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1. IEVADS – Vadlīnijas EQUAL sadarbības partnerībām  
 
Šīs ir vadlīnijas veiksmīgai EQUAL partnerību sadarbībai vietējā un starptautiskā līmenī. 
Vadlīniju pamatā ir īsa mācību projekta, kurā iesaistījās astoņas sadarbības partnerības no 
visas Eiropas, rezultāti. Projekta mērķi bija:  
 
• apzināt būtiskākās jomas sekmīgai sadarbības partnerību attīstīšanai;  
• izpētīt partnerību pirmo sadarbības pieredzi;  
• sniegt ieteikumus citām EQUAL sadarbības partnerībām.  
  
Partnerības mācību grupas veidošanas posmā sadarbības partnerības tika rosinātas 
pārdomāt jautājumus un problēmas, ar kurām tās saskārās projekta sagatavošanas, uzsākšanas, 
attīstīšanas, testēšanas, integrētās pieejas un sagatavošanās turpmākām darbībām procesos.  
 
Panākumu definēšana 
Mācību projektā būtiska loma bija panākt vienotu jēdziena „panākumi” izpratni. Partnerības 
šo jautājumu risināja, cenšoties novērtēt partnerības pieejas ieguvumus kā labāko EQUAL 
mērķu sasniegšanas veidu. Tas ietver partnerības novērtējumu šādos aspektos:  
• partneru organizācijas – ko dažādi partneri iegūst, strādājot kopā partnerībā; 
• cilvēki, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, un citas ieinteresētās grupas – cik 

lielā mērā projekta aktivitāšu rezultāti  mērķgrupās un plašākā sabiedrībā tiek atzīti kā 
efektīvi un ilgtspējīgi; 

• politikas līmenis un struktūru izmaiņas – cik lielā mērā projekta aktivitātes ietekmē 
struktūras un tiek integrētas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikās, lai 
nodrošinātu ilgtermiņa ietekmi.  

 
“Kļūdu” un/vai „neveiksmju” atzīšana un izpratne, kā arī fakts, ka citas partnerības mācās no 
tām, ir svarīgi, lai noteiktu “panākumu” faktorus. Izpētot to, kas izdevās un kas neizdevās, 
projekts centās noskaidrot, kādi īpaši jautājumi un problēmas rodas EQUAL partnerības 
izveidošanas un attīstības laikā un kādas stratēģijas varētu vislabāk darboties, lai tās atrisinātu.  
 

Partnerības mācības  
Projekts pārbaudīja pieredzi, kuru uzskatīja par visnozīmīgāko projektā iesaistītajām 
sadarbības partnerībām veidojot sadarbību. Tādējādi iegūtie dati nav pilnīgi un tajos nav 
ietverti visi iespējamie sadarbības veidošanas jautājumi un problēmas. Bez tam līdzekļi un 
paņēmieni, kas ieteikti šajā brošūrā, nav vienīgās iespējas, lai strādātu partnerībā. var izstrādāt 
un pielietot citas metodes, kas nav pārbaudītas šajā projektā, bet ir vienlīdz pamatotas, lai 
risinātu sadarbības jautājumus. Ir svarīgi ņemt vērā to, ka projekts tika koncentrēts uz 
procesiem, kuri ir saistīti ar sagatavošanās darbu, uzsākšanas, attīstības un pārbaudes 
posmiem. Izpēte, kas plašāk analizē integrēto pieeju un sagatavošanos turpmākām darbībām, 
kā arī vēl sīkāks pētījums par ierosinātiem jautājumiem sniegs plašāku izpratni par EQUAL 
partnerībām un veicinās to efektivitāti.  
 
Astoņas sadarbības partnerības, kuras tika izvēlētas dalībai projektā, pārstāv 7 valstis. 
Galvenais mērķis tās izvēloties, bija nodrošināt katras projektu iesniegušās valsts 
pārstāvniecību, visu EQUAL tēmu aptveršanu, kā arī lielu sadarbības partneru skaita un 
nozaru dažādību. Sadarbības partnerības ir no:  
 

• Austrijas – RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich  (AT-3-08/135)  
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Partnerības mērķis ir saistīt sociālās un darba tirgus politikas stratēģijas ar vides politiku, 
paverot augstāka profila jomas uzņēmējdarbībā no nodarbinātības tirgus atstumtajiem, īpaši 
iekārtu otrreizējās izmantošanas un remonta jomā.  
 

• Beļģijas – Décrire (BEfr-20) 
Partnerība izveidota, lai palīdzētu darba ņēmējiem, kas ir cietuši no kolektīvās atlaišanas 
Valūnā (Walloon), piedāvājot  atbalstu pārcelšanai citā amatā un integrācijai darba tirgū. Tā 
strādā galvenokārt ar arodbiedrībām, kuras ir būtiskākās darba tirgus dalībnieces, kas sniedz 
atbalstu šiem darba ņēmējiem.  
 

• Francijas – De la précarité à l'emploi durable (FR-BRE-2001-10825) 
Partnerības mērķis ir nodrošināt novatorisku risinājumu sociāli neaizsargāto darba grupu 
iesaistīšanai darba tirgū, strādājot ar apmācības centriem un ieinteresētajām 
uzņēmējsabiedrībām. Prioritārajām grupām tiek nodrošināta apmācība nodarbinātības, lasīt un 
rakstīt prasmes un valodas zināšanu jomā, kā arī profesionāls atbalsts, izmantojot seminārus 
un sponsorētas aktivitātes.  
 

• Īrijas – Equal at work – The Dublin Employment Pact (IE-15) 
Iniciatīva ietver visu Dublinu un tajā piedalās 48 dažādu nozaru partneri, kas izstrādā jaunus 
un visaptverošus darbinieku vervēšanas modeļus un iekšējo virzību, lai lauztu iesakņojušos 
modeļus par izstumtību no darba tirgus un ilgtermiņa bezdarbu. Partneri arī cenšas dot savu 
ieguldījumu atklātas un daudzveidīgas nodarbinātības kultūras attīstībā Dublinā.  
 

• Īrijas – Sonas DP Ireland Ltd. (IE-21) 
Partnerības mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti atsevišķām patvēruma meklētāju grupām 
dažādos patvēruma noteikšanas procesa posmos, tādējādi dodot savu ieguldījumu vislabākās 
humānās prakses attīstībā. Izmantojot ārpakalpojumus un informācijas nodrošināšanu, labāka 
dzīves kvalitāte tiek veicināta patvēruma meklētājiem no Austrumeiropas, Āfrikas un Āzijas.  
 

• Portugāle – Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades (PT-2001-310) 
Partnerības mērķis ir izstrādāt visaptverošu pieeju grūtībām, ar kurām, iesaistoties darba tirgū, 
sastopas iedzīvotāju visneaizsargātākās grupas. Īpaša vērība ir pievērsta pozitīva tēla 
veidošanai sociāli atbildīgām uzņēmējsabiedrībām un sociāli devalvētiem amatiem.  
 

• Zviedrijas – Diversity in Västernorrland (SE-57) 
Partnerība veido izpratni par pensionāriem, invalīdiem, ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
minoritātēm, cilvēkiem ar ilgstošām slimībām, un  veicina viņu integrāciju darba tirgū 
apgabalos, kur iedzīvotāju novecošanas un emigrācijas rezultātā samazinās darbaspēka 
piedāvājums. 
 

• Lielbritānijas – JIVE (Joint Interventions) PARTNERS (UKgb-35) 
 
Partnerības mērķis ir likvidēt dzimumu segregāciju inženiertehniskajās, būvniecības un 
tehnoloģijas nozarēs, attīstot un izmēģinot jaunas pieejas, lai apkarotu šķēršļus, kas sievietēm 
liedz veidot karjeru šajās nozarēs. Īpaša vērība tiek pievērsta nepieciešamībai mainīt kultūru 
izglītības un apmācības nozarēs.  
 
Papildu informācija tika savākta arī no citām sadarbības partnerībām, piemēram: 
 

• Portugāles – ConVidas (PT-2001-164) (Permanent Platform for Reconciliation) 
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• Portugāle – Mudança de Maré (PT-2001-230) 

 
• Itālijas – SONAR (IT-IT-G-PIE-012) 

 
Projektā izmanto pieeju – “Mācības caur rīcību”, ko pamato izpēte un mācīšanās no 
pieredzes. Metodoloģija izstrādāta, izmantojot dalībnieku zināšanas un pieredzi, un uzsver 
refleksiju un analīzi: 
 
Sadarbības resursu izpēte  
Lai noskaidrotu, kuri jautājumi ir nozīmīgi un pētāmi, tika izmantoti EQUAL un astoņu 
sadarbības partnerību attiecīgie materiāli, kā arī citi avoti. Šis process ļāva noteikt arī 
galvenos atbalsta resursus EQUAL partnerībām.  
 
Ievada sanāksme  
Lai sadarbības partnerību pārstāvji gūtu skaidru priekšstatu par projekta ideju un viņiem 
izvirzītajām prasībām, uzsākot projektu notika sanāksme. Tāpat tika veikts sagatavošanās 
vingrinājums mācībām, lai noteiktu galvenos jautājumus partnerības veidošanas 
sagatavošanās, uzsākšanas, īstenošanas un pārbaudes posmu laikā, kā arī paredzētu 
pamatnoteikumus virtuālai sadarbībai.  
 
E-mācību tīkls  
Sadarbības partnerībām tika izveidots E-mācību tīkls, kura ietvaros katram partnerim bija 
jāidentificē galvenie jautājumi vai problēmas, kas radušās partnerības veidošanās laikā, 
izklāstot to risinājumus un konstatējot veiksmes un neveiksmes, kā arī to cēloņus. Šo 
materiālu apkopoja un izplatīja partnerības dalībniekiem reizi divās nedēļās.  
 
Aptauja  
Lai pārbaudītu izvēlēto sadarbības partnerību darbu ar galvenajiem jautājumiem, tika veikta 
aptauja. Pēc atbilžu saņemšanas notika telefonsarunas, lai atsevišķus jautajumus pārrunātu ar 
katru partnerību individuāli.  
 
Partnerības seminārs  
Partnerības seminārā tika diskutēts par sadarbības partnerību, kā arī tika novērtēta mācību 
pieredze un realizēta virkne  grupu vingrinājumu, lai noteiktu iemaņas, kas nepieciešamas 
partnerības veidošanai, kā arī izpētītu novatoriskas pieejas galvenajām problēmām un sniegtu 
ieteikumus citām EQUAL partnerībām. 
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IZRAUDZĪTĀS SADARBĪBAS PARTNERĪBAS  

VALSTIS  

Austrija 
RepaNet 

Beļģija 
Décrire 

Francija 
De la précarité 
à l'emploi 
durable 

Īrija 
The Dublin 
Employment 
Pact  

Īrija  
Sonas DP 
Ireland Ltd. 

Portugāle 
Públicos 
Diferentes. 
Iguais 
Oportunidades 

Zviedrija  
Diversity in 
Västernorrland 
 

Lielbritānija 
JIVE (Joint 
Interventions) 
PARTNERS 

EQUAL tēma  
Nodarbinātība   X   X X  

Uzņēmējdarbība X  X      
Spēja pielāgoties  X X X     

Līdztiesīgas. iespējas/dzim.        X 
Patvēruma meklētāji     X    

Dalībnieku skaits 
1 – 4  X        

5 – 10   X  X X  X 
11 – 20 X      X X 

20 un vairāk    X      
Sektori, kurus pārstāv dalībnieki  

Privātais  X  X   X  
Valsts X X  X X X X X 
NVO X  X X X  X X 

Sociālais X X  X X  X X 
Citi    X  X   

Plašākas saiknes 
  X X X X X X X X 
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2. PARTNERĪBU MĀCĪŠANĀS PROCESI UN IEMAŅAS 
 
Partnerības veidošana ietver piecus galvenos posmus – sagatavošanās darbu, uzsākšanas, 
attīstīšanas un pārbaudes posmu, integrēto pieeju un turpmāko darbību plānošanu. Katram 
posmam ir nepieciešamas specifiskas iemaņas. Līdzās tehniskajām iemaņām, nepieciešamas 
arī savstarpējās saskarsmes īpašības un komandas veidošanas spējas, kas ir mazāk 
acīmredzamas, bet ir vienlīdz svarīgas. Partnerībām ir jānovērtē savu iemaņu līmenis, nosakot 
stiprās un vājās puses, un jānoskaidro, vai konkrētās jomās ir nepieciešama ārējā apmācība.   
 
Sagatavošanās darbs. Saprast pamatlietas – “Sagatavošanās darbs ir ne tikai pirmais,  tas ir 
vissvarīgākais”. 
 
Sagatavošanās darbs ir būtisks, lai attīstītos stipra un efektīva partnerība. Tas ietver rūpīgu tās 
jomas izpēti, kurā vēlas sadarboties, un vispiemērotākās EQUAL tēmas identificēšanu. Ir 
svarīgi, lai būtu skaidra izpratne par EQUAL, kā arī veikta iepriekšējās sadarbības pieredzes 
izpēte izvēlētajā jomā. Šajā posmā galvenais ir partneru noteikšana, izraudzīšanās un 
iesaistīšana, analizējot dažādo grupu iespējamā ieguldījuma stiprās un vājās puses. Ir svarīgi 
noteikt plašākas ieinteresētās puses un attiecīgās saites ar vietējiem, valsts līmeņa un 
reģionāliem pārmaiņu procesiem, kas no paša sākuma sniegs informāciju integrētās pieejas 
darbam. Šajā posmā ieguvējas būs partnerībā iesaistītās personas ar šādām iemaņām:  

 
Uzsākšana. Nodrošināt uzticēšanos un iesaistīšanās taisnīgumu –  
“Visas efektīvas partnerības ir veiksmīgu partneru savienības, kas pamatojas uz savstarpēji 
izdevīgas, praktiskas programmas ieviešanu.” 
 
Partneri sagatavo pamatojumu kopīgai partnerībai un  savstarpējo saistību izpildei. Partneru 
pārstāvji regulāri tiekas, lai apspriestu un atkārtoti izskatītu nepieciešamos jautājumus 
skaidrai izpratnei par sadarbības pamatprincipiem, uzdevumiem un mērķiem. Vienlaikus ir 
svarīgi noteikt metodes dažādu grupu līdzdalības un skaidru struktūru izveidošanas un 
lēmumu pieņemšanas procesu nodrošināšanai. Tiek sadalīti pienākumi un atbildība par darba 

PAMATIEMAŅAS PARTNERĪBAS SAGATAVOŠANĀS DARBAM  
ASIMILĀCIJA Birokrātijas pārvarēšana; nozīmju izpratne; izšķirt to, kas ir teikts un kas ir domāts  
IZPRATNES 
VEIDOŠANA  

Pieredzes apmaiņa par iniciatīvām, tēmām, darbu ar EQUAL vadības iestādēm,  
nacionālajām atbalsta vienībām (NAV) utt.  

STARPNIECĪBA Partnerības veidošana 
KAPACITĀTES 
STIPRINĀŠANA  

Palīdzība, apmācība un atbalsts partneriem, kuriem trūkst iemaņu, finanšu līdzekļu 
vai pārliecības strādāt partnerībā tā, lai viņi spētu darboties prasmīgāk un efektīvāk  

SAZIŅA  Ieklausīšanās citos; skaidrs saziņas process partnerībā.  
VEICINĀŠANA  Agrīno diskusiju vadīšana iespējamo partneru starpā, gan iekšēji, gan ārēji  
VADĪBA  Izsmalcināts līderis, kuram piemīt jūtīgums, izpratne, atklāta un aptveroša attieksme  

MOTIVĒŠANA  Iedrošināšana iesaistīties, sniedzot iedvesmojošu redzējumu par to, kas ir iespējams; 
aktivizēšana   

SADARBĪBAS TĪKLU 
VEIDOŠANA  

Iespējamo partneru un integrēšanas iespēju noteikšana, kā arī plašāku ieinteresēto 
pušu apzināšana  

PĀRLIECINĀŠANA  Argumentu atrašana, lai pārliecinātu iespējamos partnerus 
IZPĒTE Iespēju izpēte; jaunu partneru izraudzīšanās, pielietojot pozitīvo un negatīvo kritēriju 

pētījumus; “kopainas” plānošana plašākā kontekstā  
LAIKA PLĀNOŠANA   Sekot notikumu gaitai; ļaut, lai veidojas līdzsvars starp eksperimentēšanu, izzināšanu 

un praktiskiem uzdevumiem  
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izpildi, un apstiprināta partnerības vienošanās par  darbībām. Šajā posmā ir noderīgas turpmāk 
minētās iemaņas.  
 
 

 
 
Izstrādāšana un pārbaude. Rezultāta  novatoriskuma un kvalitātes novērtēšana –  
“Partneru iesaistīšanai ir ļoti svarīgi, lai lietas norisinātos.” 
 
Šajā posmā sadarbības partneri sāk īstenot aktivitātes un konsolidē mehānismus un sistēmas 
saziņas, ziņošanas un novērtēšanas jomās. Ir svarīgi nodrošināt, lai visi partneri būtu 
iesaistījušies, un pārbaudīt, vai ir kopēji mērķi, kā arī pārraudzīt sasniegumus un izpildi 
saskaņā ar vienošanos. Svarīga ir spēja vadīt dažādību, uzturot atklātu un kritisku dialogu, lai 
varētu apsvērt partnerības iniciatīvu vērtību un lietderību no dažādiem aspektiem. Šajā posmā 
ir svarīgas šādas iemaņas: 
 

PAMATIEMAŅAS SADARBĪBAS UZSĀKŠANAI  
SAZIŅA Atklāta dialoga uzturēšana, lai veidotu uzticību; visu darba aspektu apspriešana; ja 

nepieciešams, atkārtota izskatīšana, pārstrādāšana un informācijas apmaiņa starp visiem 
partneriem 

KOORDINĒŠANA Skaidru vadlīniju un struktūru noteikšana; pienākumu un atbildības sadalīšana; 
metodoloģijas  uz skaidri noteiktiem paņēmieniem izmantošana  

LĒMUMU 
PIEŅEMŠANA 

Demokrātisku metožu izvēle  lēmumu  pieņemšanai  

DIPLOMĀTIJA  Taktiska izturēšanās pret dažādiem partneriem  
VADĪBA Diplomātiskas un iejūtīgas pārvaldības praktizēšana  
PĀRVALDE Laba sanāksmju un starpniecības vadīšana; strādāšana ar skaidrām struktūrām un 

vadlīnijām  
APSPRIEŠANĀS  Spēja izdomāt veidus, kā strādāt ar dažādiem partneriem, kuri piemēro dažādus 

paņēmienus un pieejas  
PĀRLIECINĀŠANA Parādīt partnerības  pieejas iespēju  pārvarēt grūtības, kas rodas strādājot vienatnē; 

pārliecināt visus partnerus, ka  vislabākā  ir kopīga pieeja, kurā  katrs var sniegt savu 
ieguldījumu veiksmīgai sadarbībai.  

PLĀNOŠANA Darba plānu un iniciatīvu grafiku izstrādāšana; tiešo uzdevumu sadalīšana; sanāksmju 
plānošana utt.  

PĀRSKATS Progresa un saistību pastāvīga pārbaude, pārraudzība un pārskatīšana.  

PAMATIEMAŅAS IZSTRĀDES UN PĀRBAUDES POSMĀ 
LĪDZSVAROŠANA Strādāt, lai sasniegtu taisnīgumu un līdzsvaru – “burkāna un pātagas” pieejas 

izmantošana; iemaņu apgūšana, lai kļūtu par labiem starpniekiem  
SAZIŅA  Izmantot skaidru, kultūras ziņā “jūtīgu” valodu; žargona vienkāršošana; izskaidrot 

EQUAL visiem partneriem un ieinteresētām pusēm 
NOVĒRTĒŠANA Regulāri novērtēt efektivitāti un produktivitāti, lai nodrošinātu iniciatīvas darba atbilstību 

mērķiem 

ELASTĪGUMS  Būt gatavam pārmaiņām  
INFORMĀCIJAS 
APMAIŅA  

Apmainīties ar informāciju par notiekošo  partnerības organizācijās; veicināt atklātas 
diskusijas starp partneriem jau iniciatīvas sākumā, apmainīties ar apgūto ārpus 
partnerības 

VADĪBA Nodrošināt, ka visi partneri ir motivēti un acīmredzami iesaistījušies partnerībā, ieviešot 
teoriju praksē, esot  par “demokrātiskiem diktatoriem”, kas pārliecinās, ka sniegums ir 
īsts un atbilst EQUAL prasībām un vajadzībām, un ka tā nav tikai ķeksīšu atzīmēšana 

PĀRVALDĪBA Nodrošināt, ka administratīvā sistēma darbojas nevainojami un sanāksmju datumi tiek 
stingri ievēroti īpaši, ja cilvēki ir noslogoti vai ir stratēģiskie partneri 

PADOMU SNIEGŠANA Atbalstīt partnerus, kuriem ir organizatoriskas grūtības, kas ietekmē to iesaistīšanos vai 
sniegumu partnerībā, kuriem trūkst pārliecības vai tie jūtas izslēgti; palīdzēt partneriem 
attīstīties! 

ATTIECĪBU 
VEIDOŠANA  

Nepārtraukti veidot formālas un neformālas attiecības! 
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Integrētā pieeja. Rezultātu pielāgošana un institucionalizēšana –  
 
“Ir būtiski veidot ciešas saites ar spēcīgām integrētās pieejas organizācijām, lai sekmētu 
veiksmīgus vietējos pilotprojektus, attīstot integrētās pieejas stratēģiju.” 
“Iekšējie kanāli ir ļoti svarīgi. Mums ir jāintegrē iniciatīva un tās rezultāti organizāciju 
iekšienē.” 
 
Integrētā pieeja ir jānodrošina visas partnerības attīstības laikā, jo ietver partnerības iniciatīvas 
darba rezultātu nostiprināšanu un nodrošina to, ka tās rezultātus var atkārtot un palielināt, lai 
iegūtu plašāku ekonomisko, politisko, kultūras un organizācijas līmeņa ietekmi. Ir 
nepieciešama sistemātiska pieeja, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspējību. Tas nozīmē, ka ir 
jāveido kontakti un jāattīsta iniciatīvas, programmas, partnerības tīklu un struktūru iekšienē 
un to starpā vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, kas var būt pārstāvētas partnerības 
padomdevēja un ieviešanas struktūrās. Partnerības iesaistotīšanās organizācijās, ar kurām tā ir 
saistīta, ir efektīvs integrētās pieejas līdzeklis. Integrētās pieejas stratēģijas ieviešanai ir 
būtiska nacionālo EQUAL iestāžu sadarbība un atbalsts. Šajā posmā ir svarīgi uzsvērt šādas 
iesaistīto iemaņas. 

 
Turpmākā rīcība – pastāvīgu un ilgtspējīgu pārmaiņu stratēģijas noteikšana –  
“Iemūžināt partnerību partnerības dēļ ir visnāvējošākā lieta.” 
 
Šis ir “nepārtraukts” posms, kurā tiek pieņemti lēmumi par to, kam vajadzētu notikt, kad 
partnerība būs beigusies. To var paveikt ar vienošanos par partnerības izbeigšanu vai 
turpmāku darbības plānu izstrādāšanu. Ir jāuzdod jautājumi par to,  vai  partnerībai  ir  obligāti 
jāpastāv ar līdzšinējām tiesībām; kādai jābūt stratēģijai, lai nodrošinātu ilgtspēju, un kam būtu 
jāuzņemas atbildība par tās attīstīšanu. Ir ļoti būtiski nodrošināt to, ka ir ilgtspējīgi rezultāti 
attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum. Iemaņas ir dažādas, jo tās 
attiecas uz konkrētu partnerības attīstības posmu.  
 
 

PAMATIEMAŅAS INTEGRĒTĀS PIEEJAS ĪSTENOŠANAI 
SAZIŅA Pieredzes izstāstīšana; spēja paust partnerības ieguvumus plašākai auditorijai, kā arī 

struktūru iekšienē un to starpā  
RADOŠA 
DOMĀŠANA  

Novatoriska domāšana par ilglaicīgu pārmaiņu iespējām organizāciju iekšienē un to 
starpā  

VADĪBA Vadošās lomas uzņemšanās, paaugstinot un izplatot labo praksi 
PĀRVALDĪBA Iespēju izmantošana, izplatot informāciju par partnerību, lai gūtu labumu no esošajām 

saitēm un iespējām 
SADARBĪBAS 
TĪKLU VEIDOŠANA 

Mācīšanās partnerību tīklu veidošana un uzturēšana, kur var dalīties labas prakses 
pieredzē; iesaistot integrētās pieejas mērķa auditoriju un multiplikatorus 

PĀRLIECINĀŠANA Citu pārliecināšana par partnerības pieejas priekšrocībām, ar apņemšanos un enerģiju to 
virzīt uz priekšu 

PAMATIEMAŅAS TURPMĀKAI RĪCĪBAI 
SAZIŅA  Dalīšanās ar panākumiem un sasniegumiem gan partnerības iekšienē, gan ārpus tās 
NOVĒRTĒŠANA Novērtēt, ko sadarbība ir sasniegusi un kādas turpmākās izvēles iespējas ir tai 

vispiemērotākās 

VEICINĀŠANA Dialoga un diskusijas vadīšana par turpmākām darbībām un stratēģijām; sekmēt 
partnerības izbeigšanu vai turpinājumu, tai darbojoties vienmērīgi un efektīvi 

VADĪBA Jau sākumā iedrošināt partnerus domāt par virzīšanos uz priekšu 
PĀRVALDĪBA  Pārmaiņu pārvaldība un citu iesaistīšana šajā procesā tā, lai tas būtu pārredzams 
PLĀNOŠANA  Turpmāko darbību stratēģiju plānošana jau agrīnā posmā; to īstenošanai piemērotu 

cilvēku atrašana 
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Horizontālās tēmas  
Virkne horizontālu tēmu ietekmē partnerības veidošanu. Tās ir sīkāk izklāstītas 
kopsavilkumos, ņemot vērā atsevišķus procesus, un tās ietver: 
 
Konteksts. Izpratne, ka visas partnerības nosaka konkrētā vide, kurā tās strādā, un vislabāk tās 
darbojas, ja šī vietējā vide ir labvēlīga un atbalstoša. Vides faktori nepārtraukti ietekmē 
partnerības, tādēļ to ilgtspēja pamatojas uz piemērošanos un pielāgošanos.  
 
Iespējas. Par partneriem vai ieinteresētām pusēm partnerības darbībās iesaistot cilvēkus, 
kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, vai organizācijas, kuras tos pārstāv.  
 
Uzticība. Savstarpējas cieņas veidošana, skaidri izprotot katru partneri un tā sadarbības 
iemeslus, kā arī caurskatāmības veicināšana visās ar partnerību saistītās darbībās.  
 
Valoda. Vienošanās par kopēju terminu izpratni dažādos valodas slāņos, tostarp, valsts 
valoda, dažāda nozaru/organizāciju terminoloģija, EQUAL terminoloģija, kultūras ziņā 
“jūtīga” valoda, kā arī sadarbības terminoloģija. 
 
Vadība: Cilvēku ar atšķirīgām vadības kompetencēm iesaistīšana, lai dažādi partneri varētu 
kopīgi risināt problēmas. Nodrošināt, ka vadības pienākumi ir pārredzami un skaidri noteikti 
un ka partneri piekrīt, ka tie pēc laika var mainīties.  
 
Inovācijas. Inovatīvas pieejas  demonstrēšana, radoši risinot EQUAL tēmas ar jaunām pieejām 
vai veidojot un uzlabojot esošās metodes un līdzekļus.  
 
Iemaņas: “Īsto” (hard) un “papildu” (soft) iemaņu pielietošana un iemaņu potenciāla 
novērtēšana, nosakot stiprās un vājās puses un apmācību nepieciešamību.  
 
Elastīgums. Būt pietiekami elastīgam, lai piemērotos un pielāgotos iekšējām un ārējām 
pārmaiņām, izmantojot radošu metodoloģiju un atbilstošus līdzekļus.   
 
Vadošo iestāžu un nacionālo atbalsta vienību palīdzība. Attīstīt ciešas attiecības ar valsts 
EQUAL iestādēm visas darbības laikā. 
 
Šķēršļu pārvarēšana. Problēmu risināšana atklātā diskusijā, izmantojot elastīgu pieeju, kas 
apvienota ar vēlmi mainīties un  pēc konflikta atjaunot sadarbību. 
  
Laiks. Novērtēt, cik ilgs laiks nepieciešams, lai izveidotu un attīstītu partnerību, kā arī 
apzināties to, ka dažādiem partneriem ir dažādi laika ierobežojumi, un saprast, kādi apstākļi 
tos nosaka.  
 
Pārskatīšana. Izmantot skaidras pārskatīšanas, pārraudzības un novērtēšanas stratēģijas, lai 
informētu par partnerības veiksmīgu attīstību.   
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3. SAGATAVOŠANĀS DARBS – sākotnējās situācijas 

izvērtēšana  
 
Zināšanas par EQUAL  
Informācijai par EQUAL, kā arī skaidrai izpratnei par programmas mērķiem un darbības 
principiem (tostarp stratēģiju un darbībām) ir būtiska loma, īpaši finansēšanas noteikumiem 
un kārtībai, kā arī pieredzei, strādājot līdzīgās iniciatīvās par EQUAL tēmām un/vai ar EK.    
 
Sīkāku informāciju par programmu EQUAL  kā arī dažādu praktisku informāciju un norādes uz valstu interneta 
saitēm var atrast Eiropas Savienības oficiālājā mājas lapā 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
 
Vadošo iestāžu un nacionālo atbalsta vienību palīdzība 
Sekmējot un veicinot sadarbību visā tās gaitā, ir svarīga iespēja iegūt informāciju, kā arī 
saņemt konsultācijas no šīm organizācijām. Tāpat svarīga ir EQUAL informācijas 
koordinācija valsts līmenī rokasgrāmatu un interneta lapu veidā, kā arī papildus atbalsts ar 
regulārām sanāksmēm vai konsultācijām pa tālruni; padomiem par citām sadarbības 
partnerībām vai Eiropas Kopienas iniciatīvām, no kurām var mācīties. Noderīga ir arī 
semināru organizēšana valsts līmenī, kuros ir iespējams veidot neformālus kontaktus un 
attīstīt partnerības tīklu EQUAL ietvaros, kā arī informācija par valsts/starptautiskiem 
pasākumiem vai kontaktiem, kuri būtu interesanti saistībā ar konkrētu jautājumu vai tēmu.  
 
PADOMS – uzticieties un veidojiet attiecības ar vadošām iestādēm un nacionālajām 
atbalsta vienībām!  
 
Vides izpēte un pārskatīšana  
EQUAL sadarbības partnerības attīstās starptautiskā vidē, arvien vairāk atzīstot to, ka 
sadarbība starp dažādiem sektoriem un reģioniem piedāvā iespējas atrisināt neatliekamas 
sociālas prolēmas. Tomēr ir būtiski apzināties, ka visas partnerības nosaka konkrēta 
ekonomiskā, politiskā, kultūras un sociālā vide, kurā tās darbojās. Visveiksmīgākā partnerība 
veidojas labvēlīgā, veicinošā vietējā vidē. Tā sevī ietver labvēlīgu valdības politiku, 
atbalstošus tiesību aktus un tiesisko regulējumu, kā arī starpniekorganizācijas un/vai 
atsevišķus nozīmīgus indivīdus, kas spēj koordinēt dažādu struktūru sadarbību. Gadījumā, ja 
šādi  vides faktori ir ierobežoti vai tie vispār izpaliek, partnerība saskaras ar grūtībām, kas 
ietekmē to veiksmīgu norisi gan valsts, gan starptautiskā līmenī.  
 
Lai sagatavotos partnerības izveidošanai, nepieciešams izpētīt un atkārtoti izskatīt konkrēto 
vidi, kurā tā darbosies, kā arī noteikt pamatjautājumus, kurus var risināt EQUAL. Tādēļ ir 
nepieciešams: 
• rūpīgi izpētīt cilvēku, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, vajadzības, un atrast 

loģisku pamatu partnerības veidošanai, uzdodot šādus jautājumus: 
o Kas liecina par to, ka ieteiktais darbs būtu jāuzņemas?  
o Kas līdz šim brīdim ir paveikts un kas to ir darījis?  
o Kādi ir iepriekšējo darbību rezultāti?  
o Ko var mācīties no iepriekšējiem mēģinājumiem? 
o Ko mēs cenšamies sasniegt? 

• plašāku resursu noteikšana – gan finanšu, gan citu resursu ziņā.  
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• novērtējot pieredzi un saites ar iesaistāmajām organizācijām un tīkliem, kuriem ir ilga 
darbības pieredze partnerību veidošanā, daudzos gadījumos sadarbības partnerības var 
pārņemt esošas partnerības, organizācijas vai iniciatīvas darbu. 

 
 

 
 
PADOMS – rūpīgi izpētiet iespējas un problēmas, veidojot partnerību jūsu konkrētajā vidē! 
 
Problēmas definīcija/Partnerības pieejas novērtēšana – par un pret in George, L. & Madden, K. (2000. 
gads) The Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
 
 
 

LABVĒLĪGA VIDE sadarbības partnerībās  
 

Equal partnerības iedibināšana un darbība Grieķijā – “Likums 2956/2001” (42. pants) 
Lai sekmētu EQUAL īstenošanu, izveidojot “stratēģisku”, “efektīvu” un “ilgstošu” partnerību, kas apvieno  visus 
attiecīgos darba tirgus dalībniekus, tika izdots “Likums 2956/2001” (42. pants). Šis likums reglamentē un nosaka 
šādus jautājumus: 
• sadarbības partnerības juridiskais statuss (bezpeļņas privātas juridiskas personas);  
• lēmumu pieņemšanas procedūras; 
• sadarbības partnerību administratīvās struktūras, to pienākumi un pilnvaras;  
• valsts organizāciju, kā arī centrālo un reģionālo administratīvo aģentūru piedalīšanās; 
• ekonomikas plānošanas ministra un nodarbinātības un sociālo lietu ministra kopēju lēmumu pieņemšana, 

kas reglamentē visus jautājumus attiecībā uz EQUAL sadarbības partnerību darbību, piemērošanu, vadību, 
finansējumu, novērtēšanu un kontroli.  

Pagaidām EQUAL sadarbības partnerību iedibināšanā un darbībā saskaņā ar likuma noteikumiem ir šādi 
rezultāti:  
• Grieķijas sadarbības partnerības pārstāv dažādas nozares. Sadarbības partnerību dalībnieki ir arodizglītības 

centri, arodbiedrības, tirdzniecības un rūpniecības kameras, bezpeļņas organizācijas, asociācijas, 
privātuzņēmumi, reģionālās un vietējās varas iestādes (pašvaldības utt.), sabiedrisko pakalpojumu nozares 
uzņēmumi, juridiskas personas un nevalstiskās organizācijas; 

• dažāda lieluma partneri ar dažādu juridisko statusu līdzdarbojas sadarbības partnerībās uz godīgiem 
vienlīdzības pamatiem; 

• visi sadarbības partnerību partneri piedalās administrācijas un lēmumu pieņemšanas procesos;  
• neskatoties uz sākotnējām problēmām, sadarbības partnerības demonstrē vienotību. Ir ļoti maz ziņojumu par 

partneru aiziešanu un, ja tas notika, partnerus aizvietoja ar jauniem, sadarbības partnerību Direktoru valdes 
izteiktiem partneriem;  

• sadarbības partnerību statūti skaidri izklāsta partneru lomas sadarbības partnerībās, kā arī lēmumu 
pieņemšanas kārtību;  

• ja ir vienkāršs balsu vairākums, Direktoru valde var nerīkot plenārsēdes, bet tā var rīkot tikai vienkārša 
vairākuma sēdes, kas ļauj sadarbības partnerībām būt elastīgām, pieņemot lēmumus;  

• iespēja izveidot komitejas un piedalīties mehānismos, kas darbojas saskaņā ar tiesību aktiem, lai sertificētu 
darbības un ziņotu par maksājumu kontroli, sniedz sadarbības partnerību partneriem iespēju sekot līdzi 
sadarbības partnerību īstenošanas gaitai;  

• administratora un koordinējošā partnera izvirzīšana, pamatojoties uz apliecinātām viņa/viņas zināšanām un 
pieredzi attiecīgajā īstenošanas posmā un administrēšanā, nodrošina vienmērīgu saziņu un ātru informācijas 
plūsmu starp partneriem un vadošo iestādi. Tas arī atbalsta “vājākos” un “mazāk pieredzējušos” partnerus 
sadarbības partnerību īstenošanā un administrācijā.  

http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.partnershipbrokers.net/
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Esošās pieredzes par darbu partnerībā izmantošana  
 
 
Daudzas EQUAL partnerības turpina iepriekš esošu partnerību vai izmanto sakarus un 
sadarbības tīklus ar organizācijām, kuras tās labi pazīst vai ar kurām ir  strādājušas iepriekš.  
 
Priekšrocības: 
• kopīga izpratne par daudziem atbilstošiem jautājumiem;  
• ir vieglāk sasniegt mērķus, jo partneri viens otru pazīst, apzinās, kā tie strādā un paļaujas 

viens uz otru; 
• stabili vietējie kontakti un prakse, kas atvieglo partnerības veidošanu reģionālā līmenī;  
• uzticību ir vieglāk veidot, ja attiecības ir izveidojušās jau iepriekš. 
 
Trūkumi: 
• netiek īstenotas jaunas idejas, jauni organizācijas vai darba metožu modeļi;  
• sakaru veidošana ar tiem, kas ir pieraduši strādāt konkrētā veidā, var aizņemt daudz laika;  
• tas var būt dārgi, jo nepieciešams iesaistīt iekšējos resursus, lai izveidotu sakarus; 
• var būt grūtības radīt patiesi kopēju iniciatīvu, jo partneri, kas nebija “sākotnējie” 

dalībnieki, var justies izstumti no projekta.  
 
Jaunas partnerības uzsākšana  
Priekšrocības: 
• jauna un daudz jaunradošāka attieksme pret jautājumiem, iniciatīvām un metodoloģiju;  
• ideju dažādība, kas sniedz iespēju attīstīt vairākas atšķirīgas iniciatīvas, iesaistot atstumtās 

grupas;  
• tiek veidoti jauni kontakti un iegūtas jaunas zināšanas;  
• indivīdi un partneri viens otru iepazīst labāk procesa laikā, strādājot kopā no paša sākuma.   
 
Trūkumi:   
• grūtāk vienoties par kopēju pieeju;  
• uzticības veidošana aizņem vairāk laika;  
• stingrākas prasības attiecībā uz darbu un laiku, kas nepieciešams darbības uzsākšanai.   
 
 
PADOMS – uzsākot jaunu partnerību, veltiet laiku tam, lai iztēlē pārdomātu visus 
jautājumus! 
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IEPRIEKŠĒJO ZINĀŠANU UN SADARBĪBAS PIEREDZES IZMANTOŠANA  
 
Austrija – RepaNet 
ARGE Muellvermeidung (Atkritumu veidošanās novēršanas asociācija) ir sadarbības partnerības RepaNet 
koordinējošais partneris. Tā ir labi pazīstama partnerības tīkla nevalstiska organizācija, kas dibināta 1982. gadā, 
lai radītu jaunas nodarbinātības iespējas vides nozarē. No 1995. gada līdz 2000.gadam ARGE bija projekta 
koordinators diviem ADAPT projektiem un EMPLOYMENT projektam (EQUAL priekštečiem). EQUAL 
uzdevums bija radīt bezprecedenta atkritumu apsaimniekošanas partnerības tīklu un piedāvāt plašāka profila 
uzņēmējdarbības iespējas tiem, kas ir nošķirti no darba tirgus Austrijā. ARGE izvēlējās tēmu- remontdarbu 
pakalpojumi, kā jauna tendence Austrijas vides nozarē- un izvēlējās visus iespējamos partnerus. Tika atlasīts liels 
skaits NVO, kurām bija laba reģionālā prakse. Valsts līmeņa organizācijas tika izvēlētas, ievērojot to integrētās 
pieejas potenciāla iespējas, un tajās tika iekļautas – Vides federālā ministrija, Tirdzniecības kamera un Privātā 
sektora algoto darba ņēmēju savienība (abās ir vides lietu departamenti, kuros darbojas proaktīvi pārstāvji), un 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts asociācija (visas Austrijas pašvaldības ir tās biedri).  
 
Beļģija – Décrire 
DÉCRIRE bija izveidota no esošas partnerības, kas apvienoja trīs organizācijas – FOREM, CAREMPLOI,  
CEFRET. FOREM (valsts nodarbinātības organizācija, kuras kompetencē ir darba un apmācības jautājumi 
Valūnas (Walloon) reģionā)  25 gadus strādā ar bezdarbniekiem, kas ir cietuši no kolektīvās atlaišanas Valūnas 
reģionā, vienmēr sadarbojoties ar arodbiedrību organizācijām un dažkārt ar tirdzniecības un rūpniecības 
organizācijām. CAREMPLOI ir arodbiedrību sadarbība, kas iepriekš darbojusies FOREM programmās, kuras 
risina cilvēku sociālo un profesionālo pārvietošanu pēc štatu samazināšanas saistībā ar ražotnes slēgšanu. 
CEFRET (Centre de Formation Textile – Tekstilrūpniecības mācību centrs) ir partnerība, kas apvieno 
tekstilrūpniecības arodbiedrību un rūpniecības organizāciju, kuras mērķis ir saglabāt bijušos darbiniekus tekstila 
nozarē, piedāvājot viņiem apmācību darbam ar jaunām tehnoloģijām un pārcelšanu citā amatā. Université Libre 
de Bruxelles iesaistījās kā jauns partneris. Tā uzņēmās veikt akadēmisku pētījumu par pārcelšanu citā amatā.  
 
Lielbritānija – JIVE (Intervention) PARTNERS, UK 
Vēlme izveidot sadarbības partnerību radās no divu organizāciju esošas patnerības (Let’s TWIST), kas tika 
izveidota pēc veiksmīgi realizēta Nodarbinātības iniciatīvas projekta. Viens no šiem partneriem kļuva par vadošo 
partneri JIVE Partners. Sadarbības partnerību pamatoja pamatvēlme turpināt darbību, ko Let’s TWIST veica 
reģionālā līmenī, un attīstīt to valsts līmenī, kā arī nepieciešamība pēc “izmēģinājuma” organizācijām. Darbības 
struktūra jau bija pirms partnerības izveidošanas. Dažas izmaiņas tika veiktas pēc apspriedēm ar vienu no NVO 
partneriem, ar kuru JIVE Partners bija ciešas ideoloģiskas saites. Šīs trīs organizācijas veidoja Vadības 
pamatgrupu, un NVO darbojās kā jumta organizācija attiecībā uz citām NVO, kas bija ieinteresētas iesaistīties 
partnerībā.  
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4. SAGATAVOŠANĀS DARBS – partneru meklēšana  

 
Partneru noteikšana un atlase  
EQUAL parterība nav uzsākama tukšumā. Parasti organizācija, kas izrāda iniciatīvu, uzņemas 
vadību, lai attīstītu partnerības ideju, un sāk meklēt iespējamos partnerus un līdzekļus. 
Partnerības sagatavošanās darba pamatā ir “pareizo” dalībnieku noteikšana un vienošanās ar 
tiem. Ikvienam potenciālajam partnerim ir nepieciešams novērtēt riskus un ieguvumus, kas 
rodas no iesaistīšanās partnerībā. Tas aptver arī dažādu stipro un vājo pušu novērtēšanu, kas ir 
īpaši svarīga gadījumā, ja partnerība nav veidojusies uz iepriekš esošas sadarbības pamata vai 
uz kontaktiem ar zināmu organizāciju.  
 
  
Rūpīga partneru atlase ir svarīga tādēļ, ka:  
• piešķir nozīmīgumu partnerības pieejai; 
• nodrošina efektīvas darba attiecības;  
• samazina riskus;  
• nodrošina, ka partnerības darbības ir ilgtspējīgas; 
• palašina integrētās pieejas iespējas (piemēram, attiecīgās politikas auditorija valsts vai 

reģionālā valdībā). 
 
PADOMS – pārbaudiet, vai iespējamie parteri izrāda iniciatīvu un interesi par līdzdalību 
partnerībā. Lai darbs izdotos, nepieciešams entuziasms un apņemšanās!  
 
Resursu pārbaude  
Visiem partneriem būs dažādi cilvēkresursi un finanšu līdzekļi, kurus tie var piedāvāt 
partnerībai. Tie var būt – informācija, telpas, produkti, pieredze, iemaņas, kontakti, cilvēki un 
nauda. Partnerībai jānolemj, kas ir nepieciešams darbam un kurš iespējamais partneris var dot 
vislabāko resursu piedāvājumu. Iespējams, ka nepieciešams resursu plānošanas vingrinājums, 
kurā partneri sīki izklāsta informāciju par resursiem, ar kuriem tie ir vislabāk apgādāti, lai tos 
piedāvātu partnerībai, un tiek veikta novērtēšana par to, kas ir pieejams partnerības darbībām.  
 

PADOMS – līdzsvarojiet finanšu spēku ar pieredzi, prasmēm un zināšanām! 
 

PARTNERĪBAS UZSĀKŠANA  
 
Zviedrija – Diversity in Västernorrland 
2000. gada jūlijā tika izveidota neformāla sešu pušu darba grupa, kuras pamatā bija divdesmit organizāciju 
pirmā sanāksme. Tā ietvēra pašvaldību asociāciju, divu apgabalu valdes, divas NVO un reģionālo sociālās 
apdrošināšanas iestādi. Tika pieņemts darbā projekta vadītājs, lai izveidotu sadarbības procesu, izstrādājot ideju 
apkopojumu no visu apgabalu pašvaldībām, kurās bija ieviests EQUAL. Sākotnēji darbojās 200 cilvēki. 2001. 
gada maijā tika rīkota vienas dienas sanāksme, kuras 50 dalībnieki piedalījās EQUAL piedāvāto ideju “prāta 
vētrā”. Sākumā viss balstījās uz idejām, un šajā posmā nebija apspriešanās par iespējamo partnerību. Sīki tika 
izklāstītas apmēram trīsdesmit idejas, no kurām 12 atlasīja kā reālus EQUAL projektus. Rezultātā 7 projekti tika 
finansēti un realizēti. Šajā laikā 14 partneri tika pakāpeniski iesaistīti sadarbības partnerībā. Daži pievienojās 
paši, jo bija atbildīgi par jautājumiem un mērķgrupām, ar ko bija saistītas idejas/projekti, citi tika iesaistīti kā 
finanšu partneri bez tiešas iesaistes projektā. Paralēli šīm darbībām daudzas vietējās un reģionālās varas iestādes, 
pašvaldības un organizācijas iesaistījās procesā, lai gūtu priekšstatu par visu apgabalu. Tas piešķīra dažādību, 
tādējādi atbalstot mūsu EQUAL procesu.  
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Eiropas Komisijas EQUAL sadarbības plānošanas vadlīnijas sadarbības partnerību organizatoriem  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Vērtējums par to, vai organizācijas ir gatavas kļūt par partneri un Ieinteresēto pušu analīze in George, L. 
& Madden, K. (2000. gads) The Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, London 
http://www.partnershipbrokers.net 
Ieinteresēto pušu analīze Eiropas komisijas PCM vadlīnijās  
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  
Sociālās un ekonomikas attīstības novērtēšana – ieinteresēto pušu konsultācijas 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 

 
Vienošanās par dalībnieku skaitu  
 
 EQUAL partnerības ir ļoti dažādas, tās apvieno no 3 – 4 partneriem, līdz pat vairāk nekā 50 
partneriem. Daudzas sadarbības partnerības izvēlas ierobežotu iesaistīto partneru skaitu, lai 
darbā nodrošinātu vieglu pārvaldību un nevainojamas attiecības. Viņuprāt, tā ir vieglāk iepazīt 
vienam otru, strādāt kopā un uzticēties. Turpretim, lielākas partnerības jūtas stiprākas, ja 
apvieno plašāku organizāciju klāstu, kas parasti nav strādājušas kopīgi, jo tās spēj nodrošināt 
lielāku dažādību resursu ziņā, būt novatoriskākas, smeļoties vairāk ideju, un, darbībai 
attīstoties, iegūt spēcīgu integrētās pieejas kapacitāti.    

 
Motivācijas izprašana  
Lai EQUAL partnerības būtu veiksmīgas, dažādiem partneriem ir ļoti būtiski saprast 
motivāciju un sadarbības organizatoriskās puses un tās darbību. Tādēļ nepieciešams 
pārliecināties, ka galveno partneru motivācija, lai piedalītos sadarbībā, ir pārredzama un 
skaidra. Visiem partneriem ir jāapzinās, ka papildu mērķi var tikt sasniegti, strādājot kopīgi 
pat gadījumā, ja organizācijas mērķi un pieejas ir atšķirīgas. Visbeidzot, visiem partneriem ir 

VIENOŠANĀS PAR DALĪBNIEKU SKAITU  
 
Beļģija – Décrire (4 partneri) 
Šajā posmā mēs vienojāmies ierobežot mūsu SP dalībnieku skaitu, jo mērķi un darbības bija precīzi izklāstītas, 
un katrs partneris piekrita vadīt darbības savas kompetences jomā.   
 
Īrija – Equal at Work -The Dublin Employment Pact (48 partneri) 
Partneru skaits netika plānots. Tieši pretēji, sākotnējais nodoms bija gūt ietekmi Dublinas darba tirgus trīs 
nozarēs (raksturīgs integrētās pieejas efekts), tādēļ no sākuma tika vervēti partneri no dažādām nozarēm un 
dažādām reģiona ģeogrāfiskām vietām. Partnerības kodolu veidoja esošie partneri. Semināri, kas attīstīja 
EQUAL pieteikuma tēmu, noteica turpmākos potenciālos partnerus. Tad vērsās pie šiem iespējamiem partneriem 
un piedāvāja piedalīties iniciatīvā, pamatojoties uz projekta pieteikuma uzmetumu. No 48 partneriem, kas 
līdzdarbojās sadarbības partnerībā, sākotnēji bija 10 partneri. Apmēram 34 partneri iesaistījās pēc pieteikuma 
aizpildīšanas, sīki izpētot katras atrašanās vietas darba plānu. Pēdējie partneri bija pieaicināti “vietējā līmenī” no 
norādītajām teritorijām.  

GALVENIE JAUTĀJUMI, KURUS JĀUZDOD IESPĒJAMO PARTNERU NOTEIKŠANAI  
Reputācija. Vai viņi spēs darboties? Vai viņiem ir iepriekšēja pieredze, strādājot EK programmās? 
Leģitimitāte. Vai organizācijām ir pilnvaras, ko piešķīruši to biedri/ieinteresētās puses/valdes un kas 
vajadzīgas, lai varētu pieņemt lēmumus par darbu partnerībā? Vai indivīdi, kuri pārstāv organizāciju, ir 
pilnvaroti rīkoties tās uzdevumā?  
Iemaņas un resursi.  Ko viņi var piedāvāt? Vai viņiem ir iemaņas un resursi (materiālie/nemateriālie?)  
Papildināmība. Vai viņu iemaņas un resursi būs noderīgi partnerībai un palīdzēs tās darbā – ar kaut ko, ko 
nespēj nodrošināt citi?  
Integrētā pieeja. Vai politikas veidotāji un cilvēki, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, ir labi 
pārstāvēti/saistīti ar partnerību tā, lai ietekme būtu ilglaicīga? Vai ir noteikti pārmaiņu veidotāji un cilvēki, kas  
spēj “virzīt” jautājumus?  
Motivācija. Vai viņi uztver partnerību kā soli uz priekšu? Vai viņiem ir motivācija, lai strādātu sadarbībā?  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
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jāatzīst, ka partnerība ir  nepieciešama un, ka tā sniegs gala rezultātu, kuru organizācija 
nevarēja sasniegt patstāvīgi.  
 
PADOMS – skaidri nosakiet, kurš dod kādu ieguldījumu partnerībā un kāpēc viņi vēlas 
strādāt kopīgi! 
 
 
Partneru iesaistīšana  
Iesaistot partnerus, ir būtiski apzināties dažādo iemaņu pamatu, profesionālās kompetences un 
resursus, ko katrs partneris sniedz partnerībai. Ir svarīgi, lai pastāvētu dažādu partneru 
līdzsvarots ieguldījumu apjoms, kur visi resursi tiek augstu vērtēti, jo tie papildina partnerību 

un iespējamie partneri jūtas līdzvērtīgi. To partnerība “Vienlīdzīgs darbā – Dublinas 
nodarbinātības pakts” apraksta kā “veiksmīgu partneru formulu”, kurā “kopīgo ieguvumu 
summa ir lielāka nekā tiešie individuālie ieguvumi”. Tas ir īpaši svarīgi NVO un/vai mazām 
organizācijām, lai justu, ka tās tiek pieņemtas kā līdzvērtīgas, tādējādi tās neizjūt spriedzi 
saistībā ar savām spējām kļūt par ticamiem partneriem, finanšu un iemaņu trūkuma dēļ. 
Dažkārt šādām organizācijām ir nepieciešams palīdzēt iegūt un attīstīt resursus, lai atbalstītu 
to iekļaušanu sadarbībā. Šo jautājumu ir rūpīgi jāizskata, jo tas nav viegls process un var 
novirzīt no partnerības galveno jautājumu risināšanas.  

 
Parasti visvieglāk iesaistāmie partneri ir tie, kuriem: 
• ir visciešākās saites ar EQUAL risinātajām problēmām;  
• trūkst resursu, lai uzņemtos iniciatīvu, par kuru no viņiem tiks prasīta atbildība;  
• ir kaut kas kopējs ar organizāciju, kas ierosina partnerību; 
• organizācijas labi funkcionē iekšienē; 
• ir labs finansiālais stāvoklis. 
 
Grūtāk iesaistāmie partneri ir tie, kuriem: 
• nepieciešama pārliecināšana par partnerības vērtību;  

METODES, AR KURĀM VAR VEICINĀT IESAISTĪŠANOS  
 
Lai iesaistītu partnerus, īpaši pasīvākos, ir nepieciešams rūpīgs darbs. Iespējamās metodes: 
• ikreiz, kad iespējams, veicināt apspriešanos un atklātu dialogu par partnerību un tās 

mērķiem;  
• nostiprināt kontaktus un noteikt galvenos cilvēkus partneru organizācijās, kuri var 

veicināt iesaistīšanos;  
• organizēt sākotnējos seminārus par piedāvāto darbības jomu un tēmu;  
• regulāri rīkot sanāksmes, lai skaidrotu partnerības mērķus;  
• organizēt vizītes partneru organizācijās, lai prezentētu projektu;  
• pieaicināt starpnieku apspriešanas procesā, kas nodrošinās kopīgu mērķu noskaidrošanu, 

lai piesaistītu cilvēkus;  
• izraudzīties darbinieku, kas strādās ar konkrētu partneri; 
• uzzināt un labi iepazīt iespējamās partneru organizācijas; 
• nodibināt labas neformālas attiecības ar partneru pārstāvjiem;  
• jau sākumā iesaistīt labus integrētās pieejas partnerus, piemēram, valdības un valsts 

struktūras; 
• izvēlēties vienu tēmu, ar kuru partneri var viegli sevi identificēt.  
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• ir stipra politiskā/birokrātiskā kultūra, piemēram, valsts aģentūras;  
• jājūtas apdraudētiem sadarbības mērķu dēļ;  
• trūkst uzticības un/vai sadarbības pieredzes; 
• ir finanšu grūtības; 
• ir grūtības, jo organizācija ir maza (trūkst personāla, kas strādātu tikai ar partnerības 

jautājumiem); 
• ir grūtības, jo organizācija ir liela (trūkst integrācijas ar mātes uzņēmumu)  
• trūkst elastīguma un ir noteikti mērķi; 
• ir uzskats, ka ir grūti strādāt ar finansēšanas noteikumiem un kārtību.  
 
 
PADOMS – vēlreiz un vēlreiz paskaidrojiet iniciatīvu un tās mērķus, lai iegūtu izpratni un 
ieinteresētību, ka “šis darbs nekad nebeidzas”. 
 
Privātā sektora iesaistīšana par EQUAL partneri  
Sektors, kas vismazāk piedalās EQUAL partnerībās, ir privātais sektors. Privātā sektora 
iesaistīšanās EQUAL partnerībā ir nozīmīga, jo tā spēlē būtisku lomu darbavietu radīšanā, un 
tam ir iespējas attīstīt darbaspēka iemaņas, kas nepieciešamas darba devējiem. Iesaistoties 
partnerībā, privātais sektors var palielināt labvēlīgu ietekmi uz ekonomikas, sociālajiem un 
vides procesiem.  
 
PADOMS – parādiet, ka starpsektoru sadarbība ir nozīmīga no uzņēmējdarbības viedokļa, 
jo iegūst gan akcionāri, gan ieinteresētās puses!  

 
Iespējas 
EQUAL partnerības galvenais mērķis ir cīnīties pret diskrimināciju un nevienlīdzību darba 
tirgū un ļaut cilvēkiem ar apgrūtinātu pieeju darba tirgum uz “vienlīdzīgiem pamatiem” 
strādāt kopā ar citām ieinteresētām pusēm. Tādēļ ir būtiski, ka cilvēki, kuriem ir apgrūtināta 
pieeja darba tirgum, vai organizācijas, kas viņus pārstāv, iesaistās kā partneri vai ieinteresētās 
puses sava darba attīstībā. Iespējas var attiecināt arī uz pašiem partneriem, neatkarīgi no tā, 
vai tās ir organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar apgrūtinātu pieeju darba tirgum, vai cita veida 
ieinteresēto pušu organizācijas. Partnerības, kas izveido radošas attiecības ar ieinteresēto pušu 
grupām sarunu un konsultāciju veidā, visticamāk būs visveiksmīgākās. Lai iesaistītos 
partnerībā, vienlaicīgi ir svarīga atklāta un pārredzama struktūra un saziņas stils, kas iedrošina 
cilvēkus, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum. Nepārtraukta pārraudzība ir lietderīgs 
paņēmiens, kā nodrošināt iespēju realizāciju.  
 
Partnerības starpnieks  

METODES, AR KURĀM VAR VEICINĀT PRIVĀTĀ SEKTORA IESAISTĪŠANOS  
 
• Uzsveriet juridiskos pienākumus, piemēram, attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām.  
• Sniedziet piemērus, kuros uzņēmējsabiedrības ir bijušas ieguvējas no darbošanās partnerībā.  
• Panāciet augstākās vadības piekrišanu par līdzdalību partnerībā. 
• Demonstrējiet, kā uzņēmējdarbība var iegūt labvēlīgu publicitāti un integrētu pieeju ar plašāku 

sabiedrību.   
• Kā argumentus miniet globālo korporatīvā pilsoņa tēla veidošanos, kas norāda uz ieguvumiem, kuri 

uzņēmējdarbībā radušies iesaistoties sociālo jautājumu risināšanā.  
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Partnerības bieži, īpaši tas attiecas uz agrīniem posmiem, paļaujas uz starpnieku vai 
organizatoru, kurš nodibina attiecības pušu starpā un izpilda “aizkulišu” darbu, lai radītu un 
izveidotu partnerību. Starpnieks var būt partnerību ierosinošās organizācijas pārstāvis vai 
uzaicināts konsultants/organizators. Labam partnerības starpniekam uzticas visi partneri, un 
viņam jābūt apveltītam ar noteiktām īpašībām un iemaņām, tostarp, viņam jābūt skaidrai 
izpratnei par sadarbības partnerību un kontekstu, kādā tā darbojas; lojalitātei sadarbības 
partnerībā; pieredzei, strādājot ar dažādām nozarēm; labām saziņas iemaņām un valodu 
zināšanām – īpaši spējai klausīties; būt personīgi iesaistītam; iztēlei un godaprātam.  
 
PADOMS – izvēlieties partnerības starpnieku, kuram piemīt godīgums un vēlme klausīties!  
 
Partnerības starpnieku tīmekļa vietne http://www.partnershipbrokers.net 
Eiropas Komisijas EQUAL sadarbības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
 
Kā tikt galā ar sākotnējām grūtībām  

 
Sagatavošanas posmā var rasties vairāki šķēršļi. Tos var attiecināt uz ārējo spriedzi, kas ir 
vidē, kurā partnerība vēlas darboties; aizspriedumainu attieksmi pret dažādiem iespējamiem 
partneriem; partnerības veidošanas iemaņu trūkums un dažādas organizatoriskas prioritātes, 
kas kavē adekvāta atbalsta saņemšanu ierosinātajai partnerībai. Lielāko daļu no šīm 
problēmām ir iespējams pārvarēt, rūpīgi strādājot, un to risināšana var kalpot kā katalizators 
jaunu un dinamisku kopīga darba veidu attīstībā. 
 
Starptautiska sadarbība 
Tā kā jebkurā partnerībā starptautiska sadarbība ir neatņemama darba programmas sastāvdaļa, 
ir ieteicams sākt identificēt starptautiskus partnerus pēc iespējas ātrāk un kopā izstrādāt 

 
AGRĪNO ŠĶĒRŠĻU PĀRVARĒŠANA  

 
Īrija – Sonas DP Ireland Ltd.  
Mūsu agrīnās grūtības parādījās, kad tika piemērots sadarbības modelis – ikviens bija vienlīdzīgs un 
ikvienam bija vienlīdzīga teikšana. Tas radīja problēmas, un bez skaidras vadības radās “zemūdens  
pozicionēšanas straumes” un cenšanās nodrošināt individuālus rezultātus sagatavošanās un plānošanas 
posmos. To atrisināja, izmantojot organizatoru no ārpuses, kurš palīdzēja atrast kopīgu un pieņemamu mērķu 
daudzumu un procedūras. Pārmaiņas radās arī pirmajā starpvalstu sanāksmē, kad iesaistījās trīs pārstāvji, kuri 
bija daudz progresīvāki nekā mūsu sadarbības partnerība. Mēs daudz laika pavadījām kopā, rodot iespēju 
padziļināti iepazīties ar katra pārstāvja darbību un ieguldījumu. Tas radīja cieņu un palīdzēja rast 
risinājumus, kurus mēs izmantojām turpmākā darbībā, kad atgriezāmies mājās. Tas bija katalizators, kas visu 
SP apvienoja un padarīja izlēmīgāku un aktīvāku. Iegūstot iniciatīvu, šī grupa bija piemērs citām, 
demonstrējot to, ka nepieciešams steidzami rīkoties, sanākot kopā, lai vienotos par mērķiem un termiņiem. 
Pēc tam SP sanāksmes kļuva pilnvērtīgākas un dalībnieki ar jaunu atbildības sajūtu uzņēmās savu pienākumu 
pildīšanu.  
 
Lielbritānija – JIVE (Intervention) PARTNERS 
Visām nevalstiskajām organizācijām, ar kurām mēs izvēlējāmies strādāt, bija nepietiekami resursi, tādēļ 
sadarbības partnerību gaitu apdraudēja bažas par to, ka tās nevarēs atrast atbilstošu finansējumu. Vērtīgais 
laiks tika izmantots nelietderīgi, cenšoties tām palīdzēt. Lai atbalstītu NVO, vadošais partneris sniedza tām 
pastiprinātu atbalstu finanšu problēmu risināšanā. Dažādo intervences likmju dēļ tās ieguva laiku, lai 
izveidotu citu profilu savā reģionā, kā arī piesaistītu finansējumu. Divas organizācijas spēja atrisināt šo 
jautājumu, bet vienai tā joprojām paliek. Visu NVO finansiālā nedrošība ir pastāvīgs projekta drauds visā tā 
gaitā, un tā aizkavē organizāciju iespējas un darbības.  

http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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detalizētus priekšlikumus. Lai iegūtu papildus informāciju, sk. “EQUAL rokasgrāmatu 
starpvalstu sadarbībai”.  
 
EQUAL rokasgrāmata par starptautisku sadarbību:  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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5. UZSĀKŠANA – partnerības plānošana 

 
Vienošanās par “iesaistīšanās noteikumiem”  
Nosakiet pamatprincipus kopīgam praktiskam darbam un pārliecinieties, ka tie ir skaidri 
paziņoti visiem partneriem. Kopīga “iesaistīšanās noteikumu” izstrādāšana palīdz veidot cieņu 
un uzticību partneru starpā.  
 
Partnerības attīstības galvenie noteikumi in George, L. & Madden, K. (2000. gads) The Partnership Brokers 
Handbook, UNSC & IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
 
Vienošanās par kopīgu redzējumu  
Vienprātības panākšana par partnerības būtību un galvenajiem iemesliem ir svarīga, jo tā 
piešķir jēgu dalībai partnerībā. Tādēļ mērķiem un metodēm jābūt skaidriem, tieši nosakot to, 
ko partneri vēlas sasniegt un kā viņi to panāks.  

 

PADOMS – pārliecinieties, ka Jūsu redzējumu virza grupa, nevis indivīds un ka redzējums 
ir reāli sasniedzams!  
 
Eiropas Komisijas EQUAL partnerības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Problēmanalīze, mērķu analīze un stratēģiju analīze Eiropas Komisijas PCM vadlīnijās 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
Partnerības redzējums in George, L. & Madden, K. (2000. gads) The Partnership Brokers Handbook, UNSC & 
IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
 
Pārliecināties, vai visi ir iesaistīti  
Šajā posmā dažkārt kļūst skaidrs, ka ne visi nepieciešamie partneri ir iesaistīti, lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus. Ir vērts atkārtot ieinteresēto pušu analīzi.  
 
Eiropas Komisijas EQUAL partnerības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Ieinteresēto pušu analīze in George, L. & Madden, K. (2000. gads) The Partnership Brokers Handbook, UNSC 
& IBLF, London http://www.partnershipbrokers.net 
Ieinteresēto pušu analīze Eiropas Komisijas PCM vadlīnijās  
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
Sociālās un ekonomiskās attīstības novērtēšana – ieinteresēto pušu konsultācijas 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 

VIENOŠANĀS PAR KOPĪGU VĪZIJU 
 
Īrija – Equal at Work -The Dublin Employment Pact  
Lai sasniegtu EQUAL noteiktos mērķus, pēc lēmuma par partnerības izveidošanu tika organizēti vairāki 
semināri, kuros noteica partnerības mērķus un misiju. Šajos semināros piedalījās galvenais darbinieks, kurš 
darbojās no paša procesa sākuma un kuram partneri uzticējās. Pirmais pamatprincips paredzēja visus lēmumus 
pieņemt vienprātīgi, un ievērot to visos gadījumos. Partnerības misijas noteikšana bija balstīta uz pamatmērķu, 
kurus partneri vēlas sasniegt, identificēšanu un noteikšanu. Organizatoram bija doti norādījumi nodrošināt 
rezultāta novērtēšanu “no visām pusēm” kā “veiksmīgu partneru formulu”, tas ir, katrs partneris kaut ko iegūst 
individuāli, kā arī ieguvumu summa ir lielāka attiecībā uz visiem nekā tiešais individuālais ieguvums. Tādējādi 
šai formulai, kas aptvēra apmēram divpadsmit mērķus, bija visaptverošs mērķis, kas to raksturoja skaidri un 
praktiski – “Pieejama darba tirgus radīšana, izmantojot atklātu cilvēkresursu praksi”.  

http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
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Pienākumu un atbildības sadalījums  
Pirms vienošanās par piemērotu struktūru, ir svarīgi pieņemt lēmumu par to, kādi galvenie 
pienākumi ir veicami un kurš tos var uzņemties. Šo lēmumu parasti pamato iespēju, iemaņu, 
resursu un motivācijas analīze. Ir būtiski nodrošināt to, ka pienākumi tiek skaidri noteikti, un 
visā partnerībā tie tiek izprasti.  
 

 
PADOMS – skaidri un rūpīgi nosakiet, kurš uzņemsies konkrēto pienākumu un kāpēc! 
  
Personāls  
Ir svarīgi, lai partnerībai būtu atbilstošs un piemērots personāls. Lai nodrošinātu iniciatīvas  
ilgtspējību un personāla pastāvīgumu, ir būtiski agrīnā posmā pieaicināt pareizos cilvēkus, 
rūpīgi izvērtējot personu skaitu komandā, sastāvu un personības. Ir svarīgi izvēlēties 
personālu, kuram ir izpratne par EQUAL un tematiskiem vai iniciatīvas jautājumiem, kā arī ir 
būtiski, lai pastāvētu skaidri un konspektīvi darba apraksti.  
  
PADOMS – pārliecinieties, ka partnerībā darbojas komandas spēlētāji! 
 
EQUAL partnerības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Aktivitāšu grafiki Eiropas Komisijas PCM vadlīnijās 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
 
Uzraudzības sistēmas izveidošana  
Ir svarīgi izstrādāt uzraudzības procedūras jau partnerības uzsākšanas posmā. Sistēmai, kas 
seko partneru darba izpildei un pieejām un nodrošina to, ka cilvēki ar apgrūtinātu pieeju darba 
tirgum, ir partnerības darbības mērķauditorija, ir jābūt daļai no mērījumu procesa. Sk. arī 7. 
sadaļu par ziņošanu.  
 
PADOMS – izstrādājiet ērti izmantojamas uzraudzības struktūras! 
 
Kontrole Eiropas komisijas PCM vadlīnijās 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 

NOLEMT, KAS KO DARA  
 
FRANCIJA – De la précarité à l’emploi durable  
Sadarbības partnerībā ir apvienojušies trīs mācību centri, kas ir saistīti ar arodapmācību, profesionālo 
integrēšanos un analfabētismu (AGORA, IBEP un AFA Le Goëlo), kā arī pagaidu nodarbinātības (ADIA) 
uzņēmējsabiedrību tīkls un kopmītņu tīkls jauniem darbiniekiem (URFJT).  “Kas ko dara?” bija galvenais 
jautājums jau no paša sākuma. Vienojās, ka izstrādās struktūru, kas pamatojas uz katra partnera stiprajām 
pusēm. 
AGORA (pilotorganizācija EQUAL iniciatīvai) – izvirza galvenās iniciatīvas un koordinē eksperimentus, 
rada saites un sakarus partnerības dalībnieku starpā (valsts un starptautiskā līmenī) un atbalsta dažādas 
iniciatīvas grupas.  
Virzības komiteja – iniciatīvas finansētāju pārstāvji un apmācību organizāciju vadītāji; sanāksmes notiek 
katru gadu. Pilotkomiteja - deviņi locekļi, kas ir katra partnera oficiālie pārstāvji. Sanāksmes notiek vismaz 
četras reizes gadā un tā pieņem lēmumus par iniciatīvas gaitu.   
Projekta grupa: tās locekļi ir no iniciatīvas cilvēkresursiem. Sasaista Pilotkomiteju un Skolotāju apmācības 
grupu.  
Skolotāju apmācības grupas: sastāv no septiņiem dažādiem instruktoriem no AGORA, IBEP, AFA Le 
Goëlo un ADIA Personāla departamenta pārstāvja.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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Novērtēšanas sistēmas izveidošana 
Tā kā novērtēšana ir cieši saistīta ar integrēto pieeju, ir svarīgi izstrādāt un ieviest sistēmas, 
kas veic efektivitātes, produktivitātes un sadarbības iniciatīvas nozīmības regulāru 
novērtēšanu, kas atbilstu partneru vajadzībām, cilvēkiem, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba 
tirgum, un EQUAL vadošām iestādēm un nacionālajām atbalsta vienībām. 
  
Nepārtraukta novērtēšana ir būtiska, lai pārbaudītu veiksmes un neveiksmes un, ja 
nepieciešams, veicinātu pieeju pārstrādi (sk. arī 7. sadaļu par novērtēšanu izstrādāšanas un 
pārbaudes laikā). Šim darbam var izmantot pieaicinātus novērtētājus, tomēr pastāv 
kategoriska prasība, lai izvēlētais eksperts skaidri izprastu partnerības iniciatīvu un tās 
mērķus. Var izmantot arī iekšējās novērtēšanas sistēmas, kurās novērtētāji ir daļa no 
sadarbības procesa. Abos gadījumos galvenajiem dalībniekiem ir skaidri jāuzrāda spēja veikt 
novērtēšanas darbu. Rūpīgi izstrādāti darba uzdevumi un līdzsvarota atlases komisija palīdz 
nodrošināt to, lai pieaicināto novērtētāju atlases process būtu pārredzams, kā arī sniedz 
skaidru priekšstatu par to, kas tiek gaidīts no iespējamiem iekšējiem novērtētājiem. Ir 
nepieciešams izveidot Vadības komiteju, kas pārstāvētu plašu interešu loku, lai nodrošinātu 
atbilstošu novērtētāja darba pārbaudi. Viens no galvenajiem Vadības komitejas uzdevumiem 
ir izvērtēt novērtēšanas darba kvalitāti gan no rezultātu, gan procesa aspekta (sk. pielikumu, 
kas sniedz turpmākas vadlīnijas par novērtēšanu).  
 
Eiropas Komisijas EQUAL partnerības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Sociālās un ekonomiskās attīstības novērtēšana. 2. daļa. Novērtēšanas izstrāde un ieviešana 
http://www.evalsed.info/frame_guide_part2.asp 
Novērtēšana Eiropas Komisijas PCM vadlīnijās 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
PADOMS – ieguldiet laiku un pūles, lai nospraustu izmērāmus mērķus, kurus var tieši 
sasaistīt ar dalībnieku un sabiedrības ieguvumiem! 
 
Vispārīgas plānošanas struktūras pielietošana  
Uzsākot partnerību, ir ļoti lietderīgi pielietot visaptverošu plānošanas struktūru, kas aptver 
galvenos augstāk iztirzātos jautājumus.   

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.evalsed.info/frame_guide_part2.asp
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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Visas integrētās plānošanas struktūras aplūko līdzīgus jautājumus, kā to var redzēt GROW un 
LOGFRAME pieejās. Dažas dalībvalstis piedāvā pielāgotus norādījumus, kuru pamatā ir 
Eiropas Komisijas EQUAL sadarbības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību 
organizatoriem. Tie ir atrodami Komisijas EQUAL interneta lapā.  
 

 
 

VISPĀRĪGA PLĀNOŠANAS STRUKTŪRA  
 

Loģiskās plānošanas pieeja 
 

Itālija – SONAR SP Pjemonte reģionā izmantoja loģiskās plānošanas pieeju kā plānošanas un vadības 
paņēmienu. Šī pieeja sastāv no matricas, kas ietver: 
analīzes posmu, kurā ir:  

• ieinteresēto pušu analīze, 
• problēmanalīze,  
• mērķu analīze, 
• stratēģijas analīze; 

 
plānošanas posmu, kurā ir:  

• partnerības intervences loģikas izveide,  
• risku/pieņēmumu/priekšnosacījumu noteikšana,  
• indikatoru izstrādāšana un informācijas avotu noteikšana, lai varētu izvērtēt rezultātus dažādos 

līmeņos, 
• darba plānu un resursu grafiku izstrādāšana. 

 
Visi iepriekš minētie soļi ir īsumā aprakstīti matricā (sk. turpmāk). 
Tad tiek veikta novērtēšana, kurā, pamatojoties uz indikatoriem pēc plānošanas loģikas, tiek izvērtēti 
rezultāti. 

 
 Mērķi Novērtēšanas 

indikatori 
Informācijas avoti Pieņēmumi 

Vispārējie mērķi     
Projekta mērķis     
Rezultāti     
Aktivitātes     
   Priekšnosacījumi  
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Eiropas Komisijas EQUAL partnerības plānošanas norādījumi sadarbības partnerību organizatoriem   
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Eiropas Komisijas PCM vadlīnijās  
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
 
 

 

VISPĀRĪGA PLĀNOŠANAS STRUKTŪRA (turpinājums) 
 

GROW pieeja 
 

Zviedrija: Diversity in Västernorrland – „Diversity in Västernorrland” sadarbības partnerība balstās uz 
GROW struktūru, kurā vienojas par šādiem asptektiem:  G – mērķi (angļu val. - Goals), R – reālā situācija 
(angļu val. – Realities), O – iespējas (angļu val. – Options) (izdevības, idejas, iespējamās darbības),  W – Kas? 
Ko? Kad? (angļu val. -Who? What? When?) 
MĒRĶI: Vispārējo mērķu un uzdevumu, kā arī sasniedzamo rezultātu un panākumu apspriešana ilgākam un 
īsākam laika periodam. 
REĀLĀ SITUĀCIJA: Iespēju izpēte pārmaiņu veikšanai. Aspektu, kas atbalsta EQUAL idejas un kas rada 
šķēršļus, apzināšana – dažos gadījumos viens un tas pats faktors var gan atbalstīt, gan kavēt.  
IESPĒJAS: Atklāta diskusija par iespējamiem līdzekļiem, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Västernorrland SP 
gadījumā tas nozīmēja šādu vienošanos: izpētīt kavēkļus un tos aprakstīt; apkopot un izplatīt zināšanas un 
piedāvāt labus piemērus un lomu modeļus; izmantot partneru zināšanas, palīdzēt un atbalstīt vienam otru un 
paaugstināt pašcieņu; palielināt līdzdalību savās un citu iniciatīvās gan partnerības iekšienē, gan ārpus tās; 
veicināt un organizēt tikšanās gan partnerības iekšienē, gan ārpus tās. Strādāt, lai nodrošinātu nepārtrauktību 
gan iniciatīvas laikā, gan pēc tās pabeigšanas; meklēt resursus.  
KAS? KO? KAD? Lomu un atbildības sadale; vienošanās par aktivitātēm un laika grafiku to izpildei. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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6. UZSĀKŠANA – noformēšana un īstas partnerības izveidošana  
 
Partnerības veids  
Sadarbības partnerība var izvēlēties formālu (likumīgi reģistrētu juridisku personu) vai 
neformālu struktūru (sadarbības tīkls) sadarbības izveidošanai. Juridiska noformēšana 
nodrošina virzību uz darbību  un labākas pozīcijas resursu vadībai un mobilizācijai. Lai gan tā 
var radīt administratīvas izmaksas, un dažas sadarbības partnerības to var uzskatīt par pārāk 
birokrātisku formu. Brīvāka forma sniedz vairāk iespēju ideju attīstībai un ir mazāk stīva, 
tomēr ārējā auditorija to uztver nenopietnāk. Partneri var arī nevērīgi izturēties gadījumā, ja 
pašu organizācijas darba prioritātes ir svarīgākas. 
 
 

 
Partnerības vadības struktūras  
Lai partnerības dalībnieki ar dažādām pilnvarām varētu piedalīties dažādos darbības līmeņos, 
tiek izmantotas koordinācijas grupas, vadības komitejas, konsultatīvas struktūras, darba 
grupas, uzraudzības komitejas u.c. 
 
Partnerībām ir jāizvēlas starp centralizētu vadības sistēmu, kurā parasti viena no 
partnerorganizācijām rīkojas partnerības uzdevumā, vai elastīgāku un decentralizētu sistēmu, 
kurā dažādi partneri izpilda dažādus vadības uzdevumus. Centralizēta vadība piedāvā efektīvu 
darba stilu, bet partnerībā to var uzskatīt par pārāk tradicionālu, jo tā neatspoguļo uz 
sadarbību un starpnozaru darbību vērsto būtību. Sadarbības partnerības vadības izvēle ir lielā 
mērā atkarīga no konteksta, kādā sadarbības partnerība darbojas, un no iesaistīto partneru 
darbības veida.  
 
 
 
 
 

JURIDISKĀ NOFORMĒŠANA  
 
Īrija –  Sonas DP Ireland Ltd. 
Mūsu sadarbības partnerība saskārās ar šo struktūras problēmu. Mums bija trīs iespējas: 1) brīva neformāla 
vienošanās; 2) formāla juridiskas sadarbības vienošanās; 3) uzņēmējsabiedrības vienošanās, kas ir ierobežota 
ar garantiju. Mēs apsvērām šīs iespējas un pēc ilgām diskusijām kļuva skaidrs, ka mums vajadzēja izveidot 
“juridisku personu”, kas būtu atšķirīga no partneru organizācijām, kurai būtu formāls statuss, lai darbotos 
finansiāli un uzņemtos atbildību, kas būtu spējīga vienlīdzīgi sadalīt juridisko atbildību partneru organizāciju 
starpā, bet tās sastāvs būtu tikai no sadarbības partnerību dalībniekiem; kas atlīdzinātu sadarbības partnerības 
dalībniekiem par darbībām, kas veiktas to vadošo partneru vārdā. Šie rādītāji norādīja uz faktu, ka mums 
nepieciešams dibināt uzņēmējsabiedrību, kas ir ierobežota ar garantiju (bezpeļņas organizāciju ar 
korporatīvu statusu). Kad bijām vienojušies par šo, mums vajadzēja “pārdot” šo ideju partnerorganizācijām. 
Dažām no tām bija problēmas, jo iekšējie noteikumi noteica to, ka vadītājs bija vienīgais cilvēks, kurš bija 
pilnvarots rīkoties kā citas uzņēmējsabiedrības direktors, un pilnvarošanai izraudzīties personu, kas ieņem 
zemāku amatu bija pretrunā ar viņu praksi. Tomēr mēs bijām nelokāmi, nosakot, ka mēs nevēlamies to, lai pat 
vismazākās pilnvaras tiktu uzticētas personai, kas mūsu sanāksmēs nav pastāvīgs sadarbības partnerības  
loceklis. Mēs paredzējām problēmas, piemēram, gadījumos, ja būtu nepieciešami  sadarbības partnerību 
darbībā tieši neiesaistīto cilvēku paraksti. Beigās visas organizācijas piekrita piedāvātai struktūrai, kas ir 
izrādījusies ļoti veiksmīga. 
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PADOMS – jau no paša sākuma veidojiet skaidras struktūras! 
 
Lēmumu pieņemšanas procedūru izveide  
Partnerības uzsākšanas posmā ir ļoti svarīgi izstrādāt lēmumu pieņemšanas procedūru, kas ir 
taisnīga un pārstāv partnerus. Parasti visi partneri vienojas par šo procedūru, pamatojoties uz 
kolektīvo atbildību. Lēmumu pieņemšanai ir jābūt pārredzamai un skaidri izprotamai visos 
sadarbības posmos, izmantojot metodes, kas nodrošina pieņemto lēmumu patiesumu, lai 
izvairītos no kļūdainas vienprātības, kas traucētu partnerības problēmu analīzē. Lai gan visu 
partneru iesaistīšanās ir nepieciešama tikai būtisku lēmumu pieņemšanā, ikdienas lēmumiem, 
kurus pieņem personas ar deleģētām pilnvarām, ir jābūt viegli pieejamiem visiem partnerības 
dalībniekiem. Partnerībām ir rūpīgi jādomā par to, kā cilvēki, kuriem ir apgrūtināta pieeja 
darba tirgum, tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanā – vai nu izmantojot pārstāvjus, vai citādā 
veidā.  
 
PADOMS – pārliecinieties, ka lēmumu pieņemšanas process ir skaidrs un saprotams! 

STRUKTŪRAS RADĪŠANA  
 
Īrija – Equal at Work – The Dublin Employment Pact 
Veidojot lielu partnerību ar 48 partneriem bija problemātiski izveidot struktūru, kas nodrošinātu maksimālu 
praktisku iesaistīšanos un projekta vadības sistēmas nevainojamu funkcionēšanu. Sadarbības partnerībā (vietējās 
varas iestādes, sociālie partneri, NVO) iesaistījās visu sektoru 12 pārstāvji, un tika izveidota Vadības komiteja. 
Šī Sadarbības partnerības Vadības komiteja pārvalda projekta vadītāju un kopējo iniciatīvu. Turklāt, katra no 
četrām iniciatīvas komponentēm izveidoja Vadības komiteju, kurā ir visas konkrētajā komponentē iesaistītās 
puses. Tādējādi tika radīta relatīvi vienmērīga daudzlīmeņu vadības sistēma, kurā aktīvi un ieinteresēti darbojās 
visi partneri. Process bija pietiekami lēns, bet plaša partneru loka iesaistīšana  iniciatīvas plānošanā un izveidē 
nodrošināja uzticību un iesaistīšanos.   
 
Austrija – RepaNet  
RepaNet nolēma neveidot juridisku organizāciju, lai vadītu EQUAL partnerību. Tās vietā RepaNet pievērsa 
uzmanību skaidrai partnerības struktūrai, kurā bija:  
– koordinācijas grupa – viens pārstāvis no sociālo partneru organizācijām, Vides ministrijas, viens pārstāvis no 
piecām iesaistītām nodarbinātības iniciatīvām (kas ir atbildīgas par veiksmīgu funkcionēšanu), dzimumu 
līdztiesības organizācijas pārstāvis, organizācija, kas ir atbildīga par finansēm, un koordinējošā organizācija; 
– “integrētās pieejas” darba grupa, kas sastāvēja no koordinācijas grupas un Austrijas Atkritumu 
apsaimniekošanas asociācijas (visas Austrijas pašvaldības ir biedri); 
– “remontdarbu” darba grupa, kas izstrādāja standartus;  
– “nodarbinātības un vides” tīkls, kurā bija piecas nodarbinātības iniciatīvas un kas ir atvērtas citiem 
nodarbinātības iniciatīvu pārstāvjiem, kas šajā grupā vēlas dalīties pieredzē.  
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Finanses 
Ir vairākas iespējas, kā noteikt finanšu un grāmatvedības procedūras. Tās ietver: 
• reizi ceturksnī iesniegt izdevumu pamatojumus EQUAL vadošām iestādēm; 
• sadarbības partnerības koordinators ir atbildīgs par galīgo budžeta priekšlikumu 

sastādīšanu un koriģēšanu, ja tas ir nepieciešams;  
• vadošās iestādes vai nacionālās atbalsta vienības kontaktpersonas iesaistīšana jautājumos, 

kas attiecas uz budžetu un līdzfinansējumu; 
• regulāras mutiskas un rakstiskas informācijas pieprasīšana par budžeta stāvokli;   
• apmācība grāmatvedības jautājumos;  
• pirms maksājuma veikšanas reizi ceturksnī pieprasīt no grāmatveža palīga pārskatu par 

maksājuma pamatojumu. 
 
 
PADOMS – izstrādājiet skaidru un saprotamu kārtību finanšu jautājumos! 
 
Stabila iekšējās saziņas un atsaitīšanās tīkla izveidošana  
Skaidrība un saziņa partnerības iekšienē ir ļoti būtiska darbības uzsākšanas posmā, lai visi 
partneri būtu informēti par galvenajiem jautājumiem. Tas ietver regulāras, pieejamas un 
kodolīgas informācijas apmaiņu partneru starpā. Sk. arī 7. kopsavilkumu par saziņas un 
atskaitīšanās veidiem, kurus izmanto izstrādes un pārbaudes laikā, lielāko daļu no tiem 
jāizstrādā darbības uzsākšanas laikā. 
 
Sadarbības līgums 
Partnerības saistību nodrošināšana ir uzsākšanas posma svarīga sastāvdaļa. Bieži vienošanās 
ir visa turpmākā kopējā darba sākuma punkts. Vienošanās par partnerības darbību dokumentē 
partneru vienprātību un izklāsta to kopējo stratēģiju strukturētā, īsā un saprotamā veidā. Šāda 
vienošanās var būt formāls līgums vai neformāls vienošanās memorands vai vienošanās par 
partnerību (atkarībā no dalībvalstu noteikumiem, tomēr visās vienošanās par partnerības 
darbību jāiekļauj kopīgi elementi, kā aprakstīts šo norādījumu pielikumā). Ja sākumā netiek 
noslēgs formāls līgums, to var noformēt, kad partnerība ir attīstījusies, un ja iniciatīvas, ar 
kurām tā strādā, pieprasa juridiskus pakalpojuma līmeņa līgumus.  
 

DEMOKRĀTISKU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS NODROŠINĀŠANA 
 

Austria – RepaNet  
Partnerības svarīgos jautājumus risina visi partneri. Visas grupas pirmajā sanāksmē tika noteikts, kas ir svarīgs 
jautājums. Vienojās, ka tīkla iekšienē visi lēmumi tiks pieņemti saskaņā ar vienprātības principu. Ja to nevar 
panākt, tad ir spēkā šādi noteikumi:  
– kvalificēts balsu vairākums – 2/3 ir jāpiekrīt (10 no 14 partneriem); 
– organizācijai, kas ir atbildīga par finansēm, pārstāvim no dzimumu līdztiesības organizācijas, koordinācijas 
grupai; un piecu iesaistīto nodarbinātības iniciatīvu balsu vairākumam ir veto tiesības attiecībā uz lēmumiem, kas 
pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu;  
– lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanu un samazinātu sanāksmju skaitu, partneri var balsot, izmantojot RepaNet 
interneta platformu;  
– nav noteikumu par to, kā izslēgt partneri, bet ir noteikumi, kā risināt konfliktu (partnerības stratēģijas);  
– lēmumiem par izmaiņām noteikumos un nosacījumos jābūt vienbalsīgiem.  
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PADOMS – izmantojiet sadarbības līgumu kā atskaites punktu, lai novērtētu partnera 
panākumus un ieguldījumu!  
 
Starptautiskās sadarbības līgumi  
Starptautiskas sadarbības līgums ir vienošanās par partnerības darbību neatņemama 
sastāvdaļa. “EQUAL rokasgrāmatā starpvalstu sadarbībai” ir vairāk informācijas par šo 
būtisko aspektu. 
  
  
PADOMS – “EQUAL rokasgrāmata starpvalstu sadarbībai” iegūsiet sīku informāciju par 
to, kā integrēt starptautisko sadarbības līgumu ar sadarbības līgumu!  
 
EQUAL norādījumi par starptautisku darbību: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
 
Uzticība  
Uzticība pamatojas uz savstarpēju cieņu. Daudzām partnerībām šis ir vissvarīgākais 
sadarbības veidošanas posma aspekts, un ir būtiski veicināt darbības, kas, strādājot kopā, 
palīdz radīt cieņu partneru starpā. Uzticība veidojas laika gaitā, tā nav kaut kas, ko var iegūt 
jau partnerības sākumā. Ir svarīgi, lai būtu skaidra izpratne par katru partneri un iemesliem, 
kādēļ tie līdzdarbojas partnerībā, kā arī lai būtu katra partnera visu partnerības ietvaros veikto 
aktivitāšu pārredzamība un patiesas iesaistīšanās izrādīšana. Ir svarīgi atcerēties, ka sadarbībā 
ir iespējams izveidot cieņas pilnas attiecības indivīdu starpā, tomēr daudz grūtāk to izdarīt 
organizāciju starpā, kuras viņi pārstāv.  
 
PADOMS – nodrošiniet to, lai partneri strādātu kopā pēc iespējas atklātāk un 
pārredzamāk, lai radītu cieņu – tā ir uzticības priekšnoteikums!   
 
Kopējas valodas atrašana  
EQUAL partnerībās ir dažādi valodu līmeņi: 
• valsts/reģiona, kurā atrodas sadarbības partnerība, oficiālā valoda; 
• dažādu nozaru/organizāciju valodas – profesionālais žargons, ko lieto konkrētas iestādes 

un nozares;  
• EQUAL terminoloģija – terminu dažāda izpratne, piemēram, termini “iespējas”, “vienādas 

iespējas” un “jaunrade”; 
• kultūras ziņā “jūtīga” valoda;  
• partnerības valoda un ar personiskajām vērtībām saistīto terminu lietošana, kurus katrs 

partneris/indivīds interpretē citādi, piemēram, “uzticība”, “vienlīdzība”. 
  
Tiem, kas strādā partnerībā, šai ziņā jābūt uzmanīgiem un jācenšas lietot valodu skaidri, lai 
visi partneri var saprast, kas tiek domāts, minot konkrētu terminu, un lai nav slēptas nozīmes, 
kuras var nepareizi interpretēt.  
 
PADOMS – radiet kopīgu valodu, veidojot savu partnerības vārdnīcu!   
 
Vadība 
Skaidra vadība ir svarīga EQUAL partnerībā, bet tā izraisa vairākus jautājumus par vadības 
veidu un realizēšanu, ņemot vērā taisnīgu partnerību veidošanas pamatu. Sadarbības 
partnerību vadība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp kontekstuāliem jautājumiem, 
sadarbības veida un lieluma, EQUAL izvēlētās tēmas, nepieciešamās darbības steidzamības un 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal


 

 30

personībām, kuras ir iesaistītas partnerības darbā. Dažos gadījumos EQUAL prasības valsts 
līmenī ietekmē vadības dinamiku partnerībā, piemēram, dažu dalībvalstu partnerībā ir prasība 
izraudzīties “vadošo partneri”, kas ir atbildīgs par sadarbību, turpretim citās tiek veicināti 
elastīgāki pasākumi un atbildības deleģēšana. Ideālā gadījumā partnerībā ir cilvēki ar 
atšķirīgām vadības kompetencēm, tādejādi dažādi partneri var kopīgi risināt problēmas. Ir 
būtiski, ka vadības pienākumi ir pārredzami un skaidri noteikti, lai visi partneri tos izprastu un 
pieņemtu, ka tie ar laiku var mainīties.  
 
PADOMS – nebaidieties no līderības – pieņemiet, ka tā ir mainīga laikā un attīstiet 
procesus tā, lai visi partneri varētu sniegt savu ieguldījumu! 
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7. IZSTRĀDE UN PĀRBAUDE – saziņas, atskaitīšanās un 
novērtēšanas sistēmu izmantošana  

 
Saziņa  
Ir jāizstrādā stratēģija, lai veiktu informācijas apmaiņu gan partneru starpā, gan ar pašām 
partneru organizācijām, nodrošinot partneru pārstāvju pilnvērtīgu dalību partnerībā. Tas ir 
pamats tam, lai veicinātu caurskatāmību un veidotu uzticību partneru starpā. Ārējā saziņa ar 
ieinteresētām pusēm un plašu sabiedrību arī ir nepieciešama, lai veicinātu un integrētu 
partnerības darbību. Tas ir svarīgi, lai saglabātu plašāku ieinteresēto pušu un cilvēku, kuriem 
ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, iesaistīšanos un nodrošinātu to, ka viņu viedoklis tiek 
ņemts vērā un sniegtas konsultācijas.  
 

 
Ieteikumi, lai izveidotu noturīgu saziņas stratēģiju:  
• saziņas līdzekļus (e-pastu, periodiskus biļetenus utt.) nepieciešams adresēt konkrētām 

mērķauditorijām (piemēram, iekšējām vai ārējām) un izvēlēties konkrētus saziņas mērķus 
(informācija, motivācija, konsultāciju uzsākšana, vienošanās panākšana, koordinācija); 

• ziņojumus var izstrādāt dažādos veidos (objektīvi, subjektīvi, lietišķi, neformāli utt.); 
• vislabāk ir izstrādāt saziņas plānu, kas konkrēti norāda, kurš un ar ko sazināsies, ar 

kādiem saziņaas līdzekļiem, kādā veidā, cik bieži un kāpēc sazināsies. 
 
Īpaši ieteikumi:  
Iekšējā saziņa:  
• partnerībai tiek ieteikti dažādi līdzekļi, lai iegūtu atgriezenisko saiti ar partneriem – 

regulāras sanāksmes, telefonkonferences, e-pasts, interneta platforma, semināri un 
periodiski biļeteni;  

• to var atbalstīt, partnerībā izveidojot saziņas vienību vai izvēloties darbinieku, kas ir 
atbildīgs par informācijas plūsmu;  

• papildu saziņas iemaņu un resursu izmantošana no dažādiem partneriem;  
• personīgo saziņas iemaņu attīstības veicināšana; 
• atklātība un pārredzamība –partneriem jāļauj izpaust, kā viņi jūtas, un jāapspriež 

problēmas. 
 
 

LABAS SAZIŅAS IZVEIDOŠANA PARTNERU STARPĀ  
 
Portugāle – Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Šī sadarbības partnerības saziņas sistēmā: 
– viens izraudzīts dalībnieks no projekta personāla bija atbildīgs par visas projekta informācijas apriti partneru 
starpā; 
– notika regulāras partneru sanāksmes (reizi mēnesī ar visiem partneriem; divas reizes mēnesī ar tematiskās 
grupas partneri); 
– precīza dokumentu izstrādāšana par sadarbības partnerību sanāksmēm, kas tiek izplatīti visiem partneriem; 
–ikmēneša materiālu sagatavošana, kuros skaidri noteikti dažādu partneru pienākumi un atbildība;  
– informācijas apmaiņa par katru partneri un tā mērķiem, neatkarīgi no EQUAL projekta; 
– periodisks projekta biļetens, kurā katrs partneris sniedz savu ieguldījumu – ne tikai par projektu un savu 
atbildību, bet arī par sevi;  
– regulāras iekšējās novērtēšanas sanāksmes;  
– apspriešanās par saziņas efektivitāti;  
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Ārējā saziņa: 
• periodisku biļetenu, preses paziņojumu izplatīšana, interneta platformas un interneta 

izmantošana, semināru un konferenču rīkošana un dalība tajās;  
• attiecību veidošana ar plašsaziņas līdzekļiem – sadarbība ar vietējiem laikrakstiem vai 

žurnālista iesaistīšana, lai sekotu darbam;  
• izraudzīties personu, kura var ziņot par partnerības darbību attiecīgiem žurnāliem/avīzēm 

utt.;  
• nodibināt saites un saziņu ar oficiālām struktūrām; 
• apmācība par saziņas jautājumiem;  
• plašāku tīklu veidošana.  
 
PADOMS – veiciniet informācijas apmaiņu un apriti par visu svarīgāko aktivitāšu 
attīstību!  
 

 
 

PLAŠĀKU TĪKLU VEIDOŠANA 
 
Portugāle – ConVidas (Pastāvīga platforma attiecībā uz saskaņošanu)  
Lai sekmētu tiešu sadarbību struktūru starpā, vairākas vietējās iestādes tika uzaicinātas piedalīties pastāvīgā 
platformā par ģimenes dzīves saskaņošanu ar darbu, kas ir paredzēta kā plašs tīkls, kas ietver dažādas intereses 
un pieejas. Platformas, kura tiek organizēta reizi ceturksnī, mērķis ir apzināt, apspriest un novērtēt situāciju 
Covilhã apgabalā par saskaņošanas jautājumu, starpniecību, lai atrisinātu noteiktas problēmas, un nepārtrauktu 
ConVidas starpniecības pārraudzību. Šajā platformā piedalās 32 organizācijas, kurā ir 5 formāli partneri (Beira 
Serra – Vietējā attīstības asociācija, Covilhã pašvaldības padome, Biznesa centrs, Castelo Branco apvienotās 
arodbiedrības un Beira Interior universitāte), kā arī pārstāvji no reģionālām sociālās nodrošinātības iestādēm; 
nodarbinātības centrs un veselības aprūpes centrs; izglītības koordinācija; vecāku asociācija – pamatskolas un 
vidusskolas; 10 pagastu padomes no šī apgabala; 2 uzņēmēji; 2 arodbiedrību delegāti; 3 pārstāvji no ģimenes 
atbalsta iestādēm (bērni, vecāki cilvēki un invalīdi) un sabiedriskā transporta uzņēmums. 
 
Īrija – Equal at Work, Dublinas nodarbinātības pakts 
Sadarbība “Equal at Work” ir valsts pielāgošanās spēju tematiskās grupas locekle, un tā ir iesniegusi kopīgus 
projektus ar nacionālo atbalsta struktūru Valsts sadarbības centram (“Nākotnes darba vieta” konsultatīvam 
procesam). Tā ir arī iesaistīta valsts EQUAL integrētās pieejas grupā un ES tematiskajā darba grupā. 
 

INTERNETA PLATFORMAS IZMANTOŠANA  
Austrija – RepaNet 
Ar interneta palīdzību RepaNet izmanto strukturētu pieeju saziņai, pielietojot interneta platformu attiecībā uz 
grāmatvedību, pārraudzību, ieguldījumiem, balsošanu un ziņošanu. Šāda pieeja ir vienkāršāka un mazāk 
laikietilpīga nekā sanāksmju rīkošana, lai gan ir acīmredzams, ka ne visas sanāksmes  var aizvietot. Lietotāji ir 
apmācīti darbam ar interneta platformu semināros un darba grupās.Pieejas līmeņi ir dažādi atkarībā no partneru 
pienākumiem un atbildības. Tiek uzskatīts, ka tas sekmē pārredzamību, ļaujot visiem partneriem uzlabot un 
pārbaudīt līdzdalību.  
 
Portugāle – Mudança de Maré  
Šī sadarbības partnerība ir izstrādājusi veiksmīgu tiešsaistes dokumentu administrēšanas sistēmu (Sistema de 
Administração Documental /SAD), lai veiktu partnerības informācijas apmaiņu, izstrādātu ziņojumus un 
izveidotu dokumentācijas centrus, kas specializējas dažādās jomās, kurās strādā partneri. Šo sistēmu var aplūkot: 
www.ajism.org/mm. 
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Formālā atskaitīšanās 
Saziņa ietver arī formālu atskaitīšanos partneriem (partnerības iekšienē) un EQUAL vadošām 
iestādēm un nacionālajām atbalsta vienībām (partnerības ārpusē). Lielākajai daļai sadarbības 
partnerību ir daudzpusīgi atskaitīšanās mehānismi: 
 
Iekšējā atskaitīšanās: 
• katrs partneris regulāri atskaitās par saviem pienākumiem sanāksmēs (reizi mēnesī, divos 

mēnešos vai ceturksnī), bet atskaites ir jāsniedz arī par pašas partnerības darbību (sk. arī 
8. sadaļu par iesaistīšanās saglabāšanu);  

• rakstiskas atskaites, kas tiek sastādītas un izdalītas sanāksmēs (piemēram, tās sagatavo 
koordinators); 

• atskaites, izmantojot piekļuvi interneta platformai.  
 
Atskaitīšanās EQUAL vadošām iestādēm un nacionālajām atbalsta struktūrām: 
• ārējā atskaitīšanās ir atkarīga no valsts prasībām;  
• kā minimums, ir gada atskaites par sadarbības partnerību darbību saskaņā ar darba plānu 

un atskaites punktiem, kas minēti sadarbības līgumā (t.sk. starptautiskās sadarbības 
līgumā). 

 
PADOMS – izmantojiet atskaitīšanos, lai atkārtoti izskatītu un uzlabotu savu darbu! 
 
 

 
Mācību novērtēšanas sistēmu izmantošana 
Mācību novērtēšanas mērķis ir nostiprināt vai uzlabot aktivitātes, izpētot to īstenošanu un 
organizatorisko kontekstu, personālu, struktūru, kārtību un procedūras. Šī novērtēšanas pieeja 
ir orientēta uz  pārmaiņām, tāpēc ir īpaši piemērota, lai izvērtētu nepārtraukto procesu, 
jebkuras neatbilstības paredzētajai virzībai, programmas rezultātus un to, kas faktiski notiek, 
kā arī stipro un vājo pušu analīzi, šķēršļu vai neparedzētu iespēju rašanos un radītu izpratni 
par to, kā pēc iespējas labāk īstenot starpniecību.  
 
Mācību novērtēšanā vērtētājs, pamatojoties uz loģiskās plānošanas analīzi (sk. 5. sadaļu par 
intervences loģiku loģiskajās plānošanas matricā), produktivitāti, rezultātiem un ietekmi, 
savāc un analizē datus par programmas darbības ciklu un laicīgi sniedz atbildi par 

ZIŅOŠANA  
 
Zviedrija – Diversity in Västernorrland 
Atskaites sadarbības partnerību iekšienē  
Lai atskaitīšanās par apakšprojektiem būtu efektīva, šī sadarbības partnerība nolēma, ka jāiesniedz rakstiskas 
atskaites pirms sadarbības partnerības sanāksmēm. Atskaitēm ir tikai informatīvs raksturs, bet dažkārt ir 
nepieciešams tās apspriest, lai risinātu problēmas vai dalītos pieredzē par panākumiem. Atskaites ļauj pārraudzīt 
sadarbības kopējo gaitu. Par informācijas izplatīšanu lēmumu pieņem sadarbības partnerība, un arvien biežāk ir 
nepieciešams sūtīt atgādinājumus, jo sadarbības partnerība ir izaugusi. Sadarbības partnerības sanāksmes darba 
kārtībā vienmēr ir divi pastāvīgi jautājumi, kuri attiecas uz valstu un starptautisku darba grupu ziņošanu. Tie ir: 
kas ir noticis pēdējā mēneša laikā, kas ir plānots, kas ir iesaistīts un attiecīgie finanšu jautājumi. 
Atskaites citiem  
Sadarbības partnerības iesniedz atskaites Zviedrijas ESF padomei reizi sešos mēnešos. Par starptautisku darbību 
īsa atskaite tiek iesniegta pēc katra sadarbības perioda. Koordinators izstrādā SP uzņēmumu gada pārskatu. Ir 
svarīgi nodrošināt atgriezenisko saiti partneru organizāciju vadītājiem, kā arī veicināt plašu informācijas 
izplatīšanu citām ieinteresētām pusēm. Lielāko daļu sadarbības partnerības ziņojumu izstrādā koordinators, 
pirms izplatīšanas tos papildina un apstiprina sadarbības partnerības dalībnieki. 
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novērtēšanas rezultātiem partnerības dalībniekiem, lai būtu pieejama informācija lēmumu 
pieņemšanas un darbības procesā.  
 
Novērtētāji uzdod daudz dažādus jautājumus un pielieto plašu metožu klāstu, lai ar tiem 
strādātu. Parasti jautājumi ir atvērti un paskaidrojoši, ar mērķi noskaidrot procesus, kādos 
notiek aktivitātes, nosakot, kas un kāpēc ir mainījies salīdzinājumā ar sākotnējo projektu, vai 
novērtēt maznozīmīgākus organizatoriskos faktorus, piemēram, līmeni, kādā personāls  
iesaistās mērķu sasniegšanā, vai paredzēto partnerības rezultātu panākšanā.  Novērtēšana arī 
noskaidro sakarības starp ieguldīto darbu un rezultātiem, kas ietver agrīnu vai īstermiņa 
pasākumu rezultātu noteikšanu un vērtēšanu. Bieži vien tas ir tikai process un pagaidu atzīme 
pirms nozīmīgākiem meteriāliem ilgtermiņa rezultātiem.  
 
Sk. arī 5. sadaļu par novērtēšanas sistēmu izveidošanu.  
 
Sociālās un ekonomiskās attīstības novērtēšana. Formas novērtēšana 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_5.asp 
 

NOVĒRTĒŠANAS PROCESI  
 
Īrija – Sonas DP Ireland Ltd. 
Novērtēšanu pamato sociālais audits, izmantojot nepārtrauktu procesu, kurā iesaistītas ieinteresētās puses 
(klienti, kopienas, finansētāji). Šī sistēma ir visaptveroša un ideālistiska, bet ļoti laikietilpīga. Tā ietver – mērķu 
un uzdevumu noteikšanu; galveno darbības rādītāju noteikšanu; anketas izmantošanu un atbildes nodrošināšanu 
sociālā audita grupai. Sabiedrībai nozīmīgākais elements ir galveno darbības rādītāju noteikšana. 
 
Francija – De la précarité à l’emploi durable 
Novērtēšana ir līdzīga procesam, kādu izmanto Sonas (Īrija), bet tiek uzsvērta atgriezeniskā saite ar 
finansētājiem. Sadarbības partnerības izmanto komiteju eksperimentu veikšanai; novērtē darba gaitu (to nosaka 
reģionālās un politikās darba kārtības); tai ir Finanšu komiteja, kas arī novērtē EQUAL darbību, un darba grupa, 
kas izmanto apmācību paņēmienus un nosaka ietekmi uz labuma ieguvējiem.  
 
Zviedrija – Diversity in Västernorrland 
Sadarbības partnerība līdzfinansē socioloģijas aspirantu no Viduszviedrijas universitātes (Mid-Sweden 
University), kurš uzrauga darbību triju gadu garumā. Sadarbības partnerības var sniegt atsauksmes par pētījuma 
plānu (tas ietver ilgāku laika posmu nekā EQUAL). Pašvaldību asociācijas Izpētes un izglītības struktūrvienība 
nodrošina ekspertīzi kvantitatīvajā metodoloģijā, tādējādi atbalstot novērtēšanu. Dažām apakšiniciatīvām ir 
pašām savs novērtētājs, kas ir piesaistīts to pasākumiem. Zināmu novērtēšanas darbu veic, izmantojot Zviedrijas 
ESF padomi. Sadarbības partnerību sanāksmju struktūra palīdz ikdienas darba nepārtrauktā pašnovērtēšanā.  
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8. IZSTRĀDĀŠANA UN PĀRBAUDE – līdzdalības un saistību 
saglabāšana  

 
Līdzdalības un iesaistīšanās saglabāšana 
Izstrādes un pārbaudes procesā ir būtiski pārliecināties, vai partneri iesaistās un jūt saistības 
attiecībā uz partnerību. Strādājot kopīgi, partnerības īpašumtiesību un identitātes sajūta parasti 
pieaug. Tas ir tieši saistīts ar atbildības jautājumu. Izaicinājumi saistīti ar nevienlīdzīgu varas 
sadalījumu un uzskatiem, ka daži partneri dominē, jo tiem ir resursi vai ietekme; pretrunīgu 
lojalitāti partneru pārstāvju starpā attiecībā uz partnerību un savām organizācijām, kā arī 
grūtības, apmainoties ar atklātu kritiku par konkrēta partnera darbību. Šādos gadījumos var 
palīdzēt stipra pārraudzības un ziņošanas sistēma un regulāras partneru sanāksmes, lai 
apliecinātu attīstību (sk. arī 7. sadaļu), kā arī “taisnīguma princips”, nodrošinot to, ka partneri 
un to ieguldījums partnerībā tiek atbilstoši novērtēts, lai gan ārēji var šķist, ka vērtējums nav 
atbilstošs.  
 

PADOMS – atbildībai ir jābūt Jūsu partnerības centrā! 

SAISTĪBU UN ATBILDĪBAS NODROŠINĀŠANA 
  
Īrija – EQUAL at work – The Dublin Employment Pact  
Mūsu sadarbības  partnerības gaitā vājā vieta bija fakts, ka iniciatīvas posmā netika novērtēta partneru faktiskā 
saistību pildīšana. Protams, ka saistību pildīšana ir tieši atkarīga no individuāliem kvantitatīviem ieguvumiem, 
ko partneru organizācijas spēj paredzēt procesa/iniciatīvas gaitā. Tas izpaužas dažādos veidos, piemēram, 
partneru organizāciju norīkoto pārstāvju statuss/augstāka amata pakāpe, ierašanās uz sanāksmēm utt. Iniciatīvai 
neizdevās to pietiekami laba pārraudzība, izņemot neformālo, un tādējādi to atklāja novērtēšanas sistēma. Mūsu 
SP tika veiktas koriģējošas darbības, kad samazinājās partnera saistību pildīšana. Koriģējošās darbības izdevās, 
bet būtu bijis daudz efektīvāk, ja problēma tiktu identificēta jau agrākā posmā, un būtu veikti attiecīgi pasākumi.  
Ieteikums. Izstrādāt sistemātiskus pārraudzības/uzraudzības paņēmienus, lai vērtētu saistību pildīšanu, un, 
norādot stratēģijas koriģējošām darbībām, iekļaut tās novērtētāja darba uzdevumā.  
 
Lielbritānija – JIVE (Intervention) PARTNERS, UK 
Regulārās sanāksmes.  Sadarbības partnerību sanāksmes, kurās partneri sniedz atskaites un klausās vadības 
ziņojumu par iniciatīvas plašākiem aspektiem. Sadarbības sanāksmes projekta personālam, tostarp finanšu un 
administratīvajiem darbiniekiem. Sākotnēji ik pēc sešiem mēnešiem notika sanāksmes visam iniciatīvas 
personālam, lai apspriestu iniciatīvas īstermiņa jautājumus vai uzklausītu citus aspektus, par kuriem viņi nav 
tieši atbildīgi.  
Dalītas publicitātes veidošana.  Iepriekš saskaņotas publicitātes veidošana un tādu reklāmas materiālu 
izplatīšana, kas ietver visus partnerus un darbojas kā sava veida korporatīvā identitāte. Tas attiecas arī uz to 
plakātu izstādīšanu, kas partneriem ir pieejami lietošanai.  
 

KAS DARBOJĀS LABI KAS NEDARBOJĀS  
 
• Regulāras sadarbības partnerību sanāksmes  
• Partnerība izvēlas dažādas sanāksmju vietas  
• Nacionālo koordinatoru iesaistīšana  
• Dalīta publicitāte ir vēlama saistībā ar 
īpašumtiesībām  
• Vizītes pie partneriem, lai noskaidrotu to ikgada 
darbības plānu un pārskatītu finanses. Daži partneri 
sagatavoja plašus pārskata ziņojumus par 
iepriekšējiem partnerības gadiem un turpmākiem 
plāniem 

 
• Ceļošanas attālums  
• Sākumā daži partneri nervozēja par sanāksmes 
organizēšanu, bet drīz tie pierada  
• Koordinatoriem ir daudz citu darbu, jo tie bija 
vispieredzējušākie personāla pārstāvji  
• Ir grūti motivēt personālu, lai regulāri iesniegtu 
ziņojumus, ja koordinatori ir ļoti aizņemti, bet kopumā 
ziņojumi tiek iesniegti laicīgi  
• Konsultāciju laiks un dažas administratīvas 
problēmas nozīmēja to, ka mazāk drosmīgie partneri 
atturējās no ieguldījuma, jo tie gaidīja iniciatīvas 
publicitāti 
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METODES ATTIECĪBĀ UZ LĪDZDALĪBAS SAGLABĀŠANU  

 
• Nepārtraukti regulāri kontakti, kad partneri pastāvīgi tiekas konferencēs, semināros, darba grupās, 

sanāksmēs, apspriedēs, pārskatos vai iegūst informāciju, izmantojot periodiskos biļetenus, e-pasta 
ziņojumus, sarunas pa tālruni un vizītes. 

• Praktiska līdzdalība, uzsverot produktivitāti, kā arī acīmredzama rezultāta demonstrēšana agrīnā posmā 
rada sasniegumu sajūtu.  

• Mērķu un uzdevumu nostiprināšana un stabilu darbības plānu izmantošana.  
• Atklātas atmosfēras radīšana ar skaidrām un pārredzamām procedūrām un sakariem ar plašākām 

ieinteresētām pusēm;  
• Skaidra vadība, kas labvēlīgi sekmē partnerības darbību un līdzdalību;  
• Labu attiecību veidošana, izmantojot neformālus pasākumus, piemēram, kopīgi atpūtas vakari, vizītes utt. 
• Padomu sniegšana, aktīvi atbalstot un iedrošinot partnerus, kuri atpaliek, jo viņiem trūkst 

resursu/pieredzes;  
• Visu partneru un viņu ieguldījuma augsta atbilstoša novērtēšana visas darbības laikā.  

 
PADOMS – labvēlīgi sekmējiet līdzdalību partnerībā un atlīdziniet par to!  
 
 
Strukturāla iesaistīšanās  
Šajā partnerības veidošanas posmā pastāv pieaugoša vajadzība nodrošināt organizācijas 
iesaistīšanos partnerībā salīdzinājumā ar indivīdu iesaistīšanos. Ir svarīgi, ka indivīdiem, kuri 
pārstāv organizācijas, ir pilvaras darboties un pilnvaras runāt to uzdevumā. Šādas pilnvaras ir 
regulāri jāpārbauda. Ja izrādās, ka pilnvaras ir ierobežotas, partnerībai ir jāatrod veids, kā to 
mainīt. Metodes, kas nodrošina organizāciju iesaistīšanos, ir šādas:  
 
• labi pazīt partnerus un būt pārliecinātiem par viņu profesionālismu (vieglāk to izdarīt 

mazās sadarbības partnerības); 
• regulāri pārskati, kuros izskaidro sadarbības partnerību veidu, mērķus un tās darbību;   
• iesaistīt dažādus indivīdus no partnera organizācijas vadības – augstākās amatpersonas 

ielūgt uz semināriem un sanāksmēm vai lūgt viņus vadīt pasākumus un piedalīties 
pasākumos, uzturēt kontaktus, apmainoties ar jaunumiem un informāciju;  

• uzticamam darbiniekam uzdot pienākumu pieaicināt organizācijas kopējai darbībai; 
• informācijas izplatīšana par sadarbības partnerību dažādu organizāciju periodiskajos 

biļetenos;  
• pasākumu organizēšana dažādu partneru telpās; 
• atklātu pusdienu organizēšana, lai izplatītu informāciju par sadarbības partnerībām; 
• ziņojumu sūtīšana uz sadarbības partnerības dažādu struktūru administratīvajām 

sanāksmēm;  
 
 
PADOMS – iesaistiet un informējiet partneru organizāciju augstākās amatpersonas par 
jūsu darbu!  
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Atbilstības nodrošināšana 

Ir svarīgi atrast pozitīvus veidus, kā pārliecināties, ka partneri dara to, par ko ir vienojušies 
partnerības sākumā un godīgi iegulda darbu tās attīstībā. Uz šo jomu attiecas šādi ieteikumi: 
• mērķu izmantošana;  
• regulāru sanāksmju par visiem darbības aspektiem organizēšana, kas ietver partneru 

ziņošanu par saviem pienākumiem, un protokolu izskatīšana, tostarp par darbības 
jautājumiem;  

• atgādināt visiem dalībniekiem par vienošanos par partnerības darbību un viņu 
pienākumiem saistībā ar to;  

• uzticības veicināšana. 
 
PADOMS – pārliecinieties, ka katrs partneris ir nopietni iesaistīts partnerībā!  
 
Konfliktu vadība  
Ir svarīgi, lai darbotos problēmu risināšanas mehānismi, lai būtu izveidots process, kā rīkoties 
gadījumos, ja jautājumi var izraisīt konfliktu. Tas ir saistīts ar caurskatāmības un atklātības 
veicināšanu, tādējādi var noteikt problēmas un tās apspriest. Ir svarīgi atcerēties, ka 
sadarbības partnerības konflikts vai krīze ir mācību iespēja un ved uz labāku darbības veidu.  
 

METODES ATTIECĪBĀ UZ ŠĶĒRŠĻU PĀRVARĒŠANU  
 
• Veicināt atklātas apspriešanās, kā arī izmantot dialogus un saziņu, lai radītu skaidrību  
• Veltīt laiku problēmas risināšanai  
• Nodrošināt to, lai partnerībā būtu adekvāts un piemērots personāls  
• Apzināties iespējamās problēmas, kas var rasties, un piedāvāt risinājumus un metodes – šajā ziņā var 

palīdzēt laba pārraudzības sistēma  
• Līdzsvarot partnerus un partnerības struktūras – lielums, spēks utt.  
• Nodrošināt to, ka visi partneri tiek vienlīdzīgi ievēroti  
• Iegūt labas starpnieka iemaņas  
• Ja nepieciešams, piemērot starpniecības procesu  
• Saglabāt elastīgu pieeju ar vēlmi mainīties, lai pēc konflikta atjaunotu partnerību 
 
PADOMS – palieliniet apziņu par partnerības spēku tā, lai partneri justos pārliecināti, ka 
kopīga strādāšana ir labāka nekā individuāls darbs un ka visi partneri ir vienlīdzīgi – lai 
gan ārpus partnerības tas nav tā! 
 
  
Dažādība darbā  

PĀRLIECINĀTIES, VAI PARTNERI DARA TO, PAR KO IR VIENOŠANĀS  
 
Portugāle – Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Reizi 3 mēnešos mēs izstrādājām tabulu par iniciatīvas darbībām uz attiecīgo periodu, norādot, kurš ir atbildīgs un 
par ko ir atbildīgs. Katrā sanāksmē mēs pārbaudījām visu tabulu, lai redzētu, kāda ir attīstība. Mēs katru mēnesi arī 
izstrādājām mazu tabulu, kurā norādīti darbību izskatīšanas un realizācijas termiņi. Šķiet, ka šāda sistēma darbojas, 
jo neviens nevēlas ierasties, neizpildījis darbu.  
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Dažādība nozīmē pieņemt un strādāt ar dažādām attieksmēm, kultūrām un darba veidiem 
sadarbības ietvaros. Atšķirīgas pieejas jaunrades, eksperimentu, pārmaiņu, lēmumu un 
atbildības procesiem ir rūpīgi jāvada, apzinoties dažādu līmeņu partneru līdzdalību un 
pieejamību, darba gaitu un laika grafikus.  
 

 
PADOMS – izpētiet pieejas un stereotipus – partnerības dažādība var dot papildu vērtību 
atsevišķiem partneriem!  
 
 
Elastīgums  
Pārmaiņas nenovēršami ietekmē EQUAL partnerības, un ir svarīgi tās organizēt pietiekami 
elastīgā veidā, lai spētu mainīties un pielāgoties savā attīstības gaitā. Pārmaiņas var notikt 
partnerības iekšienē, piemēram, izmaiņas personālā, vai ārpusē, plašāku vides pārmaiņu dēļ. 
Pārmaiņu vadība ietver radošu attieksmi attiecībā uz metodoloģiju un paņēmieniem, kā arī 
dažāda veida resursu palielināšanu gan partnerībā, gan partneru organizācijās, lai indivīdi un 
viņu pārstāvētās struktūras ir gatavas izturēt pārmaiņas.  
 
PADOMS – vienmēr paturiet iespēju mainīt un pārskatīt mērķus un metodoloģiju 
sadarbības gaitā! 
 
Laiks 
Ir būtiski apzināties laiku, kāds nepieciešams, lai izveidotu un attīstītu partnerību. Nekad 
nevajag pārāk zemu novērtēt laiku, kas pavadīts apspriedēs, kā arī iepazīstoties ar katru 
partneri un tā pārstāvjiem. Lai gan sadarbības partnerības darbībā ir ievērojami laika 
ierobežojumi, ir svarīgi atlicināt laiku, lai rūpīgi pārdomātu pieejas un eksperimentētu ar tām. 
Ir nepieciešams apzināties dažādu partneru laika grafikus un iemeslus, kas tos nosaka, tādā 
mērā, lai partnerība varētu ar viņiem strādāt. Tas attiecas uz valsts struktūrām, kas strādā ar 
vēlēšanu grafikiem, piesātinātiem privātā sektora mērķiem, to NVO laika grafikiem, kuriem 
jāatskaitās ziedotājiem.  
 
PADOMS – atliciniet laiku – nekad nav par vēlu! 

DAŽĀDĪBA DARBĀ  
 
Portugāle – Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Rīko sadarbības partnerību sanāksmes, kurās visi jautājumi ir apspriežami apspriedēs un kur mēs cenšamies 
radīt vidi, kurā katrs jūtas novērtēts un pietiekami ērti, lai sniegtu godīgu viedokli. Turklāt mēs esam likuši 
uzsvaru uz papildu iemaņām tā, lai:  
– pilnveidotu zināšanas par dažādām partneru organizācijām, to darbu un kā tas ietekmē iniciatīvu; 
– noteiktu katra partnera darba pozitīvos aspektus un virzītu tos iniciatīvas labā; 
– iniciatīvas īstenošanā nodrošinātu visu partneru iesaistīšanos un līdzdalību; 
– būtu elastīgi.  
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9. INTEGRĒTĀ PIEEJA UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS  
 
Integrētā pieeja  
Integrētajai pieejai ir jābūt daļai no partnerības darbības jau no paša sākuma, un par to 
nevajag domāt kā par posmu, kas hronoloģiski nāk pēc izstrādāšanas un pārbaudes posma.  
 

 
 
 
Darbs ar integrētās pieejas organizācijām  
Šajā procesā stratēģiski svarīgs ir darbs ar integrētās pieejas organizācijām, piemēram, 
valdības struktūrvienībām, valsts un privātā sektora iestādēm. Strukturētas piekļuves un/vai 
dialoga sistēma, ko atbalsta EQUAL vadošās iestādes un nacionālās atbalsta vienības, lai 
iesaistītu šādas struktūras un tīklus, ir svarīga, lai:  
• ietekmētu valsts politikas ietvaru, programmas un ieviešanas sistēmas un nodrošinātu to, 

ka EQUAL programmu mērķi un nolūks kļūst par valsts politikas sastāvdaļu;  
• izmantotu finanšu resursus turpmākam darbam;  
• sekmētu veiksmīgus vietējos pilotprojektus, lai virzītos uz integrētās pieejas stratēģiju. 
 
Pieredzes apmaiņa organizāciju iekšienē un to starpā 
Līdzīgi darbā ar integrētās pieejas organizācijām, EQUAL partnerībām ir būtiska loma 
organizāciju struktūru izmaiņās, kas rodas partnerības darba gaitā. Šis process ir saistīts ar 
darbu dažādu organizāciju iekšienē un starpā, lai veicinātu efektīvāku un radošāku darbību, 
attīstītu partnerībā iesaistīto organizāciju potenciālu, apzinātu iespējas, kādas pastāv, ja 
jautājumi tiek risināti kopā ar citām nozarēm. Šī darba būtiska sastāvdaļa ir partneru un 
ieinteresēto pušu organizāciju pārbaude, lai novērtētu to, cik daudz viņi ir iemācījušies 
partnerību veidošanas laikā un kurā jomā partnerībai ir bijusi vislielākā ietekme.  
  
 
PADOMS – atrodiet iekšējos čempionus, lai veicinātu plašāku informētību par partnerību! 
 

INTEGRĒTĀS PIEEJAS PIELIETOŠANA JAU NO PAŠA SĀKUMA 
 
Sagatavošana  
Integrētās pieejas process meklē veidus, kā paaugstināt, dalīties pieredzē un reproducēt ilgtspējīgas pārmaiņas. 
Tas ir saistīts ar kontaktu un saišu identificēšanu un attīstīšanu ar politikas veidotājiem, padomdevēja un 
izpildinstitūcijām partnerības attīstības sagatavošanas procesā. Agrīnā stadijā izstrādājiet integrētās pieejas 
darba kārtību, nosakot un iegūstot kontaktus ar attiecīgiem kanāliem un iestādēm.  
 
Uzsākšana 
Saites ar padomdevēja un izpildinstitūcijām ir jāveido no paša sākuma. Izmantojiet strukturētas piekļuves 
un/vai dialoga sistēmu, ko atbalsta EQUAL vadošās iestādēs un nacionālās atbalsta vienības, lai iesaistītu šādas 
institūcijas un tīklus.  
 
Izstrādāšana un pārbaude  
Līdzīgi kā darbā ar integrētās pieejas organizācijām, EQUAL partnerībām ir būtiska loma organizāciju struktūru 
izmaiņās, kas rodas partnerības aktivitāšu gaitā. Šis process ir saistīts ar darbu dažādu organizāciju iekšienē un 
to starpā, lai veicinātu efektīvāku un radošāku darbību, attīstītu sadarbībā iesaistīto organizāciju potenciālu, 
apzinātu iespējas, kādas pastāv, ja jautājumi tiek risināti kopā ar citām nozarēm. Pārbaudiet partneru un 
ieinteresēto pušu organizācijas, lai novērtētu to, cik daudz viņi ir iemācījušies partnerības veidošanas laikā un 
kurā ziņā sadarbībai ir bijusi vislielākā ietekme.  
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Integrētās pieejas saziņas kanāli  
Var izmantot dažādus saziņas kanālus, lai integrētu EQUAL partnerību darbību (sk. arī 
7. sadaļu par saziņu). Ir šādas iespējas:  
Sadarbības partnerības iekšienē un to starpā – izmantojot apmaiņas programmas, 
sanāksmes, seminārus un iekšējo dialogu un sakarus partneru pārstāvju un organizāciju starpā;  
plašsaziņas līdzekļi – specializēta prese, vietējā un oficiālā prese, avīzes, radio, TV; 
internets – tīmekļa vietnes, interneta platformas; 
profesionālās organizācijas – žurnāli, brošūras, publikācijas, juridiskie teksti; 
akadēmiskās saites – universitātes, koledžas, žurnāli, periodiskie biļeteni, konferences, 
semināri; 
plašāki tīkli – nacionālās tematiskās grupas, mācību tīkli, konferences.  
 
PADOMS – pielietojiet darbā integrēto pieeju jau no paša sākuma! 
  
Turpmākas darbības  
 
Izstāšanās/turpināšanas stratēģija  
Jau sadarbības veidošanās agrīnos posmos EQUAL partnerībām ir jādomā par “turpināšanu”. 
Ir būtiski izstrādāt idejas par turpmāko jaunrades darbu, kas veicinās reālas un paliekošas 
pārmaiņas. Ir šādas iespējas: 
• sadarbības partnerību metodoloģijas īstenošana un izplatīšana reģionā un galu galā arī 

Eiropas līmenī;  
• kļūt par noturīga valsts vai reģionāla tīkla sastāvdaļu;  
• izstāšanās un pārformēšanās, lai veiktu konkrētus uzdevumus, kas attiecas uz integrēto 

pieeju, turpmākiem EQUAL priekšlikumiem utt.;  
• strādāt, lai pārmaiņas tiek ieviestas partneru organizāciju iekšienē;  
• darbs ar konkrētiem partneriem attiecībā uz īpašiem darba aspektiem;  
• jauna tīkla izstrādāšana, kas ir mācījies no esošās sadarbības partnerības problēmām un 

kas tādējādi var daudz veiksmīgāk veidot attiecības;  
• darbs ar citām programmām un pieredzes apmaiņa citā valstī.  
 
Pārliecināšanās, ka rezultāts attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba 
tirgum, ir ilgtspējīgs 
Kad partnerība pabeidz savu darbību, ir būtiski pārliecināties, ka rezultāts attiecībā uz 
cilvēkiem, kuriem ir apgrūtināta pieeja darba tirgum, ir ilgtspējīgs. Lai to nodrošinātu, tiek 
piedāvāti šādi ieteikumi:  
• stratēģijas īstenošanas nepārtrauktība, gūstot valsts organizāciju un sociālo partneru 

atbalstu visā reģionā;  
• ilgtermiņa integrētā pieeja/ilgtspējības stratēģijas, kas strukturēti pārrauga ietekmi un 

rezultātu, kā arī piedāvā mehānismus, kā pārskatīt jautājumus pēc sadarbības izbeigšanas, 
lai varētu izmērīt rādītājus; 

• darba metodoloģijas pieņemšana, kas ir uzrādījusi pozitīvu rezultātu cilvēkiem, kuriem ir 
apgrūtināta pieeja darba tirgum. 
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PADOMS – centieties izveidot iniciatīvas/partnerības ilgtspējību, jau sākumā iesaistot 
pareizos cilvēkus! 

GATAVOŠANĀS NĀKOTNEI 
 
Īrija – EQUAL at work – The Dublin Employment Pact 
Partnerībai “EQUAL at work” (“Vienlīdzīgs darbā”) jau ir bijušas iekšējās sanāksmes par iespējamo kopīgo 
darbu turpmāk. Pašreizējais rezultāts ir saistīts ar skaidru kopēju mērķu nospraušanu, jaunu partneru 
noteikšanu, kā arī ļaut iepriekšējiem partneriem izvēlēties savu ceļu. Mēs uztveram savu sadarbību kā daļu no 
nepārtraukti mainīgas reģionālas sadarbības infrastruktūras, kas viegli apvienojas, izstājas, pārformējas 
dažādos veidos utt., strādājot ar nodarbinātības jautājumiem un galveno vērību veltījot 
vienlīdzībai/iekļaušanai/attīstībai. No partnerības “EQUAL at work” ir izveidojušās jaunas savienības un 
sadarbības apvienības. To galvenā uzmanība ir pievērsta integrētās pieejas stratēģijām, un tās ir aktīvas šajā 
ziņā arī ārpus EQUAL. Tas attiecas uz darba rotācijas tīklu, kas apvienojies Dublinā ar partnerības palīdzību, 
Dublinas pašvaldību tīklu, veselības aizsardzības iestādēm utt. saistībā ar cilvēkresursu jautājumiem un 
sabiedrības un brīvprātīgā sektora organizācijām pilsētā, kas tagad izstrādā vairākas integrētās pieejas 
darbības, neatkarīgi no EQUAL.  
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PIELIKUMS 
 
Šis pielikums sniedz Komisijas vadlīnijas par novērtēšanu, vienošanos attiecībā uz sadarbību, 
intelektuālo īpašumu un integrēto pieeju. Lai būtu pieejamas atsauces, un ņemot vērā to, ka 
visas dalībvalstis jau ir iekļāvušas šīs vadlīnijas savas valsts vadlīnijās, šīs vadlīnijas ir 
iekļautas šajā pielikumā.  
 
Novērtēšana  
 
Pamatjautājumi, lai nodrošinātu efektīvu novērtēšanu  
1. Novērtēšana ir jāievieš agrīnā posmā, jo īpaši tādēļ, ka tā palīdz noskaidrot mērķus un 
ieviešanas loģiku. Tā atvieglo un padara veiksmīgāku turpmāko novērtēšanu. Parasti, lai 
nodrošinātu gala novērtēšanas neatkarību, drošāk ir izmantot dažādas novērtēšanas grupas vai 
resursus, veicot pastāvīgu novērtēšanu un gala novērtēšanu. 

2. Kad novērtētāji uzsāk savu darbu, viņiem nepieciešams nodrošināt realizējamu 
novērtēšanas plānu, un noskaidrot, kā tiks pielietoti novērtēšanas rezultāti. Ir arī jāapsver to, 
ka iegūtie dati var tik izniekoti gadījumā, ja tie netiks izplatīti.  

3. Ja vien tas ir praktiski iespējams, jau agrīnā posmā būtu vēlams iesaistīt ieinteresētās puses, 
lai nodrošinātu to, ka novērtēšanas plāns ietvers viņu prioritātes un darba kārtības jautājumos. 
No otras puses, varbūt nepieciešams rūpīgi izskatīt, kurš nosaka novērtēšanas darba kārtību, 
lai saglabātu virzību un nodrošinātu to, ka novērtēšana ir vadāma.  

4. Interaktīva pieeja, izmantojot regulāras vadības komitejas sanāksmes, nodrošina to, ka 
nepārtraukti notiek izvēles. Tas arī nodrošina to, ka novērtētāji saņems pienācīgu atbalstu, 
pieeju informācijai un paziņojumus par izmaiņām kontekstā.  

5. Novērtēšanas jautājumu svarīgumu nav iespējams pārspīlēt. Pretējā gadījumā ir vilinājums 
savākt lielu daudzumu datu un radīt tehniski sarežģītus rādītājus, kas dod mazu ieguldījumu 
praktiskajā pielietojumā vai politikas noteikšanā. Protams, novērtēšanas jautājumu 
formulēšana ir problemātiska, lai tie būtu tādi, ka uz tiem būtu iespējams atbildēt. Lai gan tas 
ir tehnisks jautājums, šeit ir tikai bažas par to izmantošanu.  
 
Novērtēšanas darba uzdevuma minimālais saturs  

• Normatīvais ietvars 
• Novērtēšanas joma  
• Izpētes galvenie lietotāji un ieinteresētās puses  
• Novērtēšanas un izpētes jautājumi, tostarp attiecīgo indikatoru pieprasījums  
• Pieejamās zināšanas 
• Galvenās izmantojamās metodes vai paņēmieni  
• Laika grafiks  
• Paredzamais budžets  
• Grupas nepieciešamās kvalifikācijas 
• Piedāvājuma struktūra;  
• Iesniegšanas noteikumi un izvēles kritēriji.  
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Novērtējumu kvalitātes kritēriji  
 
Rezultātu kvalitātes kritēriji: 

• vajadzību apmierināšana saskaņā ar darba uzdevumu;  
• attiecīgā darbības joma un nodrošinājums;  
• projekta un metožu aizsardzība;  
• ticamu datu lietošana;  
• pareiza analīze; 
• ticami rezultāti, kas izriet no analīzes un datiem;  
• objektīvi secinājumi, kas demonstrē taisnīgumu un pareizus spriedumus; 
• skaidrs ziņojums ar kopsavilkumiem un pielikumos pievienotiem datiem.  

 
Procesa kvalitātes kritēriji: 

• labi izstrādāts darba uzdevums;  
• pareizs konkursa atlases process;  
• efektīvs dialogs un atgriezeniskā saite visā novērtēšanas procesa gaitā;  
• ir pieejami adekvāti informācijas resursi;  
• laba vadība un koordinācija, ko veic novērtēšanas grupa;  
• ziņojumu/rezultātu efektīva izplatīšana vadības komitejai un politikas/programmas 

vadītājiem;  
• efektīva informācijas izplatīšana ieinteresētām pusēm.   
 

Papildu informācija. Sociālās un ekonomikas attīstības novērtēšana: www.evalsed.info 

 
Galvenie elementi, kas ietverti visos sadarbības līgumos:  
 
• problēmu noteikšana un novērtēšana attiecībā uz izstumšanas jautājumiem no darba 

tirgus, diskriminācijas un nevienlīdzības jautājumiem, kuri ir jārisina;  
• ieinteresēto pušu analīze; cilvēku, grupu vai organizāciju interešu un vēlmju noteikšana 

un apspriešana; kas var ietekmēt vai kas var tikt ietekmēts, ja ir izstrādāts un pārbaudīts 
risinājums; un attiecīgo ieinteresēto pušu pienākumu apraksti sadarbības partnerības 
darbā;  

• mērķi un stratēģija, kā tos sasniegt, pārdomājot to, ko var mācīties no EQUAL pirmās 
kārtas un citām atbilstošām darbībām;  

• pieņēmumu, risku un elastīguma prasību apraksts; 
• sīki izstrādāta darba programma ar pievienotu reālu budžetu, kurā norādīts sadalījums 

pa nacionālām un starptautiskām darbībām/izmaksām;  
• katra partnera pienākums ir skaidri noteikts, tostarp sadarbības koordinācijas un 

vadības kārtība un finansiālā atbalsta administrēšana, ja iespējams, piemērojot 
vispārpieņemtu sistēmu;  

• darbību un sasniegumu nepārtrauktas novērtēšanas metodoloģija un mehānismi, tostarp 
pārbaudāmu rādītāju apraksti, mērķu, produktivitātes un rezultātu mērīšanai un 
novērtēšanai;  

• stratēģija un mehānismi, kā ieviest dzimumu līdztiesības integrēto pieeju;    
• finansiālas dzīvotspējas demonstrēšana – nepieciešamā līdzfinansējuma pieejamība; 
• sadarbības partnerības saistības, tostarp to starptautisko partneru spējas:  

o sadarboties integrētās pieejas jautājumos valsts un Eiropas līmenī;  

http://www.evalsed.info/
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o pārredzamība – iegūtie rezultāti ir visiem pieejami (produkti, instrumenti, metodes 
utt.);  

o resursu palielināšana un iespējas – sadarbības partnerībai ir iespējas mobilizēt un 
veicināt dažādus partnerus strādāt kopīgi un efektīvi, izvēloties kopēju stratēģiju. 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš kārtībai, lai visi atbilstošie dalībnieki – valsts varas 
iestādes, valsts nodarbinātības dienests, NVO, uzņēmējdarbības nozare (jo īpaši 
mazie un vidējie uzņēmumi), sociālie partneri – būtu iesaistīti sadarbības darbībā. 
Sadarbības partnerībai ir jāparāda, ka visi partneri ir pilnībā līdzdarbojušies 
sadarbības līguma plānošanā un izstrādāšanā;  

o mācību gars – spējas un vēlēšanās mācīties no citiem, aktīvi darboties sadarbības 
tīklu veidošanā, informācijas izplatīšanā un integrētās pieejas darbībās gan valsts, 
gan Eiropas līmenī.  

 
Ir ieteicams iekļaut vienošanos par audita procedūrām, intelektuālā īpašuma tiesībām, 
logotipu izmantošanu, saistībām utt.  
 
Avots – Komisijas paziņojums, kas nosaka vadlīnijas Kopienas iniciatīvas EQUAL otrajai 
kārtai: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 
 
 
Intelektuālais īpašums  
 
Integrētā pieeja ir iespējama tikai gadījumā, ja dalībvalstij, EK, un citām ieinteresētām pusēm 
(organizācijām vai pilsoņiem) ir pieeja EQUAL produktiem. Sadarbības partnerībai jābūt 
skaidrai izpratnei par šādu “piekļuves tiesību” esamību (tostarp tiesības izmantot un izplatīt 
produktus). Neskatoties uz to, šo piekļuves tiesību izmantošana var būt saistīta ar to personu, 
kuri izstrādāja produktus, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu. Tādēļ, lai izvairītos no 
konfliktiem, kas var rasties vēlākos posmos, šo jautājumu pušu starpā ir jānoregulē jau 
uzsākšanas posmā. 
  
Jebkuri komerciāli ieguvumi vai labumi, kas rodas no produktu izmantošanas finansēšanas 
periodā, ir jāatskaita no valsts finansējuma (ko sedz dalībvalsts vai ES). Attiecībā uz 
produktiem, kas tiek izmantoti pēc finansēšanas perioda (ja tas vispār ir iespējams saskaņā ar 
dalībvalsts likumdošanu), visas īpašās praktiskās zināšanas, paņēmieni, pieredze vai  
tehnoloģija, kas izstrādāta vai iegūta finansēšanas perioda laikā, paliek pieejama dalībvalstij, 
EK un visām citām ieinteresētām pusēm.   
 
Tiek piedāvāti divi veidi, kā nokārtot šo jautājumu.  

 
Pirmā alternatīva ir nodrošināt sadarbības partnerības un tās partneru intelektuālā īpašuma 
tiesību nodošanu vadošām iestādēm. Tādējādi, nododot tiesības saņēmējiem, tie varēs lietot 
produktus savās interesēs (galvenokārt, informācijas izplatīšanā un integrētā pieejā).  
 
Lai to īstenotu, katrai pusei, kas izstrādāja produktus, ir jāpieņem šāda tiesību nodošana.  
 
Tomēr, ja pēc EQUAL pabeigšanas, sadarbības partnerība vai tās partneri vēlas izmantot 
savus produktus komerciālos nolūkos (ja tas vispār ir iespējams saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem), tad intelektuālā īpašuma tiesības ir no jauna jānodod sadarbības partnerībai vai 
atsevišķiem partneriem, lai to izmantošana būtu efektīva pilnībā. Šajā posmā vienošanās visu 
partneru starpā par intelektuālā īpašuma tiesību tālāku nodošanu var būt ļoti sarežģīta.  

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
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Saskaņā ar otro alternatīvu vadošās iestādes un Eiropas Komisija vienotos ar sadarbības 
partnerību un partneriem, ka pirmajiem ir piekļuves tiesības visiem produktiem, ko 
izstrādājuši otrie. Turklāt, dalībvalstīm un Eiropas Komisijai būtu tiesības izmantot un izplatīt 
produktus. Citiem vārdiem, sadarbības partnerība piešķirtu “licenci” dalībvalstīm un Eiropas 
Komisijai. Savukārt, sadarbības partnerība un tās partneri paliktu intelektuālā īpašuma tiesību 
īpašnieki, kas viņiem atvieglotu savu produktu izmantošanu komerciālos nolūkos pēc 
finansēšanas perioda beigām, ja tas vispār ir iespējams saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem.  
 
Tā kā piekļuve EQUAL rezultātiem, kā arī to izmantošana un izplatīšana var būt saistīta ar 
sadarbības partnerību un tās partneru intelektuālā īpašuma tiesību “pārkāpšanu”, ir ieteicams 
šo jautājumu laicīgi atrunāt vienošanās dokumentos ar partneriem, ja tas iespējams, jau 
sadarbības līgumā. Nepārprotami, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem vietējam juriskonsultam 
šāda vienošanās ir rūpīgi jāpārbauda.  
 
Integrētā pieeja  
 
Integrētā pieeja – jaunu ideju un pieeju integrēšana un iekļaušana politikā vai praksē – ir 
izaicinājums. Katra sadarbības partnerība var izlemt, vai sniegt pierādījumus par efektīvām, 
produktīvām un atbilstošām alternatīvām iespējām, kas attiecas uz visaptverošām darba tirgus 
politikām, kuras varētu nodot citām dalībvalstīm un piemērot plašākā līmenī.  
 
Lai panāktu to, ka EQUAL ir maksimāla ietekme, ir jāanalizē rezultāti, lai:  

• noteiktu faktorus, kas izraisa nevienlīdzību un diskrimināciju; pārraudzītu un analizētu 
esošo vai iespējamo sadarbības partnerības ietekmi uz politikas prioritātēm un 
dažādām diskriminācijas un nevienlīdzības situācijām darba tirgū; 

• noteiktu un novērtētu faktorus, kas veicina labu praksi;  
• būtu darbības kritērijs.  

 
Turpmākām darbībām nevajadzētu aprobežoties tikai ar informācijas izplatīšanu, kas ir tikai 
viens solis integrētās pieejas posmā. Līdzīgi kā jebkurā laboratorijas eksperimentā, lai 
eksperiments būtu ilgtspējīgs, tā rezultātus ir nepieciešams saistīt ar plašāku (ekonomikas, 
politikas, kultūras, organizācijas) kontekstu. EQUAL rezultātiem jākļūst par daļu no 
sistemātiskas pieejas citās politikās un programmās, kas tiek īstenotas vietējā, reģionālā, 
valsts vai Eiropas līmenī.  
 
Sadarbības partnerībām ir pienākums piedalīties integrētās pieejas darbībās, jo tās ir 
sadarbības partnerību darba programmas sastāvdaļa, tostarp tās darbības, ko organizē valsts 
vadošās iestādes (piemēram, iesaistīšanās tematiskos tīklos). Turklāt, EQUAL ir pieejams 
papildu finansējums integrētās pieejas aktivitātēm. Šo papildu finansējumu var izmantot:  
 
a) EQUAL jaunrades integrēšanai (3. posms) – vai no pirmās vai otrās kārtas. Sadarbības 
partnerības var iesniegt pieteikumus vadošām iestādēm, rīkojoties atsevišķi vai grupās, vai 
sadarbības partnerību partneru, izplatītāju un ekspertu speciālos konsorcijos;  
 
b) vadošās iestādes arī var finansēt papildu integrētās pieejas darbības (3. posms), piemēram, 
vadlīniju sagatavošanu, sadarbības partnerību labas prakses piemērus vai citus paņēmienus, kā 
sadarbības daļu no Eiropas tematiskajām grupām.  
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Avots – Komisijas paziņojums, kas nosaka vadlīnijas Kopienas iniciatīvas EQUAL otrajai 
kārtai http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
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