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SSE kompetenču
portfolio?
Šis portfolio ir Eiropas partneru darba auglis un ir daļa no Erasmus+ ISSE projekta.
Tas koncentrējas uz Sociālo un Solidaritātes Ekonomiku un jauniešiem. Šis rīks tika
radīts no dažādu SSE pieredžu izpētes Francijā, Itālijā, Spānijā un Grieķijā, un ietvēra
dažādās SSE nozarēs iesaistīto aktīvistu tiešo pieredzi.
Tu vari to izmantot kā ceļvedi, virzoties uz SSE:
Kāds ir tavs profils?
Kādas ir tavas kompetences?
Kāda veida mācībās vēlies piedalīties?
Portfolio ir balstīts uz 10 profilu tipiem, kuros ir sadalītas dažādas SSE aktivitātes vai
darbi. Tu redzēsi caurvijošās SSE kompetences, kopējas visiem profiliem, savukārt
katrā profilā tiks izcelta svarīgākā tā kompetence un īpašās profila kompetences.
Uzvedinoši jautājumi palīdzēs tev izveidot savu profilu un SSE kompetences, kuras
nepieciešamas, lai uzsāktu savu ceļojumu SSE.

Mūsu SSE definīcija
SSE ir sociāla kustība, ko veido dažādas sociālekonomiskās darbības, kuru pamatā ir
četri galvenie principi:
• Kolektīva organizācija, kuras mērķis ir cilvēku dažādo vajadzību apmierināšana, kas ir
svarīgāk par peļņu.
• Demokrātiska un caurspīdīga organizācija, kas ciena cilvēktiesības un ikviena intereses.
• Aktīvas sociālās un vides atbildības saistības.
• Sadarbība, koprade un tīklošana.

Mūsu kompetenču definīcija
Prasmju, zināšanu un attieksmju kopums, kas veidojas kolektīvi:
Kompetence veidojas, pamatojoties gan uz personību, gan uz cilvēka darba kontekstu
un iesaistīšanos, gan uz iegūto izglītību.

Kā lietot šo
Portfolio?
Šis mazais zīmulītis
parāda iespēju tavai darbībai !
Tu vari veikt pārdomas gan vienatnē,
gan kopā ar skolotāju, draugu vai kādu
citu, kas var tev palīdzēt.
Par katru profilu:
Vari apskatīt kompetences un mēģināt veikt
pašnovērtējumu, kāds ir tavs katras
kompetences (prasmju, zināšanu vai
attieksmes) līmenis. Piecas mazās puķītes
ir līmeņa skala. Atzīmē vai izkrāso tik
puķītes, cik atspoguļo tavu kompetences
līmeni (no 1 līdz 5): jo pilnīgāka kompetence,
jo vairāk puķīšu.
ZINĀŠANAS

ATTIEKSME

PRASMES

+
=
ZINĀŠANAS

ATTIEKSME

PRASMES

Vari izmantot šo diagrammu, lai novērtētu
savas kompetences.
Zem katras sadaļas- prasmes , zināšanas
un attieksme- redzēsi skalu, ko vari
izmantot tālākam pašnovērtējumam
attiecīgi tam, kā novērtēji savas prasmes,
zināšanas un attieksmi pēc augstāk
minētā ieteikuma. Tad vari uzzīmēt
līniju, savienojot 3 dažādos punktus, un
iegūsi trijstūri, kas atspoguļo tavu
kompetenču līmeni šajā profilā!

Tu un SSE ?

Kas tu esi ?

Kā tavas pašreizējās vai
nākotnes aktivitātes ir
saistītas ar SSE?

Kāda ir tava SSE ideja?

SSE profilu apskats

SOCIĀLAIS
MENTORS

FASILITATORS

VADĪTĀJS

PĒTNIEKS IZSTRĀDĀTĀJS

SOCIĀLAIS
UZŅĒMĒJS

KONSULTANTS

KOMUNIKĀCIJU
SPECIĀLISTS

BRĪVPRĀTĪGAIS

ADMINISTRATORS

SSE PĀRDEVĒJS

profils

SOCIĀLAIS MENTORS
Es darbojos individuālās aprūpes sfērā, es ieguldu sevi
sociālajās aktivitātēs, attiecīgi dažādām valsts sociālajām
politikām, es pavadu cilvēkus viņu profesionālajā, sociālajā
un personiskajā ceļā.
MANI RĪKI: individuālās intervijas, ģimenes
tiesības, laika plānošana, plānošanas rīki,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Sociālais un profesionālais padomnieks, sociālais
darbinieks, speciālais pedagogs, sociālais palīgs,
sociālais un ģimenes ekonomikas padomdevējs,
koučs,…
SAISTĪTĀS KoMPeTences

ZINĀŠANAS
GALVENĀS VADĪBAS TAKTIKAS
ĢIMENES TIESĪBAS
SOCIĀLĀS POLITIKAS
ANTROPOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, SOCIOLOĢIJA, ...

AttiEKSME

PRASMES

KLAUSĪŠANĀS

VADĪBA, ORIENTĀCIJA

EMPĀTIJA

MOTIVĀCIJA UN NOVĒRTĒŠANA

PRECIZITĀTE

NOVĒROŠANA
TĪKLOŠANA
STARPKULTURĀLA PIEEJA
KOUČINGS

profils

SOCIĀLAIS MENTORS
CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
PolitiSKĀ KomPEtEnCE
lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
EmOCiOnĀlĀ KOmpEtEncE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU Un EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo profilu?

Vai šis profils liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

FASILITATORS
Es strādāju grupās, palīdzu radīt un veicināt izglītojošos procesus,
lai nodotu zināšanas, prasmes un atbalstu dažādām grupām, kas
kopā strādā.
MANI RĪKI: projektu vadības metodes, koordinēšanas instrumenti,
sapulces, darbnīcas, semināri,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Darbs ar jaunatni, treneris, grupas līderis, …

SAISTĪTĀS KOMPETENCES

ZINĀŠANAS
PEDAGOĢIJA
IZGLĪTĪBAS POLITIKAS
SOCĀLĀ PSIHOLOĢIJA (GRUPU DINAMIKA)

ATTIEKSME

PRASMES

KLAUSĪŠANĀS

RĪCĪBSPĒJAS PALIELINĀŠANA

EMPĀTIJA

KONFLIKTU PĀRVALDĪBA

PAŠPĀRLIECINĀTĪBA

SASKARSME UN KOMUNIKĀCIJA

TAKTISKUMS

GRUPU VADĪBAS METODES

NEATLAIDĪBA

PĀRRUNU VADĪBA

OBJEKTIVITĀTE

DAŽĀDĪBAS KOORDINĒŠANA GRUPĀ

FASILITATORS

profils

CAURVIJOŠĀS KOMPETENCES

SADARBĪBAS KOmpEtEncE
PolitiSKĀ KomPEtEnCE
lĪDERĪBAS KOMPETENCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
finanŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

VADĪTĀJS
Es esmu atbildīgs par komandas, organizācijas vai projekta vadību.
Es koordinēju cilvēkus un resursus. Es darbojos neatkarīgi, bet
saiknē ar citiem cilvēkiem, iekšēji vai ārēji sadarbojoties. Es bieži
iniciēju lēmumu pieņemšanas procesus. Es nodrošinu līdzdalību
projekta vadībā.
MANI RĪKI: līdzdalīga pārvaldība, vadības rīki, lēmumu
pieņemšanas rīki, projektu vadības metodoloģija,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Direktors, projektu vadītājs, atbildīgā persona, koordinators, ...
SAISTĪTĀS KOMPETENCES

ZINĀŠANAS
INSTITUCIONĀLĀ, SOCIĀLĀ UN POLITISKĀ VIDE
VADĪBA
SADARBĪBAS EKONOMIKA
DEMOKRĀTISKA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

ATTIEKSME

PRASMES

UZTICAMĪBA

VADĪBAS STRATĒĢIJAS

PAREDZAMĪBA

SITUĀCIJAS ANALĪZE

SKAIDRS SKATĪJUMS

KONFLIKTU VADĪBA

DZIMUMU JAUTĀJUMU IZPRATNE PĀRMAIŅU VADĪBA
ĒTISKUMS
INICIATĪVU IZJŪTA

KOMANDAS UN TĪKLU KOORDINĒŠANA

VADĪTĀJS

profils

CAURVIJOŠĀS KOMPETENCES

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
POLITISKĀ KOmpEtEncE
LĪDERĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

PĒTNIEKS- IZSTRĀDĀTĀJS
Es vācu datus, novēroju situācijas, analizēju, formulēju hipotēzes
rīcībai un radu programmas kopējam darbam, gan projektu, gan
reģionālā līmenī.
MANI RĪKI: izpēte, analīze un datu apstrāde, datubāzes,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Plānotājs, programmētājs, analītiķis, izstrādātājs,
sociologs, antropologs,…

SAISTĪTĀS KOMPETENCES

ZINĀŠANAS
PĒTĪJUMU METODES/ AKADĒMISKĀ PRECIZITĀTE
MAKROLĪMEŅA IZPRATNE PAR SABIEDRĪBU
GLOBĀLIE JAUTĀJUMI

ATTIEKSME
OBJEKTIVITĀTE

PRASMES
ANALĪTISKĀS PRASMES
RAKSTĪŠANA

PACIETĪBA
SINTĒZE
NEATLAIDĪBA
RADOŠUMS

DIGITĀLĀS PRASMES
KOMUNIKĀCIJA UN PUBLICITĀTE
JAUNINĀJUMU IEVIEŠANA

PĒTNIEKS- IZSTRĀDĀTĀJS

profils

CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
pOlitiSKĀ KOmpEtEncE
lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

SOCIĀLAIS UZŅĒMĒJS
Es meklēju inovatīvus risinājumus sabiedrības spiedošākajām
sociālajām problēmām. Es esmu pārmaiņu veicinātājs sabiedrībā,
izmantojot iespējas uzlabot esošās sistēmas. Es izgudroju jaunas
pieejas, radu risinājumus par labu sabiedrībai. Es rodu inovatīvus
risinājumus sociālām problēmām un ieviešu tos plašākā mērogā.
MANI RĪKI: Statuss, komerclikums, komunikācijas rīki, tīkli,…

SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Algots uzņēmējs, kooperatīva uzņēmējs, kooperatīva
vadītājs,…
SAISTĪTĀS KoMPeTences

ZINĀŠANAS
MAINĪGAS UN DINAMISKAS VIDES PĀRVALDĪBA
INSTITUCIONĀLĀS UN POLITISKĀS IESAISTĪTĀS PUSES

AttiEKSME

PRASMES

ORIENTĒŠANĀS UZ RĪCĪBU

ORGANIZĀCIJA

SPĒJA PIELĀGOTIES

PAŠIZVĒRTĒŠANA

VĒLME PĒC SOCIĀLĀM PĀRMAIŅĀM

SPĒJA SEKOT MĒRĶIEM

VĒLME ATBRĪVOTIES NO
ESOŠAJĀM STRUKTŪRĀM

SPĒJA STRDĀDĀT PAAUGSTINĀTAS
SPRIEDZES APSTĀKĻOS
KOMANDAS DARBS UN TĪKLOŠANA

VĒLME ŠĶĒRSOT NOZARU
ROBEŽAS

STRATĒĢISKĀS UN POLITISKĀS PRASMES

STIPRA ĒTISKĀ NOSTĀJA

RISKU UZŅEMŠANĀS

SOCIĀLAIS UZŅĒMĒJS

profils

CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
POLITISKĀ KomPEtEnCE
lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOmpEtEncE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

KONSULTANTS
Es sniedzu ekspertīzi, ārēju viedokli par organizāciju, komandu vai
projektu. Es nodrošinu rīkus, kas palīdz sasniegt objektīvu skatījumu
uz organizāciju. Es novērtēju, dodu padomus, es atspoguļoju
un sniedzu rekomendācijas. Es konsultēju un atbalstu komandas.
MANI RĪKI: izvērtēšanas rīki, grupu vadība, aktīvas klausīšanās
tehnikas,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Novērtētājs, inspektors, pētījuma vadītājs,
eksperts, koučs,…
SAISTĪTĀS KOMPETENCEs

ZINĀŠANAS
EKSPERTĪZE SAVĀ JOMĀ
VISPĀRĒJA INTERESE

AttiEKSME

PRASMES

CITU TEIKTĀ TULKOŠANA

ATGRIEZENISKĀS SAITES TEHNIKAS

AKTĪVĀ KLAUSĪŠANĀS

SPĒJA STRĀDĀT AR DAŽĀDIEM
KOMUNIKĀCIJAS TIPIEM

NEATLAIDĪBA

ANALĪZE UN SINTĒZE

SPĒJA ATKĀPTIES

EFEKTIVITĀTE

EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE

FASILITĀCIJAS METODES

KONSULTANTS

profils

CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
POLITISKĀ KomPEtEnCE
lĪDERĪBAS KomPEtEnCE
EMOCIONĀLĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KOmpEtEncE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

KOMUNIKĀCIJU
SPECIĀLISTS
Es to padaru publisku. Es pārvaldu sociālo mediju tīklus un kanālus.
Es piešķiru datiem formu, lai tos izplatītu. Es radu rīkus un telpu
komunikācijai. Es strādāju komandās, es tīkloju, es atbalstu SSE
dažādos mediju formātos. Es saņemu un pārraidu informāciju.
MANI RĪKI: datori, vārdi, valodas, attēli, tīmeklis, mediji.
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

Komunikāciju direktors, kopienas pārvaldnieks, sabiedrisko
attiecību speciālists,…

SAISTĪTĀS KOMPETENCEs

ZINĀŠANAS
ZINĀŠANAS UN IZPRATNE PAR "SOCIĀLO TĪKLU"
TĪMEKĻA VIETŅU IZSTRĀDĀŠANA
MĀRKETINGS
MEDIJI UN SOCIĀLIE TĪKLI

AttiEKSME
ZINĀTKĀRE

PRASMES
RADOŠĀ RAKSTĪŠANA

RADOŠUMS

KRITISKĀ UN ANALĪTISKĀ DOMĀŠANA

POZITĪVA ATTIEKSME

SVEŠVALODAS

APŅĒMĪBA

PLĀNOŠANAS UN ORGANIZATORISKĀS PRASMES

profils

KOMUNIKĀCIJU SPECIĀLISTS
CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
POLITISKĀ KOmpEtEncE
LĪDERĪBAS KomPEtEnCE
EMOCIONĀLĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

BRĪVPRĀTĪGAIS
Esmu iesaistīts SSE jomā. Es piedāvāju savu laiku un prasmes
bezpeļņas organizācijām. Es strādāju ar citiem cilvēkiem, gan
darbiniekiem, gan brīvprātīgajiem. Es varu tikt ievēlēts NVO valdē.
Esmu tuvs konkrētajai jomai.
MANI RĪKI: manas kompetences, mans laiks, mana apņemšanās
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

NVO valdes loceklis, nacionālais brīvprātīgo dienests,
sociālie pakalpojumi, Eiropas brīvprātīgo dienests,…

SAISTĪTĀS KOMPETENCEs

ZINĀŠANAS

PAR SSE TĪKLOJUMIEM

PAR BRĪVPRĀTĪGO PASĀKUMIEM

AttiEKSME

PRASMES

IESAISTĪŠANĀS

PIELĀGOŠANĀS

PIEEJAMĪBA

VAJADZĪBU ANALĪZE

AKTĪVĀ KLAUSĪŠANĀS

ELASTĪGUMS

MOTIVĀCIJA

KOMANDAS DARBS

ĒTISKUMS

DAŽĀDĪBAS KOORDINĒŠANA GRUPĀ

profils

BRĪVPRĀTĪGAIS
CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KOmpEtEncE
PolitiSKĀ KomPEtEnCE
lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

ADMINISTRATORS
Es esmu atbildīgs par organizācijas un/ vai projekta administratīvo
darbu. Es ieguldu sevi mērķa sasniegšanā visefektīvākajā veidā. Es
esmu saistīts ar dažādām organizācijas funkcijām. Es nodrošinu
pienācīgu finanšu un administratīvo pārvaldību un dokumentu
kārtību sākot no projekta rakstīšanas līdz ieviešanai.
MANI RĪKI: vadības rīki, grāmatvedība, elektroniskās tabulas,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAS

administrators (brīvprātīgais vai nodarbinātais), grāmatvedis,
finanšu un administratīvais darbinieks,…
SAISTĪTĀS KoMPeTences

ZINĀŠANAS

ADMINISTRĀCIJA
GRĀMATVEDĪBA
AR AKTIVITĀŠU JOMU SAISTĪTIE LIKUMI

AttiEKSME

PRASMES

PRECIZITĀTE

ANALĪZE

KLAUSĪŠANĀS

SINTĒZE

ATVĒRTĪBA APMAIŅAI

MEDIĀCIJA, "TULKOŠANA"

PACIETĪBA

DIGITĀLĀS PRASMES

UZTICAMĪBA
SISTEMĀTISKUMS
ATBILDĪBA

ADMINISTRATORS

profils

CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
POLITISKĀ KomPEtEnCE
lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
FINANŠU UN EKONOMISKĀ

Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

profils

SSE PĀRDEVĒJS
Es tirgoju preces un pakalpojumus SSE organizācijā.
Es strādāju Godīgās tirdzniecības un ilgtspējības ietvarā.
Mana loma ir tikties ar klientiem.
MANI RĪKI: pārdošanas taktikas, ražotāju tīkli,
veikali,…
SAISTĪTĀS FUNKCIJAs

Bioloģisko produktu un sociālās solidaritātes veikals, godīgās
tirdzniecības pārdevējs, vietējo produktu ražotājs un pārdevējs

SAISTĪTĀS KoMPeTences

ZINĀŠANAS
KOMERCLIKUMS
DARBA LIKUMS
GODĪGĀS TIRDZNIECĪBAS PRINCIPI
ZINĀŠANAS PAR RAŽOTĀJU TĪKLU

AttiEKSME

PRASMES

PACIETĪBA

PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA TAKTIKAS

KLAUSĪŠANĀS

TĪKLOŠANA

UZ KLIENTU VĒRSTA UZMANĪBA

GRĀMATVEDĪBA UN ADMINISTĀRCIJA

PIELĀGOŠANĀS

PĀRRUNU VADĪBA

ĒTISKUMS

ORGANIZĀCIJA UN PRECIZITĀTE

profils

SSE PĀRDEVĒJS
CAURVIJOŠĀS KoMPeTences

SADARBĪBAS KomPEtEnCE
PolitiSKĀ KomPEtEnCE
lĪDErRĪBAS KomPEtEnCE
EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
VADĪBAS KomPEtEnCE
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Kāds esi tu?
Vai izjūti saikni ar šo proflu?

Vai šis profls liek tev domāt par cilvēkiem/
organizācijām, ko pazīsti?

Kuras kompetences tev šķiet īpaši interesantas?
Vai tu domā arī par citām kompetencēm?

Kāds ir tavs
profils ?
Kas tu
vēlies būt?

Skaidrojumi
SADARBĪBAS KomPEtEnCE
Šī kompetence saistīta ar dažādu
viedokļu integrēšanu, atzīšanu un
daudzveidības pieņemšanu. Ir
nepieciešams iemācīties lēmumus
pieņemt kolektīvi un saplānot tam
vajadzīgo laiku; jāņem vērā kolektīva

reorganizē, izgudro pats
savu profilu…

ritms un laiks, kas bieži vien ir prasīgs
uzdevums, un tā veikšanai vajadzīgas
prasmes. Šeit svarīga ir arī procesu
izpratne, kurā grupas dalībnieki saprot
grupas dinamiku, ko raksturo dabiska
attīstība un vajadzība nepārtraukti
pielāgoties. Tādā veidā sadarbība ir
saistīta ar kopīgas atbildības izpratni.
Līdzdalības demokrātijas neatņemama
daļa ir piedalīšanās kolektīvā lēmumu
pieņemšanas procesā. Horizontālā

Kādas kompetences
tev vēl jāapgūst?

lēmumu pieņemšanas procesu daba ir
savienojama ar hierarhijas neesamību
un nodrošina, ka ikvienam ir jāuzņemas
daļa no atbildības

PolitiSKĀ KomPEtEnCE
Līdzdalība kolektīvos projektos ir

Ko tu vari darīt, lai iegūtu
šīs kompetences: Tavs
rīcības-plāns 3 soļos.

saistīta ar sociālo attiecību izpratni un
veidošanu; ar veidiem, kā piepildīt
ikdienas vajadzības, vai tās būtu darbs,
iztika, vai ar vidi saistītas vajadzības, un
šī atbilde uz vajadzībām ir pašorganizēta
un neatkarīga. Tam nepieciešama
sociālās izjūtas un izpratnes attīstība un
attieksme, kas veicina pāreju no “Es” uz
“Mēs”, lai izveidotos apziņa par to, kas
notiek mums apkārt un ārpus mūsu

mikrovides. Ir jābūt saskarsmē ar to, kas
notiek valstī kolektīvajā organizācijā, lai
iegūtu skatījumu uz mikro un makro
dinamiku. Ir nepieciešams attīstīt politiskās
kompetences un spēju saprast, analizēt un
saskaņot izaicinājumus kolektīvi; zināt
konteksta elementus un pielietot tos,
rīkojoties maza mēroga dinamikā.

EmoCionĀlĀ KomPEtEnCE
Grupu darbs prasa arī iemācīties pārvaldīt
emocionālo dimensiju, kas veicinātu
dalīšanos un darbu ar individualitāti. Šajā
dimensijā ir dažas ar grupas kultūru saistītas
prasmes. Piemēram, aktīvā klausīšanās,
emocionālā inteliģence, spēja iejusties otra
situācijā, spēja dot un saņemt, kā arī citas
prasmes, kas saistītas ar organizācijas un
grupas dinamiku. Ir svarīgi arī pārzināt un

lĪDErĪBAS KomPEtEnCE
Darbs pie līderības kolektīvajā telpā ir
atkarīgs no katra dažādajās SSE praksēs
iesaistītā dalībnieka lomas. Kompetences
pamatideja liecina, ka līderība nav piesaistīta
varas pozīcijai, bet tai ir policentriska
dinamika. Līderības spēju izplatīšanu

strādāt pie konfliktu risināšanas, starpniecības
un komunikācijas bez agresijas. Ar šo aspektu
ir saistīta arī spēja koncentrēties uz
cilvēcisko faktoru, nevis uz dominējošo
ekonomisko sistēmu, kas ignorē cilvēciskās
īpašības un vērtības, kas nošķir un novājina
cilvēkus.

veicina gan iekšējie mācību līdzekļi, gan
lomu rotācija. Darbs pie līdzdalības
veicināšanas procesos un sapulču
koordinēšanas. Līderības kompetenču
attīstība nozīmē: zināšanas, kā atzīt un
novērtēt individuālās kompetences, kuras var
kalpot kolektīvam mērķim; spēja apvienot
cilvēkus, radīt apstākļus sadarbībai darbā un
īstenot daudznozaru pieeju; zināšanas, kā
saprast un līdzsvarot laiku, sevis ieguldīšanu
un saistības, ko katrs cilvēks uzņemas
dažādās kolektīvajās darbībās, lai izvairītos
no "izdegšanas"; zināšanas par līdzdalības
procesiem un lēmumu pieņemšanas
instrumentiem. Ar šo kompetenci ir saistīta
arī prasme koordinēt darbības, kam ir
nepieciešama piemēram, spēja novērot,
izvērtēt un pielāgoties. Darbs pie skaidriem
un reālistiskiem mērķiem un cerībām ir tikpat
svarīgs kā zināšanas, kā ar tiem dalīties, un
zināšanas, kā piedalīties komunikācijā par
idejām.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KomPEtEnCE
Uzņēmējdarbības gars dažās valstīs ir
primārais faktors, tur šo spēju attīstība tiek
uzskatīta par pašu pamatu. Šis norāda uz
vajadzību to saistīt ar radošumu, ar pozitīvu
attieksmi un uzņēmējdarbības un
pašorganizācijas praktiskajām prasmēm,
kuras veicina sasniedzamu un ilgtspējīgu
attīstību. Tas var šķist pretrunīgi, tomēr ir
svarīgi attīstīt divas būtiskas iezīmes. No
vienas puses, spēju iztēloties, būt sapņotājam
ar noteiktu devu neapdomības, kas ļauj
attīstīt radošumu un uzņemties riskus;
no otras puses, izteikti piemītošu realitātes
izjūtu, lai zinātu, kas darbosies praksē, un
arī spēju atpazīt un pieņemt, kas neizdosies.
Tas arī nozīmē uzņemties darbu pie tām
kompetencēm, kas saistītas ar sociālu
projektu vadību, attīstību un ilgtspējību.
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