
 
 
 

2019. 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 45 000 

Projekta nosaukums: Tava lielā iespēja būt iesaistītam, piederīgam, noderīgam 
 
Pateicoties projekta finansējumam turpināta aktīva LNB Dienas centra darbība ar dažāda veida nodarbībām,  nodrošinātas 7 
subsidētās darba vietas, transporta pakalpojumi, rīkota Starptautiskās Baltās spieķa diena, ar izstādi, atvērto durvju dienām biedrībā 
un ielu akciju autovadītājiem. Pirmo reizi rīkots sadraudzības pasākums “Draugs, nāc draudzēsimies!” cilvēkiem ar invaliditāti un 
senioriem, turpināts sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību cikls ar iknedēļas nodarbībām nelielās saskarsmes grupās 
un izbraukuma ekskursijām. Ilggadējais izdevums “Gaisma Tumsā” projekta ietvaros papildināts ar pielikumu, kā arī nodrošināta 
minētā projekta publicitāte un notikusi sabiedrības informētība par notiekošajām aktivitātēm biedrībā. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 803 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. 7 invalīdi bezdarbnieki, 175 pulciņu dalībnieki 
un citi pasākumu apmeklētāji. 
 

2. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 8 500 

Projekta nosaukums: Celies un ej 
 
Projekts tika realizēts to cilvēku resocilizācijai, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot. Projekta 
laikā notika nodarbības, kuras sagatavoja projekta dalībniekus fiziski, psiholoģiski, informatīvi un profesionāli lai sāktu jaunu dzīvi. 
Personīgo rehabilitācijas plānu dalībnieki sastādīja ar mūsu sociālā darbinieka līdzdalību un kontroli. Garīgās sarunas palīdzēja 
dalībniekiem atrast savu ceļu garīgajā pasaulē, iegūt uzticamus draugus un jaunu paziņu loku.  
 
Projekta laikā tika nodrošināta zupas virtuves darbība. Katru dienu siltu ēdienu varēja saņemt līdz 500 cilvēki. 
 
Projekts tika realizēts sadarbojoties ar pilsētas sociālo dienestu, probācijas dienestu un NVA. 
 



 
 
 

Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 66 ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar dažādām atkarībām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas 
personas. Zupas virtuves pakalpojumus izmantoja apmēram 1000 cilvēku. 
 

3. 
Liepājas Diakonijas centrs  4 500 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2019 
 
Projekta laikā tika realizētas 12 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; Ārstnieciskā vingrošana.  
 
Projekta mērķis bija mazināt sociālo atstumtību dažādu riska grupu cilvēkiem, liekot uzsvaru uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
Liepājā, organizējot apmācību, amata prasmju apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Piesaistot Liepājas Universitātes, 
Mākslas skolas u.c. kvalificētus pasniedzējus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika dota iespēja saņemt labas apmācības un apgūt 
dažādas prasmes. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 78 cilvēki ar invaliditāti, daži pensionāri un daži piederīgie un asistenti. Projektā piedalījās arī 
vairāki cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos. 
 

4. 
Biedrība “House of Hope” 12 000 

Projekta nosaukums: Sociālā efektivizācija 
 
Projektā realizēts sociālo pasākumu kopums, kas ietvēra 9 aktivitātes:  

• “Radošuma un mākslas spēju attīstība”, 

• “Pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju attīstība”,  

• “Valodas prasmju attīstība”,  

• “Mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstība”,  

• “Profilaktisks atbalsts riska situāciju mazināšanai”,  

• “Sociālā darbinieka atbalsts pašaprūpē”,  

• “Atbalsts pašizziņā”,  

• “Psiholoģisks un psihosociāls atbalsts pašaprūpē”,  

• “Atbalsts sociālās atbildības veicināšanai un motivēšanai”. 



 
 
 

Aktivitāšu ietvaros novadītas dažāda veida nodarbības, kā arī veikts profilakses un preventīvais darbs un sniegtas speciālistu 
individuālās un grupu konsultācijas. 
 
Projekta aktivitātēs piedalījās dažādu sociālo slāņu Liepājas iedzīvotāji, kuru lielākā daļa bija sociālās atstumtības riskam pakļautās 
personas (trūcīgas personas; maznodrošinātas personas; personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām 
zināšanām un prasmēm; personas, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības vai pastāv socializācijas trūkums; viena vecāka 
ģimenes, daudzbērnu ģimenes, ģimenes ar zemām pamatprasmēm; bērni līdz 7 gadu vecumam; pusaudži un jaunieši vecumā no 
13 līdz 24 gadiem. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – aptuveni 70 cilvēki 
 

Kopā: 80 000 

 


