
«Pilnveidojot sevi sabiedrībai»
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Noslēguma seminārs

Liepāja, 2015. gada 3.decembris.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. g. perioda 

programmas „NVO fonds”  

un Sabiedrības Integrācijas fonda finansēts projekts

Nr.2012/EEZ/DAP/MAC/014/3/NAC/004



Projekta  finansējums

• Projektu finansiālie atbalstītāji Islande, Lihtenšteina

un Norvēģija

• Programmu «NVO» fonds finansētāji EEZ finanšu

instruments un Latvijas valsts

• www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

• Projekts «Pilnveidojot sevi sabiedrībai» ticis īstenots,

izmantojot EUR 53965,38 piešķīrumu no Islandes,

Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu

instrumenta starpniecību.

• Finansējuma mērķis – atbalsts Liepājas Neredzīgo

biedrības darbībai. 2

http://www.sif.gov.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.org/


Projekta  galvenie mērķi

• Sadarbībā ar lielākajām Latvijas invalīdu NVO,

risināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības,

sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanas jautājumus.

• Turpināt nostiprināt Universālā Dizaina jēdziena

izpratni Latvijā.

• Pilnveidot Liepājas Neredzīgo biedrības kapacitāti

labas pārvaldības un atklātības jomā, lai sekmētu

tālāku rezultatīvu darbību cilvēku ar invaliditāti

interešu aizsardzībai un pilsoniskās sabiedrības

stiprināšanai Latvijā.
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Projekta aktivitāšu īstenošanas 

laiks

• Projekta aktivitātes tikušas  īstenotas

no 2013. gada 08. jūlija 

līdz 2015. gada 31. decembrim
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Projekta aktivitāšu mērķa grupas 

dalībnieki

• Mērķa grupas dalībnieki:

– Liepājas Neredzīgo biedrības biedri - cilvēki ar

invaliditāti, vecumā no 18 gadiem un viņu

līdzcilvēki;

– Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un

brīvprātīgā darba veicēji;

– Citas Nevalstiskās organizācijas, kuru mērķa

grupa ir cilvēki ar invaliditāti.
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Projektā notikušās aktivitātes

• Biedrības darba vadīšana un koordinēšana.

• Jaunu biedrības biedru piesaistīšana.

• Darbs ar brīvprātīgā darba veicējiem.

• Semināru vadīšana un konsultāciju 

sniegšana Universālā Dizaina 

popularizēšanai Latvijā, būvju apsekošana 

un to atbilstības izvērtēšana Universālajam 

Dizainam.
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Projektā notikušās aktivitātes

• Pasākumi skolu jaunatnei „Es vēlos 

iepazīstināt Tevi ar savu pasauli!”.

• Izdevuma „Gaisma Tumsā” sagatavošana 

un izdošana redzīgo, braila rakstā un 

audioierakstā.

• Mājas lapas www.redzigaismu.lv

administrēšana.

• LNB Pašnovērtējuma rokasgrāmatas 

aktualizācija.
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http://www.redzigaismu.lv/


Projektā notiekošās aktivitātes

• Informācijas un publicitātes pasākumi.

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu

2013 gadā, Vāciju 2014.gadā un Igauniju

2015.gadā.

• Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu NVO

sadarbības tīkla tikšanās organizēšana un

vadīšana.

• Dalība Latvijas Neredzīgo biedrības valdes

sēdēs.
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Projektā notikušās aktivitātes

• Dalība Liepājas NVO Konsultatīvās 

padomes sēdēs un/vai domes komisijās 

(sociālo lietu vai nodarbinātības).

• Dalība Labklājības Ministrijas Invalīdu lietu 

nacionālajā padomē, sadarbībā ar Latvijas 

Neredzīgo biedrību.
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Projektā notikušās aktivitātes

• Dalība NVA Liepājas filiāles Konsultatīvās

padomes un aktīvās nodarbinātības

pasākumu īstenotāju izvēles komisijas

sēdēs.

• Projektu iesniegšana Liepājas pilsētas

domei, Kuldīgas novada domei, Liepājas

Sociālajam dienestam.
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Aktivitāšu

ieskats 

fotogrāfijās
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Pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Lietuvu, Vāciju un Igauniju.
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Baltās spieķa dienas pasākums un 

akcija autovadītājiem.
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LNB Pašnovērtējuma 

rokasgrāmatas aktualizācija.
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Galvenie projekta rezultāti
• Šī projekta īstenošana Liepājas Neredzīgo

biedrībai nodrošinājusi iespēju turpināt sekmīgu

darbu cilvēku ar invaliditāti labā

• Nodrošinājusi veiksmīgu sadarbību ar:

1. Pašvaldībām;

2. Valsts institūcijām;

3. Uzņēmējiem;

4. NVO;

5. Fondiem un citiem atbalstītājiem.
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Paldies par uzmanību!
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Šis prezentācijas materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

Par prezentācijas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.

Liepājas Neredzīgo biedrība

Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407

Tel. 63431535, 26544442

info@redzigaismu.lv

www.redzigaismu.lv

http://www.redzigaismu.lv/

