs, lai iedrošinātu jaunas sievietes būt 
līderēm un aktīvām pilsonēm.  

Mēs redzam ļoti daudzus konfliktējošus pierādījumus par šo situāciju, cerības, 
sapņus un iespējas jaunām sievietēm Eiropā. Sievietes bieži vien ir veiksmīgākas 
mācībās, tomēr ļoti ātri tiek pārspētas darba tirgū un līderībā, kā piemēram, politikā. 
Dažas migrantu grupas tiek atbalstītas, kamēr citas sastopas ar vairākiem šķēršļiem 
nodarbinātībā un gaida, kad viņu balsis tiks uzklausītas no lēmumu pieņēmēju puses. 

Ar mūsu tīkla palīdzību, mēs aizrautīgi cenšamies noskaidrot, kādi ir galvenie 
izaicinājumi un kā mēs tos varētu pārvarēt. Iespējas nenozīmē vien labu algu un 
tās paaugstinājumu, bet arī tādas vides veidošanu, kur visiem ir iespējas augt un 
attīstīties. Iespējas nenozīmē vien darba iespējas, bet gan cilvēku iesaistīšanu 
ikdienas veidošanā un zināšanas, kā tikt sadzirdētiem kā pilsoņiem. Ko nozīmē 
pilsonība jaunām sievietēm un kā viņas to izpauž? Kā šīs idejas savā starpā 
mijiedarbojas un krustojas? 

Red:GLOW ir tīkls, kas izpētīs mijiedarbību starp dzimumu, līderību visās dzīves 
jomās, jaunu sieviešu sasniedzamību un darba tirgu. Kā mēs varam pārliecināties 
par to, lai katrai jaunai sievietei Eiropā būtu iespēja atrast piepildījumu? Šis ir ļoti 
ambiciozs mērķis un mēs centīsimies pamazām to sasniegt. 
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KĀ ŠĪ ROKASGRĀMATA TIKA SAGATAVOTA 

Vairāk nekā 100 jaunatnes darbinieces tika iesaistītas projekta Red:GLOW 
aktivitātēs visā Eiropā, un viņu zināšanas ir atspoguļotas šajā ziņojumā. Šī ziņojuma 
sagatavošana sākās 2019. gadā, kad tika apspriesti sākotnējie panākumi un 
izaicinājumi. Tas nodrošināja labu pamatu pieredzes ievākšanai, gadījumu izpētei 
un ieteikumu vākšanai no sešām Eiropas valstīm. Sekojoši pēc konsultāciju procesa 
ziņojuma melnraksts tika sagatavots un izplatīts, lai saņemtu atsauksmes no Red: 
GLOW konsorcija. Šajā ziņojumā izmantotie citāti ir no atbildēm kas dotas anketas 
jautājumiem, sanāksmēm un projekta diskusijām gan no jaunatnes darbinieku, gan 
jauno dalībnieku puses. Personu vārdi tika mainīti.  

Šī ziņojuma papildu vērtība ir ieskata, paraugprakses, pārdomu un gadījumu izpēte 
šādās Eiropas nevalstiskajās organizācijās: 

1. Porta Nevia- Fondazione Rui – Itālija 
2. Fundacjia Sursum – Slovēnija 
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Polija (Ziņojuma vadītāji) 
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Latvija 
5. The Baytree Centre – Apvienotā Karaliste 
6. Fundacion Canfranc – Spānija 
7. WONDER Foundation – Apvienotā Karalsite 

IEVADS 

Jaunatnes darbinieki ir cilvēki, kas strādā, lai atbalstītu jauniešus. Viņi var tikt 
apmaksāti vai būt brīvprātīgi. Kā jaunatnes darbinieki, kuri atbalsta jaunas sievietes, 
mēs vienmēr domājam par to, kā viņām dot iespējas un viņas pilnvarot, un palīdzēt 
tām pārvarēt izaicinājumus, lai viņas varētu attīstīties personīgajā un profesionālajā 
dzīvē un darboties kā pilsoņi. Jaunatnes darbiniekiem, kuri piedalījās šī ziņojuma 
sagatavošanā, ir pieredze darbā ar jaunām sievietēm un meitenēm no dažādām 
sociālajām grupām, ieskaitot migrantu, reliģisko un etnisko minoritāšu grupas. Daži 
no jaunatnes darbiniekiem paši ir arī no migrantu vai mazākumtautības grupas.  
Kā jaunatnes darbinieki, kas ir iesaistīti Red: GLOW tīklā, mēs piedāvājam iespējas 
jaunām sievietēm iegūt zināšanas, līderības un pilsonības prasmes. Mēs cenšamies 
iedvesmot vis-cilvēka un starpnozaru pieeju vadībai skolā, darba vietā un aktivitātēs, 
kuras jaunās sievietes veic brīvajā laikā. Neformālajai un neoficiālajai izglītībai 
bija īpaša vērtība visās “Red: GLOW” konsorcija vadītajās aktivitātēs, jo mēs to 
uzskatījām par visefektīvāko mācību veidu, kad runa ir par mīksto prasmju, it īpaši 
vadības un pilsonības prasmju attīstību.  

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir iedvesmot citus jaunatnes darbiniekus un organizācijas, 
kas atbalsta jaunas sievietes, mēs dalāmies ar idejām un pieredzi1, nevis 
norādījumiem. Rokasgrāmatas gaitā atradīsiet jautājumus, par kuriem variet 
padomāt. Uz viņiem visiem nav jāatbild uzreiz vai kādā noteiktā secībā. Mēs ceram, 
ka jūs izmantosiet mūsu pieredzi un saistīsiet to ar savu. Jūs varat to pārdomāt viens 
pats, bet, sagatavojot to, mēs esam secinājuši, ka laika pavadīšana šo jautājumu 
apspriešanā ar citiem jaunatnes darbiniekiem ar tasi tējas ir lielisks veids, kā mācīties 
vienam no otra un padarīt jūsu darbu iedarbīgāku. Mēs ceram, ka šīs pārdomas kļūs 
par daļu no jūsu personīgās prakses - palīdzēs jums ieraudzīt prasmes, kuras pats 
attīstāt, novērtēt savus pašreizējos sasniegumus un mācīties no izaicinājumiem. 
Darbs ar jaunatni var būt vienādās daļās pacilājošs, nomākts, nogurdinošs un 
priecīgs. Pārdomu atspoguļošana palīdz mums novērtēt to, kāpēc tas ir pūļu vērts, lai 
mēs varētu iedvesmot nākamo jauno sieviešu paaudzi. 

Mācīšanās caur darbu ar jaunatni
Lielāko daļu darba ar jaunatni formāli sauc par neformālo mācīšanās metodi.  
Neformālā izglītība: 
• ir iestrādāta plānotajās darbībās, kas nav tieši veidotas kā tradicionālas mācības 

(attiecībā uz mācību mērķiem, mācību laiku vai mācību atbalstu); 
• nāk ar nodomu no izglītojamā puses; 
• var tikt faktiski apstiprināts un sertificēts; 
• dažreiz tiek raksturota kā daļēji strukturēta mācīšanās (Avots: Cedefop, 2008) 2. 

Tās varētu būt tādas aktivitātes kā strukturētas mentoringa programmas, 
amatniecības vai sporta sesijas vai strukturēta brīvprātīgā darba un vadības 
programmas, piemēram, tās, kuras izstrādātas caur Red:GLOW. Kādas neformālās 
izglītības aktivitātes jūs iekļaujat savos projektos? 

1. Please note that we have changed the names of youth workers and young women
2. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx

ŠĪS ROKASGRĀMATAS 
IZMANTOŠANA  

MĀCĪŠANĀS CAUR 
DARBU AR JAUNATNI 
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Neformālā mācīšanās ir mācīšanās, kas rodas no ikdienas darbībām, kas saistītas 
ar darbu, ģimeni vai brīvo laiku. Tai nav organizēta vai strukturēta mērķa, laika 
vai mācību atbalsta. Šis ir tāds pieredzes veids, no kura mēs parasti aizmirstam, 
ka esam iemācījušies kaut ko svarīgu. Šī iemesla dēļ neformālo mācīšanos sauc 
arī par eksperimentālu vai gadījuma / nejaušu mācīšanos (Avots: Cedefop, 2008). 
Neformālās mācīšanās piemēri ir neformāls mentorings, maltīšu gatavošana kopā, 
rotaļas ārpus telpām vai telpās (piemēram, futbols parkā vai galda spēles), un kā 
piemērs varētu arī ietilpt laiks, kad vecākas meitenes palīdz jaunākām meitenēm 
kaut ko iemācīties pie kafijas tases. Šīs aktivitātes mums daudz iemāca pašiem par 
sevi - mūsu stiprajām un vājajām pusēm. Šīs aktivitātes mums arī iemāca mīkstas 
prasmes. Bieži vien mēs šo mācīšanos uztveram kā pašsaprotamu, un tas nozīmē, 
ka mēs neatbalstām jaunas sievietes veidā, lai redzētu, ka viņas mācās tikai gatavot 
ēdienu vai dalīties ar kafiju, bet gan veidā lai atbalstītu viņu iemaņas plānošanā, 
komunikācijā vai vadībā. Kādas neformālās aktivitātes jūs sekmējat savā darbā ar 
jaunatni? 

Daudzas no jaunajām sievietēm, ar kurām mēs strādājam, nonāks darbā, kas 
vēl neeksistē. Mēs nevaram paredzēt nākotni, bet mēs varam palīdzēt jaunām 
sievietēm attīstīt būtiskās maigās prasmes, kas tām vajadzīgas, lai nākotnē viņas 
spētu pielāgoties. Ikreiz, kad mēs organizējam aktivitātes kopā ar un priekš jaunām 
sievietēm, mēs viņām dodam iespēju attīstīt savas prasmes. Kāpēc tas ir svarīgi? Ātri 
mainīgās darbavietās darba devēji meklē jauniešus ar mīkstām prasmēm. Mīkstās 
prasmes ir svarīgas jaunām sievietēm gan darba vietā, gan pilsonības jomā, lai spētu 
pielāgoties izmaiņām darba tirgū un sabiedrībā.  

Darbs ar jaunatni var palīdzēt jauniešiem attīstīt mīkstās iemaņas, tai skaitā:  

• Laika plānošana 
• Stresa vadība 
• Komunikācijas prasmes 
• Emocionālā inteliģence 
• Lēmumu pieņemšana 
• Integritāte un sevis izzināšana 
• Spēja ieviest jaunus ieradumus 

Atšķirībā no cietajām prasmēm, piemēram, kodēšanas, santehnikas vai friziera 
profesija, mīkstās prasmes nav noderīgas tikai noteiktās lomās vai situācijās. Tās ir 
noderīgas katrā darbā un nozarē un mūsu dzīvē kā pilsoņiem, profesionāļiem, kā 
draugiem un ģimenes locekļiem. Tās attiecas gan uz personīgajām kompetencēm, 
piemēram, pārliecību, disciplīnu, pašpārvaldi, gan uz sociālajām kompetencēm, 
piemēram, komandas darbu, komunikāciju, emocionālo intelektu. Mūsu darbs 
parāda, ka mīksto iemaņu attīstīšana ir nepārtraukts process, kas jaunas sievietes 
padara pārliecinātākas par savām spējām. Jaunatnes darbiniekiem ir svarīga loma 
sekmēt katru šī procesa posmu, lai gan tas izskatīsies atšķirīgi atkarībā no dalībnieku 
vecuma un jūsu jaunatnes darba konteksta. 

Mēs arī esam redzējuši, ka jaunas sievietes apgūst šīs prasmes, redzot, ka tās esam 
veidojuši kā jaunatnes darbinieki. Mēs varam būt iedvesmojoši paraugi, un dodot 
viņām iespēju izmantot mūsu piemērus un iedrošinājumus, mēs varam spēlēt 
nozīmīgu lomu mīksto prasmju pilnveidošanas procesā. 

JAUNU SIEVIEŠU 
SAGATAVOŠANA 
NĀKOTNEI 

Jaunām sievietēm ir tik daudz interešu un ambīciju, ka sākumā viņi pat 
nezin, ar ko sākt. Daudzas no jaunajām sievietēm atklāja, ka mērķu 
izvirzīšana un pašrefleksija viņām ir palīdzējusi uzdot sev pareizos 
jautājumus un koncentrēties uz noteiktu mērķi. - Latvija 

 Apskatiet iepriekš redzamo diagrammu. Kā jūs atbalstāt jaunas sievietes katrā no 
šīm četrām jomām? Kas jums šķiet visefektīvākais? Kā jūs iegultat šo procesu savā vai 
savas komandas prasmju attīstībā? 

• Vai esmu sasniedzis savus 
mērķus?

• Kādu progresu esmu guvis? Vai 
tas bija tas, ko es gaidīju? Vai 
esmu sasniedzis?

• Vai esmu ieguvis papildu 
prasmes un kompetences?

• Pierakstot savus sasniegumus, 
lai izstrādātu savu CV.

• Kas ir mīkstās prasmes?
• Kāpēc tos ir svarīgi attīstīt?
• Kādas man ir prasmes?

• Iegūt prasmes, izmantojot 
neformālu un neformālu 
mācīšanos. Tas var notikt, 
izmantojot darbu ar jaunatni, 
skolā, darbā, sociālajās 
situācijās vai ar pilsonības 
aktivitātēm, piemēram, 
brīvprātīgo darbu vai 
politisko iesaistīšanos.

• Ko es vēlos sasniegt 
personīgajā, profesionālajā 
dzīvē un kā pilsonis?

• Kādas prasmes man jāattīsta, 
lai to sasniegtu?

• Kur man sākt? Kā es varu 
iegūt šo pieredzi?

Prakse un 
attīstība

Mērķu 
izvirzīšana

Pārdomāt
Atpazīt 

mīkstās 
prasmes
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JAUNU SIEVIEŠU SAGATAVOŠANA DARBA PASAULEI  

 

“Mēs esam mudinājuši jaunas sievietes sadalīt savas karjeras centienus 
taustāmos, specifiskos un sasniedzamos mērķos. Mēs arī esam viņām 
palīdzējuši saprast, ka mūsu karjera var būt ceļojums uz mūsu sapņu 
darbu un ka sapņu darba atrašana tieši ārpus izglītības, iespējams, nav 
uzreiz sasniedzams. Mēs esam viņiem palīdzējuši plānot savus ceļus 
un atbalstījuši viņus, lai redzētu lielāku ainu - lai saprastu, ka darbs 
zemkvalificētā vai maz apmaksātā darbā varētu būt viens no atspēriena 
punktiem viņu galvenā darba meklējumos. ‘SMARTer’ mērķi ir lielāka 
iespējamība, ka tie tiks sasniegti, kas savukārt vairo pārliecību un 
pašnovērtējumu, kas ir vitāli svarīgi viņu ilgtermiņa sasniegšanai. “ – 
Apvienotā Karaliste 

“We decided to organize a show with the parents and let them know 
what we have done with their children. The result was moving when the 
parents asked us not to stop with the project: they were keen on project 
activities.” – Slovenia

Īstenojot projekta Red: GLOW aktivitātes, mēs uzzinājām, ka ir vairāki faktori, kas 
ietekmē jaunas sievietes ceļā uz labu darbu un karjeras veidošanu. 
Šie ir galvenie šķēršļi darba tirgū, kurus atklājām, ar ko jaunas sievietes sastopas: 
• Neziņa, kādas ir karjeras iespējas un zema degsme 
• Tikai daži profesionālo panākumu piemēri viņu pašu aprindās (ģimenē vai 

sabiedrībā) 
• Trūkst pieeja personiskam un profesionālam atbalstam, karjeras attīstības 

atbalstam un darbaudzināšanas pieejamība viņu ģimenēs, sociālajās aprindās 
un piekļuves sociālajiem darba tīkliem. Tas varētu attiekties uz dzimumu un 
sociālekonomiskajiem faktoriem 

• Slikta viņu pašu prasmju, īpaši mīksto prasmju un spēju atzīšana 
• Zema pārliecība 
• Trūkst mērķu izvirzīšanas spējas, spējas izdarīt izvēli un veikt konkrētus pasākumus 

mērķu sasniegšanai 
• Trūkst saistības ar profesionālo attīstību 
• Izpratnes trūkums par darba meklēšanas un pieteikšanās procesu un potenciālo 

darba devēju cerības 

Atbalsts jaunām sievietēm piekļūt labam darbam nozīmē ne tikai oficiālu padomu 
sniegšanu karjeras jomā, bet arī palīdzību jaunajām sievietēm domāt savādāk 
un redzēt saikni starp viņu pilsonību, prasmju attīstību un darba vietu gan pirms 
nokļūšanas tur, gan darba sākšanas posmā. Kā jaunatnes darbinieki mēs priecājamies 
palīdzēt jaunām sievietēm identificēt viņu spējas un stiprās puses, un mudinām 
viņas atklāt jaunus talantus. Mums patīk iepazīstināt viņas ar jaunām idejām un 
iespējām. Mēs vēlamies paaugstināt jauno sieviešu aspirācijas un palīdzēt viņām gūt 
panākumus, nosakot sasniedzamus mērķus un plānojot, kā tos sasniegt. 

KĀ JAUNATNES 
DARBS NOVĒRŠ ŠOS 
ŠĶĒRŠĻUS

?
??
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IDEJAS SAVA 
JAUNATNES DARBA 
SASAISTĪŠANAI AR 
KARJERAS ATTĪSTĪBU 

Lielākā daļa jauniešu jau no skolas laika un viņu savas ģimenes zina, ka izglītība un 
mācīšanās ir nozīmīga viņu nākotnei. Ir svarīgi atzīmēt, ka viņu neformālās mācīšanās 
un prasmju attīstīšana lielākoties notiks nevis jūsu aktivitātēs, bet gan mājās un 
skolā. Jūsu loma ir svarīga, lai palīdzētu viņām to apzināties. Jums ir arī lieliska iespēja 
iesaistīt vecākus viņu meitu prasmju pilnveidošanas ceļojumā, izprast vēlmes, ko viņi 
vēl meitai un palīdzēt viņiem atbalstīt viņu meitu katrā dzīves jomā. 
Jaunieši un viņu vecāki bieži vien nezina, ka viņu darba devējus interesē ne tikai viņu 
atzīmes. Darba devēji meklē cilvēkus ar maigām prasmēm, kuri ir gatavi mācīties, 
pielāgoties, strādāt kopā ar citiem un uzņemties iniciatīvu. Darba devēji meklē 
cilvēkus ar maigām prasmēm, kas uzskaitītas iepriekšējā sadaļā. 

“Viens no šķēršļiem, ko mūsu dalībniekiem ir visgrūtāk pārvarēt, ir 
stresa vadība laikā, kad ir vairāk darba, piemēram, ceturkšņa eksāmenu 
laikā. Daudzas no viņām ir stipri pakļautas vides spiedienam, jo atzīmes, 
kuras tiks saņemtas skolā tiks ņemtas vērā lai piekļūtu universitātei, un 
tādēļ tiek radīta liela spriedze. Mēs cenšamies veikt personalizēta laika 
izsekošanu īpaši šajos gadalaikos, lai meitenes netiktu pārlieku nomāktas. 
Ja viņas spēj iemācīties pārvaldīt uzlikto spiedienu un savu darba slodzi, 
tas viņām var palīdzēt kļūt profesionālākām. ”- Spānija 

“Mēs redzam, ka tas, kas visvairāk ietekmē jauniešus, ir tas, ka viņi 
paši redz apņēmīgus cilvēkus, kuri patiešām dzīvo, ko viņi dara, nevis 
speciālistus, kuri” vienkārši “komentē viņu zināšanas.” - Spānija  

“Jaunas sievietes bieži vien nezina, ko ievērot, kā atrast sevi, kas ir 
nepareizi vai pareizi. Viņām ir jāiedvesmojas. Vadības programmas laikā 
jaunatnes darbinieki pamanīja, ka jaunām sievietēm likās noderīgi sekot 
to cilvēku sniegtajiem padomiem, ko viņas uzskatīja kā autoritātes. ” - 
Latvija 

“Pat ja kādreiz darba apstākļi vai vide sākumā nešķiet draudzīga, tas 
vienmēr var mainīties, jo to veido cilvēki, kas var mainīties mūsu piemēra 
dēļ - ja mēs nebaidāmies vērsties pret paisumu. Vēl viena ļoti svarīga 
lieta, kas jāmāca jaunām sievietēm – nav vajadzības uztraukties, kad 
citiem cilvēkiem var būt atšķirīgi saziņas stili. Viņiem to nevajadzētu 
uzskatīt par kritiku, bet kā par dažādību un bagātību. ” - Polija 

Dažas no jaunajām sievietēm, ar kurām mēs strādājam, it īpaši no nelabvēlīgas 
vides, var būt mazāk informētas par esošajām iespējām. Daudzām no šīm jaunajām 
sievietēm sev apkārt nav neviena veiksmes parauga. Viņām arī nav pieejams 
padoms par to, kādas karjeras iespējas pastāv, vai tas labi atbilst viņu spējām un 
sasniegtajiem pasākumiem, un kas viņām būs jāveic, lai mērķi sasniegtu. Tā rezultātā 
jaunām sievietēm var potenciāli būt mazāk iespēju iegūt darba pieredzi izvēlētajā 
jomā. 

Jūs varat attīstīt tādas aktivitātes, lai tādā veidā dotu jaunām sievietēm iespēju un 
pārliecību viņu profesionālajā izaugsmē. Šeit ir dažas idejas, kuras mēs uzskatām par 
noderīgām: 

• Daudzas jau veiksmīgas sievietes priecājas par iespēju dot iedvesmu jaunām 
sievietēm un meitenēm. Vai jūs varētu noorganizēt sesiju ar CR (Cilvēku Resursu) 
vecāko vadītāju vai profesionāli, kurš var dalīties personīgās un profesionālās 
attīstības stāstos un dot padomus? Mēs uzskatām, ka dalīšanās ar stāstiem ir 
nozīmīga, jo tā ļāva jaunajām sievietēm visu labāk sasaistīt sevi. 

• Vai jūs zināt kuri ir labākie tiešsaistes karjeras resursi jūsu valstī? Vai jūsu 
saraksts ir atjaunināts? Ir daži lieliski resursi - ne tikai tīmekļa vietnes, bet arī 
‘podkasts’, lietotnes un video kanāli -, kas palīdz jaunām sievietēm izdarīt izvēli 
par viņu izglītību un karjeru, kā arī iesaistīties politikā vai sabiedriskās aktivitātēs. 
Pārdomājiet, vai jūs nekoncentrējaties tikai uz resursiem, kurus jūs paši šajā 

vecumā būtu gribējuši lietot. Lai piekļūtu darbam tirgum ir pieejami daudzi 
ceļi, ieskaitot vasaras programmas, mācekļa prakse, profesionālo apmācību un 
universitātes kursi. Centieties aptvert pēc iespējas vairāk atbalsta punktus. Varbūt 
veikt šo pētījumu un apkopot resursus ir lieliska iespēja pašām jaunajām sievietēm, 
ar kurām strādājat, tādā veidā iepazīstoties ar tām pieejamo iespēju plašumu. 

• Mēs uzskatījām, ka mentorings ir patiešām noderīgs rīks, kas palīdz jaunajām 
sievietēm labāk izprast sevi un tā ir droša telpa, lai apspriestu savas iespējas un 
lūgtu padomu, ja viņas to vēlētos. Nav viena mentoringa modeļa, un palīdzēt var 
tikai tas, ka jaunām sievietēm ir iespēja komunicēt ar vairāk pieredzējušām jaunām 
sievietēm, kuras nesen ir pārdzīvojušas situācijas, kurās varbūt šobrīd atrodas 
viņas pašas. Viņu nedaudz vecāki vienaudži var šķist pielīdzināma savai situācijai un 
padarīt panākumus šķietami reālistiskākus nekā ļoti pieredzējis profesionālis, kurš 
varētu šķist biedējošs. .

• Pārliecinieties, ka visi jūsu mentori, brīvprātīgie un jaunatnes darbinieki zina, ka 
vēlaties, lai viņi palīdzētu jaunajām sievietēm, kas iesaistītas jūsu programmās, lai 
saprastu, ka viņu apgūtās prasmes var viņas atbalstīt, lai viņas kļūtu pievilcīgākas 
darba devējiem. Iekļaujiet prasmes un profesionālo pieredzi diskusijā, kas ir daļa 
no aktivitātēm. Ja jūsu komandā ir brīvprātīgie, viņi, visticamāk, nāk no dažādām 
profesionālajām vidēm un var paplašināt jauno sieviešu profesionālo redzesloku, 
kā arī parādīt saikni starp darbu un pilsonību, jo šie brīvprātīgie lielāko daļu savas 
profesionālās prasmes izmanto dodot iespēju jaunām sievietēm. 

• Jaunieši visbiežāk nevēlas kaut ko apņemties uz ilgstošu laiku. Mēs atklājām, 
ka nākotnes darba devējiem svarīga ir darbinieka spēja apņemties un būt 
neatlaidīgam. Tas palīdzēja jaunām sievietēm saprast tā nozīmi un regulāri 
apmeklēt sesijas. 
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SPĒJA IDVESMOT JAUNAS SIEVIETES KĻŪT PAR AKTĪVĀM 
PILSONĒM 

“Darbs pie izvēlēta projekta ir arī lieliska motivācija, jo jaunās sievietes 
varēja pašas uzņemties atbildību par projektu un izvēlēties sociālu 
problēmu, par kuru viņas patiešām jūtas aizrautīgas. Viņas ļoti izbaudīja 
un novērtēja iespēju vadīt savu projektu kā daļu no vadības programmas. 
Brīvprātīgais darbs viņām visām bija ļoti pozitīva pieredze, kas palīdzēja 
viņām izmantot savas vadības prasmes, kā arī palielināja viņu empātiju. 
Pat tās, kuras sākumā nebija ieinteresēti brīvprātīgajā darbā, atrada 
izdevību, kas patiešām apbalvo, un atzina savu perspektīvu un uzskatu 
maiņu. ” - Lielbritānija 

Ne visi pilsonību redz vienādi un ne visi saprot tās definīciju vienādi. Apspriežot tēmu 
par aktīvo pilsonību, mēs vienojāmies, ka: 

• Aktīvs pilsonis veicina dzīves kvalitāti savā kopienā, iesaistoties gan politiski gan 
nepolitiski, veidojot vienlīdzīgāku un taisnīgāku sabiedrību. 

• Aktīvs pilsonis strādā, lai attīstītu savas zināšanas un prasmes, lai to sasniegtu. 
• Aktīvi pilsoņi meklē iespējas veidot solidaritāti ar citiem, izmantojot oficiālas un 

neformālas aktivitātes.  
• Formālas aktivitātes varētu ietvert strukturētu brīvprātīgo darbu un iesaistīšanos 

kampaņās. 
• Neformālas aktivitātes varētu ietvert atbalstošas vides izveidi organizācijās un 

cilvēku mudināšanu būt iekļaujošiem un dāsniem pret tuvākajā ģimenes un 
sociālajā lokā esošajiem. 

• Apmaksāta darba veikšana ir pilsonības akts, un tas palīdz mums rīkoties, lai savās 
darba vietās izveidotu vienlīdzīgāku un taisnīgāku sabiedrību. 

• Politikā, kas veicina aktīvu pilsonību, būtu jāatzīst šķēršļi , kas stāv starp dzimumu 
līdzdalību. 

.

MAGDAS 
STĀSTS 

Magda uzsāka brīvprātīgo darbu jau viņas studiju sākumā. Viņa ir ļoti talantīga 
un jūtīga meitene. Viņai patīk dejot un rakstīt dzejoļus. Tomēr pirms dažiem 
gadiem viņai tika diagnosticēta anoreksija. Viņai bija grūti pieņemt lēmumus 
un sev uzticēties. Draudzene uzaicināja viņu pievienoties brīvprātīgā darba 
programmai, kurā viņa piedalījās. Viņa uzsāka brīvprātīgo darbu apmeklējot 
vecākus cilvēkus aprūpes namos un lasīja tiem grāmatas, kuri nespēja to darīt 
paši. Viņa teica: 

JAUNAS 

SIEVIETES
AKTĪVS

PILSOŅIEM
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KĀ JAUNATNES 
DARBS VEICINA 
PILSONĪBU 

TIESISKUMA IZJŪTAS 
IESTIPRINĀŠANA 

Darbs ar jaunatni var dot jaunām sievietēm iespēju pieaugt par pilsonēm. Viens 
svarīgs veids ir kalpošanas akta un brīvprātīgā darba veicināšana. Jaunatnes darbs, 
kas ietver brīvprātīgā darba programmas, ļauj jaunām sievietēm iegūt praktisku 
pieredzi, attīstīt prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas aktīvam pilsonim, vienlaikus 
sniedzot ieguldījumu arī viņu kopienā. 

“Mūsu līdzšinējā pieredze, iesaistot jauniešus darbā ar neaizsargātiem 
imigrantiem, parādīja, ka mums pirms tam arī ir labi jāsagatavo jaunie 
brīvprātīgie. Mēs zinājām, ka viņas vēlas palīdzēt cilvēkiem, bet jāņem 
vērā arī tas, ka viņām var būt grūti cīnīties, lai valdītu pār savām 
emocijām, kas viņas saskaras ar citu cilvēku nabadzību un ciešanām, ar 
kurām viņas sastapsies brīvprātīgā darba laikā. Tas bija saistīts ne tikai ar 
sagatavošanos pašiem, bet arī par spēju atbalstīt vienam otru. ” - Itālija 

“Mēs piedāvājām dažus seminārus, lai palīdzētu jaunajām sievietēm 
sagatavoties brīvprātīgajam darbībam. Viena no lietām, kas bija noderīga, 
bija sesiju organizēšana ar šīs jomas profesionāļiem. Mēs aicinājām 
medmāsas un ārstus runāt par to, kā rūpēties par veciem vai slimiem 
cilvēkiem, kad mūsu jaunieši ir izvēlējušies brīvprātīgo darbu kopā ar 
vecāka gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem. Tas ļāva jauniešiem redzēt, 
kā viņu brīvprātīgais darbs var sniegt darba pieredzi un attīstīt prasmes 
arī turpmākajam darbam. ” - Polija 

Jūs varat atrast pilnu rokasgrāmatu strukturētu brīvprātīgā darba programmu 
izstrādei jūsu vietējā kontekstā, ko šeit esam izstrādājuši kā daļu no projekta Red: 
GLOW, taču ir svarīgi sākt domāt par to, kā jūs ļaujat jūsu programmās iesaistītajām 
jaunajām sievietēm veikt brīvprātīgo darbu savās organizācijās. Mums jāsāk modelēt 
aktīvu pilsonību savās organizācijās, ļaujot jauniešiem izpētīt gan savas tiesības, gan 
pienākumus.  

Pilsonība ir dzīva prakse, nevis gadījuma rakstura darbība. Kā jūs visās savās 
aktivitātēs iemiesojat mīlestību pret taisnīgumu un solidaritāti? Kā jūs mēģināt 
novērst šķēršļus piekļuvei bērniem no nelabvēlīgas vides? Piemēram, pavārmākslas 
pasākumos jūs varētu palīdzēt jauniešiem domāt par to, kurš audzēja ēdamo ēdienu 
vai kam ir pieeja pārtikai. Darbībās, kas saistītas ar modi, viņi varēja padomāt 
par ātrās modes sociālo un vides ietekmi un to, kādas ir alternatīvas cilvēkiem ar 
ierobežotu budžetu. Mākslas, dramaturģijas un amatniecības nodarbībās viņi var 

izpētīt paņēmienus un vēsturi, kas ir acīmredzams. Vai jūs varētu uzaicināt migrantu 
kopienas grupu dalīties ar kaut ko no savas kultūras, parādot, ka migrantiem un 
minoritātēm ir prasmes un kultūras, kuras ir vērts izpētīt? 

Maryama ir 23 gadus veca meitene no Marokas, kura ieradās Itālijā, 
lai pabeigtu studijas. Viņa bija no turīgas ģimenes un labprātāk dzīvoja 
dzīvoklī, bet viņas vecāki vēlējās, lai viņa dzīvotu Porta Nevia kopā ar citiem 
universitātes studentiem. 
Sākumā viņai bija ļoti grūti dzīvot sabiedrībā un saprast, ka viņai ir pienākumi, 
kā arī tiesības. Sākumā viņa centās iegūt draugus un kontaktēties ar citiem 
savas grupas studentiem universitātē. 

Pēc dažiem mēnešiem Itālijā viņa izvēlējās piedalīties brīvprātīgā darba 
projektā Red: GLOW un devās brīvprātīgajā darbā uz bēgļu uzņemšanas centru. 
Maryama teica: Centre. Maryam shares: 
“Es uzzināju par milzīgajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras citi cilvēki, kā 
arī par kara un nabadzības situācijām citās valstīs. Brīvprātīgais darbs man 
palīdzēja iziet no savas komforta zonas, sava veida aizsargātās pasaules. Tas 
pavēra plašāk manu redzesloku, kā būt aktīvākam un atbildīgākam pilsonim. 
Es nolēmu savu dzimšanas dienu svinēt bēgļu centrā un tur ballēties kopā ar 
bērniem. Tas ir mainījis to, kā es redzu pasauli ”. 

BŪT SADZIRDĒTAM 

PAPLAŠINOT 
HORIZONTUS 

Svarīga pilsonības sastāvdaļa ir apziņa, ka mums katram ir balss un tiesības tikt 
uzklausītam, kā arī tas, kā izteikt savu viedokli tādā veidā, lai iesaistītu cilvēkus un 
radītu pārmaiņas. Mēs to varam sākt savās organizācijās, modelējot to, mudinot 
jauniešus iesaistīties savu vienaudžu darbību attīstīšanā, vadīšanā un novērtēšanā, 
kā arī sniedzot atgriezenisko saiti organizācijas vadītājiem. 
Mēs atklājām, ka tas viņiem palīdz iegūt pārliecību un ka viņi pēc tam var izmantot 
šīs prasmes lobējot pārmaiņas, sākot ar tiem kas ir varas amatos - politiķiem, 
politikas veidotājiem un ietekmīgiem biznesa kā arī pilsoniskajiem vadītājiem - visā 
pasaulē. Iedrošināt viņus iesaistīties kampaņu veidošanas pasākumos - identificēt 
problēmas vietējās kopienās, izpētīt tos, saprast, kam ir spēks kaut ko mainīt, un pēc 
tam plānot kampaņu - tā ir arī lieliska iespēja iegūt vairākas mīkstās prasmes. Šīs ir 
tās pašas prasmes, kuras viņas var izmantot, lai radītu pārmaiņas vai tiktu uzklausītas 
savā profesionālajā dzīvē, kur tik daudz sieviešu tiek nodotas. Turklāt tas palīdz 
jaunām sievietēm izprast likumā noteiktās darbības, kas skar viņu pašu dzīvi, un 
viņām jābūt pilnvarotām aizstāvēt sevi. 

Brīvprātīgais darbs vairāk nekā ļauj jaunām sievietēm pozitīvi ietekmēt viņu kopienas 
un apgūt prasmes. Brīvprātīgais darbs var arī paplašināt jaunas sievietes redzesloku, 
viņas tīklus un sociālo kapitālu. Izmantojot brīvprātīgo darbu, mums ir iespēja satikt 
dažāda vecuma un sociāla rakstura cilvēkus, mācīties no viņiem un veidot jaunas 
attiecības. Šīs attiecības varētu atbalstīt viņu turpmākajos lēmumus un sniegt 
iespējas tos sasniegt. 

MARYAMAS STĀSTS 

“Brīvprātīgais darbs man palīdzēja mainīt savu skatījumu uz dzīvi un iegūt 
labāku redzējumu par to, kas es esmu un ko vēlos. Man tik ļoti patika 
šī pieredze, kā es brīvprātīgi koordinēju brīvprātīgo aktivitātes Red: 
GLOW jaunākajām meitenēm. Es sagatavoju plakātus, noteicu sanāksmju 
datumus un vadīju citus. Brīvprātīgais darbs man palīdzēja augt iekšēji 
un būt atbildīgākai, jo pirms tam es mēdzu ātri mainīt savas domas un 
meklēju attaisnojumus lai kaut ko nedarītu. Es redzu, ka tagad esmu vairāk 
pašpārliecināta un laimīgāka. ” 
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PĀRDOMAS 

Fatima piedalījās pasākumā Red: GLOW Leadership un Brīvprātīgā darba 
aktivitātes. Viņa bija 15 gadus veca un labi mācījās skolā, taču viņas vecākiem 
bija pārmērīgi aizsardzīgi pār viņu, un viņa iepriekš vēl nekad nebija veikusi 
nekādas pilsonības aktivitātes. Viņa mums stāstija: 

“Es brīvprātīgi darbojos ar bērniem, kuriem draud atstumtība no sabiedrības. 
Tā bija pirmā reize, kad es biju bijusi tik nabadzīgā apkārtnē. Mēs braucām ar 
autobusu, lai tur nokļūtu, un tā bija pirmā reize, kad es izmantoju sabiedrisko 
transportu, jo mani vecāki mani vienmēr bija veduši no vienas vietas uz otru 
ar savu personisko auto. Es biju laimīga, ka esmu izmantojis savus talantus 
un spējas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Mani pārsteidza 
daudzas lietas, ko redzēju savā pilsētā. Tagad es domāju par to, ko studēt 
universitātē, un vēlos pārliecināties, ka varu kaut ko darīt, lai nākotnē 
palīdzētu citiem ”. 

Brīvprātīgā darba rokasgrāmatā ir daudz ideju, kā izstrādāt brīvprātīgā darba 
programmu, kas būtu piemērota jauniešiem, ar kuriem strādājat, un tajā būtu vairāk 
iedvesmas un ideju. 

• Kā jūs iestrādājat pilsonību savās programmās? 
• Vai jūs šobrīd mudināt jaunas sievietes brīvprātīgi iesaistīties jūsu pašu darbībās, 

piemēram, viņu jauno vienaudžu labā? 
• Vai jūs atbalstāt jaunos brīvprātīgos, lai viņi labāk iepazītu viens otru un mācītos 

viens no otra, lai viņi paplašinātu redzesloku ārpus viņu īpašajām brīvprātīgo 
lomām? 

• Kā pārliecināties, ka brīvprātīgais darbs nav vērsts tikai uz jauniešiem, ar kuriem 
strādājam, kuri iegūst prasmes, bet arī uz to, lai pārliecinātos, ka viņu rīcība ir 
patiesi noderīga citiem? 

• Kā jūs atbalstāt jaunos brīvprātīgos pārdomāt viņu brīvprātīgo darbu un iegūtās 
prasmes, lai tos varētu izmantot citās situācijās? 

• Kā jūs dalāties ar jauno sieviešu iespējām piedalīties pilsonības pasākumos, kas 
viņām dotu iespēju iegūt prasmes un paplašināt redzesloku? Tie varētu būt: 
◊ Savu iniciatīvu attīstīšana 
◊ Piekļuve strukturētam brīvprātīgajam darbam 
◊ Kampaņas 
◊ Politiskās aktivitātes 
◊ Debašu programmas 
◊ Tikšanās ar cilvēkiem, kuri ir ietekmīgi 
◊ Profesionālā ētika 
◊ Dalīšanās ar informāciju par sociāliem jautājumiem, piemēram, mūsdienu 

verdzība, taisnīgums vides joma, minoritāšu iekļaušana utt. 
◊ Aicina mazākumtautības pārstāvjus no grupas runāt un parādīt katras personas 

nozīmi jūsu kopienā 

• Kā jūs mudināt ikvienu - brīvprātīgās un jaunās sievietes - izteikties un dalīties 
savās idejās, kā lietas uzlabot? 

• Vai jūs izveidojat sistēmas, kurās jaunieši var atpazīt pilsonību, kas veidota jūsu 
organizācijā, un uzzināt, kā tā darbojas, iespējams, izmantojot jauniešu padomi vai 
ievēlētus amatus? 

• Kā jūs attēlojat pilsonību, lai jaunās sievietes redzētu, ka ir vērts pielikt pūles, 
rosināt pozitīvas pārmaiņas, neatkarīgi no tā, vai tas notiek viņu kopienās, 
darbavietās vai (virs) valsts līmenī? 

FATIMAS STĀSTS  
• Kā jūs dodat iespēju piedalīties tiem, kam ir šķēršļi integrēties, piemēram, 

invalīdiem, cilvēkiem, kuri nerunā labi vietējā valodā, vai tiem, kuriem ir retāka 
pieredze būt sadzirdētiem? Kā jūs modelējat taisnīgumu, lai jaunās sievietes 
redzētu, ka aktīva pilsonība nav tikai dažu privilēģija? 

• Kā jūs varat motivēt jauniešus kā pilsoņus, kad viņi redz situāciju, kas nav godīga 
vai laba, un nav viegli risinājumu? 

“Es apzinos šķēršļus, ar kuriem sievietes saskaras darbā, piemēram, 
stikla griesti, neuzticēšanos savām kompetencēm un atšķirīgu - vairāk 
sadarbojošos un nevis autokrātisku - darba stilu, kas bieži tiek uzskatīts 
par vājuma pazīmi. Tas mani ir radījis degsmi darboties ar jaunām vadības 
tendencēm - vadību, kuras pamatā ir uzticēšanās, drosme, iesaistīšanās, kas 
dod ilgtermiņa rezultātus un neiznīcina cilvēku attiecības.  
“I try to question the stereotypes of leaders that many young women have, 
“Es mēģinu apšaubīt daudzu jauno sieviešu stereotipus par vadītājiem, 
it īpaši tos, kuri studē ekonomiku vai vadību. Strādājot kopā ar viņiem 
programmu sagatavošanā, kļuva skaidrs, ka tiešām ir svarīgi ne tikai 
izstāstīt idejas, bet arī dot padomus un rīkus, un pozitīvus sieviešu - vadītāju 
piemērus. Mūsu valstī šī pieeja joprojām ir diezgan jauna. Mēs pulcējām 
lieliskus oratorus un dalībniekus, kuri spēja izveidot sieviešu tīklu ar 
lieliskiem kontaktiem un daudzveidīgu pieredzi. Pateicoties projektam, 
fantastiskas sievietes ir ar mums sazinājušās un jautājušas par semināriem. 
Kamēr mēs sazinājāmies ar viņām atpakaļ un dalījāmies ar savu redzējumu 
un nepieciešamību palīdzēt jaunām sievietēm kļūt pašpārliecinātākām, viņas 
izteica vēlmi palīdzēt. Daudzi viesi aicināja jauniešus uzturēt kontaktus un 
uzdot vairāk jautājumu. Viens, kurš runāja par personāla atlases procesu, 
piedāvāja palīdzēt tiem, kuri vēlas pārbaudīt vai sagatavot CV. Pēc vienas 
tikšanās viens no dalībniekiem teica: “Tas ir neticami, ka mums netiek 
mācīts, kā pieteikties darbam universitātē”. ”Tas apstiprina, cik svarīgas ir 
šādas praktiskās zināšanas”.  
“Es arī mēģināju mudināt vadības programmas dalībniekus veikt brīvprātīgo 
darbu, tālāk attīstot viņu praktiskās kompetences un iemaņas. Agnieszka 
kļuva par jauno vadītāju un bija iesaistīta pasākumu organizatoriskajā daļā 
un to izvērtēšanā. Viņa man teica: “Tas man palīdzēja izjust atbildības sajūtu 
un novērtēt personiskās attīstības nepieciešamību dažādās jomās. Nekad 
nevar nezināt, kas varētu būt noderīgs. Turklāt projekts ir iespēja meitenēm 
nodibināt jaunas, vērtīgas draudzības, kuras es pamanīju.’ 
“Es uzturētu ļoti interaktīvu semināru formu, tajā pašā laikā izveidojot telpu, 
kurā dalībnieki justos droši un ērti dalīties ar idejās. Jaunām sievietēm 
garlaicīgas būtu lekcijas bez spēlēm vai piemēram videoklipu paraugu 
apskatīšana. Pēc semināriem viņi var jautāt jebko, dalīties ar idejām vai 
problēmām, ar kurām viņas cīnās. 
“Es tik daudz esmu iemācījusies no citiem jaunatnes darbiniekiem no Red: 
GLOW. Tas mani patiešām pamudināja pārdomāt un pārredzēt visu, ko esam 
sasnieguši, kā arī visas nākotnes iespējas ”. 

Gosija ir 40 gadus veca, strādā pilnu laiku bankā, bet vairākus gadus ir 
brīvprātīgais jaunatnes darbinieks Polijas organizācijā “Dziesiątka”. Viņa ir 
mentors un treneris. Šeit viņa stāsta par to, kāpēc viņai ir svarīgi atbalstīt 
jaunas sievietes: 

GOSIAS STĀSTS: KO 
ESMU IEMĀCĪJIES NO 

SAVAS JAUNATNES 
DARBA PIEREDZES 
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TOP PADOMI, LAI IEDROŠINĀTU JAUNAJAS SIEVIETES, 
KĀ LĪDERUS, PILSOŅUS UN PROFESIONĀĻUS 

Mēs vēlētos dalīties ar sešām idejām, kuras, mūsuprāt, ir būtiskas, lai sniegtu darbu 
ar jaunatni, kas dod jaunām sievietēm iespēju. Daži no tiem jums var būt jau liekas 
pazīstami. Tā kā jaunatnes darbinieki strādā ar jaunām sievietēm Ziemeļeiropā, 
Dienvidu, Austrumos un Rietumeiropā ar atšķirīgu kultūru, mēs secinājām, ka visi šie 
padomi būs noderīgi mums visiem, tos var izmantot mūsu pašu situācijās un kultūras 
kontekstā. 

KOPT JAUNY 
SIEVIEŠU VADĪBAS 
SPĒJAS 

JAUNU SIEVIEŠU 
LĪDERĪBAS PRASMJU 
ATTĪSTĪŠANA  

ZOSIAS STĀSTS 

“Jaunieši domā, ka vadīt nozīmē deleģēt, vai būs valdonīgam. Par 
vadītāju var kļūt tikai viena veida cilvēki. Atklāšana, ka visi var būt līderi, 
bija jauna. ” - Polija 

Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, cik bieži vadības programmas tiek pasniegtas 
tādā veidā, kas attur jauniešus no vēlmes vadīt? Kopš pirmā brīža, kad mēs sākam 
sagatavot vadības programmas jaunām sievietēm, mēs varam viņas iesaistīt viņu 
attīstībā un nodrošināšanā. Dodot viņām iespēju redzēt, ka viņu vadību novērtē citi, 
un dot viņām iespēju praktizēt vadības prasmēs, ir svarīgi, lai viņas pašas attīstītu 
šīs prasmes. Lai gan tas var padarīt sagatavošanos laikietilpīgāku, šis ir tas brīdis, 
kad jaunieši faktiski apgūst mīkstās prasmes. Ja jūs paši neticat, ka viņi var dot 
ieguldījumu jūsu projekta efektivitātes uzlabošanā, kā mēs varam sagaidīt, ka darba 
devēji vai citi novērtēs jauno sieviešu maigās prasmes? 

ZOSIA no Varšavas ir gudra un jautra 16 gadus vecs jauniete, kurai patīk 
sarunāties un pavadīt laiku ar apkārtējiem. Viņas ģimene saskaras ar 
ekonomiskām grūtībām, un viņai ne vienmēr ir dotas labas iespējas. Viņa 
mums stāstīja: 

“Ja jūs būtu man teikuši pirms šīs programmas, ka man būtu bijis drosmes 
sarīkot prezentāciju citu priekšā angļu valodā, es nebūtu jums ticējusi! Esmu 
iemācījusies tik daudz instrumentu un padomu, kā būt labākam vadītājam. 
Ir daudz situāciju, kas parāda, ka citas meitenes netic sev. Kad mēs rīkojām 
savas prezentācijas, daži cilvēki, kas veica lieliskas prezentācijas, sevi 
novērtēja vāji, jo viņiem trūka pašpārliecinātības. Bija arī studenti, kuriem 
tas nepaveicās lieliski, bet viņu vērtējums to neatspoguļoja. Šī iespēja ir 
bijusi nozīmīga manas pašas attīstībā, bet nozīmē arī to, ka es varu vadīt 
citus savā skolās. Es ne tikai uzzināju par vadību, bet man bija arī iespēja 
praktizēt vadīšanu un atbalstīt savus draugus. ” 

Piedāvājot Red: GLOW vadību un brīvprātīgās aktivitātes, mēs redzējām, ka dažās 
valstīs līderību parasti māca ar lekciju un aktivitāšu palīdzību, kurās jaunās sievietes 
varēja justies anonīmas un aizmirstas. Viņi varēja pabeigt vadības kursu, nekad 
nesaņemot iespēju attīstīt šīs prasmes. Dažām jaunām sievietēm piemīt prasmes 
un pārliecība, ka viņas vēlas izmēģināt jaunas lietas. Citi, kas piesakās, lai attīstītu 

DOT IESPĒJU
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savas vadības prasmes, to dara tāpēc, ka zina, ka tas viņiem ir izaicinājums. Tādējādi 
mēs redzējām, ka vadības programmām jābūt interaktīvām un jāsniedz katram 
dalībniekam iespēju aktīvi piedalīties un sasniegt savus mērķus. Mēs arī redzējām, ka 
daži cilvēki, piemēram, migranti, kuri nebija pārliecināti par vietējo valodu, saskaras 
ar papildu izaicinājumiem.  
Ir svarīgi atcerēties, ka eksistē dažādi vadības veidi, kā arī ir svarīgi būt uzmanīgiem 
pret dažādiem vadības talanta veidiem, kādi var būt jūsu projekta dalībniekiem. 
Mūsu vadības programma to pēta tālāk un ir pieejami šeit.  

JAUNIEŠU VADĪBAS 
IESPĒJAS 

RADĪT VIDI, KAS 
VEICINA JAUNIEŠU 
VADĪBU 

“Bija ļoti svarīgi iesaistīt dalībniekus praktiskās nodarbībās, ne tikai 
nolasīt tiem lekciju.” - Latvija 

“Katras sesijas beigās mums bija īsa atsauksmju sesija, kurā dalībnieki īsi 
pastāstīja par aktivitāti un dalījās savās pārdomās. Atsauksmju sesijas 
katras lekcijas beigās ļāva mums saprast semināra vērtību, apgūto vai 
saprasto, kā arī kā tā tika saņemta. ” - Latvija

Brīvprātīgais darbs var būt lieliska iespēja praktizēt līdera dotības neatkarīgi no tā, 
vai tas radīs lomu jūsu organizācijā, vai ārpus tās. Tomēr jaunām sievietēm jūsu 
kontekstā var nebūt viegli izveidot saikni starp kalpošanu citiem un vadību, un jums, 
iespējams, būs jāpalīdz viņām to saprast. Izmantojiet piemērus, lai palīdzētu viņām 
redzēt, ka ir daudz dažādu vadības formu un kā svarīga ir pieredze, kāda viņām 
varētu būt kā brīvprātīgajām. Mūsu brīvprātīgo programmas rokasgrāmata palīdz 
jaunatnes darbiniekiem to izdarīt. Vai jūs varat iedomāties kādu jauno vadītāju, kura 
pavadīja nozīmīgu periodu jaunatnes brīvprātīgajā darbā? Vai jūs varat viņu uzaicināt 
dalīties pieredzē ar jaunām sievietēm, kuras šobrīd ir jūsu projektā? 

Mēs atklājām, ka ir vairākas lietas , kas mums palīdzēja radīt dinamisku atmosfēru un 
palīdzēja veicinātu jauniešu vadību: 

“Jaunatnes darbinieki pamanīja, ka dalībnieki vairāk iesaistās aktivitātēs, 
kad nodarbību vada kāds viņu vecuma jaunietis. Jaunām sievietēm šī 
metode ļoti patika. Viņas strādāja ar saviem mentoriem, lai sagatavotu 
viņu prezentācijas. Viņām bija spēcīga nepieciešamība dalīties ar šaubām 
un bažām un lūgt padomu saistībā ar viņu vadības prasmēm. Tā bija 
lieliska iespēja atgriezties pie tā, ko viņas bija iemācījušās no citām 
aktivitātēm, un palīdzēt viņām uzstādīt individuālus mērķus. ” - Latvija 

“Vadības programma tika organizēta, izmantojot strukturētas, tomēr ļoti 
sesijas ar līdzdalību, kas ļāva jaunajām sievietēm uzzināt un padziļināti 
pārrunāt sieviešu vadību un aktīvo pilsonību.” – Apvienotā Karaliste 

PĀRDOMA • Kā jūs iesaistāt jauniešus savu projektu izstrādē un realizēšanā? 
◊ Kā jūs dodat jaunām sievietēm iespēju izvēlēties aktivitātes, kas viņām vislabāk 

palīdzētu mācīties un augt? 
◊ Kādi ir izaicinājumi ar kuriem jūs sastopaties to darot? 
◊ Kā jūs dodat jaunām sievietēm iespēju pašām vadīt sesijas un šādā veidā attīstīt 

savas līdera dotības? 
◊ Kā jūs viņām dodat iespēju mācīt vienai otru un vadīt aktivitātes ar vienaudžiem 

un jaunākām meitenēm? 
◊ Vai jūsu vadības komandā vai padomē ir jaunieši? 

• Kā jūs nodrošināt, ka katra jūsu aktivitāšu dalībniece tiek uzklausīta un ka viņai ir 
iespēja aktīvi piedalīties?How do you listen to young people and take on board 
their views? 
◊ Kā jūs uzklausāt jauniešus un kā jūs ņemat vērā viņu viedokli? 
◊ Kā jūs sniedzat jauniešiem iespēju dalīties ar atsauksmēm par jūsu darbību? 
◊ Kā jūs pārliecināties, ka katra balss tiek sadzirdēta, pat tiem, kuriem nav lielas 

pārliecības vai tos kuriem ir sliktas valodas zināšanas? 
◊ Kā jūs dodat jaunām sievietēm iespēju dalīties ar šaubām un bažām vidē, kurā 

viņām šķiet, ka viņas var runāt brīvi un bez sprieduma? 
◊ Kā jūs paši viņas redzat, ka viņām ir kāds noderīgs ieguldījums un ka viņu 

zināšanas un pieredze ir vērtīgas? 
◊ Kā jūs izmantojat viņu atsauksmes? Vai jūs pārliecinieties, ka sekojat līdzi tam, lai 

jūsu aktivitātes uzlabotos? 

• Iesaistiet jaunas sievietes visos projekta aspektos, sākot no projekta attīstības līdz 
rezultātu piegādei un novērtēšanai. Pārliecinieties, ka viņām ir nepieciešamais 
atbalsts, lai to izdarītu. 

• Pārliecinieties, ka aktivitātes ir pielāgotas un interaktīvas - nevis formālas vai 
līdzīgas skolas veida mācībām. 

• Iesaistiet dažāda vecuma sievietes ar atšķirīgu vadības pieredzi, lai jaunās sievietes 
varētu uzdot viņām jautājumus. 

• Pārliecinieties, ka jaunietes var dot savas atsauksmes. Tas viņām ļauj konstruktīvi 
izteikt savas domas un vairo viņu uzticību. 
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IZVEIDO TELPU IEDROŠINĀJUMAM, KUR MEITENE JŪTAS 
PĀRLIECINĀTA 

“Vispirms izveidojiet atmosfēru, kurā visi dalībnieki jūtas droši un 
atbalstīti. Neaizmirstiet par atsauksmju sesijām tik bieži, cik tas ir 
nepieciešams: visas jaunās sievietes grib būt sadzirdētas un viņas vēlas 
dalīties savās idejās, bailēs, šaubās un sapņos. ” - Latvija 

“Jaunās sievietes pašas atzina, ka ledus laušanas aktivitātes viņām 
palīdzēja justies ērtāk vadības programmas laikā, lai vairāk koncentrētos 
uz uzdevumiem un mērķiem, nevis ideju, kā es izskatīšos citu jauno 
sieviešu acīs.” - Latvija 

Viena no lietām, ko saprata mūsu jaunatnes darbinieki, bija tā, ka jaunās sievietes 
“tērējot laiku” iemācās tikpat daudz, cik mācās programmētās aktivitātēs. 
“Neformālā” mācīšanās ir veids, kurā viņas var dabiski diskutēt. Ir vērts budžetā veltīt 
laiku un naudu lietām, kuras jūsu kultūrā liek cilvēkiem justies gaidītiem. Dažreiz tā 
būs cepumu bļoda un tējas tasīte, dažreiz izejot uz kafejnīcu. 

Bieži vien jaunas sievietes, kuras pievienojas jūsu programmām, nepazīs ne jūs, ne 
viena otru. Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz laika, lai visi justos komfortabli. Kas 
katrai no viņām (ņemot vērā viņu iepriekšējo situāciju un dzīves apstākļus) palīdzētu 
justies kā projekta dalībniekam? Vēl labāk, jūs varat dot jauniešiem atbildību attīstīt 
un vadīt šīs spēles pašiem, vai arī dot viņiem atbildību sagādāt cepumus un pārvaldīt 
atspirdzinājuma budžetu? 

Kad tiek veikts novērtējums (gan formāli, gan kā tērzēšana koridoros) pārbaudiet, 
vai jaunietes tiešām jūtas iekļautas. Vai visas ir runājušas šajā sesijā? Vai ir iekļaujoša 
dinamika vai veidojas sakari? Kā jūs to risinātu? 

“Ierodoties Itālijā, man bija grūti atrast saikni ar cilvēkiem. Lai arī diezgan 
ātri iemācījos itāļu valodu, man bija grūti iegūt draugus gan universitātē, gan 
dzīvesvietā. Man paveicās, jo Romā satiku dažus citus afrikāņus, ar kuriem 
man bija vieglāk atrast sakni. Tomēr, tā kā manā kursā man nebija draugu, 
man bija grūtības, lai sagatavotos eksāmeniem. 
“Es nolēmu izmēģināt vadības aktivitātes Porta Nevia. Viņi lika man saprast, 
ka, ja man ir vajadzīga palīdzība, man tā ir jālūdz. Es ieguvu pārliecību un 

ANALIAS STĀSTS Anālijai ir 24 gadi un viņa ir no Angolas. Viņai tika piešķirta stipendija un viņa 
ieradās studēt Romā. Kad mēs ar viņu tikāmies, viņa bija pēdējā studiju gadā 
un izvēlējās dzīvot Porta Nevia studentu rezidencē, kur viņa piedalījās Red: 
GLOW vadības un brīvprātīgā darba programmās. Viņa mums stāstīja: 

sāku mazliet dalīties ar savu viedokli. Iepriekš par mīkstajām prasmēm es īsti 
nebiju dzirdējusi. Es sapratu, ka man ir jāattīsta prasmes komandas darbā 
un savas komunikācijas prasmes ar Itālijas vienaudžiem, un es arī uzņēmos 
atbildību par dažu grupas aktivitāšu koordinēšanu. 
“Es jūtos motivētāka pabeigt universitāti un sameklēt darbu, tagad man ir 
skaidrāks priekšstats par manām stiprajām pusēm un arī par nepilnībām 
manās prasmēs, kuras man jānovērš. Uzticības pieaugums ir palīdzējis man 
sazināties ar cilvēkiem, kuri neizprot manu kultūru un kuriem, iespējams, ir 
negatīvs skatījums uz afrikāņiem. Es zinu, ka viņu aizspriedumi rodas tāpēc, 
ka viņi nav ieguvuši pietiekamu informāciju un pieredzi, nevis tāpēc, ka ar 
mani kaut kas nav kārtībā. Es lepojos ar savu kultūru un to, kas es esmu, bet 
es arī apzinos skaistās lietas, kas ir itāļu kultūrā. ” 

PĀRDOMAS • Vai jūs zināt, ko projekta dalībniekiem nozīmē “droša telpa”? 
• Kā jūs pārliecināties, ka “budžeta tērēšanas” pasākumi, kas jauniešiem liek justies 

gaidītiem, tiek iekļauti jūsu budžetā un sesiju plānos? 
• Kā jūs palīdzat jauniešiem pārvarēt viņu aizspriedumus pret minoritātēm un citām 

atstumtām grupām? 
• Kliķes un huligānisms ir izplatīti jaunu sieviešu grupās, bet ir ienaidnieki, videi kur 

jūs vēlaties iedrošināt jaunas sievietes. Ko jūs darāt, lai tos novērstu un kā tos 
novērst, ja tādas situācijas rodas? 
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ATPAZĪT TO, KA KATRS PLAUKST CITĀDĀKĀ VEIDĀ 

“Kad jaunās sievietes ieguva lielāku pārliecību par sevi, viņām bija 
vieglāk izvirzīt uz priekšu savus mērķus un radīt augstākus mērķus. Es 
ieteiktu citiem jaunatnes darbiniekiem savā darbā izmantot metodiku un 
paņēmienus, kas uzlabo cilvēka pašnovērtējumu, pašpārliecinātību. Cik 
bieži vien iespējams, sniedziet pozitīvas atsauksmes un iedrošinājumu 
jaunām sievietēm. ” - Latvija 

“Es sapratu, ka es un mani draugi visi esam tik paškritiski. Mēs vienmēr 
domājam par savām vājībām, nevis par stiprajām pusēm. Red: GLOW 
darbnīcā Romā es sapratu, ka mums katram ir jāatgādina viens otram 
tie brīži kad viss izdodas, jo bieži mēs atceramies tikai tos laikus, kad tiek 
ciestas neveiksmes. Es mēģināšu draugiem biežāk atgādināt to, ka viņiem 
ir daudz talantu. Dažreiz mēs tik labi apzināmies to, kas mums nav, bet 
pat nedomājam par pieteikšanos darbiem un programmām. Ja mums pat 
ir pārāk bail pieteikties universitātē, kā mēs veidosim pasauli par labāku 
vietu? ” – Ana, Spānija 

Mūsu jaunatnes darbinieki uzskatīja, ka ir svarīgi pavadīt laiku kopā ar katru jauno 
sievieti projekta sākumā. Izpratne par viņu pašapziņas līmeni bija ļoti svarīga, jo uz 
tā balstās spēja attīstīt prasmes un talantus, kā arī viņām pašām izpratne par savām 
stiprajām pusēm un sasniegumiem. Pašapziņas trūkums var pilnīgi aizsegt jaunas 
sievietes spēju redzēt savu potenciālu. Mēs vienmēr cenšamies atcerēties, ka jaunas 
sievietes uz mums skatās kā uz jaunatnes darbiniekiem, lai justos pieņemtas un 
iedrošinātas. 

Kā jaunatnes darbinieki mēs zinām, ka ir dabiski sazināties vairāk ar vieniem 
jauniešiem nekā citiem. Īpaši viegli ir sazināties ar jauniešiem no līdzīgas izcelsmes un 
tāpēc izslēgt meitenes ar atšķirīgu pieredzi. Citi jaunieši var pievērst mūsu uzmanību 
atkal citos veidos. Ja mēs regulāri par to nedomājam, mēs neapzināti varam pielikt 
vairāk pūļu atbalstot savus “favorītus” vai tos, kuri ir visskaļākie un atstāt novārtā 
citu vajadzības.. 

ABIJAS STĀSTS Brīvprātīgā darba projekta sākumā Abija nelabprāt iesaistījās brīvprātīgajā 
darbā. Viņai bija aizņemta skolā un veltīja daudz laika mācībām, jo viņa tiecās 
pēc A līmeņa. Mājās viņa bija arī aprūpētāja māsai kurai ir invaliditātē. Līdz ar 
to viņai bija grūti saprast brīvprātīgā darba vērtību. 
Beitrī organizēja grupu veida brīvprātīgā darba dienu veco ļaužu aprūpes namā. 
Abi ieradās uz šo tikšanos, jo viņas draugi bija izlēmuši doties, un viņi visi bija 

• Kā jūs palīdzat jaunajām sievietēm labāk izprast savas vājās un stiprās puses? 
Kā jūs mudināt jaunās sievietes pārdomāt savu raksturu un talantus? Kādus 
paņēmienus jūs veicat, lai dotu jaunām sievietēm iespēju labāk izprast sevi un 
vairot viņu pašpārliecinātību? 

• Kā jūs vērtējat viņu pašapziņu un pašnovērtējumu un vai viņas to uzlabo jūsu 
programmas laikā? 

• Kā jūs domājat par to, vai ieguldāt vienādu laika daudzumu visos dalībniekos, vai 
jūs ieguldāt laiku pēc katrā personā vajadzības, un ne tikai “favorītos”? 

• Kā jūs sniedzat pozitīvas atsauksmes un apliecināt jaunās sievietes? 
• Kā jūs mudināt jaunās sievietes sniegt pozitīvas atsauksmes viena otrai? 
• Vai jūs veicat mentoringu, ja tā, pārliecinieties, ka mentori ir labi apmācīti? 

PĀRDOMAS 

ieinteresēti piedāvātajās bezmaksas pusdienās. Viņa īsti nedomāja, ka viņai 
būtu ko teikt vai ka viņa varētu sazināties ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
Tiklīdz viņa ieradās aprūpes namā, viss viņas izturēšanās veids izmainījās. Viņai 
patika tērzēt ar cilvēkiem, spēlēt spēles, pasniegt maltītes un uzdot jautājumus 
par viņu dzīvi. Dienas beigās viņa negribēja aiziet un kopš tā laika viņa katru 
nedēļu dodas brīvprātīgajā darbā. 
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REDZĒT KĻŪDAS KĀ SVARĪGU IESPĒJU MĀCĪTIES NO TĀM 

“Nākamreiz es meitenēm dotu vairāk darāmā un lielāku atbildību. 
Nebarojiet viņas ar karoti. Lieciet viņām izmēģināt un sniedziet atbalstu, 
kad viņām tas ir nepieciešams. ” - Polija 

“Dažreiz es tik ļoti baidos no neveiksmes, ka es vienkārši nemēģinu. 
Es nokavēju paaugstinājumu darbā, jo nepieteicos. Viena no maniem 
draugiem vienmēr mēģina jaunas lietas. Nesen viņa pieteicās 
maģistrantūras programmā un to nesaņēma. Viņa bija tik apbēdināta, bet 
pēc sarunas ar savu mentoru saprata, ka patiesībā procesa laikā ir daudz 
iemācījusies. Viņai bija trīs kārtas, un no tām viņa bija ieguvusi intervijas 
pieredzi. Viņa bija daudz iemācījusies par šo nozari. Tagad viņa ir vairāk 
informēta par to, kur turpmāk pieteikties. Mani ļoti iespaidoja viņas 
drosme. Man tas jāatceras. ” - Tolu, Lielbritānija 

“Ja meitenēm kaut kas neveicas, mēs runājam par notikušo un 
pārdomājam, kāpēc. Kopā domājam par to, kas bija patiesais iemesls 
tam, ka lietas nogāja greizi, lai viņas no tā mācīties. Tas viņām palīdz, 
jo viņas daudz labāk iepazīst sevi un viena otru un palīdz viena 
otrai apzināties savas stiprās puses, kā arī sniedz ieteikumus, kā gūt 
panākumus nākamreiz. ” - Spānija 

Vai šīs mūsu Polijas kolēģa, jaunatnes darbinieka, pārdomas jums izklausās 
pazīstamas? Mēs zinām, ka, tāpat kā mēs, jūs saprotat, ka dažas no jūsu darbībām 
varēja iedrošināt jaunās sievietes vairāk un citas darbības varēju tikt veiktas labāk. 
Šīs pārdomas arī parāda, ka programmas, kas izstrādātas, lai novērstu jaunu sieviešu 
neveiksmes, liedz tām iespēju mācīties. 

Ļaujt jaunām sievietēm pieļaut kļūdas, ir gudrāk nekā ar karoti dot viņām pareizās 
atbildes. Kļūdu izdarīšanas pieredze, atklāti par to runājot ar mentoru vai projekta 
koordinatoru un izpratne par to, ka kļūdas nav pasaules gals, ir patiesi vērtīga 
turpmāko jauno sieviešu profesionālajā attīstībā un izredzēs uz savu sapņu karjeru. 
Ir arī svarīgi atcerēties, ka mēs to varam izveidot paši. Kad lietas noiet greizi (un 
pastāvīgs jaunatnes darbs ir tāds, ka lietas netiek plānotas!), kā viņas redz mūs 
reaģējam? Ir viegli satraukties vai pat nonākt malā. Bet mēs to varam izmantot 
kā iespēju iesaistīt viņas procesa sākšanā, pārvarēšanā vai riska mazināšanā. Šī 
nodarbība varētu būt daudz vērtīgāka par visu, ko viņas varēja iemācīties jūsu 
plānotajā darbībā. Kad viņu pašu plāni nedarbojas, var šķist, ka ir vieglāk pāriet uz 
citu darbību, taču varētu būt labāk dot viņām iespēju saprast, kas nogāja greizi, un 

pārplānot. Jebkuriem mēģinājumiem gūt panākumus dzīvē ir nepieciešama izturība, 
drosme, neatlaidība un problēmu risināšana. Neveiksme un pārvarēšana attīsta tos 
visus. 

• Kā jūs palīdzat jauniešiem pārdomāt neveiksmes? Vai tas notiek, redzot to, ko viņi 
ir iemācījušies, nevis to, kur viņiem nav veicies? 

• Kā jūs mudināt viņus mēģināt vēlreiz? 
• Kā jūs veidojat vidi, kurā citi jaunieši ir iedrošinoši un atbalstoši, un redzat vērtību 

jaunu lietu izmēģināšanā, nevis nosodot neveiksmes? 
• Kā jūs pats to modelējat, kad ciešat neveiksmes? Un kā nodrošināt, lai jūsu 

aktivitātes jauniešiem ļautu izgāzties un tām tikt pāri? 

PĀRDOMAS 
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NOVIETOT CILVĒKUS PA PRIEŠKU PROCESAM 

“Kā padomu jaunatnes darbiniekiem es teiktu, ka mūsu attiecībās ar 
dalībniekiem ir svarīgi būt ļoti cilvēcīgiem. Attiecību humanizēšanai ir 
galvenā nozīme, lai šāda veida projektiem būtu reāla ietekme, kaut arī 
daudzkārt var šķist, ka ar zvana vai tikšanās laikā tiek pazaudēts laiks un 
ka e-pasta nosūtīšana ir efektīvāka. ” - Spānija 

Laba vadība ir būtiska, lai darbs ar jauniešiem būtu labs. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
mums būtu ieviestas labas procedūras, lai jaunieši un jaunatnes darbinieki būtu 
drošībā. Nepieciešama laba vadība un finansiāla atbildība. Tomēr darbs ar jaunatni 
galvenokārt nav saistīts ar visefektīvāko projektu vadītāju. Jaunatnes darbiniekiem 
jāspēj veidot attiecības un izprast jauno sieviešu vajadzības, īpašās situācijas, 
šaubas, bailes un sapņus - tie visi ir svarīgi faktori, lai izmantotu personīgās attīstības 
potenciālu. Jaunatnes darbiniekiem jābūt labiem klausītājiem. Kā mēs pārliecināmies, 
lai pārliecinātos, ka tas, ko mēs darām, atbilst jauno sieviešu vajadzībām, ar kurām 
mēs strādājam? 

Astoņpadsmit gadus vecā Dace mācās vidusskolā un arī pievēršas vijoles 
apguvei. 

“Līderības programmas laikā pirmais, ko es atklāju, ir tas, ka es varu 
draudzēties ar cilvēkiem, kas ļoti atšķiras no manis. Kad es redzēju, ka visiem 
dalībniekiem ir pilnīgi atšķirīga pieredze, sākumā es biju šokā, bet vēlāk 
kļuvu ļoti tuvs draugs ar pārējām meitenēm. 
“Es sapratu, ka cīnos, kad nav acīmredzamu konflikta risinājumu. Vadības 
programmā es daudz uzzināju par darbu komandā un to, kā būt labiem 
draugiem ar komandas biedriem. Brīvprātīgā projekta laikā es pārvarēju 
kautrību, jo man bija jārunā ar daudziem cilvēkiem. Es arī uzzināju vairāk par 
savām emocijām un to, kā strādāt ar tām grūtā situācijā. 
“Turpinot izaicinājumu atklāt dažādas spējas (izņemot mūziku), esmu 
nolēmusi nākamajā semestrī strādāt par brīvprātīgo kādā no KIB projektiem. 
Vadības programma ir pamudinājusi mani iesaistīties sarunās ar dažādiem 
cilvēkiem un uzdot sev pareizos jautājumus, lai labāk izprast sevi. Es paralēli 
studijām vidusskolā esmu atradusi nepilna laika darbu - strādāju mārketingā 
- vācu informāciju, kas saistīta ar klimata izmaiņām. Es ieguvu pārliecību sākt 
kaut ko jaunu, kas nav saistīts ar mūziku. ” 

DACES STĀSTS 

• Kā mēs uzklausām jauniešus, lai mēs izprastu viņu vajadzības un nodrošinātu, ka 
mūsu jaunatnes darbs viņus apmierina? 

• Vai mēs katru reizi atkārtojam vienas un tās pašas aktivitātes vai pielāgojam tās 
katrai grupai? 

• Kā mēs izvērtējam savu darbu tā, lai nodrošinātu, ka mums ir uz cilvēkiem vērsta 
pieeja? 

• Kā pārliecināties, ka jaunatnes darbinieki mūsu organizācijās jūtas novērtēti? 
• Kā mēs sadalām laiku, lai atvēlētu pietiekami daudz laika, lai uzklausītu citus 

jaunatnes darbiniekus vai jauniešus? 
• Kad laika pietrūkst, kuras aktivitātes es varu pārtraukt? 
• Vai ir veidi, kā likt cilvēkiem justies novērtētiem un uzklausītiem, ko es varu 

izmantot, ja man ir mazāk laika vai man nav budžeta šāda veida aktivitātēm? 

PĀRDOMAS 
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VEIDOT PĀRDOMAS KĀ IERADUMU 

“Mēs iesakām veltīt laiku personiskām un grupu pārdomām. Mēs 
dalāmies un analizējām kopā paveikto. Tātad, mēs apspriežam to, kas 
izdevās labi, kas nogāja greizi un kam vajadzētu būt labākiem. Tādā veidā 
mēs varam redzēt, ko esam sasnieguši ar savu darbu, un tajā pašā laikā 
apzināties, jo ir daudz ko uzlabot. ” - Slovēnija 

“Vislielāko palīdzību brīvprātīgajiem sniedza viņu motivācija un interese. 
Kad viss bija grūti, mentori ir palīdzējuši, un aktivitāšu vadītāji un citi 
komandas locekļi ir iedrošinājuši. Vislielākā palīdzība bija nepieciešama 
periodos, kad zaudēja motivāciju. Svarīgi bija pārdomāt, kāpēc viņas ir 
sākušas šo pieredzi, ko viņas sākotnēji bija vēlējušās sasniegt, un viņu 
virzību uz savu mērķu sasniegšanu. ” - Latvija 

Atsaucoties uz diagrammu 6 lappusē, pārdomas ir svarīga sastāvdaļa, palīdzot 
jaunām sievietēm noteikt prasmes, kuras tām ir, prasmes, kuras viņas vēlas apgūt, un 
izvirzītos mērķus. Ir svarīgi palīdzēt viņiem ieraudzīt apgūtās prasmes un prasmes, 
neatkarīgi no tā, vai tās ir jūsu jauniešu programmās vai citur. Palīdzība jaunajām 
sievietēm labāk izzināt sevi un atpazīt viņu talantus, nevis tikai būt paškritiskai, var 
vairot viņu pašpārliecinātību. Mēs atklājām, ka pārdomu mirkļu iekļaušana mūsu 
aktivitātēs palielināja jauno sieviešu mācīšanos un izpratni, jo viņas varēja saistīt to, 
ko viņas mācījās, ar plašāku kontekstu. Mentoriem var būt arī liela nozīme, palīdzot 
jaunām sievietēm veidot šo ieradumu. 

Tāpat kā katrs labs ieradums, mēs atklājām, ka tas ir vienlīdz svarīgi mums kā 
jaunatnes darbiniekiem un organizācijām. Pārdomājot mūsu pašu mācības, panākumi 
un neveiksmes radīja šī rokasgrāmatu, bet arī palīdzēja mums palielināt sava darba 
ietekmi. Tas mums palīdzēja redzēt, kur mūsu teiktais neatbilst mūsu darītajam. Tas 
arī parāda piemēru, kad jaunas sievietes var redzēt, ka viņu mentori un aktivitāšu 
vadītāji arī mācās, izmēģina jaunas lietas un sāk no jauna, kad lietas nedarbojas. 
Novērtēšana ir būtiska darbā ar jaunatni un ir projektu uzlabošanas sastāvdaļa, bet 
pārdomas ir vairāk nekā momentuzņēmuma sniegšana - tas mums palīdz veidot 
ilgtspējīgus projektus. Pārdomas ļauj mums redzēt, kā mūsu organizācijas varētu 
būt efektīvākas. Tas ļauj mums apzināties mūsu kolēģu prasmes un panākumus un 
piedāvāt atbalstu tur, kur viņiem tas ir nepieciešams. Tas ļauj mums noteikt resursu 
trūkumus un sākt plānot to novēršanu. 

• Kā jūs pārliecināties, ka jaunām sievietēm ir iespējas pārdomāt to, ko viņas apgūst 
jūsu programmās? 

• Kā jūs saņemat atsauksmes un novērtējumu no jaunām sievietēm (un viņu 
vecākiem) un jaunatnes darbiniekiem, kas iesaistīti jūsu projektos? 

• Kā jūs vērtējat savas aktivitātes, kā jūs atspoguļojat saņemtās atsauksmes? 
• Kā jūs mudināt jaunatnes darbiniekus pārdomāt savu personīgo prasmju attīstību? 
• Kā jūs atzīmējat jaunatnes darbinieku sasniegumus un tos apstiprināt? 
• Vai ir kāda kultūras prakse vai tendence, kuru varat izmantot, lai atvieglotu 

pārdomas jūsu organizācijā? Piemēram, tas varētu būt žurnāla uzturēšana, ideju 
apmaiņas pie tējas tases pēc aktivitātes vai mākslas projekts. 

PĀRDOMAS 
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