A1 Strukturētais dialogs (SD)
Visos A1 atklāšanas pasākumos, izmantojot metodi “kafija ar politiķiem”, novada
jaunieši tikās ar Lielvārdes lēmumu pieņēmējiem un NVO pārstāvjiem. Diskusijas
tēmas rosināja jauniešus uzdot sev interesējošus jautājumus.
Diskusiju noslēgumā dalībnieki nonāca pie vairākām atziņā par līdzdalības iespējām,
ar kurām iepazīstināja viens otru:
Kādi ir zināmie formālie līdzdalības veidi ?
•skolēnu vai studentu pašpārvalde
• jauniešu dome
• dalība vēlēšanās un referendumos
• brīvprātīgo darbs
• dalība politiķu sēdēs
• dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija)
Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un
sabiedrību):
• neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, "kafija ar politiķiem")
• foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā
• viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus
• publiskas akcijas un kampaņas
Kādas ir jauniešu iespējas veikt brīvprātīgo darbu?
•
•
•
•
•
•
•

Reģistrēties mājaslapā www.brivpratigie.lv;
Lielvārdes novada pašvaldībā Jaunatnes lietu speciālists sniedz informāciju un
atbalstu, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu un uzskaitītu nostrādātās stundas;
Lielvārdes novada pašvaldībā ir pieejamas brīvprātīgā darba vadlīnijas
Lielvārdes novadā , ar kurām ir jāiepazīstas, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu;
Visi informatīvie materiāli ir pieejami Lielvārdes novada pašvaldības
mājaslapā;
Jauniešiem trūkst informācijas, kur pieteikties aktuālajiem brīvprātīgā darba
piedāvājumiem;
Bieži jauniešiem trūkst motivācijas, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu;
Jaunieši Lielvārdes novadā brīvprātīgo darbu labprātāk izvēlas veikt- sporta un
kultūras pasākumos.

Kā jaunieši var iesaistīties LNJD (Lielvārdes novada Jauniešu dome) darbā?
•
•
•

Lielvārdes novada Jauniešu domes sēdes notiek katru pirmdienu – Lielvārdē,
otrdienu – Jumpravā, trešdien – Lēdmanē;
Mājaslapā ir kontaktinformācija par aktualitātēm un aktivitātēm LNJD;
Var sazināties ar jeb kuru jaunieti kurš darbojās Jauniešu domē;

•
•

Vienmēr var vērsties pie Jaunatnes lietu speciālistes;
Jauniešus jāieinteresē un jāinformē caur sociālajiem tīkliem.

Kā iesaistīties skolas pašpārvaldē?
•
•

Skola ir jauniešu ikdiena – tādēļ skolas dzīve jāpadara interesantāka,
vērtīgāka;
Uzrunāt skolu pašpārvaldes vadītāju vai biedrus.

Kādi ir citi/alternatīvi līdzdalības veidi?
•
•
•
•

neformālas tikšanās ar politiķiem (piemēram, "kafija ar politiķiem");
foto, video, teātra un cita radošo metožu izmantošana viedokļa paušanā;
viedokļu paušana, izmantojot sociālos medijus;
• publiskas akcijas un kampaņas;
Rakstīt un realizēt projektus.

Kādēļ ir jāiesaistās?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tā var iegūt pieredzi;
Jauni draugi;
Attīstīt savas prasmes;
Iemācīties strādās grupā un komunicēt ar cilvēkiem;
Iegūt jaunus kontaktus, kas var noderēt nākotnē;
Iegūt apliecinājumu par nostrādātajām stundām;
Dažādas balvas un pateicības dāvanas;
Gandarījums;
Uzlabo pašvērtējumu un pašapziņu;
Iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni.

