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Ievads
Erasmus+ programmas finansētais projekts “Radošums, Saskarsmes ekonomika un
likumpārkāpēji” (Creativity, the Connected Economy and Offenders) jeb saīsinājumā CCEO, tika
īstenots laika periodā no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam. Šī projekta
īstenošanā bija iesaistītas dažādas partnerorganizācijas no ES dalībvalstīm, kas darbojas
noziedzības mazināšanas jomā. Apvienoto Karalisti pārstāvēja organizācija Pictora, Ltd, kas
vienlaikus bija projekta vadošais partneris. Portugāli pārstāvēja organizācija - Associação
Humanidades, Lietuvu pārstāvēja organizācija Panevėžio pataisos namai, bet Latviju
pārstāvēja organizācija Resocializācijas un Integrācijas Asociācija. Šīs organizācijas aktīvi
darbojās noziedzības mazināšanas jomā un meklē jaunus veidus un paņēmienus, kas ir
iestrādāti šī projekta rīkos, lai veicinātu bijušo noziedznieku integrāciju sabiedrībā, ar nolūku
mazināt atkārtoto noziegumu izdarīšanas iespējamību.
CCEO projekta mērķis bija izstrādāt, testēt un izplatīt ES dalībvalstīs jaunas inovatīvas
apmācības metodes, paņēmienus, rīkus un apmācības materiālus, lai sniegtu iespēju
likumpārkāpējiem, bijušajiem ieslodzītajiem, personām ar augstu noziedzības risku atpazīt
radošuma potenciālu un tā izmantošanas iespējas Saskarsmes ekonomikā.
Apmācības programmas metodoloģiju, mācību materiālus un rīkus, kurus izstrādāja šī
projekta partnerorganizācijas, ir testēti likumpārkāpēju, bijušo noziedznieku un cilvēku ar
augstu risku uz noziedzību vidē. Šo projekta rīku testēšanu veica projektu partneri savās
mītnes valstīs, lai novērtētu šo rīku kvalitāti, piemērojamību un efektivitāti, kā arī, lai iegūtu
testa sesiju dalībnieku vērtējumus, uzklausītu viņu viedokļus un saņemtu atgriezenisko saiti.
CCEO projekta partneru kontaktinformāciju var atrast projekta mājas lapā:
www.create4life.net
Pētījuma ietvars CCEO programmas īstenošanas gaitai četrās ES dalībvalstīs
Katra projekta partnerorganizācija veica projekta rīku testēšanu savās mītnes valstīs,
par ko attiecīgi sastādīja ziņojumu (Portugāle, Lietuva, Latvija un Apvienotā Karaliste). Šie
atsevišķie ziņojumi veido kopīgo ietvaru gala pētījumam par CCEO programmas īstenošanas
gaitu četrās ES dalībvalstīs.
Katras partnerorganizācijas ziņojums ir veidots pēc vienota stila, tajos iekļaujot
informāciju par apmācībā iekļautajiem dalībniekiem, veiktās apmācības gaitu, tās
novērtējumu, to papildinot ar informāciju, kuru snieguši gan paši apmācības procesa
3
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein."

Creativity, The Connected Economy and Offenders
dalībnieki, gan apmācības sesiju vadītāji. Katras partnerorganizācijas ziņojuma noslēgumā ir
iekļauta sadaļa ar secinājumiem un ieteikumiem.
Kā izmantot pētījumā par CCEO programmas īstenošanas gaitu četrās ES dalībvalstīs sniegto
informāciju
Pētījums par projekta laikā izstrādāto apmācības programmu sniedz vērtīgu resursu ar
noderīgu informāciju, kas ikdienas darbā var būt noderīgs pasniedzējiem, politikas veidotājiem
un organizācijām, kas strādā noziedzības apkarošanas jomā, kuras vēlētos pilnībā vai daļēji
pielietot programmā piedāvāto apmācību, vai to pielietot individuālai apmācībai. Katra
projekta partnera sniegtie secinājumi palīdzēs pilnveidot apmācības sesiju vai darba grupas
norises gaitu, kā arī palīdzēs identificēt kritiskos apmācības procesa jautājumus, lai veicinātu
programmas piemērošanu vai attiecināšanu uz jaunu apmācāmo klientu loku.
Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka CCEO apmācības programmas materiāli un rīki, kas atrodami
CCEO programmas rokasgrāmatā (pieejams mājas lapā: www.create4life.net), var tikt
izmantoti jebkādā secībā, kas konkrētajai dalībnieku grupai būtu visērtākā un piemērotākā.
Katrs projekta partneris programmas apmācību īstenoja atšķirīgā veidā, lai to vislabāk
attiecinātu un konkrētās valsts klientu grupu, kas arī ir uzsvērts katras projekta
partnerorganizācijas ziņojumā. Apmācības vadītājs vai organizācija var izveidot pati savu
apmācības programmu, izmantojot CCEO programmas rīkus un materiālus, izvēlēties konkrētu
apmācības apjomu, īstenojot apmācības programmu pilnībā, vai izmantojot tikai daļu no tās.
Projekta rīkus arī var pielietot pēc sev vēlamās secības un kārtības.
Projekta partneru ziņojumos ir iekļautas kopijas no novērtējuma dokumentiem, kas
var tikt izmantoti, lai izveidotu jaunas apmācības programmas.
Salīdzinošie Globālie rezultāti – pārskats
Apkopojot visus datus par CCEO projekta apmācības īstenošanu (par pamatu
izmantotas dalībnieku aizpildītās Dzīves gājuma anketas), ir novērojamas pozitīvas tendences.
Kopējie CCEO apmācības dalībnieku rezultāti uzrāda (lūdzu skatīt sadaļu “Salīdzinošie Globālie
rezultāti – dati”) sekojošās tendences, kas tika novērotas, analizējot programmas ietekmi uz
dalībnieku uzvedības pārmaiņām:
•
•
•
•
•
•

Dalībnieka pārliecības pieaugums, gatavojoties doties uz darba interviju;
Darba degsmes pieaugums dzīves ikdienā;
Pārliecības pieaugums, strādājot kopā ar citiem cilvēkiem;
Pārliecības pieaugums par dalībnieka izredzēm nākotnē;
Izpratnes pieaugums par Saskarsmes ekonomiku;
Samazinātas bažas par noziedzīgās pagātnes ietekmi atrast pilnvērtīgu darbu.
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Pēdējais punkts ir īpaši nozīmīgs, jo vistiešākā mērā attiecas uz personības stāvokli
“Aizgūtā bezpalīdzība”, citiem vārdiem sakot, bijušā ieslodzītā apziņa, ka viņš neko nespēs savā
dzīvē sasniegt, ņemot vērā tā kriminālo pagātni.
Visas projekta partnerorganizācijas ir norādījušas, ka īstenotās apmācības laikā ar
ieslodzītajiem, cietumnieki norādījuši, ka apmācības programmas materiāli ir interesanti un
aizraujoši. Paņevežas Labošanas iestādes (Lietuva) darbinieki atzina, ka pēc pirmās apmācības
sesijas iesaistītajiem ieslodzītajiem tik ļoti patikusi apmācības programma, ka lūguši to
atkārtot, savukārt projekta partneris Pictora, Ltd (Lielbritānija) īstenoja atkārtotu apmācības
sesiju pamatojoties uz citu ieslodzīto lūgumu no cietuma, kurā tika veikta pirmā programmas
apmācības sesija. Daudzi dalībnieki savās novērtējuma veidlapās ir norādījuši, ka vēlētos vairāk
šādu apmācības sesiju un garākas apmācības sesiju nodarbības.
Visbeidzot, lai arī daudzi apmācības dalībnieki norādīja, ka ļoti labi pārzin sociālo
mēdiju izmantošanas iespējas, pēc programmas apmācības daudzi dalībnieki apsvēra iespēju
uzsākt jaunu biznesu vai karjeras iespējas tieši sociālo mēdiju jomā, kas pasvītro to, kā ir
pieaugusi izpratne par sociālo mēdiju izmantošanas iespējām, lai izveidotu pozitīvas un
noderīgas savstarpējas pazīšanās un lietišķus kontaktus, tādējādi vairojot savu sociālo kapitālu
un kapacitāti.
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