
 
 
 

Nevalstisko organizāciju 2019. gada  

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas 

konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanas rezultāti 
 

Nr. 
p.k. 

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Iegūto punktu 
skaits 

Piešķirtais 
līdzfinansējums  

1.  
Biedrība House of Hope 75 12 000 EUR 

Projekta nosaukums: “Sociālā efektivizācija” 
 
Projekta mērķis: celt trūcīgo, sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību; veidot sociāli atbildīgus liepājniekus; sekmēt 
sabiedrības izglītošanu par tai nozīmīgiem jautājumiem sociālajā jomā; risināt sabiedrībai svarīgas sociālās problēmas, kas radītu 
ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi. Uzdevumi: realizēt sociālo pasākumu kopumu, kas paaugstinās mērķu grupas pārstāvju sociālās 
prasmes, attīstīs viņu patstāvīgās funkcionēšanas, pašaprūpes un valodas prasmes, kā arī veicinās šo personu radošuma, mākslas, 
mākslinieciskās pašdarbības un pašizziņas spējas un kopumā veidos sociāli atbildīgu un izglītotu sabiedrību Liepājā. 
Līdzfinansējuma pamatojums: sociālo problēmu risināšanai, mērķu grupas socializācijas procesa sekmēšanai, sociālās atstumtības 
riska mazināšanai, sociāli atbildīgas un izglītotas sabiedrības izveides veicināšanai. Aktivitātēs plānots iesaistīt 80 patstāvīgus 
dalībniekus, bet kopumā maksimāli var piedalīties līdz 250 personām. 
 

2.  Liepājas Diakonija centrs  73 4 500 EUR 

Projekta nosaukums: “Talantu darbnīca 2019” 
 
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. 



 
 
 

Projekta sagaidāmais rezultāts: Pēc projekta beigām mērķa grupas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Liepājas Diakonijas centru, 
kā arī saņemt konsultācijas dažādu izstrādājumu veidošanā. Būs iespēja arī turpmāk piedalīties Liepājas Diakonijas centra 
Dienas centra darbā. Iegūtās prasmes un iemaņas kalpos par pamatu, lai nākotnē iesaistītajiem mērķa grupas dalībniekiem dotu 
iespēju kļūt par pašnodarbinātajiem, veidojot dažādus darbus un realizējot tos, piemēram, Liepājas Diakonijas centra izveidotajā 
Domino tirdziņā. 
 

3.  
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 80 8 500 EUR 

Projekta nosaukums: “Celies un ej” 
 
Projekts ir mērķēts to cilvēku resocilizācijai, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot. Mēs 
uzstādām sev kā mērķi, ne tikai uz laiku uzlabot viņu dzīves kvalitāti, bet palīdzēt atkal kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības 
locekļiem, formulēt savu pilsoņa pozīciju un atbildību. Tam ir paredzētas programmas, kuras sagatavo projekta dalībniekus fiziski, 
psiholoģiski, informatīvi un profesionāli lai sāktu jaunu dzīvi. Projekta programmas izveidos jaunu domāšanas veidu, jaunu 
uzvedības modeli un attīstīs radošās spējas dalībniekos. Personīgo rehabilitācijas plānu dalībnieki sastāda ar mūsu sociālā 
darbinieka līdzdalību un kontroli. Projekta uzdevums ir veicināt projekta dalībnieku pašvērtējuma celšanos, sekmēt psiholoģisku 
veselību, uzlabot psiholoģisko klimatu ģimenēs, atvieglot adaptāciju kolektīvā. 
 

4.  
Liepājas Neredzīgo biedrība 88 45 000 EUR 

Projekta nosaukums: “Tava lielā iespēja būt iesaistītam, piederīgam, noderīgam” 
 
Projekts stiprinās LNB jau notiekošo un no jauna plānoto aktivitāšu ilgtspēju. Turpināsim Dienas centra darbību, subsidēto darba 
vietu un transporta pakalpojumu nodrošināšanu, Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākumu kopas organizēšanu nedēļas 
garumā - ielu akciju autovadītājiem, rokdarbu izstādi, atvērto durvju dienas. Attīstīsim sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” 
nodarbību ciklu, kur papildus jau līdzšinējām aktivitātēm, izbraukuma ekskursijām un Liepājas jaunuzcelto objektu apskatei, esam 
plānojuši uzsākt nodarbības nelielās saskarsmes grupās, kuru laikā tiks apspriestas aktuālas tēmas. Turpināsim izdevuma 
“Gaisma Tumsā” izdošanu, tā saturu papildinot ar pielikumiem, iekļaujot tajos informāciju par dažādām tēmām. Organizēsim arī 
vairākus sadraudzības pasākumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tiks vērsti uz šo cilvēku saliedētības un 
piederības sajūtas biedrībai veicināšanu. 
 

KOPĀ: 70 000 EUR 

 


