Jaunieši no Lejasciema un Alūksnes piedalās
jauniešu apmaiņu projektā „YOUTH COOKING GREEN”.
Arī no bēdīgas pieredzes var mācīties...

Jūlija beigās uz Igauniju jauniešu apmaiņu projektā „Youth cooking green” devās
Lejasciema jauniešu centra pārstāves Zane, Signe, Evija, Ance, Barba un Elvīra (no Alūksnes).
Diemžēl projektu grūti nosaukt par veiksmīgu, jo organizācija bija ļoti bēdīga, Igaunijas
pārstāvji reizēm ne īpaši korekti, un arī pēc jauniešu centra vadītājas Ingas došanās uz
projekta vietu un personīgas sarunas ar projekta koordinatoru, nekas nemainījās.
Pieredze bēdīga, tas ir fakts. BET – kaut ko taču var mācīties arī no tās, vai ne? Tādēļ
šeit neliels komentāra par to, ko var iegūt tad, kad liekas, nekas labs tas nebūs.
1. Ja arī projekta organizatori ir „nekādi”, pastāv taču citi projekta dalībnieki! Arī
viņi gluži tāpat ir ieradušies, cerot uz lietderīgi un jauki pavadītu laiku, un arī viņi
tieši tāpat ir vīlušies. Bet – ja latvieši vēl ir priviliģētā situācijā, var iekāpt
autobusā un doties mājās, tad viņiem sava lidmašīna ir jāsagaida. KO TAS
NOZĪMĒ – dalībnieki veido projektu, un viņiem ir visas iespējas to veidot pēc
sava prāta! Visiem kopā. Un tad tās draudzības, kas veidojas, kopīgi pārvarot
grūtības, būs spēcīgas un var būt vērstas uz tālāku sadarbību.
2. Var iemācīties palūkoties pats uz sevi no malas, ja tikai „pietiek dūšas”. Kā mēs
rīkojamies tad, ja saskaramies ar grūtībām? Novēršamies? Žēlojam sevi?
Sūdzamies? Vai arī tomēr meklējam iespējas atrast sevī spēku, pozitīvo un dot to
citiem, kuriem taču tikpat bēdīgi klājas? Te nu jāatbild būs katram pašam sev...
3. Ja zinām, ka šis projekts ir slikts, varam saprast, kā NEVAJAG darīt. Mūsdienu
dzīvē taču ik pa laikam kaut kas ir jāorganizē, un gribas, lai tas, ko darām paši,
būtu labi un visiem patiktu. Līdz ar to šis dod iespēju apsēsties, salikt plusus un
mīnusus tam, kas notika šajā projektā, un – mācīties no tā, darot pašam.

Ar to droši vien ieguvumi nebeidzas. Skumji, protams, ka pieredze, pie tam daudziem
no dalībniekiem – pirmā, ir bēdīga. Vienmēr jau gribas, lai viss būtu labi, jauki un vērtīgi. To,
kas ir bijis, izmainīt nevaram, varam vienīgi izmainīt savu attieksmi pret to.
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* Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.

