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Šī politikas pakete ir sagatavota un publicēta kā intelektuālais rezultāts 
Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekta “SLOW Youth Work - 
Supporting Long-term Outcomes With Youth Work” (projekta numurs 
2020-2-LV02-KA205-003357) ietvaros. Projektu īstenoja ContextED 

no Latvijas, Beyond 96 Youth Club no Īrijas un Union for Youth Work no 
Ziemeļmaķedonijas.

Organizācijas vēlas pateikties visiem jaunatnes darbiniekiem un darba 
ar jaunatni atbalstītājiem, kuri laipni veltījasavu laiku politikas paketes 

izstrādei.
Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi auto-
ru uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas 

Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas 

jebkādu izmantošanu
Tulkojums no anglu valodas.
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Jūsu priekšā esošais politikas pasākumu kopums ir viens no intelektuālajiem 
rezultātiem, kas tapis Erasmus+ finansētā projekta “Atbalsts ilgtermiņa re-
zultātiem darbā ar jaunatni” jeb īsāk - “Lēns darbs ar jaunatni” ietvaros, 
ko īstenoja ContextEd no Latvijas, Union for Youth Work Ziemeļmaķedonijā, 
Beyond 96 Youth Club no Īrijas un piecas asociētās partnerorganizācijas, kas 
pārstāv jaunatnes darba jomas profesionāļus, jauniešu interešu aizstāvjus un 
jaunatnes darba pētniekus no attiecīgajām valstīm. Tas ir viņu kopīgā darba 
rezultāts, lai veicinātu ilgtermiņa un iekļaujošu jaunatnes darba politiku un 
praksi ne tikai projekta partnervalstīs, bet arī visā Eiropā.
Projekta mērķis bija veicināt ilgtermiņa un iekļaujošu lēna darba ar jaunatni 
politiku un praksi partnervalstīs un visā Eiropā, uzsākot padziļinātu diskusiju 
un sniedzot atbildes reakciju uz dominējošajām uz rezultātiem orientētajām 
darba ar jaunatni pieejām.

Mērķi bija šādi:Mērķi bija šādi:

apzināt uz rezultātiem orientēta darba ar jaunatni ietekmi, kā arī 
ietekmi uz jauniešu un jaunatnes darba speciālistu pieredzi darbā ar 
jaunatni;
attīstīt un veicināt lēna darba ar jaunatni ideju un praksi, kas vērsta uz 
holistisku, uz jauniešiem orientētu, uz dziļām vērtībām balstītu, ilgter-
miņa domāšanu par darbu ar jaunatni dažādos kontekstos;
atbalstīt darba ar jaunatni speciālistus, lai izstrādātu valodas priekšli-
kumus tam, kā izteikt darba ar jaunatni vērtību, kas pārsniedz kvanti-
tatīvi izsakāmos rādītājus;
sekmēt labāku, uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu 
jaunatnes jomā un veicināt labāku darba ar jaunatni praksi, izplatot 
projekta rezultātus ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm;
uzlabot visu iesaistīto organizāciju spējas jaunatnes interešu aizstāvī-
bas jomā, veidojot jaunas partnerības un alianses.

POLITIKAS DOKUMENTU
PAKETES IEVADS

Šādi īstenots, projekts palīdz stiprināt kvalitāti un inovācijas darbā ar jaunat-
ni, kā arī veicina tā atpazīstamību un popularizē lēnu darbu ar jaunatni kā 
ilgtspējīgu pieeju, kas balstīta uz vērtībām un atbilst jauniešu vajadzībām, 
tādējādi atbalstot daudzveidību un sociālo iekļaušanu.
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ievads par lēnu darbu ar jaunatni;
apsvērumi par to, kas ir jāmaina darba ar jaunatni jomā, jo īpaši tad, 
kad darbs ar jaunatni ir pielāgots jauniešu ar ierobežotām iespējām un 
no marginalizētām grupām vajadzībām un tiesībām, un lai jaunieši
maksimāli izmantotu savu jaunatnes darbā pavadīto laiku;
pārskats par to, kas var veicināt un atbalstīt vēlamās pārmaiņas dažā-
dos nacionālos un Eiropas Savienības kontekstos, un
konkrēti instrumenti, kas piemērojami dažādos kontekstos un kas 
palīdzēs jaunatnes darbiniekiem informēt attiecīgās valsts un Eiropas 
ieinteresētās personas par to, cik svarīgi ir veicināt un atbalstīt lēna
darba ar jaunatni praksi.

Komplektā ir iekļaut i :Komplektā ir iekļaut i :

Ar izstrādātajiem intelektuālajiem rezultātiem un organizētajiem pasākumi-
em jaunatnes darbiniekiem no iesaistītajām valstīm tika sniegts atbalsts, lai 
izprastu un aizstāvētu lēnam darbam ar jaunatni draudzīgu politiku jaunatnes 
jomā, vienlaikus labāk apzinoties, kādas sekas rada lēno un ātro pieeju 
īstenošana, strādājot ar jauniešiem, lai atbalstītu viņu attīstību un līdzdalību.
Šis politikas pasākumu kopums piedāvā iespējamos argumentus un vēstī-
jumus, lai iesaistītos iekļaujošā lēna darba ar jaunatni jautājumu risināšanā 
politikas līmenī. Tas ir paredzēts darba ar jaunatni aizstāvjiem, kuriem mēs 
piedāvājam konkrētas atziņas un rīkus, kas atbalstīs un stiprinās lēna darba 
ar jaunatni interešu aizstāvības darbu vietējā, valsts un Eiropas līmenī. Mūsu 
nolūks ir palīdzēt viņiem aizstāvēt lēna darba ar jaunatni principu iekļauša-
nu jaunatnes darba politikā, sniedzot argumentus, ieteikumus un dažādus 
iedvesmojošus un gatavus lietošanai vizuālus dizainus dažādos formātos, lai 
informētu par lēna darba ar jaunatni nozīmi jaunatnes darba un jaunatnes 
politikas jomās dažādu Eiropas valstu kontekstos.
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Darbs ar jaunatni arvien vairāk tiek formalizēts. Un šajās formālajās struk-
tūrās arvien biežāk izskan aicinājumi piemērot jaunās publiskās pārvaldības 
doktrīnas jaunatnes darba praksē. Līdz ar to no darba ar jaunatni aizvien 
biežāk tiek prasīts pierādīt savu vērtību tādu rezultātu veidā, kas leģitimizētu 
darbam ar jaunatni atvēlētos publiskos resursus (sk., piemēram, Nöjd &amp; 
Siurala pašnovērtējuma un savstarpējā novērtējuma modeli (2018) vai ES ek-
spertu grupas ”Kvalitatīva darba ar jaunatni” ziņojumu (2015)).
Tā kā darbs ar jaunatni kļūst strukturētāks politikas ieviešanas kontekstā, tas 
arvien biežāk tiek izmantots kā politisks instruments. Tas nozīmē, ka darbs ar 
jaunatni arvien biežāk tiek aicināts risināt dziļākas strukturālas problēmas, ar 
kurām saskaras sabiedrība. Darbu ar jaunatni sāk veidot plašākas sabiedrības
(politikas) vajadzības, nevis pašu jauniešu vajadzības, jo īpaši to jauniešu, kuri 
parasti nav iesaistīti darbā ar jaunatni un neformālajā izglītībā. Šķiet, ka pri-
oritātes, tēmas un fokuss strauji mainās, veltot maz laika pārdomām par dar-
ba ar jaunatni pārveidojošo raksturu, izmantotajām pieejām un no tām gūto 
pieredzi.
Viena no sekām ir tāda, ka darbs ar jaunatni kļūst atkarīgs no politikas vei-
dotāju pieprasītajiem intervences pasākumiem, un tā saņemto finansējumu 
tieši ietekmē (ne)spēja sniegt rezultātus. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. 
gadā publicēto ziņojumu “Darbs ar jaunatni: darba ar jaunatni vērtība Eiro-
pas Savienībā” iepriekšējo ekonomisko krīžu laikā 20 ES valstīs valsts līmenī 
tika samazināts valsts budžets darbam ar jaunatni. Ziņojumā arī tika uzsvērta 
pieaugošā plaisa starp darba ar jaunatni mērķi un misiju un sagaidāmajiem re-
zultātiem. Tas, un arī nozares nestabilitāte kopumā, tieši ietekmē profesionāļu
noturēšanu šajā jomā. Arvien nopietnāka problēma, kas saistīta ar darba sa-
drumstalotību un ļoti plašo rezultātu klāstu, kuru sasniegšana tiek gaidīta no 
jaunatnes darbiniekiem, ir liela jaunatnes darbinieku mainība un izdegšana.
Tas ir īpaši satraucoši gadījumos, kad tas noved pie tā, ka samazinās sociālās 
iekļaušanas iespējas, jo tās nevar vieglā veidā dot ātrus un acīmredzamus 
rezultātus. Mūsu mērķis ir veicināt - ilgtermiņa, dziļu, uz vērtībām balstītu, 
pārveidojošu un iekļaujošu lēna darba ar jaunatni politiku un praksi partner-
valstīs un visā Eiropā, uzsākot padziļinātu diskusiju un sniedzot atbildes

JĒDZIENA IZPRATNE

MĒS IESTĀJAMIES?

LĒNS DARBS AR JAUNATNI

PAR KO
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reakciju uz dominējošām uz rezultātiem orientētām, un rīcībpolitikā balstītām 
darba ar jaunatni pieejām. Jaunatnes politikai ir tendence pievērsties īstermiņa 
mērķiem, kas izpaužas Eiropas līmenī, kā arī dalībvalstīs un partnervalstīs, 
tāpēc atbildes reakcija būtu jāizstrādā un jāsniedz arī starpvalstu līmenī.
“Lēns darbs ar jaunatni” ir jēdziens, kurš ir izstrādāta starptautiskā komandā, 
ņemot vērā dažādus piemērus ES un Balkānu valstīs.
Lai gan lēnais darbs ar jaunatni ir jauns jēdziens, mēs - kā šī projekta gal-
venā komanda - esam pie tā strādājuši vairākus gadus, cerot, ka rezultāti, ko 
radījām šī projekta laikā, veicinās sarunu par lēnu darbu ar jaunatni un paliel-
inās tā īstenošanas iespējas, uzlabojot saikni un izpratni starp jauniešiem, 
jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes darba politikas veidotājiem.
Projekta pētījuma rezultāti liecina, ka darbam ar jaunatni, kas var dot vis-
lielāko ieguldījumu sabiedrības labā, ir nepieciešams laiks, dziļums, process, 
nepārtrauktība, ilgtspēja un autonomija. Projekta partneri ir izveidojuši ter-
minu “lēns darbs ar jaunatni”, lai aptvertu šos un citus elementus, kas sīkāk
izpētīti un aprakstīti pētījumā.
Nesen (2021. gadā) Eiropas Komisijas veiktajā pētījumā par darbu ar jaunatni 
ES konstatēts, ka 33 % jaunatnes darbinieku uzskata, ka viņi ir pārāk aizņem-
ti. Tas tika atspoguļots arī šī projekta aptaujā, kas tika veikta ar jaunatnes 
darbiniekiem trīs projekta valstīs - Latvijā, Īrijā un Ziemeļmaķedonijā. 45 % 
respondentu uzskatīja, ka viņu darba temps ir pārāk straujš. 21 % norādīja, ka 
lielāko daļu laika pavada, strādājot ar jauniešiem, un tikai 18 % lielāko daļu 
laika pavada, strādājot ar jauniešiem klātienē. 30 % norādīja, ka pirms pro-
grammas īstenošanas ar jauniešu grupu viņiem nepietiek laika, lai novērtētu 
un izprastu viņu vajadzības.
Papildus tikai ar laika elementu saistītiem aspektiem, projekta secināju-
mi skaidri parāda veidus, kā ātras rīcībpolitikas un programmu prasības un 
ietekme, maina darba ar jaunatni praksi, uzsverot, ka pašreizējā jaunatnes 
politika dod priekšroku ātriem risinājumiem, no kuriem daudzi ir īstermiņa, 
balstīti uz terapiju, vērsti uz indivīdu un novērtēti, izmantojot kvantitatīvus 
“mērīšanas” rīkus. Atzīstot, ka laiks un iedziļināšanās ir svarīgas laba darba 
ar jaunatni prakses iezīmes, projektā tika pieņemts termins “lēns darbs ar 
jaunatni”, lai aprakstītu holistiskus procesus, kuru centrā ir jaunieši un kuru
turpmāko rezultātu pamatā ir pašu jauniešu īstermiņa vajadzības un ilgter-
miņa intereses.
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Uz attiecībām vērsts darbs. Komunikācijas attīstīšana un uzticības veidoša-
na notiek pakāpeniski.

Iekļaujošs, demokrātisks un atvērts. Iesaistot plašu jauniešu grupu, 
atspoguļojot un cildinot vietējās kopienās pastāvošo daudzveidību. Fiziskā 
telpa ir atvērta visiem, radot drošības, integrācijas un piederības sajūtu, 
kurā jaunieši piedalās, jo tā atbilst viņu vajadzībām un interesēm. Iekļau-
jošu, demokrātisku telpu izveide, kurās jaunieši jūtas piederīgi, ir sarežģīts 
darbs, kas prasa neatlaidīgas pūles.

Plānots, bet nenoteikts un pielāgojams; veidots, pastāvīgi sadarbojoties un 
komunicējot jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem, darbu plānojot atbilstoši 
pašu jauniešu vajadzībām un prasībām, vienlaikus esot pietiekami elas-
tīgam, lai sekotu līdzi jaunām tendencēm.

Atsaucīgs; &quot;lēns darbs ar jaunatni&quot; var būt arī - ātrs! Būtībā tas 
nozīmē, ka darbs ar jaunatni var būt spontāns un novirzīties no iepriekš 
noteiktiem un paredzētiem rezultātiem un darba kārtības, lai ātri reaģētu uz 
jaunietim/grupai radušos problēmu un jautājumiem.

Izglītojošs un attīstošs; neformālās izglītības procesi sākas tur, kur jaunieši 
atrodas, bet laika gaitā veicina viņu izaugsmi un attīstību.

Uz grupu balstīts; izglītības process darbojas ar un caur grupām - caur at-
tiecībām starp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī caur attiecībām 
starp jauniešiem grupā, veicinot vienaudžu izglītību.

Sadarbība un ieguldījums; balstās uz partnerībām ar jauniešiem un kopi-
enām, kuru daļa viņi ir, un sistemātiski veido konsolidētas saiknes un inte-
grējas ar citām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem.

Radošs un inovatīvs. Spēj izmēģināt jaunas pieejas; spēj pieļaut kļūdas un 
mācīties no tām, cenšas mācīties no prakses un uzlabot to. Uzlabojumi tiek 
veikti laika gaitā, jaunatnes darbiniekiem reflektējot un uzraugot šos proce-
sus.

Ilgtspējīgs. Jaunatnes darbinieki darbojas kā stabila, uzticama sastāvdaļa 
jauniešu dzīvē, veidojot svarīgas attiecības, kas laika gaitā tiek veidotas un 
uzturētas. Tā neaprobežojas ar īstermiņa intervencēm vai vienreizējām dar-
ba kārtībām.

Kvalificēta un prasīga - prasa, lai praktizējošie darbinieki apgūtu zināšanas, 
prasmes, vērtības un principus, ko pastāvīgi piemēro apzinātā, pārdomātā 
praksē.

Ietekmīga. Šo principu kopējai ietekmei darbībā ir redzama pozitīva ietekme 
uz jauniešu individuālo un kolektīvo dzīvi. Jaunieši jūtas ērti, uzklausīti, 
iedrošināti un pilnvaroti veikt pārmaiņas, kas viņiem ir nepieciešamas viņu 
pašu dzīvē, jaunatnes darbā, viņu kopienās un sabiedrībā.

Analizējot to, ko projekta dalībnieki saprot ar labu darbu ar jaunatni, faktiski 
tiek uzsvērtas “lēnā darba ar jaunatni” iezīmes. Šīs iezīmes un prasības ir 
šādas:
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Kopumā šis principu uzskaitījums atspoguļo darbu ar jaunatni kā dziļu, holis-
tisku, uz jauniešiem vērstu, ilgtermiņa procesu, kura mērķis ir pārveidot jau-
niešu individuālo un sabiedrisko dzīvi.

Strādājot pie dažādu ieinteresēto pušu informēšanas par to, kas ir lēns 
darbs ar jaunatni, jūs varat izmantot šādus video, ko sagatavojuši jaunatnes 

darbinieki no projekta partneru valstīm:

ZIEMEĻMAĶEDONIJAZIEMEĻMAĶEDONIJA

LATVIJALATVIJA

ĪRIJAĪRIJA
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Ja vēlaties izveidot savus videoklipus, lai izplatītu vēstījumu par to, cik svarī-Ja vēlaties izveidot savus videoklipus, lai izplatītu vēstījumu par to, cik svarī-
gi un izdevīgi ir atbalstīt darbu ar jaunatni, varat izmantot šādu scenāriju, ko gi un izdevīgi ir atbalstīt darbu ar jaunatni, varat izmantot šādu scenāriju, ko 

mēs izmantojām, lai sagatavotu iepriekš minētos videoklipus.mēs izmantojām, lai sagatavotu iepriekš minētos videoklipus.

Turklāt varat izmantot arī šādas infografikas un plakātus:Turklāt varat izmantot arī šādas infografikas un plakātus:

SCENĀRIJIS

https://pdfhost.io/edit?doc=2856e0ab-ceea-4da1-aebd-27ee74b33202
https://pdfhost.io/edit?doc=da2c9530-94d0-4c41-9736-bb6f2d102058
https://pdfhost.io/edit?doc=38906df4-df14-4a0d-b682-8ebe80b114d4
https://pdfhost.io/edit?doc=05c5f677-9e34-4d93-b710-a3e81fdc5e3f
https://pdfhost.io/edit?doc=1cc51234-a581-472f-b885-96526e65f735
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Labs jaunatnes darbs ir lēns jaunatnes darbs.

Taču pēdējos gados laiks tiek pazaudēts. Politikas veidotāji piepra-
sa ātrus un īstermiņa risinājumus, kuri negatīvi ietekmē darba ar 
jaunatni praksi.

Ir laiks to mainīt!

Jaunatnes politikā ir jānovērtē laiks un jāatbalsta jaunatnes darba 
integritāte.

Mēs uzskatām, ka jaunatnes politiku vislabāk var īstenot ar jēgpil-
nu dialogu starp jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un politikas 
veidotājiem.

Video scenārijs LATVIEŠU VALODĀVideo scenārijs LATVIEŠU VALODĀ
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2 min video scenārijs, kurā skaidrotas pārmaiņas, ko vēlamies redzēt pašreizē-

jā jaunatnes darba praksē un jaunatnes darba politikas un prakses atbalstīšanā/
plānošanā gan valsts, gan ES kontekstā. Tajā būtu arī jāuzsver, cik svarīgi un izdevī-

gi ir redzēt šīs pārmaiņas.

Mēs ticam darbam ar jaunatni.

Jo mēs saskatām darba ar jaunatni potenciālu atbalstīt un dot 
iespēju jauniešiem attīstītpārliecību, apziņu un prasmes, lai pozitīvi 
mainītu savas dzīves, vidi sev apkārt un sabiedrību kopumā.

Mēs zinām, ka labs darbs ar jaunatni tiek plānots, taču jauniešiem 
iesaistoties, tas reaģē un pielāgojas viņu vajadzībām un interesēm.

Mēs zinām, ka labs darbs ar jaunatni ir izglītojošs un attīstošs, ra-
došs un inovatīvs.

Mēs zinām, ka labs darbs ar jaunatni notiek sadarbojoties ar jau-
niešiem un mijiedarbojoties ar jauniešu apkārtējo vidu, kā arī snied-
zot abpusēju ieguldījumu.

Runātājs 1:Runātājs 1:

Runātājs 1Runātājs 1

Runātājs 1Runātājs 1

Runātājs 2:Runātājs 2:

Runātājs 2Runātājs 2

Runātājs 2Runātājs 2

Runātājs 3:Runātājs 3:

Runātājs 3Runātājs 3

Runātājs 3Runātājs 3

Runātājs 4:Runātājs 4:

Runātājs 4Runātājs 4

Runātājs 4Runātājs 4

Runātājs 5:Runātājs 5:

Runātājs 5Runātājs 5

Runātājs 5Runātājs 5

Taču, lai darbs ar jaunatni sasniegtu šo potenciālu, ir jābūt
noteiktiem priekšnosacījumiem.

Labam darbam ar jaunatni ir nepieciešami resursi.

Labam darbam ar jaunatni ir nepieciešami labi jaunatnes darbinieki.

Labam darbam ar jaunatni ir vajadzīga fiziska telpa, kas ir
iekļaujoša un piedāvā drošību, integrāciju un piederības sajūtu.

Labam darbam ar jaunatni ir vajadzīgs laiks, lai sekmētu 
iedziļināšanos, nepārtrauktību, ilgtspēju un procesu.



12

KAS VARKAS VAR

ŠĪS PĀRMAIŅAS?ŠĪS PĀRMAIŅAS?
VEICINĀT/ATBALSTĪTVEICINĀT/ATBALSTĪT
Visās projekta valstīs tika atzīts, ka jaunatnes sektoram ir jānovērtē un jābūt 
novērtētam, lai ietekmētu turpmāko politiku un “izdarītu spiedienu” uz esošo 
politiku pienācīgu īstenošanu.
Mūsu pētījumā uzsvērts, ka galvenajām ieinteresētajām personām ir jāno-
drošina, lai valdības politikas atbilstu jauniešu interesēm. Tas notiek, veicinot 
jauniešu izpratni par rīcībpolitiku, kā arī radot un atbalstot jauniešu līdzdalības 
veidus, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu politikas veidošanā un attīstībā.
Ieklausīsimies dažos viedokļos un argumentos, ar kuriem dalījās jaunatnes 
darbinieki un aizstāvji, lai uzlabotu darba ar jaunatni fokusu un praksi mūsu 
valstīs. Viņi ierosina lietas, kas jāmaina/jāievieš/jādara dažādām ieinteresētajām 
pusēm, lai lēna darba ar jaunatni prakse kļūtu par realitāti un būtu pieejama 
visiem jauniešiem - jo īpaši tiem, kuriem ir mazāk iespēju - konkrētās valsts, kā 
arī ES kontekstā.

ģenerālsekretārs, Union for Youth Work/ContextED,

ģenerālsekretārs, LEAD - Leaders for Education, Activism and Development

prezidente, Latvijas Jaunatnes padome

ZiemeļmaķedonijaZiemeļmaķedonija

ZiemeļmaķedonijaZiemeļmaķedonija

LatviaLatvia

Dragan AtanasovDragan Atanasov

Ivan JovanovIvan Jovanov

Ilze BergmaneIlze Bergmane
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Šeit mēs dalāmies ar ieteikumiem par to, kas jādara dažādām ieinteresētajām 
pusēm, lai radītu atbalstošu vidi lēnam darbam ar jaunatni ar pārveidojošu 
potenciālu jauniešiem, kopienām un sabiedrībai. Šie ieteikumi var kalpot par 
vadlīnijām turpmākai interešu aizstāvības praksei un politikai, kam jānodrošina
šāda vide.
Mēs iesakām politikas veidotājiem:

Stimulēt darba ar jaunatni kā iedibināta sabiedriskā pakalpojuma attīstī-
bu, kas nodrošina vietējam kontekstam un jauniešu vajadzībām atbil-
stošas darba ar jaunatni programmas. Lai to panāktu, ir nepieciešams 
mērķtiecīgs un ievērojams finansējums darba ar jaunatni pakalpojumu 
sniedzējiem, kas nav atkarīgs no īstermiņa projektiem.
Palielināt ilgtermiņa darbības atbalsta finansējuma pieejamību, kā arī 
darba ar jaunatni pakalpojumu sniedzēju piekļuvi tam, jo īpaši tiem, kas 
strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un nelabvēlīgos rajonos/
kopienās.
Palielināt finansiālo atbalstu ilgtermiņa programmu ar elastīgu saturu 
izstrādei vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.
Pastiprināt darba ar jaunatni prakses un tās ilgtermiņa ietekmes uz-
raudzību un novērtēšanu vietējā/valsts/starptautiskā līmenī (t. i., 5-10 
gadi).
Nodrošināt atbalstu formālajai un neformālajai izglītībai jaunatnes 
darbiniekiem, kuri savā darbā izmantos lēnā darba ar jaunatni pieeju.
Radīt un atvieglot jaunatnes darbiniekiem iespējas specializēties, 
piemēram, piesaistot vairāk specializētu cilvēkresursu vai daloties cil-
vēkresursos administratīvo uzdevumu veikšanai, piemēram, finanšu 
pārskatu sagatavošanai utt.

ĪrijaĪrija

a

b

c

d

e

f

IETEIKUMI LĒNA DARBA ARIETEIKUMI LĒNA DARBA AR
JAUNATNI PRAKSES VEICINĀŠANAIJAUNATNI PRAKSES VEICINĀŠANAI

Mc Garry HendrickMc Garry Hendrick
Beyond 96 Youth Clulcn
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Izveidot rīcībpolitiku, kas nodrošina darba ar jaunatni formālu atzīšanu, 
kā arī veicina tā nozīmes un ietekmes atzīšanu sabiedrībā.
Iekļaut darbu ar jaunatni kā būtisku jaunatnes politikas daļu.
Vairāk uzticēties jaunatnes sektoram, arī attiecībā uz priekšfinansējuma 
likmēm projektos.
Ieguldīt vairāk pūļu novērtēšanā un izvērtēšanā, lai nodrošinātu nepār-
trauktību un ilgtspēju nākamajos ciklos.
Nodrošināt, ka politikas plānošanas dokumenti un to programmas:

iekļauj rādītājus, kas ļauj objektīvi, visaptveroši un vienlaikus arī ilg-
termiņā novērtēt rīcībpolitikas un tās darbības rezultātus, kuri ietekmē 
darba ar jaunatni attīstību valstī/pašvaldībā;
stimulē darba ar jaunatni pakalpojumu sniedzējus un citas iesaistītās 
iestādes saskaņot savu darbu, lai panāktu saskaņotu un ilgtermiņa dar-
ba ar jaunatni attīstības plānošanu un īstenošanu, jo īpaši vietējā un 
reģionālā līmenī;
ir vērsti uz jaunatni, holistiski un patiesi starpnozaru līmenī, vienlai-
kus izvairoties no sadrumstalotības un darba ar jaunatni pamatmērķa 
zaudēšanas. Patiesībā tas nozīmētu, ka, lai gan jaunatnes darbiniekiem 
vajadzētu būt informētiem par pakalpojumiem, kas risina jauniešu tiešās 
vajadzības (piemēram, viņu veselības, nodarbinātības vai apmācību 
situāciju), viņiem joprojām vajadzētu būt spējīgiem īstenot savus darba 
ar jaunatni mērķus;
izvairās no pārāk plaša ierosināto pasākumu un darbību klāsta, jo īpaši 
tad, ja pieejamie resursi ir ierobežoti. Mēģinot aptvert pārāk daudz, sa-
mazinās katra konkrētā pasākuma efektivitāte un jēga;
nodrošina skaidrāku saikni starp attiecīgajiem valsts jaunatnes jomas 
plānošanas dokumentiem un programmām, un vietējā līmeņa dokumen-
tiem un programmām.

g

h
i

j

k

Maynooth Universitāte
ĪrijaĪrija
Oonagh Mc ArdleOonagh Mc Ardle
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Turklāt, mēs iesakām jaunatnes organizācijām, jauniešu centriem, jauniešu Turklāt, mēs iesakām jaunatnes organizācijām, jauniešu centriem, jauniešu 
klubiem un citām struktūrām, kas nodrošina darbu ar jaunatni:klubiem un citām struktūrām, kas nodrošina darbu ar jaunatni:

Nodrošināt ilgtermiņa finansējumu, kas ietver algas, kā arī līdzekļus 
darba ar jaunatni programmu īstenošanai.
Izstrādāt ilgtermiņa stratēģijas, kurās izklāstītas prioritātes, uz kurām 
jākoncentrējas darbā ar jaunatni, un darba ar jaunatni pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāspēj vismaz reizi gadā plānot savu darbu saskaņā ar 
šīm stratēģijām un vietējo realitāti.
Izstrādāt programmas, kas ir balstītas uz pierādījumiem, proti, tām 
būtu jābalstās uz jauniešu apzinātajām vajadzībām. Tas nozīmē, ka ir 
vajadzīgi lielāki valsts ieguldījumi pētniecībā par jauniešiem un darbu 
ar jaunatni. Tajā pašā laikā jaunatnes darbiniekiem ir jābūt apmācītiem 
un izglītotiem, lai viņi spētu izstrādāt un īstenot šādas programmas ar 
jauniešiem.
Iesaistīties nepārtrauktā reflektējošā mācīšanās procesā.
Izstrādāt un uzturēt kvalitātes standartus jaunatnes darbā.
Novērtēt un izvērtēt darba ar jaunatni ietekmi un tā saistību ar darba ar 
jaunatni vērtībām un procesiem.
Nenovērtējiet par zemu neatkarīgas un drošas telpas (jauniešu centra, 
telpas, mājas vai tamlīdzīgas vietas) nepieciešamību, jo tas ir viens no 
svarīgākajiem elementiem, lai darbs ar jaunatni attīstītos un būtu reg-
ulārs, ilgtspējīgs.
Nodrošiniet darba ar jaunatni un tā sasniegumu nepārtrauktību 
pārmaiņu laikos un lielu reformu procesos. Šādas pārmaiņas var, 
piemēram, ietvert jaunu struktūru izveidi vai iepriekšējo likvidēšanu, 
tāpēc ir svarīgi plānot uz priekšu, lai nodrošinātu, ka darbu ar jaunatni 
var pielāgot un integrēt, tostarp jebkuru jau esošo darbu, kas iepriekš 
nav ticis formalizēts.
Veicināt jaunatnes darbinieku kolēģu izpratni par sadrumstalotības 
un tikai uz kampaņām/projektiem balstīta darba riskiem; piedāvāt ap-
mācību par to, kā tam pieiet, kā to pieņemt un plānot, tādējādi panākot 
lielāku saskaņotību, ilgtspējību un nepārtrauktību.
Veicināt laba darba ar jaunatni nozīmi, atzīt jaunatnes darbu un no-
drošināt kvalitatīvu piedāvājumu jauniešiem, kuru veic kvalificēti cil-
vēki, kas neaprobežojas ar īslaicīgiem, vienreizējiem piedāvājumiem, 
piemēram, koncertiem vai sporta pasākumiem.
Izveidot un veicināt starpnozaru sadarbību, lai nodrošinātu, ka 
jaunatnes darbinieki saņem nepieciešamo atbalstu no citiem eksper-
tiem un jomām. Tas ļaus jaunatnes darbiniekiem vairāk koncentrēties 
uz jaunatnes darba pakalpojumu kvalitāti un izvairīties no enerģijas un 
laika tērēšanas uz lietām, kas ir ārpus viņu kompetences jomas.
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Skaidri nošķirt ātrus un lēnus rezultātus: daži finansētāji varētu sagaidīt 
ātrus un acīmredzamus rezultātus, bet darbs ar jaunatni savu labāko 
potenciālu realizē kā ilgtermiņa intervence. Lai gan varētu būt neiz-
bēgami, ka pieprasījumi pēc skaidri redzamām jaunatnes aktivitātēm 
turpināsies, ir svarīgi, lai jaunatnes sektors veicinātu izpratni un atklāti 
runātu ar finansētājiem par to, ka noteiktas aktivitātes ir ātras ar ātriem 
rezultātiem, bet tajā pašā laikā darbam ar jaunatni ir nepieciešams 
laiks un pacietība, lai sasniegtu ilgtspējīgākus un ilgtermiņa rezultātus. 
Jaunatnes sektoram ir jāparāda un jāpierāda, ka ilgtermiņa un ilgtspējī-
gi rezultāti ir arī finansētāju interesēs.
Veicināt politikas veidotāju izpratni par to, cik svarīgi ir atbalstīt dar-
bu ar jaunatni attālos reģionos, lai gan ir skaidrs, ka ir vieglāk un lētāk 
sniegt pakalpojumus pilsētu teritorijās. Pieprasiet konkrētas darbības, 
lai to risinātu!
Neiekrītiet skaitļu slazdā! Darba ar jaunatni panākumus nosaka ne tikai 
dalībnieku skaits un veikto pasākumu skaits. Mums visiem ir jāiet tālāk 
par kvantitāti un jāmēra mūsu darba ilgtermiņa ietekme, lai gan tas, 
protams, ir grūtāk (mums ir jāparedz un jāplāno papildu atbalsts šajā 
jomā).
Padarīt projektu ciklus garākus! Piemēram, situācijās, kad finansējums 
tiek piešķirts maijā, bet par rezultātiem jāziņo jau decembrī. Nav iespē-
jams plānot un izmērīt darba ar jaunatni ilgtermiņa ietekmi.
Lielāka elastība projektu pielāgošanā: Darba ar jaunatni vīzija bieži 
vien ir pakļauta projekta prasībām - vīzija ir, bet tā tiek pielāgota, lai 
saņemtu finansējumu un īstenotu konkrētu projektu. Šādā veidā lēkāša-
na no viena projekta uz nākamo kavē darba ar jaunatni kvalitāti un rada 
sadrumstalotību. Tāpēc projektu finansētājiem būtu jānodrošina lielāka 
elastība, lai finansētās organizācijas varētu pielāgot pasākumus, lai tie 
labāk atbilstu to vīzijai un ilgtermiņa plāniem.

Līdzīgam procesam jānotiek arī starptautiskā līmenī, lai Eiropas programmas 
vairāk atbilstu Eiropas jaunatnes stratēģijām. Organizācijām, kas darbojas 
starptautiskā mērogā, vajadzētu būt lielākām iespējām saņemt strukturālo fi-
nansējumu, kas ļautu tām veidot programmas, nevis atsevišķus projektus.

Maķedonijas Jaunatnes padome
ZiemeļmaķedonijaZiemeļmaķedonija
Darko ToshikDarko Toshik
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TO VAJADZĒTU TO VAJADZĒTU 
DZIRDĒT UNDZIRDĒT UNKAMKAM

KĀDĒĻ?KĀDĒĻ?
Nacionālā līmenī politikas veidotājiem ir vissvarīgākā loma, jo viņi ir tie, kas var 
iniciēt un uzturēt lēna un kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību. Viņiem ir jāsap-
rot, kāpēc kvalitatīvs darbs ar jaunatni ir svarīgs, lai viņi varētu veikt pasākumus 
tā sasniegšanai praksē. To darot, viņiem ir jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru, 
jaunatnes darba praktiķiem un pētniekiem jaunatnes jomā.
Raugoties nākotnē, projekta partneri un pētījuma dalībnieki cer uz rīcībpoliti-
ku un valsts standartu ietvaru, kas nodrošina platformu, veicina un aizsargā šo 
darbu kā vērtīgāko, unikālāko un specifiskāko profesiju, kas paaugstina jauniešu 
iekļaušanu, līdzdalību un tiesības. Cerams, ka tas nodrošinās darba ar jaunatni 
turpmāku pastāvēšanu un ilgtspēju, aizsargās šo profesiju un radīs leģitimitāti 
tās attīstībai un izcilībai. Visās projekta valstīs tika atzīts, ka jaunatnes nozarei 
ir jānovērtē un jābūt novērtētai, ietekmējot nākotnes politiku un iestājoties par 
esošo rīcībpolitiku pienācīgu īstenošanu.

Finansējuma sniedzēji var izstrādāt finansēšanas programmas, kas atbalsta 
un veicina ilgtermiņa procesus, kuri var vēl vairāk stiprināt organizāciju spējas 
nodrošināt ilgtspējīgu, uz vajadzībām balstītu, kvalitatīvu darbu ar jaunatni. 
Finansējuma sniedzējiem iespēju robežās vajadzētu atturēties no atsevišķu 
projektu finansēšanas, bet koncentrēties uz strukturālo un programmu finansē-
jumu. Turklāt tiem būtu jāreaģē uz vajadzībām un prioritātēm, kas noteiktas, 
veicot pētījumus, un izklāstītas valsts stratēģijās un politikas veidošanas doku-
mentos, nevis jānosaka savas prioritātes, kurām nav nekādas saistības ar valsts 
un vietējo realitāti. Visos gadījumos donoriem būtu jādod ieguldījums esošajos 
valsts procesos, sadarbojoties ar politikas veidotājiem un darba ar jaunatni pa-
kalpojumu sniedzējiem.

Darba ar jaunatni pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaprot, ko nozīmē lēns un 
kvalitatīvs darbs ar jaunatni, un kāda ir mūsu ierosināto pasākumu potenciālā 
ietekme uz viņu darbu un mērķa grupām. Tas ļautu viņiem uzņemties lielāku at-
bildību un līdzdalību, lai viņi aktīvāk piedalītos valdības pasākumu atbalstīšanā. 

POLITIKAS VEIDOTĀJI

FINANSĒJUMA SNIEDZĒJI

DARBA AR JAUNATNI PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJI UN PRAKTIZĒTĀJI
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Noskaidrosim, ko domā mūsu kolēģi, jaunatnes darbinieki:

Organizēt tikšanās ar visām svarīgākajām ieinteresētajām pusēm (politikas vei-
dotājiem, jaunatnes darbiniekiem, organizācijām, iestādēm...).
Veidojiet tiešu saziņu ar augstām amatpersonām, nosūtot e-pasta vēstules, 
vēstules, zvanot pa tālruni, rīkojiet ieinteresēto personu sanāksmes, aiciniet tās 
parakstīt apņemšanās.
Organizēt publiskus pasākumus un sanāksmes (konferences, paneļdiskusijas, 
sanāksmes ...).
Organizējiet pat pulcēšanās un pasākumus brīvā dabā.
Nosūtiet kartītes un vēstules, informatīvos komplektus ...
Rakstiet iesniegumus, petīcijas, politikas kopsavilkumus un memorandus, politi-
kas ieteikumus ...
Organizējiet publiskas kampaņas
Kļūsti par zvaigzni - piedalies dažādos TV, radio, interneta ... raidījumos.
Izglītojiet cilvēkus
Vāc sabiedrotos...
Runājiet, runājiet, runājiet...

Kā nodot ziņu šīm ieinteresētajām personām? Lūk, kas, mūsuprāt, varētu 
darboties:

LEAD -  Leaders for Education, Activism and Development

LEAD -  Leaders for Education, Activism and Development

ZiemeļmaķedonijaZiemeļmaķedonija

ZiemeļmaķedonijaZiemeļmaķedonija

Ivan JovanovIvan Jovanov

Ivan JovanovIvan Jovanov
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SECINĀJUMISECINĀJUMI
Atzīstot, ka laiks un dziļums ir svarīgas laba darba ar jaunatni prakses iezīmes, 
mēs iestājamies par holistiskiem procesiem, kuru centrā ir jaunieši un kuru 
turpmāko rezultātu pamatā ir pašu jauniešu īstermiņa vajadzības un ilgtermiņa 
intereses. Šajā kontekstā mēs aicinām uz lēnāku darba ar jaunatni praksi, jo 
uzskatām, ka darbs ar jaunatni būtu jāuztver kā dziļš, holistisks, uz jauniešiem 
vērsts, ilgtermiņa process, kura mērķis ir pārveidot jauniešu individuālo un 
kolektīvo dzīvi.
Termins “Lēns darbs ar jaunatni” attiecas arī uz Erasmus+ finansēto projektu 
“Ilgtermiņa rezultātu atbalstīšana darbā ar jaunatni”.
Plašāka informācija par to ir pieejama šeit: https://slowyouthwork.org.
Eiropas Komisijas pētījumā par darbu ar jaunatni ES (2021) konstatēts, ka 33 
% jaunatnes darbinieku uzskata, ka viņi ir pārāk aizņemti. Tas tika atspoguļots 
arī iepriekš minētajā projekta pētījumā “Fast World Slow Youth Work” (2022), 
kurā tika aptaujāti jaunatnes darbinieki no Latvijas, Īrijas un Ziemeļmaķedonijas: 
45 % respondentu uzskatīja, ka viņu darba temps ir pārāk ātrs; 21 % norādī-
ja, ka lielāko daļu laika viņi velta administrēšanai, un tikai 18 % lielāko daļu 
laika pavada tiešā darbā ar jauniešiem; 30 % norādīja, ka pirms programmas 
īstenošanas ar jauniešu grupu, viņiem nepietiek laika, lai novērtētu un izprastu 
viņu vajadzības.
Tas ir satraucoši, jo īpaši ņemot vērā, ka tiek ziņots par aizvien lielāku nesas-
kaņotību starp darba ar jaunatni mērķi un misiju un sagaidāmajiem rezultātiem, 
kā rezultātā bieži vien samazinās sociālās iekļaušanas darba iespējas. Iepriekš 
minētie projekta secinājumi skaidri parāda veidus, kā ātra rīcībpolitika un pro-
grammas pieprasa un ietekmē darba ar jaunatni praksi, uzsverot, ka pašreizējā 
jaunatnes politika dod priekšroku ātriem risinājumiem, no kuriem daudzi ir īster-
miņa, balstīti uz terapiju, vērsti uz indivīdu un novērtēti, izmantojot kvantitatīvus 
“mērīšanas” rīkus.

https://slowyouthwork.org
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Ir ārkārtīgi svarīgi veicināt izpratni, apspriest un diskutēt par to, ka ir 
nepieciešams palēnināt tempu, kamēr noteiktas politikas veidošanas 
pieejas var sabotēt darba ar jaunatni ilgtermiņa rezultātus. Uzsākt 
padziļinātas sarunas ar galvenajām ieinteresētajām personām un izvei-
dot labāku saikni un izpratni starp jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem 
un jaunatnes darba politikas veidotājiem. Runājiet par sadrumstalotī-
bas riskiem, “krējuma nosmelšanu”, administratīvo slogu un vienkārši 
laika trūkumu jēgpilnai sadarbībai ar jauniešiem!
Sagatavojieties un pieprasiet, lai darbs ar jaunatni palēninātos! Labāk 
apzinieties, kādas sekas rada lēnas un ātras pieejas īstenošana, strādā-
jot ar jauniešiem, lai atbalstītu viņu attīstību un līdzdalību, un pieprasi-
et nepieciešamos uzlabojumus - piešķirtu un ievērojamu finansējumu; 
stratēģijas un novērtēšanu, kas ietver nepārtrauktību un ilgtermiņa 
pieeju; lielāku uzmanību pievērst grūtāk sasniedzamo jauniešu, arī jau-
niešu no attālākiem reģioniem, iekļaušanai utt.
Pieņemt ātrās pieejas, lai nodrošinātu - lēnās! Uzziniet, kā novilkt 
robežu starp ātru un lēnu pieeju un kā vislabāk nevigēt starp abām 
pieejām - strādāt ar īstermiņa un vienreizējiem projektiem, bet pieprasīt 
augstākas priekšfinansējuma likmes; garākus īstenošanas ciklus, 
mazāk administratīvo uzdevumu, iespēju pielāgot finansētāja pieprasī-
jumu, lai tas vairāk atbilstu darba ar jaunatni prakses redzējumam; 
administratīvā atbalsta personāla dalīšanas mehānismi un jaunatnes 
darbinieku mācību iespējas, kas risina šos jautājumus.

Tāpēc, paturot prātā visu iepriekš minēto, lai nodotu ziņu visām nozīmīgākajām 
ieinteresētajām pusēm, aicinām jūs ar tiem sadarboties daudzos un radošos vei-
dos! Papildus regulārām sanāksmēm un e-pasta vēstuļu sūtīšanai organizēsim 
publiskus pasākumus un kampaņas, sūtīsim kartītes un vēstules, informatīvos 
komplektus... Rakstīsim petīcijas, rīcībpolitikas kopsavilkumus un memorandus, 
politikas ieteikumus... pulcēsim sabiedrotos....un atcerieties: runāt, runāt, runāt!
Vēlam veiksmi interešu aizstāvībā jūsu valstīs!
Uz sazināšanos!

Paturiet prātā turpmāk minēto:Paturiet prātā turpmāk minēto:
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