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Latvijas vecāku kustība
• Dibināta 2011.gadā
• Biedri- Rīga, Jelgava, Tukums, Ventspils,
Jaunpiebalga, Rēzekne, Dobele, Kuldīga,
Olaine...
• Mērķis- attīstīt un stiprināt vecāku
potenciālu un kapacitāti gan līdzdalībai
izglītībā, gan arī ģimenes ietvaros.
Mūsu moto: ZINĀT, SAPRAST, RĪKOTIES!

Projekta mērķis
Uzlabot vecāku izglītības pieejamību un
attīstīt inovatīvas metodes Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas vecāku izglītošanās jomā.
Projekta gaitā precizētais ilgtermiņa
mērķis- izveidot vecāku izglītošanās un
sadarbības Centru (kodolu, atbalsta bāzi)
katrā Baltijas valstī, ar pārstāvniecībām
(lokāliem centriem), kuras vada/koordinē
vecāki līderi

Projekta 1.fāzes uzdevumi:
• Apkopot informāciju par esošo situāciju vecāku
izglītošanās jomā Baltijas valstīs
Pētījuma analīzi veido 5 nodaļas:
• situācija par vecāku izglītību Latvijā (pieaugušo izglītība Latvijā,
vecāku izglītības centri, vecāku izglītība projekti, vecāku atbalsta
grupas, galvenie secinājumi no vecāku diskusijām Latvijā);
• situācija par vecāku izglītību Lietuvā;
• situācija par vecāku izglītību Igaunijā;
• projekta darba grupu tikšanās diskusiju rezultāti;
• vecāku aptaujas rezultāi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
• ārvalstu pētījumu kopsavilkums par vecāku izglītību, iekļaujot labās
prakses piemērus.

(2012.gada septembris-novembris)

Projekta 1.fāzes uzdevumi:
• Izstrādāt jaunu pielāgojamu koncepciju/pieeju
vecāku izglītošanā un sadarbības attīstīšanā
(2012.gada oktobris-decembris)
• Izstrādāt pilotgrupas apmācību programmu un
veikt 20 vecāku līderu izglītošanu; izstrādāt
vecāku līderu instrukciju
(2013.gada janvāris-maijs)
Visi rezultāti ir pieejamihttp://www.openparents.lv/1st-phase/results/

Ko līderi mācījās un praktizēja:
•
•

•
•

1.daļa- „Treniņ semināri par vecāku izglītošanās un izaugsmes centru
izveidi Latvijā”.
Tēmas- komunikācija, komanda, projektu plānošana, darbības plānu izstrāde,
konfliktu risināšana, pārrunu un sapulču vadīšana, līdera apzināšanās sevī.
Dzīves līdzsvara aplis - kā sabalansēt dzīves svarīgākās jomas. Laika plānošana.
2.daļa- „ Vecāks vecākam – personīgā attīstība, ģimene, karjera, skola”
Tēmas- komunikācija ģimenē, attiecības pārī, vecāku atbalsts saviem bērniemattīstībā un mācībās. Praktiskās nodarbības kopā ar bērniem. Ģimenes
sadarbība ar skolu.

Kas tālāk?
• Projekta otrais posms:
– mērķis- izveidojot Open parents Baltijas sadarbības tīklu un
vecāku līderu izaugsmes un atbalsta sistēmu
• Partneri- Lietuvas Vecāku forums, Igaunijas vecāku asociācija
• Projekta aktivitātes
– Baltijas valstu sadarbība vecāku izglītošanās jomā un vecāku līderu
izaugsmes un atbalsta sistēmas izveidē (mentoru trenniņš Rīgā,
mentoru vadlīnijas, pieredzes brauciens uz Tallinu, labās prakses)
– Vecāku līderu daudz pakāpju apmācību veikšana Latvijā
– Vecāku līderu atbalsta sistēmas attīstīšana un pilotcentru
supervīzija/mentorings Latvijā (atbalsta materiāli un informatīvā
banka, līderu tool box, pieredzes apmaiņas platforma, vietējie
vecāku pasākumi)

Kas jāņem vērā?
• Koncepcija un partneru meklēšana:

– Jāpiedāvā maksimāli gatava ideja, norādot partneru lomu un
iesaisti, pienākumus, lai partneri var papildināt ar savām
aktualitātēm. Pēdējās minūtes likums!
– Ja partneri nav pazīstami- sazvanīties!
– Līdzfinansējums, iespēja ar darba ieguldīšanu (in kind)
• Pieteikums

• Mēs gatavojām uz gadu, jo situācija strauji mainās
• Pamatojums/vajadzība, kas atbilst Nordplus uzstādījumiem
un ir kas jauns/nebijis (caurskatīt apstiprinātos projektus)
• Loģiskā secība: problēma, mērķis, rezultāti. Ilgtspēja.
• Budžets (atalgojums īstenošanas personālam- eksperti,
lektori, koordinatori; partneru uzņemšana, izmitināšana,
transports; kancelejas preces; mājas lapa; telpu noma;
tehnikas noma; tulkošanas izmaksas, u.c.). 75%:25%

• Īstenošana

Kas jāņem vērā?

– Mērķa grupas cieša iesaiste it visā (“no lejas”), komunikācija ar politikas
īstenotājiem (“uz augšu”).
– Laika plāns- pirmais un pēdējais mēnesis- administratīvajiem darbiem.
Detalizēts laika un darbu plāns- pieejams visai komandai. Uzraudzība.
– Partneri- sasparojas uz satikšanās reizēm
– Projekta vadība, jurists, grāmatvedis. Partnerības līgumi. Savlaicīga un
vairākkārtēja partneru informēšana par nepieciešamajiem dokumentiem
– Priekšfinansējums
– Publicitāte, izvērtēšana, noslēguma pasākums. Rezultātu pieejamība citiem.

• Atskaites
– Iepazīties ar atskaitēm jau sākumā, fiksēt nepieciešamo informāciju projekta
gaitā
– Darba laika uzskaites lapas, apmaksāts darbs un brīvprātīgais darbs.
– Grāmatvedības dokumenti no partneriem (partneriem maksājām 80% avansu
un 20% pēc visu dokumentu saņemšanas)
– Izmantojām iespēju par 10% budžeta pozīcijas izmaiņām
– Atskaites iesniedzām jūnijā, finansējumu atguvām oktobrī

Veiksmes formula
• Ideja- aktuāla un nepieciešama, jauninājums
• Komanda- zinošs projekta vadītājs, grāmatvedis un jurists;
saliedēta, motivēta un profesionāla komanda
• Uzticēšanās starp partneriem
• Finansējums- līdzfinansējums, priekšfinansējums
• Komunikācija ar VIAA
• Informācijas un rezultātu izplatīšana, sadarbības partneru
piesaiste nākotnes plāniem

Darām ar sirdi!
Paldies par uzmanību!
Esam atvērti arī citiem sadarbības projektiem!
Ivita Mauriņa (ivitam@inbox.lv)
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