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KAS IR ATBILDĪGUMA
UN ATBALSTA APĻI (AAA)?
Brīvprātīgo grupa, kas
sadarbojas ar Valsts
probācijas
dienesta
(VPD)
klientu,
kurš
izdarījis noziegumu pret
tikumību
un
dzimumneaizskaramību.
Šiem noziegumiem ir dažādi cēloņi un
dažkārt tos iespējams novērst tikai ar
sabiedrības aktīvu līdzdalību.
AAA mērķis - novērst atkārtotu
noziegumu izdarīšanu, pievēršoties
galvenajam
riska
faktoram
–
izslēgšanai no sabiedrības, kas veicina
emocionālo vientulību.

KAS IR AAA BRĪVPRĀTĪGAIS?
Brīvprātīgais, kurš ir apguvis AAA
mācību programmu,
sadarbojas ar
citiem
brīvprātīgajiem,
sniedzot
nepieciešamo atbalstu VPD klientam.

AAA DARBĪBA.
IEKŠĒJAIS APLIS - 3 līdz
5
brīvprātīgie,
kuri
regulāri
tiekas
ar aizbilstamo, mudinot
viņu pieņemt atbildīgus
lēmumus,
mazinot
sociālās
atstumtības
riskus un,
palīdzot risināt situācijas, kas varētu
rosināt
jaunu
likumpārkāpumu
izdarīšanu.
ĀRĒJAIS APLIS - speciālisti (probācijas
dienests, bāriņtiesa, sociālais dienests
u.c.), kuri, nepieciešamības gadījumā,
sniedz atbalstu iekšējam aplim. Ārējā
apļa pārstāvji apļa darbībā iesaistās
pastarpināti,
ar
koordinatora
starpniecību.

KAS IR AAA KOORDINATORS?
VPD amatpersona, kura atbild par AAA
procesa organizēšanu un nepieciešamā
atbalsta sniegšanu AAA brīvprātīgajiem.

KAS IR AIZBILSTAMAIS?
VPD klients, kurš atbrīvojies no
ieslodzījuma vietas un brīvprātīgi
piekritis
sadarboties
ar
AAA
brīvprātīgajiem.

KĀ KĻŪT PAR AAA
BRĪVPRĀTĪGO?
 Jāiesūta
pieteikuma
anketa;
 Jāpiedalās
VPD
organizētajā
klātienes
intervijā;
 Jāapgūst divu dienu AAA
mācību programma, kas
tiek organizēta sadarbībā ar
Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF
projektu 9.1.2. Bijušo ieslodzīto
integrācija sabiedrībā un darba
tirgū”;
 Jānoslēdz līgums ar VPD.
Saskaņā ar Valsts probācijas
dienesta likumu par brīvprātīgo
var kļūt persona, kura:






Ja AAA ir nepieciešams,
koordinators piesaista
speciālistus kuru loma ir sniegt
brīvprātīgajiem profesionālu
atbalstu un padomu specifisku
jautājumu risināšanā!

Ir izteikusi vēlēšanos būt par
brīvprātīgā darba veicēju;
Ir sasniegusi 18 gadu vecumu un
pār
viņu
nav
nodibināta
aizgādnība;
Pprot valsts valodu;
Ir noslēgusi ar Valsts probācijas
dienestu līgumu par brīvprātīgo
darbu.
Nav svarīgi,
cik liela un varena kļūst valdība,
un cik dažādus pakalpojumus tā
sniedz,
tā nekad nespēs aizvietot
brīvprātīgos!
/Ronalds Reigans/

