Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem
2018.gada 9.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums “#ievēroAWARD”,
kura mērķis bija iepazīstināt darba devējus ar The Duke of Edinburgh’s International
Award un aicināt viņus darbinieku atlases procesā īpašu vērību pievērst tiem kandidātiem,
kuru CV ir norādīts apbalvojuma saņemšanas fakts.

Pasākuma dalībnieku kopfoto. Fotogrāfe Evija Trifanova, LETA.
Savas Latvijas vizītes ietvaros Veseksas grāfs princis Edvards veltīja laiku, lai kopā ar Award
Latvia pārstāvjiem - apbalvojuma nacionālo patronesi Dr.Vairu Vīķi-Freibergu, Valsts
izglītības satura centra atbildīgajām personām un bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma
ieguvējiem – vēstītu, kā individuālās Award programmas pildīšana palīdz jauniešiem
sagatavoties gan patstāvīgai dzīvei, gan darbam.
“Tie, kas meklē darbiniekus, kuri ir atbildīgi, godīgi, entuziastiski un ambiciozi, starp šiem
jaunajiem cilvēkiem atradīs spožus kandidātus jebkurai pozīcijai,” uzrunā klātesošajiem teica
programmas patronese Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa arī norādīja, ka, tiecoties kļūt par labākiem
cilvēkiem, šie jaunieši reizē kļūst par labākiem pilsoņiem un darba ņēmējiem.
Ar savu pieredzes stāstu dalījās visu trīs līmeņu apbalvojumu ieguvēja Dārta Ošeniece. Savā
runā viņa atklāja: “Mans un citu apbalvojumu ieguvēju stāsts par to, kā dalība programmā
Award ir palīdzējusi atrast “aicinājumu”, izvēlēties karjeru un veidot ieradumu nepārtraukti
veltīt laiku pašattīstībai, ir diezgan līdzīgs. Kas gan cits varētu būt sagaidāms, ja ir tik pozitīva
vide, kurā tu esi uzmanības centrā, kurā tevi iedrošina pieņemt lēmumus - ko, kā, kad, kur, ar
ko un kādēļ kaut ko darīt. Tādēļ ir vienkāršāk izdibināt, kas tu esi, un attiecīgi izmantot un
pareizi likt lietā savu potenciālu.”

Lielbritānijas Tirdzniecības kameras valdes loceklis Saimons Bodijs (Simon Boddy) mudināja
klātesošos darba devējus investēt Latvijas jaunatnē ar šīs visā pasaulē pieejamās
apbalvojuma programmas palīdzību, kā arī veicināt Award atpazīstamību, tādējādi panākot
multiplicējošu efektu: “Sākumā jūsu ietekme un ieguldījums dos iespēju apmācīt vairāk
entuziastisku Award vadītāju visā Latvijā, tādējādi nodrošinot to, ka arvien vairāk jauniešiem
ir iespēja iegūt šo starptautisko apbalvojumu. Šie jaunieši gūs pieredzi un pilnveidos tās
iezīmes, kuras novērtē Latvijas darba devēji, – līderību, komandas darbu, komunikāciju,
pārliecību, motivāciju un prasmi mācīties. Un drīz personāla nodaļas labprāt saskatīs ierakstu
"pabeidzu Award programmu ", kas arvien biežāk tiks uzrādīts CV.”
Veseksas grāfs princis Edvards, kurš iepriekš Latvijā viesojās 2016. gadā un ar zelta līmeņa
The Duke of Edinburgh’s International Award apbalvoja 12 Latvijas jauniešus, bija gandarīts,
uzzinot, ka Award Latvia turpina augt. Viņš mudināja apbalvojumu ieguvējus ikdienā lepoties
ar saviem sasniegumiem, saņemto godalgu nēsājot ne tikai īpašos gadījumos, bet arī ikdienā,
tādā veidā pievēršot uzmanību un rosinot citus, tajā skaitā arī darba devējus, uz sarunu par
Award.
Award Latvia visiem pasākuma dalībniekiem dāvināja simbolisku dāvanu – palielināmo stiklu,
kas turpmāk darba devējiem var noderēt, lai kandidātu CV un rekomendācijas vēstulēs
saskatītu ierakstu par apbalvojuma saņemšanu.
Kopš apbalvojuma izveidošanas 1956. gadā Lielbritānijā, 130 pasaules valstīs savas
individuālās programmas izveidojuši un veiksmīgi pabeiguši miljoniem jauniešu. Iespēja
pretendēt uz šī starptautiskā apbalvojuma saņemšanu Latvijā dzīvojošiem jauniešiem tiek
sniegta no 2006. gada.
Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra licencētās skolas, jauniešu centri,
pašvaldību struktūrvienības un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 gadiem),
kurš vēlas iegūt Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, ir jāizveido individuāla
izaugsmes programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība,
prasmes un piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir
jāizstrādā un jārealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko
apbalvojumu īpašā apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos
mērķus.
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