
 
 
 

Nevalstisko organizāciju 2022. gada  

Sociālās iekļaušanas veicināšanas konkursā līdzfinansēto projektu 

rezultatīvie rādītāji 
 

Nr. 
p.k. 

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Piešķirtais 
līdzfinansējums  

1. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 11 000 

Projekta nosaukums: Celies un ej 
 
Projekta mērķis ir to cilvēku resocilizācijai, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot. Mēs 
strādājam tā, lai, ne tikai uz laiku uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, bet palīdzētu atkal kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, 
formulēt savu pilsoņa pozīciju un atbildību. Tam tika īstenotas programmas, kuras dalībniekus sagatavo fiziski, psiholoģiski, 
informatīvi un profesionāli lai sāktu jaunu dzīvi. Projekta programmas veicina jaunu domāšanas veidu. 
Projekta dalībnieki apgūst jaunas profesionālas iemaņas un zināšanas, kas ļauj viņiem patstāvīgi uzsākt un vadīt individuālo 
uzņēmējdarbību (dokumentu noformēšana un menedžments) un organizēt sadzīvi. Projekta rezultātā tika paaugstināta dalībnieku 
radošā un sociālā aktivitāte un celts dalībnieku pašvērtējums. Projekta laikā tika savākti metodiskie un uzskatāmie materiāli. 
Vienreiz kļuvis par mūsu klientu, cilvēks par to paliek ilgi, pat ja pamet mūsu centru. Visas rehabilitācijas programmas turpina 
darboties uz brīvprātības principa. 
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – Fonda Agape klienti - 39 cilv. Probācijas klienti - 19 cilv.  
 

2. 
Liepājas Neredzīgo biedrība 79 000 

Projekta nosaukums: Katru dienu darīsim to, kas labs un noderīgs cilvēkiem 
 
Nodrošināta Dienas centra nepārtraukta darbība ar dažāda veida aktivitātēm - subsidētās darba vietas, transporta pakalpojumi, 
sadraudzības pasākumi, sociālā iekļaušanas kursa „Dzīves skola” aktivitātes, akcija “Palīdzēsim cits citam”, emocionālās 
inteliģences semināri, individuālas konsultācijas UD jomā, ekskursijas uz Ziemupi un biedrībā, saliedētības pasākums 
darbiniekiem un brīvprātīgajiem., izdevuma “Gaisma Tumsā” pielikumi un video intervijas ar nodarbību vadītājiem. Veidota 
publicitāte. 
 



 
 
 

 
Nodrošināta  Dienas centra darbība, 14 subsidētās darba vietas. 4 sadraudzības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem, 
 saskarsmes nodarbības, 4 emocionālās inteliģences semināri, 26 ekskursijas biedrībā, 19 ekskursijas Ziemupē. 4 Izdevuma 
"Gaisma Tumsā" pielikumi. 5 Video filmēšana, 1 pieredzes apmaiņas brauciens, Lieldienu pasākums, 45 konsultācijas UD jomā 
un Baltā spieķa diena. 
 Aktivitātes veidojušās jau no realizētajiem projektiem un ir kā iepriekšējo projektu darbības tālākā attīstība vai radošs 
turpinājums. Tās radītas, vadoties no  pašu cilvēku 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 – Sociālās iekļaušanas kurss un konsultācijas – 211 cilv., ekskursijas uz Ziemupi 121 cilv., 
dienas centrā notiekošās aktivitātes 49 cilv., pasākumu “Draugs nāc draudzēties” 156 dalībnieki, UD semināros piedalījušies 56 
cilv., pieredzes apmaiņas braucienā 29 cilv., sadraudzības pasākumā 30 cilv., Lieldienu pasākumā 26 cilv., Baltā spieķa dienā 
304 cilv. 
 

3. 
Liepājas Diakonija centrs  10 000 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2022 
Dalībnieki iesaistījās daudzveidīgās, savām spējām atbilstošās  nodarbībās. Tika mazināta sociālā atstumtība, mazvērtības 
sajūta, depresija un vientulība. Projekta aktivitātes veicināja socializāciju; tika apgūtas un nostiprinātas rokdarbu prasmes, celta 
pašapziņa, stiprināts psiholoģiski emocionālais līdzsvars. Caur jaunām pieejām tika apgūtas arī iemaņas radoši izmantot 
otrreizējos materiālus. 
Dalībnieki iegūtās prasmes un iemaņas  varēs radoši pielietot dažādu lietu izgatavošanai.  Projekta aktivitātes jāturpina, lai 
sasniegtos rezultātus noturētu un pilnveidotu. Ja būs iespēja, LDC par saviem līdzekļiem nodarbības daļēji turpinās arī novembrī 
un janvārī, turpinot iesaistīt arī Ukrainas bēgļus. Dalībnieku vēlmes un priekšlikumi tiks ņemti vērā, plānojot nākamās aktivitātes.  
 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – nodarbībās tika iesaistīti 98 dalībnieki. 
 

KOPĀ: 100 000 EUR 

 


