JAUNATNES LIETU ATBILDĪGO MĀCĪBU VIZĪTE UZ LIETUVU
No 8. līdz 12. aprīlim Daugavpils novada jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča, Maļinovas pagasta jaunatnes lietu
atbildīgā Dagnija Romanovska - Aleksejeva un Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja piedalījās mācību
vizītē Lietuvā, kuru organizēja Lietuvas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Mācību vizītē piedalījās jaunatnes
darbinieki no Latvijas, Lietuvas un Horvātijas.
Mācību vizītes laikā studiju vizītes dalībniekiem bija iespēja tikties ar Lietuvas jaunatnes departamenta darbiniekiem, kas sīki
izklāstīja visus ar jauniešiem saistītos darbības virzienus Lietuvā, kā arī tika runāts par budžeta finansējumu un projektu
iespējām, kuri ir pieejami Lietuvas jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.
Studiju vizītes laikā tās dalībniekiem bija iespēja arī apciemot dažāda
veida jaunatnes telpas un jauniešu centrus gan Viļņā, gan ārpus tās.
Studiju vizītes pirmajā aktivitāšu dienā tika apskatītas tādas jauniešu
telpas Viļņas reģionā kā “Jauniešu telpa mazpilsētā Karvys”, jauniešu
telpa pilsētā Elektrenai un “LENTVARIO jaunimo centras”. Neskatoties
uz to, ka visas šīs jauniešu telpas atrodas Viļņas reģionā, zīmīgi ir tas, ka
katra no šīm jauniešu telpām attīstās patstāvīgi, piesaistot dažāda veida
projektu finansējumu gan telpu aprīkošanā, gan jauniešu lietderīgā laika
pavadīšanas aktivitātēm.
Studiju vizītes otrā aktivitāšu diena tika veltīta jauniešu centriem Viļņas
pilsētā. Šīs dienas laikā studiju vizītes dalībniekiem bija iespēja apskatīt
un uzzināt par tādu jauniešu centru darbību kā “Zalianamis atvētais
jauniešu centrs” un “Vilnius social club”. Kas attiecas uz šo jauniešu
centru darbību, tad lielu uzsvaru abu jauniešu centru jaunatnes darbinieki
velta brīvprātīgajam darbam gan vietēja, gan starptautiskā mērogā. Abos
centros patstāvīgi darbojas Eiropas brīvprātīgie, kas palīdz jaunatnes
darbiniekiem vadīt un organizēt dažāda veida jauniešu aktivitātes. Ja “Zalianamis atvētais jauniešu centrs” patstāvīgi organizē
dažāda veida sociālās, komunikācijas, un radošās aktivitātes darba ar jauniešiem, tad jauniešu centrs “Vilnius social club” liek
uzsvaru vairāk uz sporta aktivitātēm, kā metodi darba ar jauniešiem un ir viena no ielu jaunatnes darba organizācijām Lietuvā.
Nākošās studiju vizītes dienas laikā dalībniekiem bija iespēja doties uz Lietuvas pilsētu Ukmerge, kurā tika apskatītas tādas
jauniešu organizācijas kā “Skautų slėnis“, „Ukmerges Jauniešu centrs“ un „Ukmerges atvērtais lauku bērnudārzs“. Šeit bija
iespēja iepazīties ar to cik liela nozīme tiek vērsta uz vidi, dabu un parkstisko prasmju attīstību jauniešu vidū. Bija iespēja uzzināt
par to ka norisinās dažāda veida nometnes un ikdienas aktivitātes jauniešiem.
Studiju vizītes laikā visu jauniešu telpu un jauniešu centru darbinieki dalījās ar savu pieredzi, darba metodem un problēmam ar
kurām viņi saskaras darba ar jauniešiem. Šī studiju vizīte bija ļoti vērtīga, jo pateicoties tai Daugavpils novada jaunatnes
darbiniekiem bija iespēja paskatīties no malas uz darbu ar jauniešiem Lietuvā, kā arī pievērst uzmanību savam darbam ar
jauniešiem un analizēt to. Studiju vizītes laikā radās jaunas projektu idejas, tika iegūta jauna informācija darbā ar jauniešiem, kā
arī tika veidoti ļoti vērtīgi kontakti turpmākajai sadarbībai un projektiem ar Lietuvas un Horvātijas jaunatnes darbiniekiem un
to organizācijām.
Pēc atgriešanas no studiju vizītes tika organizēta informatīvā diskusija par to, kā norisinās darbs ar jauniešiem Lietuvā un
Horvātijā, par pašu studiju vizīti, tās mērķiem un rezultātiem ar dažāda veida mērķa grupām:
06.05.2019. Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē tika organizēta informatīvā diskusija un prezentācija ar Kalkūnes pagasta
jauniešiem.
08.05.2019. Daugavpils novada domē tika organizēta informatīvā diskusija ar Daugavpils novada jaunatnes darbiniekiem.
Daugavpils novada domes un jaunatnes darbinieku vārdā vēlamies pateikties “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai”
un “Jaunimo Tarptautinio bendradarbiavimo agentura” par iespēju piedalīties studiju vizītē. Studiju vizītes visas izmaksas tika
segtas pateicoties programmai “ERASMUS +”.
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