
 
 
 

Nevalstisko organizāciju 2021. gada  

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas 

konkursā līdzfinansēto projektu īstenošanas rezultāti 
 

Nr. 
p.k. 

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Piešķirtais 
līdzfinansējums  

1. 
Liepājas Neredzīgo biedrība 74 000 

Projekta nosaukums: Vērtīga un aktīva katra diena Liepājā 
 
Nodrošināta LNB Dienas centra darbība ar dažāda veida nodarbībām. Subsidētās darba vietas, transporta pakalpojumi, rīkots 
sadraudzības pasākums, turpināts sociālās iekļaušanas kurss „Dzīves skola” ar akciju “Palīdzēsim cits citam”, rīkoti emocionālās 
inteliģences semināri, individuālas konsultācijas, izzinošas ekskursijas uz Ziemupi un biedrībā.  Izdots izdevuma “Gaisma Tumsā” 
pielikums. Nodrošināta projekta publicitāte. Sadarbībā ar Liepājas Universitāti izstrādāts informatīvs pētījums. 
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 – Sociālās iekļaušanas kursa nodarbības, konsultācijas 232 dalībnieki. Ekskursijas uz 
Ziemupi 105 dalībnieki. Dienas centrā notiekošās aktivitāte 65 dalībnieki. Pasākumu “Draugs nāc draudzēties” 150 dalībnieki. 
Seminārā par emocionālo inteliģenci un Universālo dizainu piedalījušies 66 dalībnieki. 
 

2. 
Nodibinājums “Fonds AGAPE” 11 000 

Projekta nosaukums: Celies un ej 
 
Projekts ir mērķis bija to cilvēku resocializācija, kuri dažādu iemeslu dēļ ir degradējušies un zaudējuši spēju normāli dzīvot.  
Projekta dalībnieki apguva jaunas profesionālas iemaņas un zināšanas un nostiprināja aizmirstās iemaņas, kas ļaus viņiem 
patstāvīgi uzsākt un vadīt individuālo uzņēmējdarbību (dokumentu noformēšana un menedžments) un organizēt sadzīvi. Projekta 
rezultātā tika paaugstināta dalībnieku radošā un sociālā aktivitāte un viņu pašvērtējums. Projekta laikā tiks savākti metodiskie un 
uzskatāmie materiāli. 



 
 
 

Vienreiz kļuvis par mūsu klientu, cilvēks par to paliek ilgi, pat ja pamet mūsu centru. Visi mūsu absolventi uztur sakarus ar mums 
un savā starpā. Visas mūsu programmas turpina darboties pēc brīvprātīgā darba principa. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 47 ilgstošie bezdarbnieki, cilvēki ar dažādām atkarībām, un 12 no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotas personas. 
 

3. 
Liepājas Diakonija centrs  6 708 

Projekta nosaukums: Talantu darbnīca 2021 
Sakarā ar Covid-19:  
1. ārkārtas stāvokļa dēļ projekta aktivitātes nevarēja uzsākt laicīgi , tomēr projekta īstenošanā bija iespējams veikt nepieciešamās 
izmaiņas un realizēt ieplānotās nodarbības.  
2. ārkārtas situācijas laikā apmācības notika attālināti, izmantojot jaunās tehnoloģijas. 
Tika mazināta cilvēku ar īpašām vajadzībām marginalizācija,  veicinot socializāciju, ceļot pašapziņu, stiprinot psiholoģiski 
emocionālo līdzsvaru. Iegūtās iemaņas, iegūtais paziņu loks WhatsApp grupās palīdzēja izvairīties no depresijas un domām par 
pašnāvību mājsēdē. Mājsēdes laikā dalībnieki darbojās patstāvīgi caur videozvaniem un Zoom ar vadītāju palīdzību. 
Dalībniekiem, piedaloties nodarbībās atkārtoti, paaugstinājies prasmju līmenis. Pēc noslēguma viņi turpina darboties arī mājās. 
Lai aptvertu plašāku interešu un vajadzību loku, nākamgad jādažādo nodarbību klāsts. 
Projektā iesaistītā tiešā mērķgrupa – 64 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistenti. 
 

KOPĀ: 91 708 EUR 

 


