Biedrības Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari” darbības
stratēģija 2020. – 2025. gadam.

1. Biedrības Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” politikas stratēģija.
Stratēģija tiek balstīta uz 8 jomām:









Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas
veicināšanā.
Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības
pasākumu organizēšana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.
Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.
Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Brīvprātīgā darba attīstīšana
Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” stratēģijas uzdevumi:





Definēt biedrības mērķus jaunatnes jautājumos, kā arī noteikt prioritātes jaunatnes
jomā;
Radīt pamatojumu papildu līdzekļu piesaistei no valsts institūcijām, Eiropas
Savienības struktūrām, kā arī dažādiem fondiem jaunatnes jautājumu risināšanai
biedrībā;
Veicināt atbalsta sistēmu jaunatnes darbam- Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari
Vari””, stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar LR Biedrību un nodibinājumu likumu, LR
Jaunatnes likumu, LR Brīvprātīgā darba likumu.
Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” nepieciešamības pamatojums:




Nepieciešama plānveidīga darba organizācija jauniešu jautājumu risināšanā, kura
sekmētu sadarbību ar dažādiem partneriem un veicinātu resursu efektīvu izmantošanu;
Jāsekmē jauniešu līdzdalība valsts un pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā.

2. Jaunatnes politikas stratēģija
Jaunatnes politikas izstrādē izmantoti biedrības sniegtie dati, speciālistu sniegtā informācija,
informācija no diskusijām un sanāksmēm ar jauniešiem. Tika ņemti vērā jau iepriekš noteiktās
Biedrības bērnu un jauniešu centra “Dari Vari” darbības jomas.

SVID analīze
Stiprās puses








Dažādu pašvaldību ieinteresētība un
atbalsts jaunatnes politikas attīstīšanai;
Biedrības atbalsts speciālistu piesaistei;
Biedrības atbalsts jaunu biedru
uzņemšanai;
Plašas projektu iespējas;
Dažādu pašvaldību atbalsts jauniešu
iesaistei Valsts un Eiropas līmeņa
projektos;
Pamat materiāli tehniskā bāze projektu
koordinēšanai un vadīšanai;
Spēcīga brīvprātīgo darbinieku un biedru
komanda.

Vājās puses




Pagaidām nav ofisa telpu;
Nav apmaksātu darbinieku;
Sabiedrības izpratnes trūkums par
jaunatnes politiku un jaunatnes darbu;
Jauniešu pasivitāte, nepietiekama
jauniešu pašiniciatīva un līdzdalība
dažādos procesos;
Liels jauniešu skaits kuriem ir
neveselīgs dzīvesveids;




Iespējas
 Informatīvas kampaņas un pasākumu
organizēšana jauniešiem par jaunatnes
politiku;
 Neformālās izglītības aktivitāšu
organizēšana jauniešiem, kas veicina
dažādu problēmu risināšanu sabiedrībā;
 Brīvprātīgā darba popularizēšana un
aktivitāšu veidošana;
 Dažādu speciālistu piesaiste izglītojošos
jautājumos;
 Latvijas un Eiropas grantu programmu
apgūšana;
 Starptautisku partneru piesaistīšana.

Draudi





Ģimenes nesapratne un atbalsta
trūkums;
Jauniešu izplūšana no Latvijas;
Nepietiekams finansējums;
Nepietiekams darbinieku
nodrošinājums.

3. Ilgtermiņa un īstermiņa plāni, rīcības plāns
Balstoties uz pieejamās informācijas iegūtajiem datiem, tika izstrādāti biedrības BJC “Dari
Vari” īstermiņa un ilgtermiņa plāni, kā arī rīcības plāns 2020.-2025. gadam, kurš nosaka:
 Uzdevumus noteiktā mērķa sasniegšanai šādās jomās: līdzdalība, informētība,
infrastruktūra, jauniešu neformālā izglītība, brīvā laika pavadīšanas iespējas,
starptautiskā sadarbība, veselība, drošība un nodarbinātība, brīvprātīgais darb;
 Mērķu sasniegšanai paredzētais laika plānojums;

 Iespējamais finansējums;
3.1. Jauniešu iniciatīva un līdzdalība
3.1.1 Ilgtermiņa mērķis.


Radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvai līdzdalībai, uzlabojot dzīves kvalitāti;

3.1.2. Īstermiņa mērķi






Veicināt un atbalstīt jauniešu politiku, iniciatīvas un brīvprātīgā darba
attīstību dažādos novados, līdzdalību lēmumu pieņemšanu pašvaldībās;
Veicināt jauniešu organizāciju iniciatīvu grupu veidošanos un attīstību;
Veicināt jauniešu sociālo atbildību;
Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu;
Veicināt jauniešu līdzdalību aktivitātēs.

3.2. Informētība
3.2.1.Ilgtermiņa mērķi



Nodrošināt un attīstīt kvalitatīvu aktuālās informācijas pieejamību un
apriti;
Nodrošināt savstarpēju informācijas apriti starp jauniešiem pašvaldībām
un organizācijām.

3.2.2. Īstermiņa mērķi



Sekmēt atgriezeniskās saites un pašrefleksijas veidošanos;
Regulāri apkopot un analizēt informāciju par jauniešiem un viņu situāciju.

3.3. Neformālā izglītība
3.3.1.Ilgtermiņa plāni


Sekmēt jauniešu neformālās izglītības attīstīšanos

3.3.2. īstermiņa plāni
 Attīstīt neformālās izglītības pieejamību un piedāvājumus;
 Veicināt informācijas pieejamību jauniešiem par neformālās izglītības
iespējām novados, Latvijā un Eiropā;
 Organizēt seminārus jauniešiem par Latvijas un Eiropas savienības
neformālās izglītības programmu piedāvātajām iespējām.

3.4. Jauniešu brīvais laiks
3.4.1.Ilgtermiņa plāni


Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam,
vajadzībām un iteresēm.

3.4.2. īstermiņa plāni


Veicināt jauniešu iesaistīšanos ārpusskolas sporta, kultūras un brīvprātīgā
darba aktivitātēs;
Atbalstīt iniciatīvas brīvā laika lietderīgai izmantošanai un organizēšanai.



3.5. Veselība un drošība
3.5.1.Ilgtermiņa plāni


Veicināt veselīgu un drošu dzīvesveidu jauniešu vidū

3.5.2. īstermiņa plāni



Nodrošināt dažādu riska grupu jauniešu sabiedriskajos procesos;
Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu, organizēt veselības tematikas
pasākumus.

3.6. Jauniešu nodarbinātība
3.6.1.Ilgtermiņa plāni


Pilnveidot jauniešu zināšanas un darba iemaņas dažādās aktivitātēs

3.6.2. īstermiņa plāni




Veicināt sadarbību ar dažādiem uzņēmējiem,
Konsultēt jauniešus nodarbinātības jautājumos;
Veicināt jauniešu neizplūšanu no Latvijas.

3.7. Starptautiskā un vietējā sadarbība
3.7.1.Ilgtermiņa plāni


Vecināt un atbalstīt vietējo un starptautiskos jauniešu projektus un
aktivitātes

3.7.2. Īstermiņa plāni



Veicināt sadarbību ar vietējām un starptautiskām organizācijām;
Veicināt un atbalstīt jauniešu iesaistīšanos vietējā un starptautiskā
mēroga aktivitātēs.

3.8. Brīvprātīgais darbs
3.8.1.Ilgtermiņa plāni


Vecināt un atbalstīt vietējā un starptautiskā mēroga jauniešu brīvprātīgā
darba projektus un aktivitātes

3.8.2. Īstermiņa plāni



Veicināt sadarbību ar vietējām un starptautiskām organizācijām;
Veicināt un atbalstīt jauniešu iesaistīšanos vietējā un starptautiskā
mēroga brīvprātīgā darba aktivitātēs.

