Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work".
No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās
starptautisks Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work". Tas bija apmācību kurss
par mobilo darbu ar jaunatni- darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu
lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu
interesi, izprast viņu vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā
pārstāvēja Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.
Nedēļas garumā jaunieši padziļināti pētīja jaunatnes darba jēdzienu un attīstītīja
nepieciešamās kompetences- mentoringu, koučingu, darbu grupā, konfliktu risināšanu,
emocionālo inteliģenci un psiholoģisko higiēnu. Savukārt, pēdējās divās dienās tika veikts
lielais noslēguma uzdevums, kurā bija nepieciešams pielietot nedēļas gaitā uzkrātās
zināšanas. Kā stāsta Andris: "Tikām sadalīti vairākās grupās un katra grupa devās uz kādu
pilsētu, kurā jauniešiem nav daudz iespēju. Nācās iegūt informāciju kontaktējoties ar
vietējiem iedzīvotājiem un uzzīmēt primitīvu karti ar vietām, kas ir iecienītākas jauniešu vidū,
kādas aktivitātes ir pieejamas un kur tās ir pieejamas. Kad šis darbs bija izdarīts vajadzēja
secināt kādas ir pilsētas galvenās problēmas un kā tās iespējams novērst. Pēdējā dienā bija
jāizstrādā aktivitātes priekš jauniešiem, kuras tika praktiski izmēģinātas savā starpā starp
grupām. Piemēram, lai novērstu jauniešu bezdarbu, viena no aktivitātēm bija neformāli
apmācīt jauniešus kā aizvadīt darba intervijas, vai arī, lai mācētu sazināties, komunicēt un
sadarboties bija sagatavotas aktivitātes svaigā gaisā ar dažādiem uzdevumiem, kurus atrisināt
bez šīm prasmēm nav iespējams."
Visiem trim Viesītes novada jauniešiem šis bija pirmais šāda veida apmācību kurss.
Diāna pastāstīja, ka šī projekta laikā uzzinājusi, kas ir mobilais darbs ar jaunatni un šī tēma
viņu patiesi ieinteresējusi: "Šajā projektā es ne tikai varēju mācīties par jaunatnes darbu, bet
arī attīstīt savas komunicēšanas prasmes angļu un krievu valodā."Savukārt Andri visvairāk
pārsteidza tas cik sarežģīti ir komunicēt ar jauniešiem, tas kā iespējams izprast cilvēka
emocijas, kā pareizi uzdot jautājumus, kā cilvēku savstarpējās attiecības strādā, grupu
dinamika utml. aspekti. Arī Elīna šajās apmācībās ieguva ļoti daudz jaunas un noderīgas
zināšanas par jauniešu darbību, mobilo darbu ar jaunatni un citām ar jauniešiem saistītām
lietām: "Mēs arī devāmies praktiskos izpētes braucienos,tas bija patīkams pārsteigums,jo
neko tādu negaidīju. Manuprāt, tas man dzīvē ļoti noderēs pat,ja es nenodarbošos ar jauniešu
lietām. Es pratīšu izprast jauniešu problēmas un spēšu viņiem palīdzēt,ja tas būs
nepieciešams."
Jaunieši pēc apmācībām jutās iedvesmoti un ieteiktu uzdrošināties piedalīties
starptautiskos projektos arī citus jauniešus. "Šis mācību kurss ir ļoti vērtīgs gan profesionālajā
darbā, gan priekš paša personības pilnveidošanas privātajā dzīvē. Tā ir lieliska iespēja iepazīt
jaunus un aktīvus cilvēkus ar kuriem iespējams kļūt par labiem draugiem un dibināt jaunus
kontaktus, vai pat kopīgi īstenot kādu projektu.", teic Andris. Bet Elīna ieteiktu citiem
piedalīties šādos pasākumos, "jo tur tiešām var iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un praktizēt
valodas."
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