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ORGANIZĀCIJĀM, KURAS GATAVOJAS
STRĀDĀT AR BĒGĻIEM

Sagatavošanās
●● Jaunatnes darbiniekiem nepieciešama apmācība darbā ar jauniešiem no bēgļu vides, lai varētu mēģināt
viņus iekļaut kopīgās aktivitātēs ar vietējiem jauniešiem. Apmācībās būtu jāiekļauj tādas tēmas, kā
- starpkultūru sapratne, cilvēktiesības, dažādība, darbs grupās, strīdu risināšana un izpratne par
dažādām ticībām.
●● Bēgļu jauniešiem vajag piedāvāt jauniešu centru sniegtos pakalpojumus un viņiem ir nepieciešama
informācija, lai viņi varētu iesaistīties pasākumos un aktivitātēs.
●● Jauniešu centros un jauniešu organizācijās, pirms iepazīšanās ar bēgļiem būtu jāveic izglītojošais darbs
un jāpārrunā kultūru dažādības jautājums. Jaunatnes darbiniekiem būtu jāsagatavo jaunieši savstarpējai sapratnei ar citādi domājošajiem.
●● Pirms uzsākt darbu ar bēgļu sociālo integrāciju, organizācijām jāapzinās savi resursi un iespējas. Dariet
to kas jums padodas vislabāk un turpiniet iesākto.

Aktivitātes

●● Jauniešu centru un organizāciju veidotās aktivitātes var tikt pielāgotas tā, lai tajās iekļautu bēgļu jauniešus. Bēgļu jaunieši būtu jāpieņem kā jebkurš cits jaunietis kuru interesē organizācijas vai jauniešu
centra darbība.
●● Bēgļi var iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā un dalīties savā pieredzē, kā labāk palīdzēt citiem
bēgļiem. Viņi var darboties kā biedri, brīvprātīgie un līdzstrādnieki.
●● Darbu ar bēgļiem vajadzētu uzsākt ar vienkāršām aktivitātēm. Ļaujot jauniešiem no bēgļu vides iejusties vietējā vidē.
●● Sekojošas aktivitātes tika izraudzītas kā bēgļus interesējošas:
●● Socializēšanās, galda spēles, galda kājbumbas spēle, filmu skatīšanās, kultūru vakari (stāstu stāstīšana
par valstīm, kultūru, tradīcijām, dziedāšana, dejošana, tradicionālo ēdienu gatavošana), ēst gatavošana,
rokdarbi, mācīšanās izstrādāt interneta mājaslapas, muzicēšana, sporta spēles (kājbumba, tīklabumba,
grozbumba), ceļošana, dalība pasākumos, informācijas iegūšana un konsultācijas par saistošiem jautājumiem.

Sadarbība

●● Vērsieties pie citām nevalstiskajām organizācijām, jauniešu centriem un organizācijām kuras ir atbildīgas par bēgļu iekļaušanu sabiedrībā.
●● Kopīgas aktivitātes paver plašākas iespējas, kā darbošanās katrai organizācijai atsevišķi. Netērējiet laiku un resursus darot to, ar ko nodarbojas jau citi. Mācieties no citu pieredzes stāstiem.
●● Valsts iestāžu birokrātijas dēļ, lielākas iespējas patiešām palīdzēt bēgļiem iekļauties un atrast draugus
ir tieši jaunatnes organizācijām un jauniešu centriem.
●● Rīkojiet kopīgas aktivitātes starp dažādām organizācijām, kuras strādā ar bēgļu integrāciju un strādājiet ar plašsaziņas līdzekļiem informācijas izplatīšanai.

Izaicinājumi

●● Jaunieši iespējams var būt neapmierināti, ka bēgļi pievienojas jauniešu centru aktivitātēm vai jauniešu
organizāciju aktivitātēm (sagatavošanās darba nozīmība).
●● Vecākiem varētu būt iebildumi pret kopīgām aktivitātēm ar bēgļiem (nozīmība vietējās sabiedrības
izglītošanā).

