
 
 
 

2020. 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 67 500 

 
Projekta nosaukums: Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā 
 
Tika nodrošināta  Dienas centra darbība,  13 subsidētās darba vietas.  
 
Notikuši 3 sadraudzības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. Organizētas saskarsmes nodarbības, 4 emocionālās 
inteliģences semināri, 6 ekskursijas biedrībā, 10 ekskursijas Ziemupē. 15.oktobrī noticis  svētku pasākums ar izstādi,  atvērto durvju 
dienu un ielu akciju. Izdevums "Gaisma Tumsā" papildināts ar pielikumu.  
 
Aktivitātes veidojušās jau no realizētajiem projektiem, un ir kā iepriekšējo projektu darbības tālākā attīstība vai radošs turpinājums. 
Tās radītas, vadoties no cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un pieprasījuma, tiek realizētas un attīstītas, piesaistot papildus resursus.  
 
Projektā iesaistīti  motivēti darbinieki, kuri gatavi turpināt iesākto sadarbību piesaistot finansējumu arī jaunām idejām. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 526 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un 13 invalīdi bezdarbnieki. 
 

2. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 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. 
 



 
 
 

Projekta laikā notika nodarbības kuras, 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 300 cilvēki. 
 
Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar pilsētas sociālo dienestu, probācijas dienestu un NVA. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 63 ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar dažādām atkarībām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotas 
personas. 
 

3. 
Liepājas Diakonijas centrs  6 000 

 
Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2020 
 
Projekta laikā tika realizētas 11 apmācību programmas.  Ārkārtas stāvokļa laikā bija jāpārtrauc aktivitātes, tomēr projekta īstenošanā 
bija iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas un realizēt ieplānotās nodarbības.  
 
Daudziem nodarbības bija svarīgs notikums nedēļas norisē, kā arī iespēja satikties ar citiem cilvēkiem un saturīgi pavadīt savu 
brīvo laiku. Daži no tiem, kas jau ilglaicīgāk iesaistās Liepājas Diakonijas centra aktivitātēs, pa šo laiku ir manāmi pilnveidojuši 
iemaņas un spēj konsultēt citus jaunākus dalībniekus un arī patstāvīgi darboties bez pasniedzēja klātbūtnes.  
 
Piesaistot Liepājas Universitātes u.c. pasniedzējus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bija iespēja apgūt daudzveidīgas prasmes. 
Pasniedzēji saskatīja dalībnieku dažādās dotības un spēja individuāli pielāgot apmācības.  
 
Bibliotēkā "Libris" 01.12.2020.–31.01.2021. apskatāma gleznu izstāde, ko organizēja pasniedzēja un Liepājas Universitātes 
profesore Inta Klāsone un mākslinieks Aldis Kļaviņš 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 73 cilvēki ar invaliditāti, daži pensionāri un daži piederīgie un asistenti. Projektā piedalījās arī 
vairāki cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos. 
 
 
 
 



 
 
 

4. 
Biedrība “Dižvanagi” 14 827,75 

 
Projekta nosaukums: ROTAĻLAIKS 2020! 
 
“ROTAĻLAIKS! 2020” deva iespēju 12 bērniem ar invaliditāti katru nedēļu piedalīties nodarbībās, kas tika kombinētas tā, lai ikdienas 
rehabilitācijai piešķirtu neformālu atmosfēru, tādējādi bērnus vēl vairāk iesaistot un motivējot.  
 
Ar bērniem strādāja gan Montesori, gan mākslas pedagogs, kā arī fizioterapeits un Floortime metodikas speciālists, tādējādi 
nodrošinot bērniem saistošu nodarbību dažādību. Reizi nedēļā bērni darbojās gan nelielās grupiņās, gan pa vienam, kas deva 
iespēju gan satikties un draudzēties, gan koncentrēties arī darbam individuāli.  
 
Projekta laikā bērni mākslas nodarbībās varēja izgatavot visdažādākās dāvanas saviem vistuvākajiem, bet, tuvojoties projekta 
noslēgumam – arī apsveikumu kartītes un sveces, ar ko bagātināt svētku noskaņu savās mājās. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 12 bērni ar invaliditāti. 
 

Kopā: 99327,75 

 


