
   

   
 

  BRĪVPRĀTĪGAIS 
DARBS 
Mācības organizācijām: senioru 
brīvprātīgā darba vadība un veicināšana 



  

1 
 Pa

g.
1 

Pa
g.
1 

1 

 

 
 

Partneri 
Dacorum CVS (Community Action Dacorum (CAD)), APVIENOTĀ KARALISTE (AK) 

Replay Network (Replay), ITĀLIJA 

Gulbenes novada pašvaldība (Gulbene), LATVIJA 
Pistes Solidaires, FRANCIJA 

Associaçao Mais Cidadania (AMC), PORTUGĀLE 
Federacja FOSa (FOSa), POLIJA  

 
 

Erasmus+ KA2 pieaugušo projekts “Vietējie un starptautiskie aktīvie seniori” 

Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 

 

 
  



  

2 
 Pa

g.
2 

Pa
g.
2 

2 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Ievads ....................................................................................................................................................................................................................... 3 
Kas ticis paveikts ...................................................................................................................................................................................................... 3 

Mācību metožu ieviešanas pārskats .................................................................................................................................................................... 4 

“Treniņš treneriem”: metodes ................................................................................................................................................................................. 6 
Mācību programmas ieviešana partnerorganizācijās ............................................................................................................................................ 16 

Mācību vide ........................................................................................................................................................................................................ 16 

Dalībnieku piesaistīšana ..................................................................................................................................................................................... 16 

Vietējās mācību programmas dalībnieki ............................................................................................................................................................ 16 

Organizāciju atlase mācībām ............................................................................................................................................................................. 17 

Treneri ................................................................................................................................................................................................................ 17 

Metodoloģija ...................................................................................................................................................................................................... 17 

Dalībnieku atgriezeniskā saite ............................................................................................................................................................................ 18 

Treneru atgriezeniskā saite ................................................................................................................................................................................ 18 

Pielāgošanās vietējam kontekstam .................................................................................................................................................................... 19 

Mācību vide ........................................................................................................................................................................................................ 19 

Rezultāti un ietekme .......................................................................................................................................................................................... 20 

Īstenotās mācību metodes ..................................................................................................................................................................................... 21 
Mācību formāts un dienas plānojums .................................................................................................................................................................... 23 
Jaunas mācību metodes ......................................................................................................................................................................................... 34 
Noslēgums .............................................................................................................................................................................................................. 44 
Video stāsti ............................................................................................................................................................................................................. 45 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Iālija ................................................................................................................................... 45 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Portugāle ........................................................................................................................... 45 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Polija .................................................................................................................................. 45 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Latvija ................................................................................................................................ 45 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Apvienotā Karaliste ........................................................................................................... 45 

 

  



  

3 
 Pa

g.
3 

Pa
g.
3 

3 

Ievads 
 

Projekta “Vietējie un starptautiskie aktīvie seniori” (Local and International Active Seniors, angļu val.) 
ietvaros tikusi izstrādāta senioru brīvprātīgā darba vadības un veicināšanas mācību programma 
organizācijām “Brīvprātīgā darba veicināšana”. 

Šīs programmas mērķis ir sagatavot organizācijas un iestādes brīvprātīgo senioru uzņemšanai vietējā un 
starptautiskā mērogā.  IO3 (IO – intellectual output, angļu val., intelektuālais rezultāts) ir viens no 
intelektuālajiem rezultātiem, kas izstrādāts projekta ietvaros.  

Projekta sākuma posmā tika izstrādāts mācību metožu apkopojums (IO1) organizāciju stiprināšanai un 
zināšanu pārnesei, mijiedarbojoties ar citām organizācijām. Metožu apkopojuma testēšana norisinājās 
Itālijā projekta aktivitātes “Treniņš treneriem” ietvaros, sniedzot iespēju topošajiem programmas 
treneriem izmēģināt metodes praksē. 

Uz IO1 apkopotajām metodēm balstījās mācību programmas (IO3) saturs. Tās mērķis bija iespējot 
organizācijas pozitīvai pieredzei, uzņemot brīvprātīgos seniorus. Neatkarīgi no brīvprātīgo iesaistes 
ilguma galvenais mērķis ir veiksmīga senioru integrācija organizācijas ikdienas darbā.  

 

Kas ticis paveikts  
 

Katra partnerorganizācija izstrādāja mācību programmu organizācijām, balstoties uz metožu 
apkopojumu (IO1), kā arī uz Itālijā norisinājušās mācībās “Treniņš treneriem” gūto pieredzi. Turpinājumā 
atspoguļots IO3 mācību programmu pārskats.  

 

 

 

Partnervalsts 

Partnerorganizācija Mācību 
programmas 

dalībnieku 
skaits  

Mācību 
programmas 

ilgums 
(stundas) 

Iesaistīto 
organizāciju 

skaits 

Francija Pistes Solidaire 3 8 3 

Mācību programmā piedalījās 24 organizācijas no 6 
partnerības valstīm 

Kopumā 43 dalībnieki piedalījās mācību programmā no 6 
partnerības valstīm 
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Mācību metožu ieviešanas pārskats  

MĀCĪBU MODUĻI 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

KOPĀ 
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 

Metožu skaits 
IO1 6 4 2 3 4 2 21 

Itālijas mācībās 
“Treniņš treneriem” 

aprobēto metožu 
skaits 

1 2 1 1 1 1 7 

Vietējās mācībās 
izmantoto metožu 

skaits 
5 5 3 4 3 4 24 

Vietējās mācībās 
adaptēto metožu 

skaits 
1 0 2 1 1 0 5 

Vietējās mācībās 
izmantoto jauno 

metožu skaits 
0 1 2 1 0 2 6 

 

Treniņš treneriem  

Itālijā organizētās mācību aktivitātes “Treniņš treneriem” laikā katras valsts treneri definēja sekojošu 
mācību formātu, lai organizētu mācību programmu vietējām organizācijām pirms brīvprātīgo 
uzņemšanas. 

Itālija 
Replay Network 

10 8 5 

Latvija 
Gulbenes novada 

pašvaldība 10 8 4 

Polija 
FOSA 

10 12 4 

Portugāle 
AMC 

7 12 5 

AK 
CAD 

3 12 3 

KOPĀ 6 43 60 24 
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IO3 MĀCĪBU FORMĀTS 
Moduļa 
numurs 

Metode Piezīmes 

1 IO2 - M1.2 Kas motivē organizāciju un 
kādi brīvprātīgie tai der? 

Jāpielāgo IO3 vajadzībām. 
Uzdevums 1 + Uzdevums 4 
 

2 IO3 – M1.1 NVO domas Atsevišķi reflektē par to, ko 
organizācija var piedāvāt, un 
to, ko tā sagaida no brīvprātīgā 
darba 

3 IO3 – M2.1 bidibiBODYbibu  

4 IO2 – M4.3 Brīvprātīgais darbs un es… Jāpielāgo IO3 vajadzībām 

5 IO3 - M3.1 

 
Vai vari “pacelt” brīvprātīgo? 

 
Uzdevums 1 

Alternatīva 
IO2 - M3.2 Metaplāns 

 
Organizācijām, kurām jau ir 
pieredze brīvprātīgo 
uzņemšanā.  
Jāpielāgo IO3 vajadzībām 

6 IO3 – 6.1 Starppaaudžu brīvprātīgā 
darba kartēšana 

 

7 IO3 - 5.2 Atzinībai ir nozīme  

8 IO3 – M2.2 Filma par mums  

 

 

Katrs partneris pielāgoja mācību metodes programmas vajadzībām. Programmā tika iekļautas ne vien 
Itālijā testētās, bet arī citas aktivitātes no metožu apkopojuma (IO1), kā arī pilnīgi jaunas, lai pielāgotu 
vietējās mācību grupas vajadzībām. Šī pieeja paplašināja organizāciju mācīšanās pieredzi un piedāvāja 
jaunus instrumentus, lai veiksmīgāk sagatavotos brīvprātīgo uzņemšanai nākotnē. 
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“Treniņš treneriem”: metodes 
 

IO3          Module 1.1 - Unit 1          Learning Activity A 

NGO thoughts 

Proposed by Community Action Dacorum 

Setting In pairs, sitting 

Activity Description In pairs, ask participants to talk about what they expect an organisation to provide 
volunteers. Ask them to write their ideas down on post it notes 
After 5 mins, bring the group back to together and ask each pair to present their 
thoughts. 
Post the post it notes on a flipchart 

Resources   

Equipment Pens and post it notes 
Flip chart 

Timing/Duration Min: 20 mins 

Max: 45 mins 

Comments & Tips Trainer : You might have to give an example if the group do not get going, such as an 
introduction to the organisation 
Participants : Try to pair people with similar interests 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

This Activity should be done in the beginning of the TC.  
You can choose to facilitate a deeper exchange on the topics that most of the TC 
participants have thought of.  

 

 

IO3                Module 2.1 - Unit 1              Learning Activity A 

bidibiBODYbibu 

Proposed by REPLAY NETWORK 

Setting You need a large room and 2 other rooms to play the game, the more distance you can 
have between them, the more the game will be challenging. You need at least 2 groups 
of 6 participants to make the game work, but the number of groups can be increased by 
multiples of 6 (18, 24, etc...). It is possible to add observers (see the instructions in 
handouts) or to double MR/MS YES NO. 

Activity Description BidibiBODYbibu is an evolution of another activity mostly known as "the fax". Teams of 6 
members have the task of reproducing a complex image with as much details as possible. 
Each of them has different abilities and limits for the interaction. 
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Aim 

Reproducing a complex image with as much details as possible is the goal of the activity 
for a team of 6 members. Basically it is an activity used during training sessions about 
communication within an organisation. Being quite interactive and complex, the results 
can reveal a lot about interpersonal communication, strategy, team working (especially 
rules management and task division). 

BidibiBODYbibu can be played in 2 or more groups of 6 people. They will have 6 different 
roles inside each group. Each role has its own rules to follow. The task of each group is to 
reproduce a drawing as precisely as possible. Only one of 6 members will see the picture. 
Each group has basically 20 minutes, but each team has the possibility to increase its time, 
obtaining some time-bonus, thanks to the role of one of the members, focused on passing 
some tests. The activity is undertaken in 3 rooms, one for the EYES, one for the HANDS and 
one for MR/MS TIME The 6 roles are:  

EYE : has in its hands the drawing that the HAND has to reproduce (HAND is in another 
room). It cannot move and it has to stay on its chair. It can talk with everybody.  

HAND: has to reproduce a drawing that it cannot see. It is still in its room and it cannot 
move. It can talk with the VOICE and Mr./Ms. YES/NO VOICE: is the person through which 
the EYE and the HAND communicate. It can talk with everybody but it cannot see because 
is blind. It can move from one room to another but only with the help of the FOOT.  

FOOT: You are accompanying the VOICE. You can see but you cannot communicate with 
anybody. You can move from one room to another, also without the VOICE.  

MR/MS YES-NO : can move and see. It can talk saying only YES or NO and answering only 
to precise questions from the other members implying a yes or a no.  

MR/MS TIME : can move, see and talk with everybody apart from the HAND. It has to gain 
some extra time for its group, passing some tests given by a trainer. 

Every test passed will give access to a time-bonus, that has to be delivered to the trainer 
in the HAND’s room. Before starting, the teams have 3 minutes for splitting the different 
charges/roles inside their group. After this time they have to move to their room to start 
the game. This activity has been studied during EVS on arrival training in Italy. The activity 
has been developed to facilitate the participation of youngsters with low language skills. 

2 different spaces for debriefing, one following a discussion by (colour) team and the other 
a discussion by roles (Hands, Eyes, Eyes... etc...), will accompany the self-evaluation of the 
activity (see tips in handouts) 

Resources  Link to material loaded on GD 

https://drive.google.com/open?id=15bs3_Kmeoxag5kcsbAgywnZHv7ZEEaNG 

Link to video loaded in GD  
https://drive.google.com/open?id=1luGWryb1jAiHj00bvV85uBtD94btNyW0 

Equipment Video projector  

Speakers for music 
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3 rooms 

1 pc 

4 pencils 

4 eraser (rubbers)  

4 little squared or round tables  

Chairs (equal to the number of participants) 4 ropes 6+6+6+6 sticks (straws will be ok) 

4 balls of different colors  

Some white A4 paper  

Some white A3 paper  

Some printing will be necessary for the maps of the game 

4 alarm timers (the ones you use for calculating time while cooking) 

4 bandages  

2 helping people  

6 green paper vest with roles’ signs  

6 blue paper vest with roles’ signs 

6 pink paper vest with roles’ signs  

6 orange paper vest with roles’ signs  

6 detailed rules on green paper for the green team 

6 detailed rules on green paper for the blue team  

6 detailed rules on green paper for the pink team  

6 detailed rules on green paper for the orange team 

Time bonus on green paper 

Time bonus on blue paper  

Time bonus on pink paper  

Time bonus on orange paper  

Mr Time questions on green paper  

Mr Time questions on blue paper  

Mr Time questions on pink paper  

Mr Time questions on orange paper  

1 green A3 paper with Mr TIME possible choices 

1 blue A3 paper with Mr TIME possible choices  
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1 pink A3 paper with Mr TIME possible choices  

1 orange A3 paper with Mr TIME possible choices  

1 room sign for EYES room  

1 room sign for HANDS room  

1 room sign for MR TIME room 

Timing/Duration Min: 60 mins 

Max: 120 mins 

Comments & Tips Participants : 

Questions for discussion by color: 

1) What happened? How did we work? Which were the most difficult moments during 
the game? How did we react? Do you think that you experienced any conflict with the 
other members of your group? How was the communication? How the group used Mr 
Yes/No 

2) How did you split the different charges in the group? As individuals, did you prefer 
another role? If yes, why? Did you consider yourself or someone else inadequate in 
your/his/her role, in which way has it influenced the final result? 

3) How did you feel during the game? And now? 
Questions for discussion by role: 

1. Are you satisfied? 
2. Why did you choose this role?  
3. Did you think it would be like this? 
4. Which role was the most useful one in your team?  
5. What was the most difficult thing? 

 

You have 20 minutes to answer to these questions as a group using bullet points and short 
phrases on a flipchart. 

Trainer : 

The activity is based on a cooperative learning approach. Everyone succeeds when the 
group succeeds. Participants must fully participate and put forth effort within their group. 
Each group member has a task/role/responsibility therefore must believe that they are 
responsible for the achievement of his/her task and that of their group. The activity tackles 
the social skills that must be exercised in order for successful cooperative learning to occur. 
Skills include effective communication, interpersonal and group skills: 

1. Leadership 

2. Decision-making 

3. Trust-building  

4. Communication  

5. Conflict-management skills 
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Positive interdependence among participants is a key element of the activity. All group 
members must be involved in order for the group to complete the task. In order for this to 
occur each member must have a task that they are responsible for which cannot be 
completed by any other group member. 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

Pay attention to the more physical activities, make any necessary adaptations for the 
target group.  

Adapt the questions of the Quiz for the target group.  

In some countries/cultures, the target group might have difficulties to enter in the game. 
Creating a trust pact from the beginning of the TC might be a way to overcome this kind 
of difficulties.   

Repeat instructions many times and use all the visual elements provided by the activity 
which are essential for the smooth development of the activity.  

 

 

IO3          Module 2.2 - Unit 1          Learning Activity B 

Movie about us 

Proposed by FOSa 

Setting Whole group together, team working, walking around, movie shooting 

Activity Description The aim of the exercise is to create a short inspirational film that presents the organisation 
and its activities, aimed at potential candidates for volunteers. It is to be a showcase of the 
organisation and to be a summary of its ideology and volunteering programme. 
Other objectives: Integration, development of group cooperation skills, development of 
intra-group communication and creative thinking, problem solving, analysis of team roles. 
Course: 
The groups' task is to write a script, split roles, and then record a film about the 
group/organisation or about its individual members, or about different activities it 
conducts (eg charity actions, social campaigns, etc.).  
It is important that the film answers at least some important questions about the 
organisation's activities: 
- what is the mission of the organisation? 
- what are its main goals? 
- what activities does it undertake? 
- what is important to us? 
- what kind of people are we? 
- what you can you do for us? 
Participants also have the task of creating sets or costumes. While creating the script and 
the film, the trainer closely monitors the work of the group and writes down all the 
observations. The film can be viewed immediately after work once it is finished or at the 
end of the training day. 
Modifications: 
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1. If there are more than 10 people in a group, it can be divided into two teams that are 
to work on two separate movies. 
2. The movie can be filmed in any genre chosen by the group, for example in the form of 
a documentary, Brazilian telenovela, horror, sensational film, silent cinema, comedy, 
advertising. 
3. Participants may also make a movie based on a ready-made script that was previously 
developed by the trainer. The group's task is to record a movie, according to the trainer's 
instructions. 
Analysis: 
During the analysis of the exercise, the trainer can discuss various aspects of the group's 
work and the questions of individual participants, as they evaluate it. The subjects 
discussed during the analysis may be, for example: participants' communication skills, 
group leadership and other team roles adopted by group members during task 
performance, collaboration skills, generating and implementing creative ideas, problem 
solving, and motivation to act. The trainer should summarise both positive and negative 
signs of group work. 

Resources  - 

Equipment Camera (can be a smartphone) 
laptop with an application that allows to edit movie sequences 
paper sheets and pens 
various accessories that are available around the workshop room (for scenography, 
costume elements, etc.) 

Timing/Duration Min: 90 mins 

Max: 120 mins 

Comments & Tips Trainer : when working with seniors, you can involve 1 or 2 volunteers who will help in 
using multimedia devices and editing the film. 
Participants :  

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

This activity can be run also with the target group seniors, to facilitate group cohesion. 
With the target group seniors can be about what they expect from volunteering.  

 

 

IO3          Module 3.1 - Unit 1          Learning Activity A 

Can you handle a volunteer? 

Proposed by Gulbene 

Setting Group of 15-20 people, NGO representatives, working in a whole group, individual work 
and groups of 3 participants. 

Activity Description The non-formal education trainer gives input regarding the voluntary work cycle, 
discussions with all participants: discussing what resources and tools are necessary to 
manage volunteers, how can volunteering help to reach an organisation`s goal, what 
attention and benefits the volunteer should receive. (10-15 minutes) 
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Individual work: each participant should write answers to 3 questions on A4 paper, taking 
into account his/her organisation`s specifics and possibilities: 
 
1. Who will be responsible for managing volunteers in your organisation? Will he/she 
have enough time and what competences will he/she need? What resources do you 
need for managing volunteers? 
2. Why does your organisation need volunteers and how can volunteers help to reach 
your organisation`s goal?  
3. What tools can you offer to motivate volunteers? Are there any extra benefits you can 
offer? 
(15-20 minutes) 
 
Discuss answers in a group of 3 people, share opinions and good practices. Finally, the 
trainer summarises results on flip-chart and outlines the most important points. (10-15 
minutes) 

Resources   

Equipment chairs, flip-chart paper and board, A4 papers, markers 

Timing/Duration Min: 35 mins 

Max: 50 mins 

Comments & Tips Trainer : Non-formal education trainer, with knowledge of voluntary work 

Participants : Representatives of NGOs, with or without experience in managing volunteers 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

Change or adapt the questions to be relevant for the NGOs present in the TC.  
The activity could be used in reverse to come up with something new. Maybe could go 
into more detail about "What volunteers need". 

 

 

IO3          Module 4.1 - Unit 1          Learning Activity A 

The best place to be useful 

Proposed by Pistes-Solidaires 

Setting Collective and individual 

Activity Description 1. Call for projects! 
The trainer invites the participants to imagine a project of action in their district or in their 
association, about a need which they identified. 10 min of preparation in groups of 2 
persons. Then return to the group, which raises possible questions - 15 min. 
This tool (among others) allows each trainer to build its training with the following 
questions: 
-Who is asking the initiative? Citizens? A NGO? A political institution? 
-What will be the benefit of the action? 
-Who will get these benefits? 
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2.     No, it's not!  
What is the company or association where you do not want to work, and why? - gathering 
of opinions - 10 min. This activity allows the trainer to understand in a better way the 
ethical aspiration of the participants. 
This tool allows the trainers to better understand the environments where the volunteers 
are not at ease, but also the fields they prefer. 
3.     My SWOT -By 2, help each other to make your SWOT - on blank matrix - 20 min.  
The trainer presents the documents of each participant, completing if need be. It is the 
opportunity for the trainer to speak about weaknesses transformed into strengths, about 
the adequacy of a person to such or such environment. 20 min. 
We propose to the trainers to test the tool themselves, focusing on their trainer roles. But 
the tool can also be adapted to assess the situation of a territory, a NGO, a neighbourhood 
project, etc. 
4.     The Lottery of the possible – The trainer distributes to each participant the support 
of the animation: a document representing a human silhouette made up of lottery pawns. 
From the skills and character traits of your left neighbour, search possibilities of associative 
commitment by realizing them on the document - 15 min. The trainer comments the 
silhouette and the proposals done by each participant. 10 min 
This activity is a logical follow-up of the previous one. This can be completed by an informal 
exchange on volunteering in Europe and its diversity to have a better understanding of the 
European stakes of this issue. 
Duration: 80 minutes 

Resources   

Equipment Pens and post it notes, Flip chart 

Timing/Duration Min: 80 mins 

Max: 100 mins 

Comments & Tips Trainer : 

Participants : 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

Interesting activity with NGOs, to become more aware of the importance of senior 
volunteers for their projects. 

Some directions might be needed to come up with an activity/project. Helps people to 
define issues/problems in the community.  

SWOT good for new NGOS or small NGOs, to develop their network, to develop own 
activities better, understand how better to involve volunteers and motivate them.  

 

 

IO3          Module 5.2 - Unit 1          Learning Activity A 

Recognition is needed 

Proposed by Associação Mais Cidadania 

Setting Individual reflection, Group Discussion 
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Activity Description The trainer asks the participants to write down on a sheet of paper what was the best 
thing (compliment, attitude, action) they have already received at work (5min) 
Ask the participants to share with the group and to explain how this felt.  
Then the trainer will ask the participants about what they think about the recognition 
and celebration of volunteers? Is the kind of recognition and celebration needed similar 
to a worker? Why? Which are the differences and the similarities? 
The trainer writes on the whiteboard the conclusions and ideas 
Then, on a big piece of paper each participant should write a way to recognise and 
celebrate his/her volunteers. At the end the facilitator could give some more ideas to 
write down and deliver the participants a list of 10 or more different ways of recognise 
and celebrate volunteers 

Resources  List of 10 or more different ways to recognise and celebrate. 
Aranguren Gonzalo, Luis A. (2002), Los itineraries EDucativos del Voluntariado, Madroid, 
Plataforma para la promocion del voluntariado en Espana, 1st edition of A fuego Lento 
(ISU 2014) (DES)ENOLVER A Educação para o Desenvolvimento no voluntariado para a 
Cooperação 

Equipment post it notes, pens, flip chart, sticks, big piece of paper 

Timing/Duration Min: 35 mins 

Max: 60 mins 

Comments & Tips Trainer : 

Participants : 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

The activity pushes to think "Why People volunteer" and "Why they do not volunteer", 
can look to see what people's motivations are. 

 

 

IO3          Module 6.1 - Unit 1          Learning Activity A 

Mapping a network of intergenerational volunteering 

Proposed by Gulbene 

Setting Group of 15-20 people, NGO representatives, with or without experience of 
volunteering.  

Activity Description 1. Sitting in circle, non-formal educational trainer starts a discussion about 
intergenerational volunteering and identifies group`s experience, attitude and knowledge 
about this topic. Trainer draws a schematic map of a local community/city/municipality 
on flipchart and encourages participants to think about organisations and institutions 
and also events where intergenerational volunteering can take place. For example, 
kindergartens where elderly people can work with children long-term, youth centres 
where seniors can transfer their knowledge, such as crafts etc., municipality festival etc. 
(15-20 minutes). 

Resources  - 
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Equipment chairs, flip-chart paper and board, post-its, markers 

Timing/Duration Min: 35 mins 

Max: 45 mins 

Comments & Tips Trainer : Non-formal education trainer, with knowledge of voluntary work 

Participants : Representatives of NGOs, with or without experience in voluntary work. 

Tips for 
implementation from 
C1 - TC in Rome 

An Actual Map of the area could be taken as starting point where participants identify 
the places of interest.  

It can open up a chat about what things are available in the area. 
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Mācību programmas ieviešana partnerorganizācijās 
 
Mācību vide                        

Pārsvarā gadījumu partnerorganizācijām pašām bija pieejamas telpas un nepieciešamie materiāli, lai 
organizētu mācības. Izņēmums bija Gulbenes novada pašvaldība, kas mācības organizēja Gulbenes 
novada bibliotēkā telpu pieejamības un atbilstību dēļ, kā arī organizācija “Replay”, kas nolēma mācības 
rīkot sadarbības partnera – jauniešu centra “Social Cooperative META” telpās.                                    

 

Dalībnieku piesaistīšana 

Tā kā digitālie komunikācijas rīki ir iekarojuši popularitāti plašsaziņas līdzekļu vidū, vairums 
partnerorganizāciju izmantoja virtuālas platformas (Facebook, mājaslapas) mācību dalībnieku 
sasniegšanai un piesaistīšanai. Tāpat visas organizācijas informāciju par projektu un mācībām izplatīja 
savos iekšējos tīklojumos vietējiem sadarbības partneriem. Tika izplatītas reklāmlapiņas un plakāti par 
projektu, iekļaujot arī informāciju par mācību programmas norises vietu un datumiem, kā arī mācību 
tēmām. 

Organizācijas CAD un FOSa uzaicināja citas nevalstiskās organizācijas (NVO) un iestādes uz projekta 
pasākumu, lai klātienes tikšanās laikā iepazīstinātu ar plānotajām mācībām. Gulbenē papildus virtuālās 
komunikācijas līdzekļiem tika izveidota arī avīze, lai popularizētu mācības.  

 

Vietējās mācību programmas dalībnieki  

Mācībās iesaistītās organizācijas katrā valstī bija ar ļoti dažādu profilu un atšķirīgu pieredzi brīvprātīgā 
darba jomā: no kopumā 24 organizācijām daļa jau aktīvi iesaistīja brīvprātīgos un bija motivētas savas 
darba metodes uzlabot, daļa tikai plānoja uzsākt brīvprātīgo uzņemšanu. 

AK mācībās piedalījās 3 organizācijas. Vienai no tām nebija pieredzes brīvprātīgajā darbā, tās mērķis ir 
pārvērst vecu kapsētu par vietējās kopienas tikšanās vietu. Pārējās divas organizācijas jau bija ar pieredzi 
brīvprātīgo uzņemšanā: “Abbeyfield Society” nodrošina komfortablu un draudzīgu vidi veciem cilvēkiem, 
saglabājot viņu funkcionalitātes neatkatrību; organizācijai pieder arī papīrfabrika, kas ir vietējās kopienas 
tikšanās, izglītības un tūrisma centrs, tā uzturēšanu nodrošina ieņēmumi no labdarības.  

Portugālē mācību programmā iesaistījās 5 organizācijas, kuras strādā ar senioriem vai senioru vajadzību 
nodrošināšanu, 2 no tām uzņēma seniorus projekta laikā, kam tā bija pirmā pieredze šajā jomā; viena no 
tām bija nakts patversme bezpajumtniekiem Lisabonā, otra – dienas centrs un veco ļaužu māja. Pārējo 
3 organizāciju darbības joma ir sociālās izolētības mazināšana un finanšu problēmu risinājumi vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, organizācijā galvenokārt strādā gados jauni brīvprātīgie.  

Polijā organizētajās mācībās iesaistījās 5 organizācijas, 4 no tām uzņēma brīvprātīgos projekta laikā. 
Vienai no organizācijām darbības joma ir galvenokārt senioru brīvprātīgais darbs, tomēr pašiem mācību 
dalībniekiem šajā jomā vēl nebija pieredzes. Divas organizācijas strādā pārsvarā ar bērniem, ir bijusi 
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pieredze ar brīvprātīgajiem, kuri palīdzējuši organizatoriskos jautājumos. Un pēdējā orfganizācija pilda 
vietējās pārtikas bankas funkciju, tās darbības pamatā ir brīvprātīgais darbs. 

No 3 organizācijām, kas piedalījās mācībās Francijā, viena nolēma uzņemt brīvprātīgos projekta ietvaros. 
Viena no organizācijām bija plānojusi sākt brīvprātīgo uzņemšanu un mācības bija laba iespēja tam 
sagatavoties un atrast jaunus brīvprātīgos. Abas pārējās organizācijas jau strādā ar brīvprātīgajiem 
senioriem – viena no tām darbojas sieviešu tiesību aizstāvības jomā un otra veicina transporta 
infrastruktūras attīstību. 

Itālijā mācībās piedalījās 5 organizācijas un visas nolēma uzņemt brīvprātīgos projekta laikā. 
Organizācijas nodrošināja dažādus pakalpojumus dažādām mērķa grupām: dienas centrs cilvēkiem ar 
invaliditāti, 2 jauniešu centri, dienas centrs gados veciem cilvēkiem, pilsētas kopienas dārzs, lokāls un 
tirdziņš jauniešiem – autistiem un viņu ģimenēm, kopienas centrs sabiedriskiem un kultūras 
pasākumiem.  

Latvijā mācībās iesaistījās 9 organizācijas, visas uzņēma brīvprātīgos projekta ietvaros. 4 no tām bija 
NVO, kas uzņēma vietējos brīvprātīgos. To galvenā mērķa grupa ir gados veci cilvēki, arī ar invaliditāti. 
Pārējās organizācijas bija: 2 skolas, muzejs, sporta centrs un aprūpes centrs. Izņemot skolas, pārējās 
organizācijas tieši vai netieši ir iesaistītas darbā ar gados vecākiem cilvēkiem. 

 

Organizāciju atlase mācībām  

Organizāciju atlases kritēriji bija dažādi – AK fokusējās uz jaunām organizācijām vai tādām, kuras 
saskārušās ar grūtībām, iesaistot brīvprātīgos. Portugālē, Francijā un Itālijā kritērijs bija tas, ka 
organizācijas vai nu strādā ar brīvprātīgajiem senioriem un vēlas uzlabot darba kvalitāti, vai arī plāno 
uzņemt brīvprātīgos. Polijā un Latvijā galvenais nosacījums bija organizācijas motivācija piedalīties.  

 

Treneri 

Lielākā daļa treneru bija sagatavoti Itālijā mācībās “Treniņš treneriem”, kuru laikā metodes tika 
izmēģinātas un uzlabotas. Izņēmums bija Francija, kas piedzīvoja izmaiņas darbinieku sastāvā. Mācības 
vadīja treneris, kas nebija apmeklējis sagatavošanas treniņu, bet vadījās pēc mācību metožu 
apkopojuma, realizējot programmu. 

 

Metodoloģija 

 Visi partneri izmantoja kopīgu neformālās izglītības metodoloģiju, kas sevī ietvēra uzdevumus, 
diskusijas, grupu darbu, pāru darbu, prāta vētras un individuālu darbošanos. Visas metodes bija vērstas 
uz dalīšanos ar organizāciju un dalībnieku pieredzi, mācību struktūra balstījās uz pašu dalībnieku 
izvirzītajām gaidām par tām. 

FOSa dalībniekus iesaistīja pilnā mācību ciklā, ieskaitot plānošanu un mācību rezultātu pārskata 
veidošanu. Gulbenē inovācija mācību procesā bija pašu senioru iesaiste dažās organizācijām 
paredzētajās aktivitātēs.   
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Dalībnieku atgriezeniskā saite                                              

Visi partneri ir atzinuši, ka dalībnieku apmierinātība ar mācībām ir bijusi ļoti augsta. Pozitīva kopsajūta 
visās mācībās bija saistīta ar iespēju organizācijām pašām dalīties ar zināšanām un labo praksi. Tāpat 
dalībnieki novērējuši relaksētu atmosfēru, kas palīdzējusi iedziļināties tēmā, godīgu un negaidītu 
dalīšanās momentu, strādājot mazākās vai lielākās grupās, reflektējot un kopīgi mācoties, kā celt 
organizācijas spējas uzņemt brīvprātīgos, kā tos piesaistīt un salāgot brīvprātīgā un organizācijas 
vajadzības. 
 
Polijā un Francijā dalībnieki bija īpaši novērtējuši izstrādātās metodes, izvēlētās aktivitātes un pēc 
mācībām veiktos secinājumus. AK un Latvijā organizācijas kā ieguvumu atzīmēja tīklošanos ar citām 
organizācijām. 
 
Itālijā un Portugālē dalībnieki atzina, ka pēc mācībām jutušies daudz sagatavotāki brīvprātīgo 
uzņemšanai, tāpat arī papildinājuši zināšanas ar jaunām metodēm un uzdevumiem, kurus iespējams 
izmantot savas organizācijas darbā, sagatavojot un iesaistot brīvprātīgos, šim pēdējam apgalvojumam 
piekrituši dalībnieki Francijā. 
 
FOSā kā viens no interesantākajiem izvērtējuma aspektiem ir jāmin pozitīva atsauksme par diskusiju 
saistībā ar brīvprātīgā darba iespējām Olštinas pilsētā nākotnē, kā arī kāds Itālijas dalībnieka atzinums, 
ka mācības ir ļāvušas labāk izprast brīvprātīgā darba nozīmīgumu. 
 
 
Treneru atgriezeniskā saite 

Kopumā treneri bija priecīgi par mācību rezultātiem un sniedza komentārus par dažiem jaunienājumiem, 
kas ieviesti katras valsts mācībās. Partneri atzina, ka dalībnieki bija apmierināti ar aktivitātēm un dalījās 
ar labās prakses piemēriem. Organizācijas CAD, AMC un “Pistes Solidaires” norādīja uz organizāciju 
dažādību – dažām bija pieredze brīvprātīgo uzņemšanā, dažas tikai plānoja sākt brīvprātīgo uzņemšanu. 
Tas radīja zināmu neatbilsību ekspektācijās pret mācībām. FOSa minēja, ka pēc trenera domām visa 
mācību programma ir loģiski strukturēta un palīdz sasniegt projektā izvirzītos mērķus. Francijas treneri 
uzskatīja, ka mācību programmā nav pietiekami iekļauta teorētiskā bāze. “Replay” novēroja, ka mācības 
dalībniekiem palīdzēja labāk izprast, ko nozīmē uzņemt un integrēt brīvprātīgos organizācijā. Gulbenē 
treneri uzskatīja, ka programma un aktivitātes bija lieliskas, tāpēc ka mācības ļāva organizācijām uz 
brīvprātīgo darbu un savu pieredzi palūkoties no pilnīgi cita skatu punkta un palīdzēs strukturēt to darbu 
nākotnē. 

Visi partneri atzīmēja, ka laika trūkums nav ļāvis organizācijām pilnībā iesaistīties mācību norisē un tas 
ietekmējis mācību procesu un sākotnēji plānoto struktūru, bet kopumā visi dalībnieki tika veiksmīgi 
iesaistīti un informācijas apmaiņa un diskusijas bija pietiekami dziļas. FOSa un “Replay” ieteikums ir 
popularizēt mācības vietās, kas nav dalībnieku tiešās darba vietas. CAD dalībniekiem piedāvāja tikties 
papildus nozīmētā datumā, ja kāds no tiem netika uz nodarbību. 
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Mācību noslēgumā “Replay” apkopoja visus mācību laikā radītos materiālus un nosūtīja tos dalībniekiem, 
lai mācību process tiktu apspriests arī organizācijas iekšienē un kalpotu nākotnes darbību plānošanai. 
Daudzi dalībnieki atzina, ka vēlas apgūtās metodes izmantot nākotnē savā organizācijā.  

 

Pielāgošanās vietējam kontekstam 

Tā kā Lisabonas kontekstā arvien lielāku lomu ieņem multikulturālisms, AMC vēlējās lielāku uzsvaru likt 
uz starpkultūru sadarbību un dialogu, citvalstu brīvprātīgo uzņemšanu un integrāciju. Lai mācību 
programmu padarītu jautrāku un relaksētāku, AMC nevadījās pēc IO1 aktivitāšu secības, bet gan izvēlējās 
tādu aktivitāšu secību, kas veidotu vienotu stāstījumu par brīvprātīgā interāciju visos posmos. 

FOSa mācības bija pirmā iespēja kopīgi pulcēt dažādas organizācijas un diskutēt par brīvprātīgo darbu. 
Metodes tika izvēlētas tā, lai veidotu loģisku secību – sākot no vispārīgām atziņām par brīvprātīgo darbu 
un dažādiem procesiem, līdz kopīgam darbības plānam brīvprātīgā darba attīstīšanai. Lai grupas darbu 
padarītu dinamiskāku, tika uzdoti īsi, bet intensīvi grupu uzdevumi, kas tika izmantoti arī mācībās ar 
senioriem (piemēram, “Spēka tornis”, “Olu aizsardzības ierīce”). 

“Pistes Solidaires” izvēlējās vienu aktivitāti no katra moduļa. Tika ņemtas vērā organizāciju vajadzības, 
tā kā dažas no tām vēlējās izstrādāt jaunu brīvprātīgā darba organizēšanas pieeju. Tās vēlējās zināt, kā 
izvērtēt situāciju un brīvprātīgo vajadzības. 

Mācības Itālijā tika balstības uz visiem moduļiem, ko paredzēja projekts, izvēloties aktivitātes, kas 
vislabāk atbilstu organizāciju ekspektācijām un vajadzībām vietējā kontekstā. Mācības deva iespēju 
organizācijām padziļināti izvērtēt gaidas un potenciālo brīvprātīgā darba ietekmi sistēmiskā veidā – 
uztverot brīvprātīgo darbu kā konkrētu projektu ar pēctecību. Visi mācību programmas rezultāti tika 
apkopoti un nodoti dalībniekiem, lai kalpotu par izziņas materiālu, uzņemot brīvprātīgos nākotnē. 

Gulbene mācības uzsāka ar aktivitātēm, kas ļāva organizācijām iepazīt vienai otru un domāt par 
brīvprātīgo darbu. Pēc tam turpināja ar aktivitātēm, kas veidoja izpratni par brīvprātīgā darba sistēmu 
organizācijās. Nozīmīgas bija grupu aktivitātes, jo tās veicināja diskusiju un sarunas par brīvprātīgā darba 
iespējām un prasībām. Tāpat bija noderīgi organizācijām tikties ar pašiem brīvprātīgajiem aci pret aci, 
veicinot nākotnes sadarbību. 

 

Mācību vide 
Mācības AMC, FOSA un Gulbenes novada pašvaldība organizēja ar  neformālās izglītības pieeju. CAD 
mācības organizēja pēc formālās izglītības pieejas, apvienojot ar individuālu atbalstu mēc mācībām par 
specifiskām tēmām. AMC, CAD un Gulbene izstrādāja un īstenoja mācības, izmantojot pašiem pieejamos 
resursus. FOSa sadarbojās ar partnerorganizācijām, kas palīdzēja īstenot dažas aktivitātes. “Pistes 
Solidaires” un “Replay” arī īstenoja mācības ar vietējo partneru palīdzību. Visi “Replay” partneri bija ar 
iepriekšēju pieredzi brīvprātīgo uzņemšanā, un šī pieredze izrādījās ļoti noderīga mācībās, kā arī 
diskutējot un analizējot dažādas situācijas. 
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Rezultāti un ietekme  

1.) Visas organizācijas uzsvēra, ka mācības ir ļāvušas labāk sagatavoties un organizēt brīvprātīgo darbu. 
Organizācijas paplašināja savu izpratni par brīvprātīgo vadību un uzlaboja vai izstrādāja jaunas pieejas.  
2.) CAD, FOSA, “Replay” and Gulbene minēja, ka mācības ir stiprinājušas vietējo organizāciju tīklošanos. 
3.) AMC atzīmēja, ka mācības ir paplašinājušas izpratni par dažādību un starpkultūru aspektu darba un 
organizācijas vidē. 
4.) Gulbenē labās prakses piemērs bija organizāciju un brīvprātīgo tikšanās un mijiedarbība mācību laikā. 
5.) Lielākā daļa organizāciju kā ieguvumu atzīmēja iespēju dalīties ar idejām un labo praksi dažādu 
organizāciju vidū, kas mudināja domāt par savstarpējām nākotnes sadarbības iespējām.  
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Īstenotās mācību metodes 
 
Mācību programmas (IO3) laikā 6 partnerorganizācijās tika īstenotas sekojošas metodes: 

IO3 ĪSTENOTĀS MĀCĪBU METODES 
Modulis Aktivitāte Piezīmes Valsts 

1 M1 
NVO domas IO1 metode 

Portugāle, 
Francija, Polija, 

AK, Latvija 

2 NGO Guidelines IO1 metode Polija, Latvija, AK 

3 Brīvprātīgā darba 
politikas piemēri IO1 metode AK 

4 Izstrādā savu politiku! IO1 metode AK 

5 Darba piedāvājums 
brīvprātīgajam 

IO1 metode AK 

6 M2 bidibiBODYbibu IO1 metode Portugāle 

7 Spēka tornis Jauna metode Polija 

8 Došanas prieks IO1 metode Polija 

9 Filma par mums IO1 metode Portugāle, Polija, 
Latvija 

10 Brīvprātīgā darba 
programma IO1 metode Francija  

11 M3 Learning from Case 
studies Jauna metode  

Portugāle 

12 Holistiskā nūja Jauna metode Itālija 

13 Vai vari “pacelt” 
brīvprātīgo? IO1 metode Francija, Polija, 

Itālija, Latvija, AK 

14 Problēmas risinājums Jauna metode AK 

15 M4 Vislabāka vieta būt 
noderīgam 

IO1 metode Francija, Polija 

16 Meklēsim brīvprātīgos! IO1 metode AK 

17 Solis tuvāk IO1 metode AK 

18 Brīvprātīgais darbs un 
es… 

IO1 metode Itālija, AK 
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19  Izlase Jauna metode  AK 

20 M5 Svinot brīvprātīgo 
darbu IO1 metode AK 

21 Slikta brīvprātīgo 
vadība 

IO1 metode AK 

22 Atzinībai ir nozīme 
IO1 metode Portugāle, 

Francija, Polija,  
Latvija, AK 

23 M6 Aisberga teorija Jauna metode Portugāle 

24 Situācijas analīze: lomu 
izspēles Jauna metode Portugāle 

25 Starppaaudžu 
brīvprātīgā darba 

kartēšana 

IO1 metode 
Polija 

26 
Prasmju zieds 

IO1 metode 

Francija 

27 M3/M6 

Krustiņi&nullītes Jauna metode Itālija 

28 IO2- M1.2 Kas motivē 
organizāciju un kādi 
brīvprātīgie tai der? 

Papildus 
aktivitāte, 

adaptēta IO3 
Polija, Latvija 

29 IO2-M3.1 

Četri vārdi 

Papildus 
aktivitāte, 

adaptēta IO3 
Itālija 

30 IO2-M3.2 

Metaplāns 

Papildus 
aktivitāte, 

adaptēta IO3 
Portugāle, Polija, 

Latvija 

31 IO2-M4.1 

Saki Tu! 

Papildus 
aktivitāte, 

adaptēta IO3 
Latvija 

32 IO2-M5.3 
Tilts pie vitējiem 

Papildus 
aktivitāte, 

adaptēta IO3 
Portugāle 
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Mācību formāts un dienas plānojums 
 

Community Action Dacorum CVS, UNITED KINGDOM 

IO3 TRAINING FORMAT in UK 
Module.Unit Activity Name Note 

1 M1 Module 1.1 What you should provide 
volunteers 

• Unit 1 Activity A (NGO Thoughts) 
• Unit 2 Activity A (NGO 

Guidelines) 
• Unit 3 Activity A (Examples of 

volunteer policies) 
• Unit 3 Activity B (Write your own 

policy) 
Module 1.2 Basic procedures and 
documents 

• Unit 1 Activity A ( Job offer for a 
volunteer) 

Yes (adapted) 

2 M2  Module 2.2 The Art of giving 
• Unit 1 Activity B (Movie about 

us) 

No 

3 M3 Module 3.1 Managing volunteers  
• Unit 1 Activity A (Can you handle 

a volunteer) 

No 

4 M4 Module 4.2 Inviting and motivating 
volunteers to join us  

• Unit 2 Activity A (A Step 
forward) 

Module 4.2 Recruitment and Marketing 
to volunteers  

• Unit 1 Activity A (Let's Look for 
volunteers) 

Module 4.3 What is volunteering  
• Unit 1 Activity A (Volunteering 

can make me) 

Yes (adapted) 

5 M5 Module 5.1 How to value volunteers  
• Unit 1 Activity A (Celebrating 

volunteering) 
• Unit 1 Activity B (Bad volunteer 

management) 
Module 5.2 How to value volunteers  

• Unit 2 Activity A (Recognition is 
needed) 

 
Yes (adapted) 
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6 M6 Module 6.1 Mapping intergenerational 
volunteering 

• Unit 1 Activity A (Mapping 
intergenerational volunteering 
Phase 1) 

Yes (adapted) 

Day 1 

10:00–10:15 Coffee, Introduction to CAD/US, Housekeeping, and LIAS project Intro. Sign in sheet 
10:15-10:30 Introduction 

Introduction to each other, Pairs. Introduce ourselves, and their organisations (5 
mins). Then the other person presents them back to whole group (10 mins). Get them 
thinking about how their organisations is seen in other people's eyes 

10:30–10:45 Objectives to the training and go through what each other is expecting from the 
training. Look at how we feedback, ground rules etc 

10:45-11:15 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 1 Activity A (NGO Thoughts) 

11:00-11:15 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 2 Activity A (NGO Guidelines) 

11:45-12:00 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Unit 3 Activity A (Examples of volunteer policies) 

12:00-12:15 Module 2.2 The Art of giving 
Unit 1 Activity A (The Joy of Giving) 

12:15-12:25 Module 1.1 What you should provide volunteers 
Set Homework to check/write their own policy 
Unit 3 Activity B (Write your own policy) 

or  
12:15-12:25 Module 2.2 The Art of giving 

Set Homework to think about a movie about themselves and how they want to market 
themselves and what they think they want to put across. 
Unit 1 Activity B (Movie about us) 

12:25-12:30 Summary and feedback 

Day 2 
10:00–10:10 Introduction of what we have been going through and people’s feedback and 

thoughts so far 
10:10-10:30 Module 1.1 What you should provide volunteers 

Present homework to check/write their own policy 
Unit 3 Activity B (Write your own policy) present and feedback 

or  

10:10-10:30 Module 2.2 The Art of giving 
Present homework - a movie about themselves and how they want to market 
themselves and what they think they want to put across. 
Unit 1 Activity B (Movie about us) present and feedback 

10:30-11:00 Module 1.2 Basic procedures and documents 
Unit 1 Activity A (Job offer for a volunteer) 

11:00-11:45 Module 4.3 What is volunteering 
Unit 1 Activity A (Volunteering can make me) 

11:45-12:00 Module 4.2 Inviting and motivating volunteers to join us 
Unit 2 Activity A (A Step forward Phase 1) 

12:00-12:15 Module 4.2 Inviting and motivating volunteers to join us 
Unit 2 Activity A (A Step forward Phase 2) 
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12:15-12:25 Module 6.1 Mapping intergenerational volunteering 
Set homework to look at local area and highlight areas of intergenerational 
volunteering 
Unit 1 Activity A (Mapping intergenerational volunteering Phase 1) 

Day 3 
10:00–10:10 Introduction of what we have been going through and people’s feedback and 

thoughts so far 
10:10-10:30 Module 6.1 Mapping intergenerational volunteering 

Set homework to look at local area and highlight areas of intergenerational 
volunteering 
Unit 1 Activity A (Mapping intergenerational volunteering Phase 1) 

10:30-11:00 Module 3.1 Dealing with challenging behavior  
NEW Activity (Problem solving) 

11:00-11:15 Module 4.2 Recruitment and Marketing to volunteers  
NEW Activity A (Selection) 

11:15-11:30 Module 5.1 How to value volunteers 
Unit 1 Activity A (Celebrating volunteering) 

11:30-11:40 Module 5.1 How to value volunteers 
Unit 1 Activity B (Bad volunteer management) 

11:40-12:10 Module 5.2 How to value volunteers  
Unit 2 Activity A (Recognition is needed) 

12:10-12:30 Summary, Evaluation and feedback 

 

Associação Mais Cidadania, PORTUGAL 

IO3 TRAINING FORMAT in PORTUGAL 
Module.Unit Activity Name Note 

1 1.1Unit1.A NGO thoughts  

2 4.2.Unit1 
(IO2 - 3.2.Unit 

2.B.) 
Metaplan Taken from IO2 

3 2.1.Unit1.A “bidibiBODYbibu”  

4 3.1.Unit1 Learning from Case 
studies New activity 

5 6.1.Unit1 
(IO2 - 5.3Unit1.C) 

The bridge for 
natives Taken from IO2 

6 6.1.Unit1 Iceberg theory New activity/ Focus in intercultural meeting 
instead of intergenerational meeting 

7 6.1.Unit1 Role Play Case 
Studies 

New activity// Focus in intercultural 
meeting instead of intergenerational 

meeting 
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8 5.2.Unit1.A Recognition is 
needed  

9 2.2.Unit1.B. “Movie about us” Changed to “Poster about us ” 

Day 1 
9:30-10:00 Presentation dynamic with Dixit Cards – Who am I 

10:00-10:15 Draw me! 
10:15–10:45 Tree of Expectations (regarding the TC) 
10:45-11:00 Presentation of the project and the TC program 
11:00-11:15 Break 
11:00-11:30 M1. Organisational policies & procedures relating to volunteering  

M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “NGO thoughts ”  
30 minutes  

11:30-12:30 IO2.M3. Organisational policies & procedures relating to volunteering  
M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “Metaplan ”  
60 minutes 

12:30-14:00 Lunch break 
14:00-15:15 IO3.M2. Organisational policies & procedures relating to volunteering  

M1.1.Unit 1A 
Learning Activity “bidibiBODYbibu ”  
90 minutes  

15:15-15:30 Break 
15:30-16:45 New activity 

M3. Managing volunteers, making volunteering and motivating volunteers to 
become more active citizens 
M3.1.Unit 1 
Learning Activity “Learning from study cases” 
90 minutes 

16:45-17:00 Evaluation of the day 

Day 2 
9:30-9:45 Energizer 

9:45-10:15 Theoretical framing of the previous day exercises 
10:15-11:00 IO2.M5. Skill development (teamwork, conflict management) 

M5.3Unit1.C 
Learning Activity “The bridge for natives” 
90 minutes 

11:00-11:15 Break 
11:15-11:30 New activity 

IO3.M6. How to encourage intergenerational volunteering (change to intercultural 
meeting) 
M6.1Unit1 
Learning Activity “Teoria do Iceberg” 
15 minutes 

11:30-12:30 New activity 
IO3.M6. How to encourage intergenerational volunteering (change to intercultural 
meeting) 
M6.1Unit1 
Learning Activity “Role play study cases” 
60 minutes 
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12:30-14:00 Lunch break 
14:00-14:15 Energizer 

14:10-14:45 IO3.M5.2. How to appreciate volunteers 
M5.2.Unit 1A 
Learning Activity “Recognition is needed” 
35 minutes 

14:45-15:15 Theoretical framing of the day exercises 

15:15-15:30 Break 
15:30-16:30 IO3. M2.2 The art of giving – our volunteer program 

M2.2.Unit 1B 
Learning Activity “Poster about us” – adapted: original title “Movie about us” 
45 minutes 

16:30-17:00 TC Evaluation 

 

 

Fundacja FOSA, POLAND 

IO3 TRAINING FORMAT in Poland 
Module.Unit Activity Name Note 

1 Module 1.1 unit 1 NGO thoughts  

2 Module 1.1. unit 1 Which kind of motivations and 
which kind of volunteer? 

 

3 Module 1.1 unit 2 NGO Guidelines  

4 Module 3.1 unit 1 Can you handle a volunteer?  

5 Module 5.2 unit 2 Recognition is needed  

6 Module 4.1 unit 1 The best place to be useful  

7 Module 6.1 Unit 1 Mapping a network of 
intergenerational volunteering 

 

8 Module 3.2 unit 2 Metaplan  

9 Module 2.1 unit 1 Tower of power  

10 Module 2.2 unit 1 The joy of giving  

11 Module 2.2 unit 2 Movie about us  
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Day 1 
9.00 – 9.15 Short introduction of the participants and trainers  
9.15 – 9.30 Presentation of training goals and the LIAS project 

9.30 – 10.00 “3 things about me” – short presentations with Dixit cards 
10.00 – 10.30 “Volunteering experiences in my organisation” – group discussion 

 Break 
10.30 – 11.15 Module 1 ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 

VOLUNTEERING 
Module 1.1 - Unit 1  
“NGO thoughts” 
Activity Duration: 45 minutes 

11.15 – 12.00 Module 1 ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 
VOLUNTEERING 
Module 1.1 - Unit 2 
“NGO Guidelines” 
Activity Duration: 45 minutes 

 Break 
12.15 – 13.00 MODULE 3 : MANAGING VOLUNTEERS, MAKING VOLUNTEERING 

OPPORTUNITIES APPEALING. HOW TO LOOK AFTER THEM IN RELATION TO 
THEIR ROLES AND RESPONSIBILITIES  
Module 3.1 - Unit 1  
“Can You handle a volunteer?” 
Activity Duration: 45  minutes 

13.00 – 14.00 MODULE 5 : CELEBRATING AND PROMOTING VOLUNTEERING Module 5.2 - 
Unit 1  
“Recognition is needed” 
Activity Duration: 60  minutes 

14.00 – 14.50 MODULE 4 : RECRUITING, MARKETING VOLUNTEERING AND MOTIVATING 
VOLUNTEERS TO BECOME MORE ACTIVE CITIZENS 
Module 4.1 - Unit 1  
“The best place to be useful” 
Activity Duration: 50  minutes 

14.50 – 15.00 Evaluation of the day – “SMS to my friend – what I’ve learnt today?”  

Day 2 
9.00 – 9.15 Energizer – “Similarities strengthen (to find positive traits associated with randomly 

drawn items that reflects participants personality)” 
9.15 – 10.00 MODULE 6 : HOW TO ENCOURAGE INTERGENERATIONAL VOLUNTEERING  

Module 6.1 Unit  
“Mapping a network of intergenerational volunteering” 
Activity Duration: 45  minutes 

10.00 – 12.00 Module 3 Active Citizenship  (from IO2) 
Module 3.2 Unit 2 
“Metaplan” 
 Activity Duration: 120 minutes 

 Break 
12.15 – 12.45 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 

INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.1 – Unit 1 (New exercise) 
“Tower of power” 
Activity Duration: 30  minutes 

12.45 – 13.15 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 
INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.2 – Unit 1 
“The joy of giving” 
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Activity Duration: 30  minutes 
13.15 – 14.45 MODULE 2 : VOLUNTEER INDUCTION, THE PROGRAMME PROVIDED TO THE 

INDIVIDUAL VOLUNTEER  
Module 2.2 – Unit 2 
“Movie about us” 
Activity Duration: 90  minutes  

14.45 – 15.00 Final thoughts & evaluation of the TC 

 

Gulbene Municipality, LATVIA 

IO3	 TRAINING	FORMAT	in	Latvia	
Module.Unit	 Activity	

Name	
Note	

1	 M1.2. unit 1 Which kind of motivations 
and which kind of 

volunteer? 

 

2	 M1.1. unit 1 NGO thoughts  

3	 M.1.1. unit 2 NGO Guidelines  

4	 M3.1. unit 1 Can you handle a 
volunteer? 

 

5	 M2.2. unit 2 Movie about us Organisations 
made movies, 
presentations, 

stories and 
stories of 
pictures 

6	 M3.2. unit 2 Metaplan Activity together 
with seniors 

7	 M5.2. unit 2 Recognition is needed Activity together 
with seniors 

8	 M4.1. unit 1 Your say Activity together 
with seniors 

Day 1 

12.00-12.15 
Learning Activity “Introduction” 
Activity Duration: 15 minutes 

 

12.15-13.00 

M1.2. Motivations for volunteer work 
M1.2. Unit 1 
Learning Activity “Which kind of motivations and which kind of volunteer?” 
Activity Duration: 45 minutes 
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 Break 
13.15-14.00 M1.2. Motivations for volunteer work 

M1.2. Unit 1 
Learning Activity “Which kind of motivations and which kind of volunteer?” 
Activity Duration: 45 minutes 

Day 2 

12.15-12.45 

M1.1. What you should provide volunteers? 
M1.1. Unit 1 
Learning Activity “NGO thoughts” 
Activity Duration: 30 minutes 

 

12.45-13.10 

M1.1. What you should provide volunteers? 
M1.1. Unit 2 
Learning activity NGO Guidelines 
Activity Duration: 25 minutes 

 Break 

13.25-14.00 

M3.1. Managing volunteers 
M3.1. Unit 1 
Learning activity Can you handle a volunteer? 
Activity Duration: 35 minutes 

Day 3 
 

12.00-12.15 

M2.2. The art of giving – our volunteer programme 
M2.2. Unit 2 
Learning Activity “Movie about us” 
Activity Duration: 15 minutes 
(information about this activity, because this is homework) 

 

12.15-13.15 

M3.2. How to effectively plan activities for the benefit of the local 
community 
M3.2. Unit 2 
Learning Activity “Metaplan” 
Activity Duration: 60 minutes 

 Break 

13.25-14.00 

M5.2. How to appreciate volunteers 
M5.2. Unit 1 
Learning Activity “Recognition is needed” 
Activity Duration: 30 minutes 

Day 4 

10.00-10.25 
Learning Activity “Introduction” 
Activity Duration: 25 minutes 

 

10.25-10.50 

 
M4.1. What you expect when volunteering? 
M4.1. Unit 1 
Learning Activity “Your say” 
Activity Duration: 25 minutes 

 Break 

13.05-14.00 

M2.2. The art of giving – our volunteer programme 
M2.2. Unit 1 
Learning activity: Movie about us 
Activity Duration: 55 minutes 
(Demonstrations of movies, discussions about them) 
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Pistes-solidaires, France 

IO3 TRAINING FORMAT in FRANCE 
Module.Unit Activity Name Note 

1 M1.1, Activity A NGO Thoughts  

2 M2.2, Activity C Volunteer program  

3 M3.1, Activity A Can you handle a volunteer ?  

4 M4.1, Activity A The best place to be useful  

5 M5.2, Activity A Recognition is needed  

6 M6.2, Activity A The skills’ flower  

Day 1 

14h M1.1, Activity A 
Learning Activity “NGO Thoughts” 

15h M2.2, Activity C 
Learning Activity „Volunteer program” 

Break 

16h M3.1, Activity A 
Learning Activity „Can you handle a volunteer” 

Day 2 

14h M4.1, Activity A 
Learning Activity „The best Place to be Useful” 

15h M5.2, Activity A 
Learning Activity „Recognition is needed” 

Break 

16h M6.2, Activity A 
Learning Activity „The Skills’ flower” 
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REPLAY Network, ITALY 

IO3 TRAINING FORMAT in Italy 
Module.Unit Activity Name Note 

1 M1. Organisational 
policies & procedures 

relating to volunteering 
M2. Volunteer induction  

M3. Managing 
volunteers 

Four words Toolkit activity - 
adaptation 

2 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
Holistic stick New activity 

3 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
Can you handle a volunteer? Toolkit activity - 

adaptation 

4 M4. Recruiting, 
marketing volunteering 

and motivating 
volunteers  

M5. Celebrating and 
promoting volunteering 

Volunteering can make me Toolkit activity - 
adaptation 

5 M3. Managing 
volunteers. Roles and 

responsibilities 
 

M6. How to encourage 
intergenerational 

volunteering 

Noughts & crosses  (Xs and Os) New activity 

Day 1 
14.00 Who are we? 

 

M1: ORGANISATIONAL POLICIES & PROCEDURES RELATING TO 
VOLUNTEERING 
M2: VOLUNTEER INDUCTION 
M3: MANAGING VOLUNTEERS 

1H30’ Four words 
 M3: MANAGING VOLUNTEERS, ROLES AND RESPONSIBILITIES 

1H Holistic stick 
15’ Break 

 M3: MANAGING VOLUNTEERS, ROLES AND RESPONSIBILITIES 

1H30’ Can you handle a volunteer? 

18.00  
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Day 2 

09.30 Short introduction 

 
M4: RECRUTING, MARKETING VOLUNTEERING AND MOTIVATING 
VOLUNTEERS 
M5: CELEBRATING AND PROMOTING VOLUNTEERING 

1H30’ Volunteering can make me… 

 M3: MANAGING VOLUNTEERS 
M6: HOW TO ENCORAGE INTERGENERATIONAL VOLUNTEERING 

1H Noughts & crosses (Xs and Os) 
15’ Break 

1H FUTURE PERSPECTIVES 

30’ EVALUATION 
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Jaunas mācību metodes 
 

IO3 JAUNAS METODES 

Modulis N. Metode Lpp. 

M2: BRĪVPRĀTĪGO IEVADĪŠANA 
DARBĀ, KATRAM BRĪVPRĀTĪGAJAM 

PIEDĀVĀTĀ INDIVIDUĀLĀ 
PROGRAMMA 

1 Spēka tornis 35 

M3: BRĪVPRĀTĪGO VADĪBA, 
SAISTOŠS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 

PIEDĀVĀJUMS. KĀ VADĪT 
BRĪVPRĀTĪGOS ATKARĪBĀ NO VIŅU 

LOMĀM UN ATBILDĪBAS 

2 Mācoties no situācijas izpētes 36 

3 Holistiskā nūja 37 

4 Problēmas risinājums 40 

M4: KĀ VEICINĀT STARPPAAUDŽU 
BRĪVPRĀTĪGO DARBU 

5 Situācijas analīze: lomu izspēles 41 

6 Izlase 41 

7 Aisberga teorija 42 

6 Krustiņi&nullītes 43 
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IO3   2.modulis: BRĪVPRĀTĪGO IEVADĪŠANA DARBĀ, KATRAM BRĪVPRĀTĪGAJAM PIEDĀVĀTĀ INDIVIDUĀLĀ 
PROGRAMMA 

Jauna metode 

Spēka tornis 

Iekārtojums Plaša telpa 

Metodes apraksts Laba komandas sadarbība var paveikt brīnumus. Šīs metodes pamatā ir komandas darbs, 
izmantojot komunikāciju un sasniedzot kopīgu mērķi – uzbūvēt torni. 

Komandas uzdevums ir no 8 koka klučiem uzcelt iespējami augstāku torni, kas ir grūtāk 
nekā sākumā šķiet. Dalībniekiem katrā rokā ir striķi, kas savienoti ar celtni, ar kuru var 
pacelt blokus. Tikai pateicoties grupas sadarbībai, plānošanai, labai komunikācijai un spējai 
koncentrēties, ir iespējams celtni kontrolēt un uzbūvēt torni. 

 

 

 

Pēc torņa uzcelšanas treneris aicina pārspriest katra dalībnieka lomu un nozīmīgumu 
komandā. Var uzdot vairākus jautājumus, piemēram, 

Kurš bija būvniecības procesa vadītājs? 

Kāda komandā bija attieksme vienam pret otru? 

Kas ir svarīgi katram komandas dalībniekam? 

 

Treneris var arī atsaukties uz Meredita Belbina izstrādāto komandas lomu klasifikatoru, kas 
nosaka, ka komandā mēdz būt 9 dažādi lomu tipi: 3 ir orientēti uz darbību (Veidotājs, 
Izpildītājs, Pilnveidotājs), 3 uz cilvēkiem orientēti (Koordinators, Komandas cilvēks, Resursu 
pētnieks) un 3 uz domāšanu/problēmu risināšanu orientēti (Radītājs, Novērtētājs, 
Speciālists). 
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Informācijas avoti  Vairāk informācijas par Meredita Belbina teoriju: https://www.belbin.com/about/belbin-
team-roles/ 

Aprīkojums Spēle “Spēka tornis” 

Flipčart lapas 

Marķieri 

Ilgums Min: 30 min 

Max: 90 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: uzdevuma izpildei nepieciešams sadarboties 

Treneris: nepieciešams sekot līdzi, lai dalībnieki nesaīsinātu attālumu līdz klučiem (striķiem 
visu laiku jābūt nostieptiem), kā arī neizmantotu roku palīdzību. 

 

IO3   3.modulis: BRĪVPRĀTĪGO VADĪBA, SAISTOŠS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀJUMS. KĀ VADĪT 
BRĪVPRĀTĪGOS ATKARĪBĀ NO VIŅU LOMĀM UN ATBILDĪBAS 

Jauna metode 

Mācoties no situācijas izpētes 

Iekārtojums Bez īpaša iekārtojuma 

Metodes apraksts Mērķis: analizēt dažādas situācijas, integrējot brīvprātīgos organizācijas darbā. 

Metodes apraksts: dalībnieki ir sadalīti 3 grupās, katrai grupai tiek iedota papīra lapa, uz 
kuras ir kādas ar brīvprātīgo darbu saistītas situācijas apraksts, vai nu izdomāts, vai no 
pieredzes ņemts. Treneris aicina grupas diskutēt par konkrēto situāciju un meklēt 
iespējamos problēmas risinājumus. Pēc diskusijām, kas ilgst 25 minūtes, katra grupa 
prezentē rezultātus. 

Informācijas avoti  Situācija 1 - 
https://drive.google.com/open?id=1oZ_6y77Qw92TGDZAmSenhoyCR5JoULbg 
Situācija 2 - https://drive.google.com/open?id=1MPhOkMePn2QGtsf4w-8ggzSJmdcjt0h1 
Situācija 3 - https://drive.google.com/open?id=13QZz6JSQgRl-AbwKN7lcjEluGNez8c7W 

Aprīkojums Papīra lapas ar situācijas aprakstu 

Papildus tukšas papīra lapas 

Ilgums Min: 60 min 

Max: 90 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: 

Treneris:  
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IO3   3.modulis: BRĪVPRĀTĪGO VADĪBA, SAISTOŠS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀJUMS. KĀ VADĪT 
BRĪVPRĀTĪGOS ATKARĪBĀ NO VIŅU LOMĀM UN ATBILDĪBAS 

Jauna metode 

Holistiskā nūja 

Iekārtojums Pietiekami plaša telpa, lai varētu brīvi kustēties 

Metodes apraksts Treneris var dalībniekus sadalīt vairākās grupās, ja jūt pēc tā nepieciešamību. 

Sākumā treneris uz lapas uzzīmē divas bultas, vienu virzienā uz augšu, otru – uz leju. 

UZ AUGŠU 

UZ LEJU 

 

Treneris izskaidro, ko nozīmē komandas “uz augšu” un “uz leju” un spēles būtību. 
Komandas uzdevums ir visiem dalībniekiem, nepazaudējot kontaktu ar nūju, novietot to 
uz grīdas. Katram dalībniekam nepārtraukti ir jābūt pirkstu kontaktam ar nūju. 

Spēle sākas, kad treneris novieto nūju uz dalībnieku pirkstiem, izvēloties noteiktu 
augstumu, piemēram, plecu līmeni. 

Aktivitāti var īstenot vairākos etapos: 

1. Treneris novieto nūju uz dalībnieku pirkstiem un atļauj izmēģināt.  
2. Tad treneris apstādina dalībniekus un ļauj viņiem pārrunāt situāciju 15-20 

minūtes un atsākt no jauna (pārsvarā dalībnieki izmanto daudz īsāku pārrunu 
laiku). 

3. Treneris atkal uzliek nūju uz dalībieku pirkstiem un ļauj vēlreiz mēģināt (parasti 
līdz galam uzdevumu izpildīt šajā etapā komanda vēl nevar). 

4. Treneris atkal apstādina procesu un ļauj komandai vienoties par savu stratēģiju 
(šo iespēju komandas arī parasti izmanto).  

5. Treneris atkal uzliek nūju uz dalībieku pirkstiem un ļauj vēlreiz mēģināt (parasti 
līdz galam uzdevumu izpildīt šajā etapā komanda vēl joprojām nevar). 

6. Treneris aptur procesu un ļauj komandai mēģināt tik ilgi, kamēr uzdevumu 
izdosies izpildīt. Kad komanda ir gatava, viņi var pieteikt fināla mēģinājumu un 
īstenot uzdevumu, ko parasti arī izdodas izdarīt.  

Aktivitātes īstenošanai var izmantot fona mūziku, kas sākotnēji ir klusa un uz aktivitātes 
beigām var pāriet skaļāka.  

Izvērtējums:  

Dalībnieki ir aicināti atbildēt uz jautājumiem:  

“Kas ļāva īstenot uzdevumu līdz beigām? Kas bija nepieciešamie priekšnosacījumi” 

Galvenie atbilžu atslēgas vārdi ir: 

LAIKS 
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KOPĪGA KUSTĪBA 

VADĪBA 

KLUSUMS 

KĻŪDAS – PIEREDZE 

ZINĀŠANAS 

MĀKA 

KOORDINĀCIJA 

MĒĢINĀŠANA 

LĪDZSVARS 

SVARA IZJŪTA 

STRATĒĢIJA 

SASKAŅA 

IZJŪTA 

ATSLĀBINĀŠANĀS 

GRUPAS IZJŪTA 

RITMS 

KONCENTRĒŠANĀS 

ATBILDĪBA 

KOMFORTS 

GRIBA 

IDEJAS 

UZTICĒŠANĀS 

SAPRATNE 

IEKLAUSĪŠANĀS VIENAM OTRĀ 

GRUPAS VIENOTĪBA 

 

Treneris atbalsta dalībniekus, palīdzot atrast atbildes un akcentējot, ka visas atbildes ir 
vairāk vai mazāk saistītas ar komandas darbu. Treneris vada īsu pārdomu sesiju par to, kā 
uzdevums ir saistīts ar brīvprātīgo darbu.  

Noslēgumā treneris izstāsta stāstu par vislēnāko zaldātu, lai nostiprinātu mācīšanās 
procesu: 
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“Sensenos laikos bija kāda zaldātu vienība, kas nekādi nemācēja maršēt vienā ritmā. Viņi 
dodas pie sava ģenerāļa un saka: “Generāli, mēs nespējam kopīgi maršēt, mēs nevaram 
atrast savu ritmu.” Ģenerālis viņiem dod padomu: “Lai atrastu kopīgu ritmu, jums jāatrod 
pats lēnākais zaldāts un jāpielāgojas viņa ritmam.” Zaldāti iet atpakaļ un ņem vērā 
ģenerāļa padomu. Viņi mēģina pielāgoties ikviena zaldāta ritmam, sākot no vislēnākā līdz 
visātrākajam, bet kā nevar, tā nevar atrast kopsoli. Viņi atkal dodas pie ģenerāļa un 
izstāsta viņam savu neveiksmi. Ģenerālis viņiem atbild: “Jūs vēl joprojām nespējat atrast 
kopsoli, jo, izskatās, esat neveiksmīgi meklējuši: vislēnākais zaldāts ir pati grupa.” 

Informācijas avoti   - 

Aprīkojums Viena vai vairākas nūjas, kam ir jābūt: ļoti gaišām, taisnām, pietiekami tievām, pietiekami 
garām, lai nosegtu visu dalībnieku rindas garumu 

Flipčart tēfele un lapas 

Marķieri  

Ilgums Min: 60 min 

Max: 90 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki:  

Treneris:  

Atkārto dalībniekiem komandas vairākas reizes, kamēr viņi pilda aktivitāti. Klausās, ko 
dalībnieki saka, pildot uzdevumu, piefiksē piezīmēs, lai ienestu papildus izklaides 
momentu.  

 

 

IO3   3.modulis: BRĪVPRĀTĪGO VADĪBA, SAISTOŠS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀJUMS. KĀ VADĪT 
BRĪVPRĀTĪGOS ATKARĪBĀ NO VIŅU LOMĀM UN ATBILDĪBAS 

Jauna metode 

Problēmas risinājums 

Iekārtojums Bez īpaša iekārtojuma  

Metodes apraksts Neskatoties uz to, ka brīvprātīgais darbs ir varen pozitīva pieredze, neiztikt arī bez 
sarežģījumiem. 

Ievads  

Runājiet par problēmām un paskaidrojiet, ka problēmas identificēšana ir pirmais solis.  

Jautājumi, kas palīdz identificēt problēmu:  

● Kur ir problēma? 
● Kāpēc tā ir radusies? 
● Kādes alternatīvas pastāv problēmas risināšanai? 
● Vai uz problēmu var paraudzīties no cita skatpunkta?  
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● Kas var tikt darīts lietas labā? 
● Kādi ir pirmie soļi, lai situācija tiktu labota? 
● Kādu vēlies redzēt situācijas atrisinājumu? 

 
Jāparāda detalizēta problēmas prezentācija un jāfokusējas uz 5 “kāpēc” jautājumiem 
Darbs individuāli 
Izdomā problēmu un pārbaudi to ar 5 “kāpēc” jautājumiem (10 min) 
Tas ļauj identificēt “īsto” problēmu un rast potenciālos risinājumus (10-15 min) 
Prezentācija grupai 
“Īstās” problēmas prezentēšana un iespējamie risinājumi. Grupas diskusijas par vislabāko 
iespējamo risinājumu un kāpēc tas varētu nostrādāt. (10-15 min) 
Organizācija pastāsta par kādu reāli piedzīvotu problēmu un kā tā tikusi risināta (10-15 
min) 

Informācijas avoti  https://youtu.be/y9dl1WB9bvw 

Aprīkojums Flipčart papīrs 
Projektors un prezentācija 
https://youtu.be/y9dl1WB9bvw 
A4 papīrs, post-it lapiņas 
Pildspalvas 
Izdales materiāli par izaicinošas vai sarežģītas uzvedības menedžmentu 

Ilgums Min: 30 min 

Max: 60 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: NVO pārstāvji, ar vai bez zināšanām par brīvprātīgo darbu 

Treneris: Neformālās izglītības treneris, ar vai bez pieredzes brīvprātīgā darba vadībā 

 

IO3         4.modulis 4: KĀ VEICINĀT STARPPAAUDŽU BRĪVPRĀTĪGO DARBU       Jauna metode 

Situācijas analīze: lomu izspēles 

Iekārtojums Aktivitāte stāvot vai sēžot 

Metodes apraksts Šīs aktivitātes mērķis ir dalībniekus iepazīstināt ar tādām tēmām kā brīvprātīgo integrācija 
organizācijā, komandas darbs un organizatoriski jautājumi. 

Dalībnieki izveido divas grupas, lai izspēlētu situāciju, kuras apraksts katrai grupai ir dots. 
Apraksta saturam ir jābūt saistītam ar situācijām, kas rodas brīvprātīgā darba laikā. 
Situācijas var būt izdomātas vai arī balstītas uz reāliem gadījumiem.  

Situācijas var konstruēt, par pamatu ņemot, piemēram, tādus jautājumus kā: Kā tikt galā 
ar brīvprātīgā neapmierinātību vai ilgām pēc mājām? Ko darīt, ja brīvprātīgo starpā 
radušies strīdi? Kāds varētu būt pats optimālākais veids brīvprātīgā iekļaušanai 
organizācijā?  

Pēc lomu spēles dalībnieki tiek iedrošināti runāt par problēmām un iespējamiem 
risinājumiem.  
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Otrs metodes variants ir likt grupai izspēlēt situāciju vienreiz, pēc tam pajautājot, kas ticis 
attēlots, bet nesniedzot risinājumu. Pēc īsas diskusijas grupa vēlreiz sāk situācijas izspēli, 
bet skatītāji (otra grupa) jebkurā brīdī var pateikt STOP un likt aizvietot kādu lomas aktieri 
vai izmainīt situācijas gaitu, mēģinot atrisināt situāciju. Iespējams izmainīt jebkuru tēlu 
izspēlē, aizvietojot ar tādiem, kas pat sākotnēji nav paredzēti. Izspēle tiek izbeigta, kad 
grupai šķiet, ka situācija ir atrisināta. 

Pēc situāciju izspēles grupas tiek aicinātas iesaistīties diskusijā par problēmām un 
iespējamiem risinājumiem, kas rasti lomu izspēles laikā.  

Informācijas avoti  https://drive.google.com/open?id=19nHSiVxrYLWtZnOCkNbmlNjr6Jd_WHPl  

Aprīkojums Situācijas apraksts un paredzamās lomas 

Ilgums Min: 45 min 

Max: 60 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: 

Treneris: 

 

IO3         4.modulis: KĀ VEICINĀT STARPPAAUDŽU BRĪVPRĀTĪGO DARBU       Jauna metode 

Izvēle 

Iekārtojums Bez īpaša iekārtojuma 

Metodes apraksts 1.etaps  

- Katrs grupas dalībnieks  individuāli saņem situācijas aprakstu, kurā atspoguļota 
organizācija un brīvprātīgā loma tajā 

- Katrs individuāli saņem 5 dažādu brīvprātīgo profilus. Jāmēģina katrai loma 
iedomāties 2 atbilstošākos kandidātus  

(10 min) 

2.etaps   

Katrs dalībnieks grupai apraksta dotās lomas un izvēlas 2 atbilstošākos kandidātus  

(10 min) 

3.etaps 

Pajautājiet grupai, kā vedas ar atlases procesu 

Izdiskutējiet šādus aspektus 

● Kādai būtu jābūt intervijai 
● No kā būtu jābūt piesardzīgam 
● Aktīvas klausīšanās prasmes 
● Kā tiks strukturēta intervija 
● Kas būtu jāpasaka brīvprātīgajam intervijā 
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Pēc saņemtā izdales materiāla, kurā minēti dažādi ieteikumi un padomi, izrunājiet tajā 
iekļautos punktus.  

(20 min) 

Informācijas avoti  - 

Aprīkojums Pildspalvas un krāsainie zīmuļi 
Flipčart tāfele 
Papīrs 
2-3 dažādu situāciju apraksti 
5 dažādi brīvprātīgo profili 
Izdales materiāls ar ieteikumiem un padomiem 

Ilgums Min: 60 min 

Max: 90 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: 

Treneris: 

 

 

IO3                   4.modulis: KĀ VEICINĀT STARPPAAUDŽU BRĪVPRĀTĪGO DARBU              Jauna metode 

Aisberga teorija 

Iekārtojums Telpa, kurā būtu shematiski attēlots aisbergs 

Metodes apraksts Mērķis: reflektēt par kultūru dažādību un kā mēs tās uztveram 

Metodes apraksts: prāta vētra par to, kā dalībnieki iztēlojas aisbergu un kā tas varētu 

korelēt ar kultūru dažādību aspektu – kā mēs pieņemam jaunas kultūras, kas virspusīgi 

raksturo kultūras un kas zem tām slēpjas iedziļinoties, kāda ir to ietekme uz mums.  

Dalībnieki pauž savas domas un idejas, piedaloties aisberga teorijas praktiskā 

demonstrēšanā.  

Informācijas avoti  - 

Aprīkojums Aisberga shematisks attēlojums 

Marķieri 

Ilgums Min: 10 min 

Max: 20 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: 

Treneris: 
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IO3                   4.modulis: KĀ VEICINĀT STARPPAAUDŽU BRĪVPRĀTĪGO DARBU             Jauna metode 

Krustiņi&nullītes 

Iekārtojums 9 krēsli, izvietoti kā Krustiņi&nullītes spēlē 

Metodes apraksts Treneris dalībniekiem izdala 9 papīra lapas 3 dažādās krāsās, uz tām ir rakstīts P1 / P2 / 
P3. Katrai komandai ir sava krāsa, komandu veido dalībnieki: P1, P2, P3. 
 
Treneris izskaidro spēles noteikumus: 
Kad pienāk katra dalībnieka gājiena kārta, viņš vai nu paiet vai paliek sēdēt.  
Dalībnieks nedrīkst atkal apsēsties uz tā paša krēsla, kur viņš jau sēdējis. 
Dalībnieki pārvietojas, sekojot cipariem un krāsām, piemēram, P1 – zils, P1 – dzeltens, 
P1 – zaļš. Tad P2 – zils, P2 – dzeltens, P2 – zaļš. Tad P3 – zils, P3 – dzeltens, P3 – zaļš.  
Kad pienāk kārta, dalībnieks nostājas spēles laukuma priekšā un var izvēlēties, kur viņš 
grib sēdēt.   
 
Spēli ir interesanti atkārtot arī vairākas reizes. Treneris pieņem lēmumu, kad spēli beigt.  
 
Noslēgums: 
Treneris ļauj reflektēt par spēli, vadoties pēc 2 galvenajiem jautājumiem:   

- Ko tu iemācījies? 

- Kas bija svarīgi? 
 
Treneris veicina dalībnieku izpratni, ņemot vērā izaicinājumus: zināt kurš būs nākamais, 
spēlēt ar 3 “galvām”. Treneris vedina domāt, kā spēles izaicinājumi varētu korelēt ar 
reālām situācijām, strādājot sociālajā jomā un uzņemot brīvprātīgos, kas prasa 
uzmanības koncentrēšanu dažādiem procesiem vienlaikus, spēcīgu motivāciju, atbalsta 
sniegšanu organizācijas darbiniekiem/brīvprātīgajiem, spēju izcelt katra individuālā 
snieguma ieketmi uz procesiem kopumā, brīvprātīgo nākotnes perspektīvu 
izgaismošanu, saskatot, kā korelē individuālās un kolektīvās rīcības.  
Viens no diskusijas tematiem varētu būt starppaaudžu mācīšanās un starppaaudžu 
brīvprātīgais darbs.  

Informācijas avoti  - 

Aprīkojums Papīra lapas 3 dažādās krāsās ar uzrakstītiem simboliem P1 / P2 / P3 

Ilgums Min: 60 min 

Max: 90 min 

Komentāri&ieteikumi Dalībnieki: 

Treneris: spēles noteikumus var atkārtot vairākas reizes, arī kad spēle jau sākusies.  
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Noslēgums 
 

Kopumā IO3 mācībās tika iesaistītas 30 organizācijas no 6 partnervalstīm, 23 no tām uzņēma vietējos un 
starptautiskos brīvprātīgos projekta ietvaros.   

Organizāciju atsauksmes par mācību pieredzi bija pozitīvas, daudzas no tām atzina, ka jūtas motivētākas 
uzņemt brīvrātīgos nākotnē un ir apzinājušās brīvprātīgo iesaistes nozīmīgumu.  

Dalībnieki uzsvēra, ka mācības ir ļāvušas labāk sagatavoties brīvprātīgo uzņemšanai un vadībai 
organizācijā. Organizācijas ir paplašinājušas izpratni par brīvprātīgo vadību un uzlabojušas darbības 
stratēģijas. Mācību laikā ir izdevies arī stirpināt organizāciju tīklojumu.  

Organizācijas kā vienu no mācību ieguvumiem min iespēju dalīties ar idejām un labās prakses piemēriem.  

Puse organizāciju, kas uzņēma starptautiskos brīvprātīgos, un 75% organizāciju, kas uzņēma vietējos 
brīvprātīgos, ir pilnībā motivētas uzņemt brīvprātīgos arī pēc projekta aktivitātēm nākotnē.  
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Video stāsti 
 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Iālija 

shorturl.at/egCG1 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Portugāle 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Polija 

 

https://www. 

 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Latvija 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=y
outu.be 

 

Mācību programma & senioru brīvprātīgais darbs, Apvienotā Karaliste 

https://www. 
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