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Biedrības „Jaunatne smaidam”
Biedru sapulcē 2013. Gada 12. Janvārī
Protokls nr. 1

Biedrības „Jaunatne smaidam”
Darbības stratēģija 2013. – 2015. gadam.
Biedrība „Jaunatne smaidam” ir dibināta 2005. Gada 5. Augustā un reģistrēta LR
Uzņēmumu reģistrā 2005. Gada 4. Novembrī. Biedrība ir bezpeļņas jauniešu nevalstiskā
organizācija, kuras mērķauditorija ir galvenokārt bērni un jaunieši Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novados. Biedrībai „Jaunatne smaidam” ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statusu (2006. gada 24. novembra lēmums Nr. 258; sabiedriskā
labuma darbības veids – pilsoniskās sabiedrības attīstība).
Plānojot biedrības darbības virzienus nākamajiem trim gadiem balstījāmies uz mērķiem
un darbības principiem, kas izklāstīti mūsu statūtos.
Biedrības misija:
Spēcīga un uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kas
mērķtiecīgi īstenojot savus mērķus, uzdevumus un darbības pamatprincipus, darbojas,
kā impulss sabiedrības izaugsmes un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipu
nostiprināšanai.
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Biedrības darbības principi:
1. Taisnīgums un vienlīdzība;
2. Savstarpēja sapratne un iecietība;
3. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids;
4. Bērnu un jauniešu personības vispusīga attīstība;
5. Izpratne un radoša atmosfēra;
6. Videi draudzīga attieksme.
Biedrības mērķi:
1. Apvienot bērnus un jauniešus ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos neformālās izglītības
procesos, lai vispusīgi attīstītu spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos
procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;
2. Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās
neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā;
3. Jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana.
Biedrības uzdevumi:
1. Attīstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai
un radošajai attīstībai;
2. Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un
kompetences neformālās izglītības ceļā;
3. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
4. Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
Atbilstoši stratēģijai ir noteikti pieci galvenie darbības virzieni, lai sekmētu izvirzīto
mērķu un uzdevumu īstenošanu:
1. Biedrības attīstība:
Biedrības attīstības vīzija balstās uz trim pamatelementiem – biedri, tēls un organizācijas
profesionālā kapacitāte. Biedru kopumu veido bērni un jaunieši, kā arī darba ar jaunatni
profesionāļi. Strādājot ar biedriem tiek īstenotas divu līmeņu darbības:
1. Darbs ar bērniem un jauniešiem sekmējot viņu prasmju un iemaņu attīstību un
sociālo iekļaušanos sabiedrībā;
2. Darba ar jaunatni profesionāļu piesaiste piedāvājot pašrealizācijas iespējas.
Regulāri tiek strādāts pie biedrības tēla veidošanas, attīstīšanas un uzturēšanas.
Informācija ir viegli pieejama e-vidē un saprotama dažādām mērķauditorijām.
Organizācijas attīstībā ir iesaistīti darba ar jaunatni profesionāļi. Tiek attīstīti jauni un
kvalitatīvi pakalpojumi biedrības mērķu īstenošanai.
2. Jaunatnes politika:
Sadarbībā ar nacionālām jaunatnes nevalstiskajām organizācijām un par jaunatni
atbildīgajām institūcijām veicināt jaunatnes darba aktualitāti reģionā un popularizēt
darbu ar jaunatni. Tas ir aktīvs darbs ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām un jauniešiem.
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3. Līdzdalība:
Jaunieši ir vietējās kopienas attīstības pamatresurss. Līdzdalības viecināšana balstīsies uz
vairākām pamatjomām – sociālā iekļaušana, radošā domāšana, kultūras mantojuma
apzināšana, uzņēmējspēju attīstīšana, brīvprātīgais darbs, vietējās un starptautiskās
nometnes.
4. Informācija:
Viena no darbības prioritātes ir sekmēt jauniešu informētību. Attīstot jauniešu
informācijas pieejamību tiks attīstīta biedrības mājas lapa www.jaunatne-i.lv. Paralēli
aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli, piemēram, www.draugiem.lv, Twitter,
www.facebook.com u.c. Informācijas pieejamības nodrošināšanai, kā resurs tiek
saskatīts mobilo aplikāciju attīstīšana.
5. Iniciatīvas:
Skautu un gaidu programma – jauniešiem tiek attīstīta psiholoģiskās, intelektuālā,
sociālās un garīgās vērtības. Darbības principi – pienākums pret sevi, pilnveidojot sevi;
pienākums pret apkārtējiem, palīdzot līdzcilvēkiem, attīstot draudzību un sadarbību;
pienākums pret dzimteni, cienot savu tēvzemi.
Tūrisma un orientēšanās sporta klubs „Eko O” – Tūrisma un orientēšanās sporta klubs
“Eko O” ir biedrības “Jaunatne smaidam” struktūrvienība, kas izveidots 2010.gada
augustā, lai apvienotu sporta tūrisma un orientēšanās sporta cienītājus. Vina no
prioritātēm kluba attīstībā ir īstenotas regulāras apmācības un sacensības.
Kompetenču un atbalsta centrs jauniešiem „Smaids” – tas ir resursu centrs jauniešu
sociālo prasmju apgūšanai un pilnveidošanai.
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Rīcības plāns
1. Biedrības attīstība
Aktivitātefcv 0.
Novadīts vismaz viens komandas treniņš biedriem gadā.
Sagatavot vismaz desmit jaunus āra dzīves apmācību vadītājus
gadā.
Sagatavot vismaz piecus jaunus orientēšanās sporta
apmācītājus gadā.
Sagatavot vismaz piecus jaunus sporta tūrisma apmācītājus.
Kopā ar „NeoVimba” izstrādāt apmācīubu moduli jaunajiem
apmācītājiem. Atbildīgais – Valdis Vaisjuns.
Sagatavot rokasgrāmatu tiem, kas vēlētos vadīt sporta tūrisma
nodarbības ar nodarbību paraugiem, soda punktiem, elementu
pareizas izpildes secību, ekipējums u.tml. Apkopot to labo
praksi, kas jau ir Latvijā un nodot tālāk.
Sociālo pakalpojumu programmu izstrāde un sociālo
pakalpojumu sniedzēja statusa iegūšana.
Dalība vismaz trijos publiskos pasākumos reģionā gadā.
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3. Jaunatnes politika
Aktivitāte
Darba ar jaunatni monitorings pašvaldībās (Vecumnieku,
Iecavas un Bauskas novados).
Jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesos iniciatīva
„Kafija ar politiķiem” organizēšana (vismaz četri pasākumi
gadā).
Līdzdalība jaunatnes politikas pasākumos Zemgales reģionā.
4. Līdzdalība
Aktivitāte
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana (vismaz
viena nometne gadā).
Sporta tūrisma treniņnometne
Starptautisko brīvprātīgā darba nometņu organizēšana Latvijā
(vismaz trīs nometnes gadā).
Izstrādāt apmācību programmu starptautisko brīvprātīgā
darba nometņu vadītājiem.
Apmācīt vismaz sešus starptautisko brīvprātīgā darba
nometņu vadītājus gadā.
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Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde un ieviešana organizācijā.
Uzņēmējspēju attīstības apmācību moduļa izstrāde un
ieviešana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana
organizējot latvisko tradīciju iepazīšanu (gadskārtu tradīcijas,
godi u.c.).
Sociālās iekļaušanas apmācību moduļu izstrāde un ieviešana.
Radošās domāšanas apmācību moduļa izstrāde un ieviešana.
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4. Informācija
Aktivitāte
Mājas lapas www.jaunatne-i.lv uzturēšana un pilnveidošana.
Sociālo
tīklu
izmantošana
jauniešu
informētības
nodrošināšanai.
Mobilo aplikāciju izstrāde.
Gadžetu (suvenīru) izstrāde.
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5. Iniciatīvas
Aktivitāte
Skautu un gaidu programmas izstrāde.
Sporta tūrisma un orientēšanās sporta nodarbībību
organizēšana.
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana (kartes, inventārs
u.tml.)
Sporta tūrisma un orientēšanās sporta sacensību rīkošana.
Kompetenču un atbalsta centra jauniešiem „Smaids” attīstība
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