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Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas un
ieviešanas procesā” ietvaros trīs biedrības „brīvprātīgais.lv” pārstāvji tikās ar vairākiem
nevalstiskās organizācijas Volunteering England pārstāvjiem Londonā, Apvienotajā Karalistē
ar mērķi iepazīties ar organizācijas praksi un pieredzi brīvprātīgā darba attīstības jomā.
Biedrības pārstāvji, iepazīstoties ar šīs organizācijas darbu, apkopoja vērā ņemamu
informāciju, kas būtu izmantojama gan kā ierosmes jauniem biedrības projektiem, gan
brīvprātīgā darba attīstībai Latvijā kopumā.
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Organizācijas darbs ietver politikas lobēšanu, pētniecību, inovāciju attīstību, labās prakses
apkopošanu brīvprātīgā darba jomā. Organizācijai ir ļoti plašs biedru (organizāciju) skaits, kas
ietver gan valsts, gan privāto sektoru, gan kopienas organizācijas, gan arī organizācijas, kas
apvieno pašus brīvprātīgos. Nozīmīgākie ir Brīvprātīgo centri. Organizācija savu biedru vārdā
strādā arī sadarbībā ar vietējām un nacionāla līmeņa valdību un aģentūrām. Var teikt, ka
organizācija darbojas kā vidutājs vai brīvprātīgā darba veicinātājs, kas palīdz vienkopus savest
cilvēkus un idejas, lai attīstītu sadarbības tīklus un struktūras un uzsākt projektu īstenošanu ar
mērķi attīstīt brīvprātīgo darbu daudzās jomās, piemēram, veselības un sociālās aprūpes,
sporta, darba devēju atbalstīto brīvprātīgo darbu u.c.
Volunteering England ir viena no organizācijām, kas kopīgi ar citiem partneriem strādājusi un
izveidojusi nacionālu brīvprātīgā darba datu bāzi DO-IT. Tā savu darbību uzsāka
2001.gadā. DO-IT datubāze ir visplašākā un visaptverošākā brīvprātīgā darba iespēju datubāze
Apvienotajā Karalistē. Tajā savas iespējas piedāvā vairāk nekā 300 Brīvprātīgā darba centri
Anglijā un vairāk nekā 150 labdarības organizācijas. Biedrības „brīvprātīgais.lv” biedri tika
iepazīstināti ar šīs datubāzes tehnisko un praktisko darbību, darbības gaitā identificētajiem
šķēršļiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai. Tā bija vērtīga informācija, ņemot vērā to,
ka DO–IT datu bāzes darbības principi ir līdzīgi biedrības datu bāzei. Pēc vizītes biedrībai
radās vairākas vērtīgas idejas uzlabojumiem un izmaiņām datu bāzē, lai vēl vairāk sekmētu tās
drošību un padarītu to lietotājam vēl draudzīgāku.
Vienlaikus biedrības biedri tika iepazīstināti ar citām Volunteering England aktivitātēm, kas
likās interesantas un varētu rosināt jaunas idejas projektiem un brīvprātīgā darba attīstībai
Latvijā. Tāpēc arī tās atspoguļotas šajā ziņojumā.
Volunteering England ik gadu organizē un koordinē Brīvprātīgo nedēļu, kas ir Lielbritānijas
mēroga svētki brīvprātīgajiem ar mērķi veicināt brīvprātīgo darbu, un notiek no 1. līdz
7.jūnijam. Nedēļa spēlē lielu lomu, lai informētu sabiedrību par to neizmērāmo pienesumu, ko
dod neskaitāmi brīvprātīgo centieni un iniciatīvas, kā arī lai iedvesmotu citus iesaistīties. Lai

izceltu šo ieguldījumu, organizācijas rīko pasākumus un aktivitātes, lai izceltu savus
brīvprātīgos un brīvprātīgo darbu, ko viņi dara. Visā valstī nedēļas laikā notiek simtiem dažādu
pasākumu – organizācijas piedāvā jaunas brīvprātīgo darba programmas, rīko atvērto durvju
dienas, dažāda veida kampaņas, brīvprātīgo godināšanas pasākumus un tml.
Līdzīgi tiek rīkota arī Studentu Brīvprātīgā darba nedēļa, kas aizsākās 2001.gadā un ir
ikgadējs pasākums. Šī ir nacionāla mēroga kampaņa, kurā tiek iesaistīti dažādu nozaru
pārstāvji. Tā tiek rīkota ar mērķi vairot izpratni par studentu brīvprātīgo darbu un
infrastruktūru, kas nepieciešama tā atbalstam. Nedēļas laikā tiek izcelts tas, kādēļ brīvprātīgo
darbam ir būtiska nozīme, lai veicinātu personīgo un profesionālo attīstību, kā arī veicinātu
kohēziju starp dažādām kopienām un nozarēm. Lai gan pasākumi katru gadu tiek rīkoti aizvien
citi un aizvien aizraujošāki, nedēļas pamatā ir šādi mērķi:
- Vairot atpazīstamību studentu brīvprātīgajam darbam
- Parādīt priekšrocības, ko iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā dod studentiem, izglītības
iestādēm, plašākai sabiedrībai
- Parādīt saistības starp brīvprātīgo darbu un nākotnes nodarbinātības iespējām
- Veidotu partnerattiecības un sadarbotos ar galvenajām ieinteresētajām personām,
tostarp augstskolām, nākotnes darba devējiem un politikas veidotājiem
- Veicinātu arvien vairāk cilvēku iesaistīties brīvprātīgajā darbā
Interesanta bijā arī Volunteering England sniegtā informācija par tās organizētajām iniciatīvām,
lai rosinātu darba devēja atbalstītu brīvprātīgo darbu. Šāda atbalsta pamatā ir tas, ka arī pašiem
uzņēmumiem un valsts sektoram arvien vairāk interesē tas, kā viņu darbinieki var iesaistīties

brīvprātīgajā darbā. Līdz ar to, organizācija palīdz interesentiem izvedot daudz un dažādas
programmas, lai veicinātu darbinieku īstenotu brīvprātīgo darbu vai nu pamata darba laika
ietvaros vai ārpus tā. Darba devēju atbalstīts brīvprātīgais darbs var papildināt un pastiprināt
citas kopienas programmas un iniciatīvas, tādas kā, piemēram, labdarība un ziedojumi. To būtu
vēlams attīstīt arī Latvijā. Organizācijas mājas lapā var atrast sīkāku informāciju gan darba
devēji, gan organizācijas, kas varētu šādas darba devēja atbalstītas brīvprātīgā darba
programmas organizēt un vadīt.

Materiāls tapis projekta „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas
veidošanas un ieviešanas procesā” ietvaros. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu. Par materiāla saturu atbild biedrība "brīvprātīgais.lv”.
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