LAPAS kā sadarbības partneris GVC kopā ar
vēl 8 partnerorganizācijām īsteno projektu
38 Eiropas NVO kapacitātes stiprināšanai
humānās palīdzības aktivitātēm un
brīvprātīgo iesaistei: vietējās un
starptautiskās mācības, pieredzes
apmaiņu, konferences un darbnīcas,
informatīvo kampaņu un metodiku
izstrādi.

Lasi vairāk un piedalies:
www.euvolunteerportal.org
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en
volunteers@gvc-italia.org

#EUAidVolunteers

Programmas ieviešanas atbalsts Latvijā:
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/
humanitara-palidziba
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Kā ES Palīdzības brīvprātīgo
programmā var iesaistīties NVO?
Ja tu darbojies Eiropas nevalstiskajā organizācijā, kas atbalsta attīstību ārpus Eiropas Savienības, un atbilsti kādai
no šīm kategorijām
bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kas reģistrēta Eiropas Savienībā,
publisko tiesību subjekts ar tiesībām darboties civilo
tiesību jomā,
Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības nacionālā daļa vai starptautiskā federācija,
tad tavai organizācijai ir izcila kvalifikācija, lai iegūtu ES
palīdzības brīvprātīgo sertifikāciju un kļūtu par nosūtītāju
brīvprātīgajiem humānās palīdzības misijās.
Lai iesaistītos programmā, tavai organizācijai ir jāatbilst
18 standartiem šādās jomās: drošība, vadība un brīvprātīgo
darba novērtējums.
Organizācijai ir jāizstrādā stratēģiskais plāns un atbilstošas procedūras negadījumu novēršanai, jāspēj tikt galā ar
negaidītiem notikumiem, jānodrošina darbinieku drošība.
Tai ir jānodrošina efektīva kandidātu identifikācija un atlase, līdztiesīga un godīga pieeja iespējām, ko nodrošina ES
palīdzības brīvprātīgo programma; politika, kas nodrošina likumam atbilstošu brīvprātīgās personas datu aizsardzību;
brīvprātīgā sagatavošana pirms aizbraukšanas un pārbaudes posms, kur tas ir attiecināms; līgums, kas nosaka pienākumus un atbildību, atbilstošus dzīves apstākļus brīvprātīgajiem visu līguma laiku.
Lai nodrošinātu atbilstošu rīcību sadarbības periodā ar
brīvprātīgo, organizācijai ir jāsekmē ētikas kodeksa pieņemšana, kopīgu mērķu noteikšana un to sasniegšanas novērtēšana, noslēguma novērtējuma atskaite, kas kalpos par vadlīnijām brīvprātīgajiem, kurās jomās viņu darbība nākotnē ir
jāuzlabo.

LAPAS mājas lapā lapas.lv tu atradīsi plašāku informāciju
par ES Palīdzības brīvprātīgo programmu –
video, kurā īsi kopsavilkta būtiskākā informācija par
ES palīdzības brīvprātīgo programmu,
rokasgrāmatu, kurā sniegta detalizēta informācija,
kas attiecas uz programmu,
noderīgas prezentācijas un paraugus.
Ja nepieciešams, LAPAS var sniegt tavai organizācijai atbalstu sertifikācijas procesā – sazinies ar mums, sūtot epastu uz lapasinfo@gmail.com.

Kā ES Palīdzības brīvprātīgo
programmā var iesaistīties
brīvprātīgie?
Ja esi nolēmis iesaistīties iniciatīvā kā brīvprātīgais, tev
tiks nodrošināta atbilstoša apmācība. Tiesa, pirms tam iniciatīvas pārstāvji izvērtēs tavu līdzšinējo pieredzi un prasmes, lai saprastu, vai un kā vari būt noderīgs. Kā uzsver
iniciatīvas īstenotāji, nepieciešams ir visdažādāko profesiju
pārstāvju atbalsts.
Lai iesaistītos programmā, tev ir jābūt pilngadīgam ES
dalībvalstu pilsonim (vai arī ilgtermiņa rezidentam). Tev ir
jārēķinās, ka tas būs pilnas slodzes darbs. Īsākais darba
veikšanas termiņš var būt 1 mēnesis, savukārt ilgākais – 18
mēneši. Darba veikšanas laikā tev tiks nodrošināta mājvieta, segtas transporta izmaksas un apdrošināšana, kā arī tu
saņemsi dienas naudu, lai varētu nodrošināt savas ikdienas
vajadzības. Tāpat arī tu saņemsi padziļinātu apmācību, ja tas
būs nepieciešams darba veikšanai.
Lai uzzinātu vairāk par programmu un šī brīža vakancēm,
meklē informāciju šeit https://ej.uz/nyj9, savukārt LAPAS
mājas lapā vari iepazīties ar video, kuros brīvprātīgie dalās
ar saviem pieredzes stāstiem.

