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Piešķirtais 
līdzfinansējums  

1.  
Biedrība Karostas Kids 77 14 000 EUR 

Projekta nosaukums: “Sociālā efektivizācija” 
Projekts paredz, ka biedrības „Karosta Kids” struktūrvienības „Karostas Kids Sociālā atbalsts centrs” speciālisti sniegs trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu pārstāvjiem (trūcīgas un maznodrošinātas personas; bērni; jaunieši; personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām 
zināšanām un prasmēm; daudzbērnu un viena vecāka ģimenes (tai skaitā vientuļas un jaunās māmiņas)) sociālos pakalpojumus, realizējot sociālo 
pasākumu kopumu, kas tostarp veicinātu veidot sociāli atbildīgus liepājniekus. Projekta ietvaros sniegtie sociālie pakalpojumi mērķu grupai nodrošina 
sociālo prasmju, patstāvīgās funkcionēšanas spēju un pašaprūpes attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas un 
mākslinieciskās pašdarbības nodarbības, kā arī sniedz dažāda veida atbalstu. Projekts paredz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu 
dzīves līmeņa un labklājības sekmēšanu, pilsoniskās sabiedrības izglītošanu un informācijas sniegšanu par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem 
sociālajā jomā. Projekta īstenošana efektivizē socializācijas procesu, mazina sociālās atstumtības risku un paplašina sabiedrības zinības sociālā jomā, 
kā arī sniedz sociālo un psiholoģisko atbalstu mazaizsargātām personām. Projekts ir sociāli iekļaujošs projekts, ar kuru tiek risinātas sabiedrībai svarīgas 
sociālās problēmas, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Nodrošinot mērķa grupas pārstāvjiem iespējas uzturēt un attīstīt sociālās prasmes, viņu 
vērtības tiek vairāk orientētas uz sociālo atbildību, kura saistīta ar virkni sociālām prasmēm kā sociālā kompetence, kas savukārt kā attīstības mērķu 
kopums aptver jau personas spēju uzņemties atbildību, atzīt draudzības vērtību, sociālo mijiedarbību, morālās vērtības, saskarsmes kultūru un citus 
faktorus, kas parādās iedzīvotāju mijietekmē. 
 

2.  
Biedrība “Dižvanagi” 58 9 200 EUR 

Projekta nosaukums: “Mazām rokām pieskarties lielai pasaulei” 
Projekta “Mazām rokām pieskarties lielai pasaulei” gaitā 30 bērniem ar invaliditāti divreiz nedēļā tiks piedāvātas brīvā laika pavadīšanas nodarbības, 
kas vienlaikus ir vērstas uz bērnu funkcionālo spēju attīstīšanu ilgtermiņā. 
Projekta vispārējais mērķis: veicināt sociālās iekļaušanas procesu bērniem ar invaliditāti Liepājā. 
Projekta tiešais mērķis: īstenot attīstošu nodarbību programmu bērniem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām). Lai dažādotu bērnu pieredzi un 
ikdienu, projektā ir iekļautas gan rotaļu-kustību nodarbības ar speciāli apmācītiem suņiem, gan arī ergoterapijas un radošo prasmju attīstības 
nodarbības. 
Projekta norises laiks: 01.03.2018. līdz 31.10.2018. 
Projekta mērķauditorija: 30 bērni ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām), kuri ir biedrības “Dižvanagi” redzeslokā. 
Projekta norises vieta: sociālās rehabilitācijas institūcija „Baltijas Rehabilitācijas centrs” K.Barona ielā 14, Liepājā. 
 
 



3.  Liepājas Diakonija centrs  75 5 000 EUR 

Projekta nosaukums: “Talantu darbnīca” 
Projektā risināmā problēma:  Daudziem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savas invaliditātes dēļ ir zems pašnovērtējums un bailes iet sabiedrībā. Lai 
varētu piedalīties dažādās aktivitātēs sabiedriskā un kultūras dzīvē, tiem ir jāpārvar ne tikai ārēji šķēršļi, bet arī sava nedrošība un mazvērtības sajūta. 
Papildus grūtības sagādā zemie ienākumi. Tādējādi daudzi cilvēki ar invaliditāti nespēj iekļauties sabiedrībā un pārvarēt savu izolāciju. 
Mērķis un mērķauditorija: veicināt integrāciju sabiedrībā cilvēkiem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem un mazināt sociālo diskrimināciju, 
piedāvājot savas telpas un resursus šo cilvēku dienas centram. Nodarbību mērķis ir būt kā atbalsts grupām, kur tiekas cilvēki ar līdzīgām problēmām 
sev drošā vidē, kur nav jābaidās no aizspriedumiem. Tāpat dalībniekiem būs iespēja tikties un komunicēt ar LDC darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kā 
arī apmeklētājiem, kas veicinās dalībnieku sociālās pieņemtības apziņu un integrāciju vietējā sabiedrībā. 
Priekšdarbi: tika apzināti iespējamie dalībnieki, noskaidrotas ar viņu pārvietošanos saistītās problēmas, lai palīdzētu risināt transporta  un vides 
pieejamības jautājumus – nokļūšanu  no dzīvesvietas līdz dienas centram un atpakaļ, kā arī pavadoņu-asistentu palīdzības iespējas, nepieciešamības 
gadījumā iesaistot brīvprātīgos. LDC tiek likts uzsvars arī uz brīvprātīgo darbu, kas ir svarīgs sociālās līdzdalības aspekts. Tika apzināti kompetenti 
nodarbību pasniedzēji, iesaistot arī Liepājas Universitātes mācībspēkus. LDC telpas sagatavotas cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem uzņemšanai – 
lifta pacēlājs, speciāli aprīkota tualete, iespēja brīvi pārvietoties no telpas uz telpu. LDC rīcībā ir īpaši aprīkots mikroautobuss, lai pārvadātu cilvēkus ar 
kustību traucējumiem. 
Projekta sagaidāmais rezultāts: cilvēkiem būs iespēja satikties un mērķtiecīgi, organizēti, pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādās LDC piedāvātajās 
nodarbībās. Tajās pieredzējušu pedagogu vadībā būs iespēja apgūt jaunas praktiskās prasmes un iemaņas, kas būs noderīgas arī ilgtermiņā – 
mūžizglītības jomā, lai paplašinātu savu redzesloku, papildinātu zināšanas, bagātinātu iekšējo pasauli un atrastu savām vajadzībām un interesēm 
piemērotus hobijus un vaļaspriekus, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti. Ja nepieciešams, tiks izveidotas atsevišķas grupas cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, lai viņi varētu saņemt sev piemērotas apmācības. Līdz ar to pasniedzējs meklēs iespēju nodrošināt dalībniekiem atbilstošu 
pieeju, darba tempu un prasības atbilstoši katra spējām. 
 

4.  
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 81 7 000 EUR 

Projekta nosaukums: “Celies un ej” 
Galvenā problēma, ko risina šis projekts: aizvien vairāk tādu cilvēku, kas finansiālo, sociālo vai citu apstākļu dēļ ir atrauti no ierastās dzīves, kā dēļ sāk 
degradēt un zaudēt spēju dzīvot sabiedrībā. 
Projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuri ir cietuši no dažādām krīzes situācijām, to izraisītajām sociāli degradējošām sekām un ilgstošo bezdarbu, 
atgriezties darba tirgū, uzlabot dzīves kvalitāti un integrēties sabiedrībā 
Projekta uzdevumi: 

1. Sekmēt projekta dalībnieku zināšanas līmeņa celšanu jautājumos par individuālās uzņēmējdarbības principiem un iespējām, tās organizāciju 
un vadību; 

2. Dot iespēju projekta dalībniekiem iegūt papildus iemaņas un zināšanas tādos saimnieciskās darbības virzienos kā šūšana, adīšana, suvenīru 
izgatavošana un roku darbi, vienkāršie remonta darbi; 

3. Iemācīt profesionālās telpu kopšanas noteikumus un iemaņas; 

4. Informēt par sociālās palīdzības iegūšanās iespējām; 

5. Visādi veicināt darba meklēšanu, sekmēt nodarbinātību ; 

6. Sekmēt projekta dalībnieku zināšanas līmeņa celšanu jautājumos par dažādu dokumentu noformēšanu, personas datu aizsardzību, darba 
ņēmēju tiesībām, nodokļiem ;  

Veicināt projekta dalībnieku pašvērtējuma celšanos, sekmēt psiholoģisku veselību, uzlabot psiholoģisko klimatu ģimenēs, atvieglināt adaptāciju 
kolektīvā 
 



5.  
Liepājas Neredzīgo biedrība 83 44 800 EUR 

Projekta nosaukums: “Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!” 
Projekta būtība ir stiprināt Liepājas Neredzīgo biedrībā jau notiekošo un šajā projektā plānoto aktivitāšu ilgtspēju. Tas plānots kā jau izveidojušos 
daudzveidīgu aktivitāšu tradīciju turpinājums un nostiprināšana, vienlaikus realizējot arī novitātes. Tā būs aktīva Dienas centra darbība, subsidēto 
darba vietu nodrošināšana, kas dos iespēju  pašiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri tiks pieņemti biedrībā uz subsidētām darba vietām, vadīt nodarbības 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cita veida invaliditāti. Turpināsim transporta pakalpojumu nodrošināšanu, Starptautiskās Baltās spieķa dienas 20 
gadskārtas pasākuma organizēšanu, ar ielu akciju, atvērto durvju dienām un rokdarbu izstādi biedrības telpās. Turpināsim sociālās iekļaušanas kursu 
„Dzīves skola” nodarbību ciklu, kur papildus jau līdzšinējām aktivitātēm, informatīvi izglītojošiem pasākumiem un izbraukuma ekskursijām, esam 
plānojuši Liepājas kultūras un sporta iestāžu apmeklējumus, tādējādi rosinot neredzīgus, vājredzīgus cilvēkus un  cilvēkus ar cita veida invaliditāti 
dzīvot pilnvērtīgi, apzinoties sevi kā aktīvus  sabiedrības locekļus.  Pateicoties komunikācijas un informācijas pieejamības speciālistei, varēsim turpināt 
izdevuma “Gaisma Tumsā” izdošanu, papildinot to ar jaunu rubriku - “Mana biedrība”, kurā rakstīsim par to, ko katram nozīmē būt piederīgam 
biedrībai.  Šī projekta ietvaros turpināsim veidot sociāli atbildīgu sabiedrību, kurā cilvēki ar invaliditāti tiek uztverti kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. 
 

 


