Organizāciju un brīvprātīgo iespējas
humanitārā atbalsta jomā:
EU Aid Volunteers programma
Mācību programma
Norises vieta: Tallinas ielas kvartālā, Tallinas ielā 10
29.10.2018.
Ievada bloks
(angļu valodā, ar tulkojumu latviski, ja nepieciešams)
9:30

Ierašanās un reģistrācija

10:00

Sākums
Ievads dienā
Iepazīšanās, programma
EU Aid Volunteers programmas principi un elementi
Projektu piemēri

11:30

Pauze

11:45

Humanitārās palīdzības konteksts, principi
Salīdzinājums ar attīstības sadarbību

13:00

Pusdienas

13:45

Kāds ir labs EUAV projekts?
Nosūtītājorganizāciju standarti un labā prakse
(sadarbībā ar ekspertu no Alianza)

15:30

Pauze

15:45

Organizācijas pašnovērtēšana gatavībai īstenot EUAV
projektus
Pieredzes trūkuma kompensēšanas iespējas

16:30

Dienas noslēgums

08.11.2018.
Brīvprātīgā darba bloks
09:30

Ierašanās un reģistrācija

10:00

Ievads dienā

10:30

Brīvprātīgais darbs un EU Aid Volunteers specifika

11:30

Specifiskie standarti: projektu un aktivitāšu sagatavošana,
ieviešana, izvērtēšana

11:45

Brīvprātīgo rekrutēšana
Brīvprātīgo sagatavošana darbam projektā
Kompetenču ietvars, Mācīšanās un attīstības plāns

13:00

Pusdienas

13:45

Brīvprātīgais darbs projektā
Atbalsts brīvprātīgajiem, t.sk. veselība, drošums un drošība,
rūpības pienākums
Brīvprātīgo atgriešanās atbalsts

15:30

Pauze

15:45

Organizācijas pašrefleksija, nākamie soļi, partnerību
izstrāde

16:30

Dienas noslēgums

09.11.2018.
Humanitārās palīdzības projektu bloks
09:30

Ierašanās un reģistrācija

10:00

Ievads dienā
Sertifikācija, standarti, kvalifikācija: nepieciešamais pret
vēlamo un pieredze pret plānošanu

10:30

Humanitārā palīdzība un tās sniedzēji
Organizāciju un brīvprātīgo loma un atbildība

11:30

Pauze

11:45

Humanitārās palīdzības darbības pirms un pēc katastrofas
(t.sk. noturības pret krīzēm un katastrofām uzlabošana,
katastrofu riska mazināšana)

13:00

Pusdienas

13:45

Universālie standarti: drošība un sagatavotība, vienlīdzīgas
iespējas, mazāk aizsargāto grupu aizsardzības
nodrošināšana, datu aizsardzība, rīcības kodekss

15:30

Pauze

15:45

Projektu piemēri un labā (sliktā) prakse
Organizācijas pašrefleksija

16:30

Dienas noslēgums

Mācības notiek projekta “Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju
kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās
palīdzības darbībās” (More and Better EU Aid Volunteers: enhancing technical capacity of
European organisations and improving opportunities for EU citizens to participate in
humanitarian aid actions) ietvaros.
Projektu finansē Eiropas Komisija un līdzfinansē LR Ārlietu ministrija

