
 
 
 

2018. gadā pašvaldības līdzfinansēto nevalstisko organizāciju īstenoto Sociālās 

iekļaušanas veicināšanas projektu rezultatīvie rādītāji 
 

Nr. 
p.k. 

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Piešķirtais 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1. 
Liepājas Neredzīgo biedrība (LNB) 44 800 

Projekta nosaukums: Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas! 
 
Projekta mērķis bija stiprināt ne tikai LNB biedrībā jau notiekošās aktivitātes, bet arī veicināt projektā plānoto aktivitāšu ilgtspēju. 
 
Projekta laikā: 

• tika nodrošinātas 6 subsidētās darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti 

• tika turpināta transporta pakalpojumu nodrošināšana 

• Starptautiskās Baltās spieķa dienas svētku pasākums (tika rīkota ielu akcija autovadītājiem, kā arī  atvērto durvju diena un 
rokdarbu izstāde biedrības telpās visas svētku nedēļas garumā) 

• „Dzīves skola” nodarbību cikls 

• Ekskursijas 

• ik otro mēnesi tiek izdoti vidēji 360 avīžu “Gaisma tumsā” eksemplāri 
 
Iesaistījušies vidēji 72 cilvēki (invalīdi, pensionāri, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, īpašā grupa cilvēki ar invaliditāti – 
bezdarbnieki). 
 
Biedrībā kopā biedru skaits gada laikā  sasniedzis līdz 761. 
 

2. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 7 000 

Projekta nosaukums: Celies un ej! 
 
Projekta īstenošanas laikā noorganizētas konsultācijas (arī individuālās), praktiskās nodarbības pamatprasmju apgūšanai, darba 
iemaņu apgūšanai, psiholoģiskais praktikums, jurista konsultācijas, sociālā darbinieka konsultācijas un atbalsts, lietderīga un 
jēgpilna brīvā laika organizēšana, automācība, nodarbības komunikācijā, veselības pamatos, kulinārijā.  



 
 
 

Nodarbību mērķgrupa ir bez pajumtes un darba esošas personas. Nodarbībās kopā piedalījās 30 cilvēki, nodarbības apmeklējot 
200 reizes. 
 
Projekta aktivitātes ir vērstas, ne tikai uz dzīves kvalitātes uzlabošanu sociāli nelabvēlīgām personām, bet arī uz pilnīgu viņu 
rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.  Pilns rehabilitācijas process ilgst ne mazāk, kā 4 gadus un arī turpmāk cilvēkam 
nepieciešams atbalsts. 
 

3. 
Liepājas Diakonijas centrs  5 000 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 
 
Projekta laikā tika realizētas 11 apmācību programmas - Kokapstrādes nodarbības, sveču un ziepju darbnīcu nodarbības, 
keramikas nodarbības, mozaīka veidošanas nodarbības, aušanas nodarbības, lietišķās mākslas rokdarbu nodarbības, zīmēšanas  
nodarbības, mākslas terapija (gleznošana) nodarbības, datorapmācības nodarbības, floristikas nodarbības, rotaļlietu izgatavošanas 
nodarbības. 
 
Kopā piedalījās 76 dalībnieki (cilvēki ar invaliditāti, daži pensionāri un daži piederīgie / asistenti). 
 
Iegūtās prasmes un iemaņas projekta dalībnieki varēs pielietot dažādu lietu izgatavošanai, sava brīvā laika dažādošanai, kā arī 
turpināt iesaistīties līdzīgās aktivitātēs, attīstot savas prasmes. Projekta aktivitātes nepieciešams turpināt, lai sasniegtos rezultātus 
noturētu un pilnveidotu. 
 

4. 
Biedrība “House of Hope” 14 000 

Projekta nosaukums: Sociālā efektivizācija 
 
Projektā realizēts sociālo pasākumu kopums, kas ietver 12 aktivitātes:  

• Sociālo prasmju attīstību veicinošas nodarbības,  

• Patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanas nodarbības,  

• Pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju attīstību veicinošas nodarbības,  

• Citu prasmju attīstību veicinošas nodarbības,  

• Mākslas spēju attīstīšanas nodarbības,  

• Mākslinieciskās  pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības,  

• Profilaktisks atbalsts riska situāciju mazināšanai,  

• Atbalsta un pašizziņas nodarbības,  



 
 
 

• Atbalsts  pašaprūpē - Psihologa konsultācijas,  

• Sociālā darbinieka konsultācijas,  

• Jurista konsultācijas.  
 
Aktivitāšu ietvaros novadītas dažāda veida nodarbības (rokdarbi; šūšana; pērļošana; kulinārija; veselīga uztura un ēdiena 
pagatavošana; galda klāšana; mājturības darbi; angļu valodas apguve; zīmēšanas un mākslas terapija; mūzika un ģitārspēle; 
atbalsts un pašizziņa, utml.), veikts profilaktiskais darbs ar personām no nelabvēlīgām ģimenēm un/vai vides, kā arī sniegtas 
speciālistu (psihologa, sociālā darbinieka un jurista) individuālas konsultācijas. 
 
Projekta aktivitātes jāturpina nākotnē, lai personas varētu apgūt nepieciešamās sociālās normas, darbības, spējas un garīgās 
vērtības, kā arī spēt atrast savu vietu sabiedrībā. 
 
Kopumā 8 mēnešu laikā labprātīgi aktivitāšu dalībnieku reģistrācijas žurnālos reģistrējās 754 dalībnieki, t.i., ikmēnesi vidēji 80 
dalībnieki. 
 

4. 
Biedrība “Dižvanagi” 9 200 

Projekta nosaukums: Mazām rokām pieskarties lielai pasaulei 
 
Projektā īstenotas 3 aktivitātes, katra 45 reizes - Rotaļu-kustību nodarbības mērķa grupai, Ergoterapijas nodarbības mērķa 
grupai, Radošo prasmju attīstības nodarbības mērķa grupai. 
 
Projekta ietvaros realizētā nodarbību koncepcija ļāva piedāvāt mērķa grupai brīvā laika aktivitātes apvienojumā ar psihosociālās 
rehabilitācijas elementiem, kā arī darbošanos grupā kopā ar citiem bērniem kombinācijā ar individuālu darbu pie konkrēta 
speciālista – šajā gadījumā - ergoterapeita. 
 
Projektā piedalījās mērķgrupas 20 bērni ar invaliditāti. Integrācijas veicināšanai nodarbībās regulāri piedalījās arī bērnu brāļi un 
māsas, kā arī citi bērni, kuriem invaliditāte nav noteikta. 
 

Kopā: 80 0000 

 


