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UZAICINĀJUMS  kļūt par BRĪVPRĀTĪGO! 

No 2015. gada  janvāra līdz  jūnijam biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar 

radošo apvienību jauniešiem „Trepes”, Jaunatnes organizāciju apvienību „Imka Latvija” un 

citām nevalstiskajām organizācijām īsteno projektu „Integrācijas ABC – 2” ar Eiropas Trešo 

valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu 

atbalstu. Projekta gaitā trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi tiek aicināti apmeklēt 

apmācības, nodarbības un pasākumus, lai apgūtu latviešu valodu, kultūru,vēsturi un kopīgi 

veidotu draudzīgu saimi Latvijā. 

Lai veiksmīgi īstenotu projektu un veicinātu sabiedrības iesaistīšanos brīvprātīgajā 

darbā, ikviens interesents tiek aicināts iesaistīties Brīvprātīgo atbalsta tīkla izveidē. 
Brīvprātīgo kustībā plānots iesaistīt aptuveni 30 cilvēkus: gan projekta mērķa grupas pārstāvjus - 

trešo valstu valstspiederīgos  un nepilsoņus, gan latviešus. Brīvprātīgo atbalsta tīkls tiek veidots 

ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un mērķgrupas integrāciju. Tā moto ir: „Brīvprātīgais 

darbs - tā ir mūsu labā griba, līdzcietība, radošās idejas, ar ko dalāmies un ko sniedzam 

cilvēkiem mums līdzās”. 

 

Brīvprātīgie tiks iesaistīti visās projekta aktivitātēs – būs iespēja piedalīties apmācību 

nodarbībās, sarunvalodas kluba nodarbībās kā nodarbību vadītāju asistentiem, starpkultūru 

informatīvo dienu un starpkultūru integrācijas aktivitāšu cikla pasākumu organizēšanā un 

īstenošanā kā asistentiem, grupu vadītājiem, u.c. Brīvprātīgie tiks aicināti izstrādāt projekta 

atpazīšanas elementu – T-krekla ar uzdruku – dizainu. T-krekli ar īpašo dizainu tiks izgatavoti 

un izmantoti piedaloties visās projekta aktivitātēs. 

 

Brīvprātīgajiem tiks nodrošināts arī profesionāls atbalsts: 

 notiks iepazīšanās tikšanās, kuras laikā tiks sniegta detalizēta informācija par 

projekta aktivitātēm un brīvprātīgajiem būs iespēja pieteikties konkrēta darba 

veikšanai; 

 tiks organizēti 2 vienas dienas semināri, kuru tēmas provizoriski būs „Komandas 

saliedēšana; Brīvprātīgais, organizācija un sociālie tīkli; Konsekvenču 

ievērošanas prasmes brīvprātīgajā darbā” un „Brīvprātīgais un sociālā 

uzņēmējdarbība”. 

 2 reizes mēnesī notiks kopā sanākšanas, lai izvērtētu padarīto, plānotu dalību 

nākamajās aktivitātēs, diskutētu par labākajiem risinājumiem pienākumu 

veikšanā, u.c.  

 

Brīvprātīgo atbalsta tīklu koordinēs persona ar ilggadēju pieredzi brīvprātīgā darba 

veikšanā – Linda Ūzuliņa. 

 

Ar ikvienu brīvprātīgo tiks slēgts brīvprātīgā darba līgums un projekta noslēgumā 

būs iespēja saņemt brīvprātīgā darba veicēja apliecinājumu, kurā tiks norādītas nostrādātās 

stundas un veiktās darbības.  
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Pirmā tikšanās notiks piektdien, 2015. gada 16. janvārī no plkst. 19.00 – 21.00 Rīgā, 

NVO namā, Laimdotas ielā 42 (Ieeja no Ieriķu ielas). Tikšanās laikā notiks iepazīšanās, 

savstarpējā komunikācijas un sadarbības plāna izstrāde.  Laipni aicinām!  

 

Pieteikšanās kārtība: elektroniski uz e-pastu linda@imka.lv vai sms veidā uz tālruņa 

numuru 27736160 jānosūta: vārds; uzvārds; jānorāda vecums 15-20/20-30/30-40/40-50/50-

60/60-70/70 un vairāk; ja ir, īsi jāapraksta pieredze brīvprātīgā darba veikšanā. 
 

Plašāka informācija: 

Linda Ūzuliņa 

Projekta „Integrācijas ABC – 2” Brīvprātīgo atbalsta tīkla koordinatore 

E-pasts: linda@imka.lv  

Tālruņa numurs: 27736160 
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