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PAR PROJEKTU
Resursu centrs sievietēm MARTA kopš 2015. gada pavasara ar OAK
Fondation atbalstu īsteno projektu “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties”, kura
mērķis ir aktivizēt vīriešus un zēnus iestāties pret visa veida vardarbību
Latvijas sabiedrībā. Tas paredz dažādas izglītojošas un preventīvas aktivitātes
laika posmā no 2015. – 2017. gada nogalei. Sākot ar 2016. gadu uzsākam
izglītojošu semināru ciklu Latvijas skolu zēniem “Puišu klubs”.
“Puišu klubs" piedāvā kopā ar jauniešiem apskatīt un izprast vīrišķību, un
skaidrot tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras zēni, sasniedzot pusaudža
vecumu. Mūsu apmācību pieeja veido prasmes, kas nepieciešamas jauniem
vīriešiem, veidojot veselīgas attiecības, kas balstītas dzimumu līdztiesībā,
izprotot viņu fizisko, seksuālo un emocionālo attīstību un aplūkojot visa veida
vardarbības formas, ar kurām saskaramies ikdienā un cīņu ar to.

www.marta.lv

PUIŠU KLUBS
“Puišu kluba” mērķis ir mazināt vardarbību jauniešu vidē un veidot
atbalstošu un drošu vidi. Attīstot jauniešu izpratni par cīņu pret vardarbību
kopumā, projekta mērķos ietilpst mazināt vardarbības riskus mūsu sabiedrībā.
“Puišu klubs” piedāvā iespēju pilnveidoties un katrā skolā, tās vidē, skolotājos
un skolēnos atraisīt esošos resursus, kas ļautu ik dienas būt draudzīgā un
atvērtā vidē, veidojot skolu kā drošu vietu pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā.
“Puišu klubs” ir nodarbību cikls, ar tikšanos reizi nedēļā, kura laikā zeni
teorētiski un praktiski apgūst dažādas veselīgas dzīves prasmes, kas palīdzēs
izprast sevi, veidot attiecības ar vienaudžiem un iestāties pret netaisnību drošā
veidā bez vardarbības.
Nodarbību ciklā ietvertas tādas tēmas kā:
- Rīkoties kā vīrietim
- Kā paust emocijas
- Kas ir vardarbība?
- Saprast vardarbības ciklu
- Dzīvs muļķis vai beigts varonis: vīrieša gods
- Vīrieši un vardarbība: virzīšanās uz pārmaiņām
- Kopienas rīcība: veikt pārmaiņas savās dzīvēs un mūsu kopienās
- Agresīvs, pasīvs vai neatlaidīgs
- Bauda un riski
- Rūpes par sevi
- Jaunu vīriešu veselība
- Vīrieši un izsargāšanās
- Kad es riskēju u.c.
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KAS? KUR? KĀ?
“Puišu kluba” nodarbības vada apmācības izgājuši treneri (gan sievietes, gan
vīrieši) – jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki,
skolotāji un citi profesionāļi, kuru ikdienas darba mērķauditorija ir jaunieši.
Treneru uzdevums ir vadīt jauniešus izziņas ceļā un organizēt praktiskās
nodarbības, atbilstoši savām zināšanām un pieredzei.
Projekta ietvaros ir paredzēts:
-

2 dienu apmācības 7.-8. septembrī, Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”
Apmācību laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar projekta mērķiem un gaitu,
“Puišu kluba” konceptu un nodarbībās izmantojamām praktiskām
aktivitātēm un uzdevumiem par dažādiem puišiem aktuāliem tematiem.
Iepazīstināšana ar resursiem: M-manual; Zēnu un meiteņu grupu metode;
Praktisks ceļvedis jauniešiem un jauniešu līderiem seksuāla mobinga
apturēšanai.

Apmācības ir lieliska iespēja, lai iegūtu jaunas un nostiprinātu jau esošās
līdera zināšanas, prasmes un attieksmes par jauniešiem aktuāliem
tematiem!

*Visi ar apmācībām saistītie izdevumi tiek segti ar OAK foundation un
Resursu centra “Marta” finansiālu atbalstu!
**Dalībnieku vietu skaists apmācībās- ierobežots.
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KAS? KUR? KĀ?
-

Apmācības izgājušie līderi organizē un vada “Puišu klubu” nodarbības
laika posmā Septembris – Decembris 2016. Par “Puišu klubu” nodarbību
organizēšanu un vadīšanu projekta ietvaros ir paredzēts atalgojums (20
eiro par nodarbību). Tiek slēgts līgums ar Resursu centru “Marta”.
Nodarbību vietas, laika un tematu plānošana ir katra “Puišu kluba”
vadītāja kompetencē atkarībā no pieejamiem resursiem un iespējām
(skolas, jauniešu centri, dienas centri u.c.)

-

2 dienu apmācības novembrī/decembrī 2016, Rīgā (datumi tiks
precizēti) vieslektora John Crownover vadībā, kurš šādu kustību ir
uzsācis un attīstījis Balkānu reģionā. Vairāk informācijas par šīs kustības
attīstību skatīt šeit.

-

Periodiskas lokāla mēroga supervīzijas un meistarklases tiks
organizētas atkarībā no “Puišu klubu” vadītāju aktualitātēm un
vajadzībām visa projekta garumā.

-

“Puišu klubu” vadītājiem tiks piedāvātas iespējas pilnveidot savas līdera
spējas dažāda starptautiska mēroga semināros un apmācībās citu
projektu ietvaros.
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KAD?
Ja esi ieinteresēts/ -a kļūt par “Puišu kluba” vadītāju un iegūt fantstisku
pieredzi gan personīgā, gan profesionālā jomā lokālā un starptautiskā
vidē, gaidīsim Tavu pieteikuma epastu uz

madara@marta.lv
līdz š.g. 30. augustam

Ja kādi jautājumi vai nepieciešami precizējumi, sazinies ar projekta
koordinatori Madaru Mazjāni – Kokinu
madara@marta.lv
+371 26335396
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