
 
 
 

Nevalstisko organizāciju 2020. 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. 
Liepājas Neredzīgo biedrība 98 67 500 

Projekta nosaukums: Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā 
 
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 organizēšanu - ielu akciju autovadītājiem, 
rokdarbu izstādi, atvērto durvju dienas. Attīstīsim sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību ciklu ar dažādu iestāžu un 
organizāciju apmeklējumu pilsētā, kuri sniedz pakalpojumus arī cilvēkiem ar invaliditāti. Iespēju robežās organizēsim izbraukuma 
ekskursijas uz Kurzemes pusē interesantākām vietām un apskates objektiem. Vidēji divas reizes mēnesī nāksim kopā nelielās 
saskarsmes grupās, lai pārrunātu tā brīža aktuālāko tēmu vai arī tiksimies ar kādu biedrībā uzaicinātu viesi. Turpināsim izdevuma 
“Gaisma Tumsā” izdošanu ar šīgada rubriku – cilvēku ar redzes traucējumiem sasniegumi Latvijā un pasaulē. No iepriekšējā gada 
pārņemot labo praksi, turpināsim organizēt sadraudzības pasākumu “Draugs – nāc draudzēsimies!”. Esam paredzējuši attīstīt 
semināru ciklu par emocionālo inteliģenci, konsultācijas Universālā Dizaina jomā, ekskursijas biedrībā skolēniem un dažādu 
iestāžu un organizāciju pārstāvjiem.  
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 150 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un 13 invalīdi bezdarbnieki. 
 

2. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 98 11 000 

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. Garīgās pamācības palīdzēs dalībniekiem atrast savu ceļu garīgajā pasaulē, iegūt uzticamus 
draugus un jaunu paziņu loku. Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar pilsētas sociālo dienestu, probācijas dienestu un NVA. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 60 - 80 ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar dažādām atkarībām, un no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotas personas. 

3. Liepājas Diakonija centrs  81 6 000 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2020 
 
Projektā risināmā problēma: Daudziem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savas invaliditātes dēļ ir zems pašnovērtējums. 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: Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā, 
organizējot apmācības, amata prasmju apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Caur dažāda veida nodarbībām cilvēki ar 
invaliditāti varēs stiprināt savu pašapziņu, iegūt jaunus draugus un iemācīties prasmes, kas tiem palīdzēs attīstīt savas spējas un 
kas var būt noderīgas ikdienā. 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 – lai paplašinātu savu redzesloku, papildinātu zināšanas, 
bagātinātu iekšējo pasauli un atrastu savām vajadzībām un interesēm piemērotus hobijus un vaļaspriekus, tādējādi uzlabojot 
dzīves kvalitāti. Nodarbības palīdzēs arī atgūt dažādas prasmes, kas ir nepieciešamas, lai varētu iesaistīties darba tirgū. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 80 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistenti. 
 

4. 
Biedrība “Dižvanagi” 73 15 500 

Projekta nosaukums: ROTAĻLAIKS 2020! 
 
Projekta tiešais mērķis: organizēt socializējošu nodarbību programmu 16 bērniem ar invaliditāti Liepājā, iesaistot arī bērnu 
ģimenes (likumiskos pārstāvjus). Projekta “ROTAĻLAIKS 2020!” nodarbību programmu veidos Montesori un radošās nodarbības, 
kā arī Floortime un kustību-rotaļu grupa. Projekta nodarbības no regulāri pieejamiem pakalpojumiem atšķirsies ar mazāk formālu 
pieeju. Nodarbības tiks organizētas gan mazās grupās, gan kopā ar vecākiem, tās tiks papildinātas ar rotaļu elementiem, lai 
bērniem process mazāk asociētos ar ikdienišķu nodarbību apmeklējumu. Projekta gaitā tiks uzlabota arī pakalpojumu 
materiāltehniskā bāze, lai bērniem varētu piedāvāt uzlabotu nodarbību saturu. Nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 16 bērni ar invaliditāti. 
 

KOPĀ: 100 000 EUR 

 


