N.p.k.

1

2

Projekta
īstenotājs

Biderība "Bērnu un
jauniešu centrs Dari
Vari"

Biderība "Resiliences
centrs"

Reģistrācijas
numurs

40008217971

40008187198

Juridiskā adrese

Andromedas gatve 255, Rīgā, LV-1084

Elizabetes iela 31-13,
Rīga, LV-1010

Projekta
nosaukums

Līdz -> Jaunietim

“Noticēt iespējai” jauniešu ar sociāliem
ierobežojumiem
līdzdalības veicināšana

Finansējums

Projekta īstenošanas
periods

Projekta kopsavilkums

14998.30

Projekta mērķis: iespēja jauniešiem ar ierobežotām iespējām, bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem un jauniešiem ar
ģeogrāfiskiem, ekonomiskiem u.c. šķēršļiem iesaistīties kvalitatīvās brīvā laika aktivitātēs, kurās jaunieši caur neformālās izglītības
aktivitātēm apgūs, kā kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem un sapratīs ka pilsoniskai aktivitātei nav jābūt jautājumu risināšanai
politiskā līmenī, bet līdzdalībā var iesaistīties arī darot dažādas jauniešiem interesantas aktivitātes.
Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13- 25 gadiem, ar ierobežotām iespējām no Rīgas pilsētas RPBJC struktūrvienības “Imanta”,
“Ziemeļi”, “Vita”, “Ezermala”, “Apīte”, “Jauniešu atbalsta centrs” un Cēsu novada - Mārsnēnu pagasta, Liepas pagasta, Priekuļu
pagasta, Veselavas pagasta u.c. pagastiem, ar ģeogrāfiskiem, ekonomiskiem u.c. šķēršļiem. Aktīvi jaunieši, kas ikdienā iesaistās
jaunatnes darba aktivitātēs biedrības un jauniešu centru ietvaros un vēlas kļūt par aktīviem jaunatnes darba un pilsoniskās aktivitātes
vēstniekiem sabiedrībā un biedrības biedriem.
Galvenās aktivitātes: aktīvo jauniešu apmācības, kopienas dārza veidošana pilsoniskai līdzdalībai, nodarbība “Veselīgs dzīvesveids
20.05.2022. - 20.01.2023.
veselīgai domāšanai, veselīgai sabiedrībai"; pārgājiens pilsoniskās domāšanas veicināšanai; vēlēšanu simulācija; kafija ar politiķi;
noslēguma nodarbība “Hakatons”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: apmēram 20- 26 jauniešiem no Rīgas plānošanas reģionā, Rīgas pilsētas RPBJC
struktūrvienības “Imanta”, “Ziemeļi”, “Vita”, “Ezermala”, “Apīte”, “Jauniešu atbalsta centrs” un Cēsu plānošanas reģionā- Mārsnēnu
pagasta, Liepas pagasta, Priekuļu pagasta un Veselavas pagasta u.c. būs iespēja kļūt par jauniešu mentoriem neaktīvajiem jauniešiem
projektā “Līdz->Jaunietim”. Aktīvie jaunieši saņems apmācības par pilsoniskās aktivitātes metodēm, komunikāciju, apgūs motivēšanas
prasmes un katrs apmācītais jaunietis projekta aktivitātei piesaistīs vienu neaktīvu jaunieti. Tādējādi projekta laikā plānots piesaistīt
aktivitātēm ap 100 jauniešu, kuri nav pirms tam iesaistījušies jaunatnes darba un projektos, vai kuriem ar to ir bijusi ļoti maza saskare.
Aktīvajiem jauniešiem un arī neaktīvajiem jauniešiem būs iespēja kļūt par biedrības biedriem un aktīvi sākt piedalīties jaunatnes darbā
un jaunatnes organizācijās. Izstrādāti vairāki jauni projekti, kurus biedrība kopā ar projekta iniciatoriem jauniešiem realizēs dzīvē.

14361.19

Projekta mērķis: veicināt jauniešu ar sociālajiem ierobežojumiem iekļaušanos sabiedrībā, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti uz šo
jauniešu līdzdalības stiprināšanu, motivācijas paaugstināšanos un iniciatīvu īstenošanu.
Projekta mērķa grupa: jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, t.i., jaunieši ar sociālajiem šķēršļiem - jaunieši ar
ierobežotām sociālajām prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību, jaunieši, kuri atrodas nedrošā situācijā, (bijušie) likumpārkāpēji,
jaunieši ar atkarībām, gados jaunie un/vai vientuļie vecāki, bāreņi, jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijai.
Galvenās projekta aktivitātes: projekta uzsākšanas seminārs; photovoice darbnīcas; izbraukuma darbnīcas; domnīca “Jaunieša kurpes”;
sociālā kampaņa “Jaunietis jaunietim”; noslēguma konference.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: aktivitāšu īstenošanas laikā dalībnieki apguvuši jaunas fotografēšanas prasmes, kas
pielietojamas ikdienā, kā arī sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs un iniciatīvu stiprināšana.
Jauniešiem būs uzlabojušās prasmes reflektēt, analizēt, modelēt vēlamās pārmaiņas, apzinoties iespējamos ietekmes faktorus,
uzlabojusies spēja pieņemt atšķirīgus viedokļus, kā arī pilnveidojusies spēja apzināties gan savas, gan citu rīcības iespējamo ietekmi uz
apkārtējiem, līdz ar to veicinot spēju apzināties un mazināt arī tos faktorus, kas ierobežo sociālās iekļaušanās iespējas. Projekta rezultātā
speciālistiem un plašākai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar mērķa grupas pieredzi un redzējumu, paskatīties uz to no jaunieša skata
punkta, tai skaitā jauniešu redzējumu par sociālajiem šķēršļiem. Atziņas/rekomendācijas tiks publicētas biedrības mājas lapā, sociālajos
tīklos, nosūtītas jaunatnes politikas veidotājiem, kā arī izmantotas biedrības turpmākajā darbā.

1.08.2022. - 31.12. 2022.
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Biderība "Ogres
jauniešu iniciatīvas
biedrība "TALANTU
KALVE""

Nodibinājums "Baltijas
Reģionālais fonds"

Biderība "Jauniešu
organizācija "Ligzda""

40008296327

40008178265

40008219934

Jāņa Čakstes
prospekts 13, Ogre,
LV-5001

KOPĀ ESAM, TU UN
ES

Brīvības gatve 204,
Iesaisties un esi iesaistīts
Rīga, LV-1039

Upes iela 9, Rūjiena,
Valmieras novads,
LV-4240

Atšķirīgais vieno

14999.99

Projekta mērķis: īstenot neformālās izglītības pasākumu kopumu Ogres novada un Jelgavas novada jauniešiem, vecuma grupā no 13-18
gadiem, lai, sniedzot iespēju jauniešiem socializēties, apgūt zināšanas, attīstīt prasmes un saņemt mentora atbalstu, veicinātu dalībnieku,
īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī
uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot
jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.
Mērķa grupa: 20 Jelgavas novada un 20 Ogres novada jaunieši vecuma grupā no 13-18 gadiem, t.sk., vismaz 6 no 20 (katrā grupā) būs
jaunieši ar ierobežotām iespējām, proti, jaunieši, kuriem ir mācību grūtības, ekonomiskie, ģeogrāfiskie un sociālie šķēršļi, kā arī jaunieši
ar kultūru atšķirībām, piemēram, no Ukrainas.
Galvenās aktivitātes: mentorings; pārgājiens “Vēro un izzini”; sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš; nodarbību cikls “Mans
01.09.2022. - 28.02.2023.
iekšējais spēks”; sadraudzības pasākumi “Vienaudzis- vienaudzim”; piedzīvojums dabā personības izaugsmei.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: caur projekta aktivitātēm tiks noskaidrotas jauniešu, ar ierobežotām iespējām, intereses,
aktualizēta jauniešu attieksme pret savām vajadzībām un grūtībām, stiprajām pusēm un jomām, identificēti un mazināti šķēršļi, rasti
risinājumi motivācijai šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskajā sabiedrībā, veicināta jauniešu, ar ierobežotām iespējām integrēšanās citu
jauniešu vidū, uzlabotas sadarbības spējas un komunikācijas prasmes, izveidota izpratne par komandas darbu, izveidota izpratne par
sevi, savu potenciālu un īpašībām, apzinātas jaunieša stiprās puses un talanti, radīta labvēlīga ietekme jaunieša aktīvai un apzinātai
līdzdalībai ikdienas dzīvē, t.sk., pilsoniskajā sabiedrībā. Projekta rezultātā izveidosies divas stabilas un patstāvīgas neformālās jauniešu
grupas (Ogres novadā un Jelgavas novadā), kuru zināšanas, prasmes un pieredze, kas iegūta projekta laikā, kā arī motivācija, intereses
un vēlme ir pietiekamas, lai turpinātu iesāktās aktivitātes savās kopienās tādejādi arvien drošāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

6986.32

Projekta mērķis: veicināt Rīgas jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, motivējot pilsoniskai rīcībai, kļūt tiem
aktīvākiem un nākotnē būt par JS BaMbuss brīvprātīgajiem, kas īstenos aktivitātes citiem jauniešiem.
Projekta mērķa grupa: 30 Rīgas pilsētā dzīvojoši jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, no kuriem vismaz 20 jaunieši ar ierobežotām
iespējām (mācīšanās grūtībām, zemu dzīves līmeni, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā).
Galvenās aktivitātes: izpēte; iepazīšanās pārgājiens Ķemeru nacionālajā parkā; “badiju” (atbalsta) grupiņu izveidošana; noslēguma
pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: piedaloties projektā jaunieši būs ieguvuši jaunas vai papildinājuši jau esošās zināšanas,
01.09.2022. - 28.02.2023.
prasmes un attieksmes tādos jautājumos, kā sevis un apkārtējo apzināšanos, medijpratība, kritiskā domāšana, pilsoniskums un
brīvprātīgais darbs un citos. Jaunieši būs guvuši motivāciju un raduši praktiskus risinājumus savas pašsajūtas uzlabošana, būs
socializējušies un pilnveidojušies komunikācijā, kā arī guvuši praktisku pieredzi savu ideju realizēšanā, apzinājušies dažādās viņiem
pieejamās iespējas. Plānots, ka vismaz 10 no projekta jauniešiem iesaistīsies organizācijā vai JS BaMbuss kā brīvprātīgie, lai turpmāk
kļūtu pilsoniski aktīvāki un piedalītos pasākumos, gan kā dalībnieki, gan pasākumu organizatori citiem jauniešiem. Projekta laikā
realizētā jauniešu atbalsta programma, “badiju” grupas, būs devusi praktisku pieredzi organizācijas darbiniekiem, lai turpmāk uzlabotu
un plašāk ieviestu jaunietis – jaunietim atbalsta sistēmu.

15000.00

Projekta mērķis: īstenot aktivitātes, kas sniegs atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām iekļauties sabiedrībā un sekmēs to aktīvu
iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs līdzdarbojoties ar aktivitātēs iegūto prasmju pielietošanu.
Projekta mērķa grupa: Valmieras novadā un Aizkraukles novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri ikdienā saskarās ar
dažādām grūtībām ierobežoto iespēju dēļ (fiziska invaliditāte, mācīšanās grūtības, ekonomiskie šķēršļi, kultūru atšķirības, veselības
problēmas, sociālie šķēršļi un ģeogrāfiskie šķēršļi).
Galvenās aktivitātes: “Kā es varu komunicēt” (komunikācijas prasmju apgūšana); “Mana dzīves spēle” (improvizācijas teātris); “Es
pieņemu izaicinājumu” (2 dienu pārgājiens jauniešu emocionālās saiknes stiprināšanai; “Kas ir mainījies?” (dalībnieku izvērtējums par
01.06.2022. - 30.11.2022. dalību projekta aktivitātēs).
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: jauniešiem ar ierobežotām iespējām būs ieguvuši savas personības izaugsmi, cēluši
pašvērtējumu, iepazinuši līdzcilvēku dzīves situācijas un viņu grūtības, apguvuši jaunas prasmes, iesaistījušies komandas veidošanā,
mazinājuši psihoemocionālo spriedzi, saturīgi pavadījuši brīvo laiku ārpus skolas, atgriezušies sabiedrībā kopā ar vienaudžiem. Jaunieši
būs iepazinuši iespējas, ko piedāvā aktīva līdzdarbošanās sabiedrībās procesos, iespējams izvirzīsies aktīvisti, kas turpinās iesaistīties
vietējās aktivitātēs, jo vairs nebūs pašvērtējuma trūkuma spriedzes. Šī projekta aktivitātes ilgtermiņā palīdzēs jauniešiem komunicēt ar
sabiedrību izmantojot iegūtās mēdijpratības zināšanas, rosinās jauniešiem iesaistīties jaunatnes darba aktivitātēs, sekmēs viedokļa
izpaušanu vietējā sabiedrībā.
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Biderība "Palēciens
Tev"

Biedrība "Latvijas
Samariešu apvienība"

Biderība "KOKNESES
JAUNIEŠU
BIEDRĪBA"

40008285874

40008001803

40008186671

Akmens iela 22-14,
Rīga, LV-1048

Katoļu iela 22, Rīga,
LV-1003

Melioratoru iela 1,
6.kabinets, Koknese,
LV - 5113

Veido pats!

Kas zina ko grib-spēj,
ko grib!

Nāc kopā, roku rokā!

7000.00

Projekta mērķis: veicināt Tukuma novada pašvaldībā dzīvojošu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, veicinot dzīves
prasmju apguvi, mācību motivāciju un, kā arī uzlabot jauniešu sociālo, emocionālo labklājību un iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Projekta mērķa grupa: 15 Tukuma novada pašvaldībā deklarēti un faktiski dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13-25
gadiem.
Projekta galvenās aktivitātes: individuālas mentora konsultācijas; āra piedzīvojumu izglītības pasākumi un atbalsta – izglītojošas grupas;
projekta noslēguma pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekts paredz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām, lai
sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta rezultātā 15 jauniešiem tiks paaugstinātas kompetences, balstoties jauniešu vēlmēs un
01.07.2022. - 31.10.2022.
vajadzībās, veicināta piederības sajūta un pašapziņa, mazināti psihoemocionālās veselības riski, sekmēta kvalitatīva brīvā laika
pavadīšana āra izglītības aktivitātēs, veicināta motivācija mācībām un sagatavotība darba tirgum. 15 jauniešiem tiks nodrošinātas 10
individuālās konsultācijas, dalība 4 izglītojoša rakstura un atbalsta grupās, kā arī āra piedzīvojumu izglītības pasākumos. Projekta
ilgtspējas pasākumi tiks nodrošināti sadarbībā ar projekta sadarbības partneri: Tukuma novada Sociālo dienestu, kas izvērtēs projekta
īstenotāja sagatavotās rekomendācijas par jauniešiem nepieciešamo sociālo atbalstu pēc projekta beigām un šiem jauniešiem nodrošinās
mentora pakalpojumu un/vai Jauniešu atbalsta un pašizaugsmes programmas īstenošanu. Vismaz viens no projekta dalībniekiem –
jauniešiem tiks iesaistīts brīvprātīgajam darbam ar jauniešiem pēc projekta beigām. Projekta laikā iegādātais āra piedzīvojumu inventārs
tiks izmantots darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām pēc projekta beigām.

14976.00

Projekta mērķis: izmantojot pieredžu un āra dzīves izglītības metodes, attīstīt jauniešu komunikācijas prasmes, akcentējot viņu spēju
iejusties jaunā, dažādā kolektīvā. Veicināt jauniešu spēju savu iekšējo resursu apzināšanā un veidot izpratnipar aktīvu pilsonisko
līdzdalību, kā arī interesi par jaunām prasmēm un praktiskām zināšanām.
Projekta mērķa grupa: jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kuri līdz šim nav bijuši aktīvi
iesaistīti darbā ar jaunatni.
Projekta galvenās aktivitātes: katrā plānošanas reģionā: trīs piedzīvojumu izglītības braucieni ar āra vides elementiem, ietverot
nakšņošanas pasākumus; trīs izglītojošās un atbalsta grupu nodarbības; viena tikšanās ar jaunatnes politikas veidošanas pārstāvjiem.
01.06.2022. - 31.01.2023.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: galvenie ieguvumi jauniešiem - piedzīvot jaunu pieredzi, iegūt jaunas prasmes, gan
vides kontekstā, gan komunicējot vienam ar otru, izrietot no projekta dalībnieku personīgās pieredzes dažādības. Projekta realizēšanas
procesā galvenais akcents tiek likts uz jauniešu pozitīvu, bet pamatotu iedrošināšanu, ar mērķi stiprināt ticību savām prasmēm un radīt
drošības sajūtu, lai pamēģinātu ko jaunu, kas nākotnē būtu noderīgi. Astoņu mēnešu laika posmā, tiek nostiprinātas gan izbraucienā
apgūtās zināšanas un prasmes, gan grupu nodarbību tēmas ir savā starpā saistītas, balstoties uz izvirzīto projekta mērķi, kas procesa
dinamikā ir ļoti nozīmīgi, jauniešu apgūto prasmju nostiprināšanā. Nobeiguma grupā tiek sniegtas papildus zināšanas no pašvaldības
jaunatnes politikas veidotājiem, lai jaunietim veidotos izpratne par līdzdalības iespējām.

6982.82

Projekta mērķis: iepriekš neiesaistītu jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem integrēšana Aizkraukles novada jaunatnes
jomas aktivitātēs, lai sekmētu jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību jaunatnes politikas attīstībā.
Projekta mērķa grupa: 18 Kokneses pamatskolas - attīstības centra skolēni, vecumā no 13 - 25 gadiem, ar fiziskiem, garīgiem attīstības
un mācību traucējumiem, invaliditāti.
Projekta galvenās aktivitātes: jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem aptauja un rezultātu apkopojums; diskusiju
pēcpusdiena starp jauniešiem ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem un aktīvajiem novada jauniešiem par pozitīvu emocionālu
saskarsmi, cieņpilnām attiecībām; debates ar jaunatnes jomas lēmumpieņēmējiem par jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību
traucējumiem iespējām piedalīties jaunatnes politikas veidošanā Aizkraukles novadā; jauniešu projektu veidošanas darbnīcas; digitālās
pratības nodarbības, projektu atspoguļojums sociālajos tīklos; jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem projektu
01.09.2022. - 30.04.2023.
realizēšana; pieredzes apmaiņas brauciens; projekta noslēguma pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: aptaujās plānotais respondentu skaits ir vismaz 35 jaunieši ar ierobežotām iespējām,
aktivitātēs tiek iesaistīti 18 jaunieši ar ierobežotām iespējām un 15 aktīvie novada jaunieši, vismaz 5 jaunatnes politikas veidotāji novadā,
tiks īstenoti vismaz 3 jauniešu ar ierobežotām iespējām iniciatīvu projekti. Tiek apkopota informācija par jauniešu ar fiziskiem, garīgiem
un mācību traucējumiem informētību par jaunatnes politiku, viņu līdzdalības iespējām. Jaunieši apgūst prasmes izteikt savu viedokli un
pārstāvēt intereses debatēs ar jaunatnes politikas veidotājiem, attīsta projektu veidošanas un īstenošanas prasmes, apgūst digitālās
prasmes projektu realizācijai. Tiek veicināta socializēšanās starp jauniešiem ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem un
aktīvajiem novada jauniešiem. Jaunieši tiks informēti par iespējām piedalīties novada jauniešu domes, biedrību darbībā. Jaunieši apgūst
projektu īstenošanas prasmes, kas ilgtermiņā sniedz iespēju piedalīties novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursos.
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Biderība "Mellene"

Nodibinājums
"Valmieras novada
fonds"

Biderība "Klubs "Māja"jaunatne vienotai
Eiropai"

40008305352

40008093066

40008009648

Salaspils nov.,
Salaspils, Dienvidu
iela 9 - 20, LV-2169

Garā iela 10,
Valmiera, LV-4201

Tērbatas iela 74a,
Rīga, LV-1001

Būt jaunietim

Atbalsts jauniešiem
Valmieras novadā

Esi aktīvs!

6999.88

Projekta mērķis: veicināt Ogres novada pašvaldības jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo
pilsonisko līdzdalību, nodrošinot drošu, neformālu vidi, mentoru, kouču un vienaudžu atbalstu, paplašinot jauniešu redzesloku, veicinot
veselīgu pašvērtējumu, apgūstot stresa menedžmenta un emociju pārvaldīšanas tehnikas, veicinot vēlmi uzņemties iniciatīvu, dodot
iespēju realizēt savas idejas, izprotot un sajūtot savu piederību sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa: Ogres novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, no kuriem vismaz 50% ir jaunieši ar ierobežotām iespējām
prioritāri iesaistot jauniešus, kuri nav bijuši iepriekš iesaistīti darbā ar jaunatni.
Projekta galvenās aktivitātes: pārgājiens Ogres Zilajos kalnos; brīvprātīgais darbs, jauniešu apmācības par darbu bērnu nometnēs kā
01.06.2022. - 30.11.2022. brīvprātīgā darba iespēju un dalības bērnu nometnēs; piedzīvojums dabā- Salaspils purvā; nodarbības “Mana identitāte”, “Manas
vērtības un pārliecības”, “Iekšējais miers”, “Grupveida koučings”, “Es- ģimenē”, “Es sabiedrībā”, “Mans potenciāls un iespējas kā
sabiedrības loceklim”, “Manas idejas pirmie soļi”; āra aktivitāte ar pamattēmu par komunicēšanu, uzticēšanos sev un citiem un projekta
noslēguma aktivitāte - jauniešu pašu iniciēts un organizēts pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: paredzams, ka projekta laikā un pēc tā jaunieši kļūs saliedētāki, saprotošāki, empātiskāki.
Jaunieši būs apguvuši jaunas tehnikas, kuras var izmantot, lai labāk justos emocionāli, garīgi un arī fiziski. Uzlabosies jauniešu mentālā
un fiziskā veselība. Jaunieši būs izveidojuši jaunu paziņu loku, būs uzlabojuši savas praktiskās un darba dzīves iemaņas, piedaloties
brīvprātīgajā darbā, būs iemācījušies veidot veselīgāku komunikāciju ar līdzcilvēkiem - ģimeni, klases biedriem, skolotājiem u.c.

6999.96

Projekta mērķis: sniegt atbalstu jauniešiem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām vietējās kopienas dzīves uzlabošanā, kopīgi īstenojot
finanšu piesaisti, vietēja līmeņa projektu īstenošanu, pārraudzīšanu un citas aktivitātes Valmieras pilsētā un tās apkaimes pagastos,
tādējādi īstenojot kopīgu praktisku iesaistīšanos un izpratni par kopienu filantropiju un aktīvu jauniešu pilsonisko līdzdalību.
Projekta mērķa grupa: Valmieras SOS ciemata jaunieši un Valmieras Open centra jaunieši, kā arī Valmieras novadam piederīgie jaunieši
vecumā no 13 – 25 gadiem.
01.06.2022. - 30.04 .2023. Projekta galvenās aktivitātes: video, jauniešu finanšu piesaistes pasākums “Ezīša miga” Valmieras dzimšanas dienas svētkos; JIL
programmas 15 gadu svinības; JIL mini ideju konkurss un tā izvērtēšana; JIL lielais ideju konkurss un tā starpizvērtēšana.
Projekta ilgtspēja un ilgtermiņa ietekme: vispirms jaunieši kopā rīkos JIL mini ideju konkursu un mentorēs mazās atbalstītās idejas, lai
pēc tam iegūto pieredzi, prasmes un zināšanas izmantotu un nostiprinātu lielajā JIL ideju konkursa rīkošanā un atbalstīto ideju
mentorēšanā. Lai projektā sasniegto rezultātu process būtu izmantojams pēc projekta beigām, projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas –
metodisks materiāls par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu jauniešu apvienībā un kopīgu aktivitāšu īstenošanu.

14197.54

Projekta mērķis: izglītot Varakļānu, Rēzeknes, Saldus un Ventspils novada jauniešus par pilsonisko aktīvismu un tā iespējām lokālā un
reģionālā līmenī, kā arī attīstīt viņu līderības prasmes.
Projekta mērķa grupa: jaunieši no ģeogrāfiski attāliem reģioniem, kuriem ir pakalpojumu un iespēju trūkums, Rēzeknes, Varakļānu,
Ventspils un Saldus novados vecumā no 13-25 gadi, kā arī jaunieši ar ekonomiskiem šķēršļiem.
Projekta galvenās aktivitātes: 9 aktivitātes, kuras tiks vērstas uz lauku jauniešu personīgu attīstību, jauniešu iespēju nodošanu lauku
jauniešiem un EK līderu profesionālo pilnveidi; EK līderu un Klubs “Māja” biedru vizītes uz Saldus, Rēzeknes, Varakļānu un Ventspils
01.06.2022. - 31.03.2023.
novada skolām, lai informētu lauku jauniešus par EK, Klubs “Māja” būtību un sniegtu viņiem ieskatu par pilsonisko aktīvismu.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta ietvaros tiks pilnveidotas reģionu jauniešu ideju līderu kompetence, kā arī
jaunieši tiks iedvesmoti būt pilsoniski aktīviem, izglītojot viņus par brīvprātīgā darba iespējām, to veidiem un nozīmi apkārtējās vides
uzlabošanā. Projekta dalībnieki iegūs informāciju un prasmes, kas nodrošinās aktīvo jauniešu pašnoteikšanos un spēju attīstīt sevi tālāk.
Papildus tam, aktīvie jaunieši un līderi no reģioniem saņems noderīgus kontaktus, ar kuru palīdzību viņi spēs piesaistīt saviem
projektiem vai pasākumiem nepieciešamo kapacitāti.
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BIEDRĪBA "PINS"

Biderība "KIRA"

40008101236

40008148218

Tvaika iela 2-12,
Rīga, LV-1005

Tirgus iela 22, Ludza

Cilvēks cilvēkam

Four Update

6826.38

Projekta mērķis: palīdzēt Ukrainas bēgļiem vecumā no 13-25 gadiem integrēties Latvijā, gleznainajā Cēsu novadā, sajust Latvijas
iedzīvotāju rūpes un dot iespēju Latvijas jauniešiem sniegt Ukrainas jauniešiem savu atbalstu. Sniegt gan Ukrainas, gan Latvijas
jauniešiem iespēju dalīties ar savu kultūru un savas valsts tradīcijām, prezentēt un aizstāvēt savu viedokli, aktīvi diskutēt un jēgpilni
darboties. Palīdzēt Latvijas un Ukrainas jauniešiem uzlabot viņu krievu un latviešu valodas zināšanas, zināšanas par Latvijas un
Ukrainas vēsturi, ģeogrāfiju, mākslu, mūziku un sportu. Palielināt bēgļu un Latvijas jauniešu ar ierobežotām iespējām motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību Cēsu sabiedriskajā dzīvē.
Projekta mērķa grupa: 5 Ukrainas bēgļi, kas tiek uzņemti Cēsu novadā – jaunieši, kas zaudējuši tuviniekus, jaunieši, kas saskarušies ar
vardarbību, pieredzējuši kara šausmas, izjūt trauksmi, nemieru un depresiju, tā rezultātā ar zemu motivāciju mācīties un piedalīties Cēsu
novada sabiedriskajā dzīvē. 5 Latvijas jaunieši, kas nonākuši Cēsu novada pašvaldības sociālā dienesta redzes lokā - jaunieši, kas
zaudējuši tuviniekus, jaunieši, kas saskarušies ar vardarbību, izjūt trauksmi, nemieru un depresiju, tā rezultātā ar zemu motivāciju
mācīties un piedalīties Cēsu novada sabiedriskajā dzīvē.
Projekta galvenās aktivitātes: jaunieši paši veidos deviņu ik nedēļas nodarbību ciklu par Latvijas un Ukrainas, vēsturi, ģeogrāfiju,
mākslu, mūziku, tautas tradīcijām, debatēs par jauniešiem aktuālām tēmām gan Cēsīs, gan Pasaulē, kopīgi gatavos, gan Latviešu, gan
Ukraiņu, gan internacionālos ēdienus, kā arī strādās ar sevi mājās izmantojot pašnovērtējuma rīku.
20.05.2022. - 20.08.2022. Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Latvijas un Ukrainas jaunieši ar ierobežotām iespējām, veidojot prezentācijas par
Latvijas un Ukrainas vēsturi, ģeogrāfiju, mākslu, mūziku un sportu, daloties ar savām prasmēm nacionālo ēdienu gatavošanā, kā arī
saskaroties ar grūtībām, sadarbojoties dažādu sportisku izaicinājumu laikā attīstīs un uzlabos tādas prasmes un spējas, kā prasmi
komunicēt un sadarboties dažādās valodās, prezentēt savu darbu, sadarboties grupā vai pārī, izvirzīt individuālus mācīšanās mērķus un
regulāri uzraudzīt un novērtēt savus sasniegumus, prasmi izpausties radoši, atklāt jaunas vērtības, darbības paņēmienus, veidot apziņu un
izpratni par ģimeni, māju, skolu, valsti, Eiropu un Pasauli u.c. Biedrība PINS ar partneriem - Cēsu novada pašvaldību un Cēsu novada
pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” gūs patiesu ieskatu par Covid – 19 atstātajām sekām uz Latviešu jauniešu fizisko un garīgo
veselību, situāciju ģimenē, skolā un vietējā sabiedrībā, kā arī varēs apjaust Ukrainas jauniešu problēmas un vajadzības, kas radušās
piedzīvojot kara šausmas un bēgļu gaitas, lai turpinātu viņus atbalstīt gan morāli, gan materiāli. Biedrība PINS gūs informāciju par
jauniešu vajadzībām un pašvaldības iespējām, kas dos idejas un iedvesmu ierosināt jauniešiem ar ierobežotām iespējām radīt jaunus
aizraujošus projektus. Pieredzi ieguvušie darbinieki turpinās darboties savās darba vietās un sniegt jauniešiem ar ierobežotām iespējām
arvien kvalitatīvāku atbalstu arī nākotnē. Attīstīsies sadarbība ar partneriem - Cēsu novada pašvaldību un Cēsu novada pašvaldības
aģentūru “Sociālais dienests”. Tiks izplatīta informācija par labās prakses piemēriem. Jaunieši būs ieguvuši pārliecību par savām spējām
ietekmēt jaunatnes politiku un turpinās darboties jauniešu centrā “Saules taka” p/a “Sociālais dienests” telpās, piesaistot arvien vairāk
jauniešus un radot arvien vairāk idejas Cēsu novadam, Latvijai un Ukrainai.

6997.71

Projekta mērķis: sniegt atbalstu jaunizveidotā Ludzas novada jauniešu ar ierobežotām iespējām iniciatīvu un aktivitāšu īstenošanai, kas
veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošināt vienlīdzīgas jauniešu iespējas visā apvienotā novada teritorijā un sekmēt to aktīvo
pilsonisko un politisko līdzdalību, kā arī piederību novadam. Projekta noslēgumā - informatīvi izglītojoša video materiāla izveide.
Projekta mērķa grupa: novada jaunieši vecumā 16-25 gadiem, tai skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām (jaunieši, kuriem ir
ģeogrāfiskie, ekonomiskie šķēršļi un ar kultūru atšķirībām).
Projekta galvenās aktivitātes: saliedēšanās un izpētes aktivitātes, kas veicinātu piederības sajūtu jaunizveidotajam novadam un mazinātu
dalīšanos vēsturiskajās teritorijās; īsu video materiālu izveide, kas atainoto unikālās vietas un iespējas visā novada teritorijā.
19.08.2022. - 18.03.2023.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši, kuriem pirms tam dažādu apsvērumu dēļ netika
sniegtas šādas iespējas, viņi izzinās novadā esošās iespējas un resursus, izpētot situāciju, izveidos īsus video materiālus, tos popularizēs
novadā caur pašvaldībai pieejamajiem digitālajiem rīkiem un sociālajiem tīkliem. Tiks izveidota tradīcija novada jauniešu pasākumu
rīkošanā kādā no pagastiem, nevis novada centrā – Ludzā. Projekta gaitā jauniešiem būs iespēja iemācīties kā organizēt un plānot grupu
darbu, gūt iemaņas video materiāla veidošanas procesos un praksē iesaistīties pasākumu organizēšanā. Projekta laikā tiks apzinātas
jauniešu aktuālās vajadzības, par tām tiks informēta pašvaldība un attiecīgās iestādes, kas var iesaistīties to risināšanā, tādā veidā
mudinot jauniešus iesaistīties vietējās jaunatnes politikas veidošanā.
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Biderība "4D - Darbs.
Dienests. Drošība.
Demokrātija."

Biderība "Youth for
City-City for Youth"

Biderība "Kuldīgas
jauniešu biedrība
Kaktuss"

40008312871

40008203505

40008253243

Mucenieku iela 9 – 1,
Kuldīga, LV - 3301

Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101

1905. gada iela 10 1, Kuldīga, Kuldīgas
nov., LV-3301

Neesi zaudētājs

Lauzt Robežas

Kabile

6976.38

Projekta mērķis: iesaistīt jauniešus ar mazākām iespējām pilsoniskās aktivitātēs, palīdzēt jauniešiem un jauniešiem ar ierobežotām
iespējām iegūt pozitīvu perspektīvu uz savu nākotni, panākt, lai jaunieši justos sadzirdēti, palīdzot viņiem iesaistīties dažādos
demokrātiskos procesos. Izveidot jauniešu ar ierobežotām iespējām kopienu, mijiedarbībā ar identiska vecuma jauniešiem, kuri sevi
apliecinājuši uzņēmējdarbībā, studiju procesos, zinātniskajā darbībā, nevalstisko organizāciju aktivitātēs un citās aktivitātēs, kas spētu
saglabāties ilgtermiņā un transformēties nevalstiskā organizācijā (biedrībā), kuras biedri veido pilsoniski aktīvu iekļaujošu sabiedrību,
iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām nevalstiskās organizācijās, atbilstoši viņu interesēm, attīsta sevi pilsoniskajās aktivitātēs un
spēj sniegt atbalstu citiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām, sekmēt viņu pilsonisko aktivitāti, veicināt viņu iekļaušanu sabiedrībā,
mazinātu atstumtību. Uz projekta bāzes izstrādāt metodiskos ieteikumus jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa: Kuldīgas novada teritorijā dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kas pakļauti
augstiem pašnāvības riskiem, zemu dzīves pratību, zemu finanšu pratību un noslieci uz likumpārkāpumiem, nav bijuši iesaistīti darbā ar
jaunatni, kopskaitā 20 – 30.
20.05.2022. - 30.11.2022. Projekta galvenās aktivitātes: jauniešu iesaiste projektā; iepazīšanās nodarbība, vienošanās par kopienas izveidi, kopības veicināšanas
aproču saņemšana ar uzrakstu/projekta nosaukumu “Neesi zaudētājs”; vērtību darbnīca “Vērtība, cilvēks, demokrātija”; darba un
iniciatīvu grupas izveide; projektā iesaistīto jauniešu ar ierobežotām iespējām un jauniešu iesaiste brīvprātīgo darbā; projektā iesaistīto
jauniešu ar ierobežotām iespējām un jauniešu dalība Demokrātijas festivālā, sadarbībā ar Kurzemes NVO centru,
www.demokratijaskvartals.lv; saprašanās darbnīca; domu un viedokļu darbnīca; aktīvā darbnīca; politikas darbnīca; jauniešu ar
ierobežotām iespējām un jauniešu iesaiste brīvprātīgo darbā, kas saistīts ar jauniešu festivāla “Demokrātijas telpa” plānošanu un
organizēšanu; metodiskā materiāla – filmas sagatavošana, demonstrācija un izplatīšana; jauniešu festivāls “Demokrātijas telpa”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta laikā plānots izveidot un attīstīt jauniešu ar ierobežotām iespējām kopienu un
kopienas dalībniekus no jauniešiem ar ierobežotām iespējām, ar augstiem pašnāvības riskiem un noslieci uz likumpārkāpumiem,
transformētu par sociāli iekļautiem, pilsoniski aktīviem jauniešiem, kuri kopienā spētu darboties patstāvīgi, ilgtermiņā un nākotnē spētu
būt pilsoniski aktīvi sabiedrības locekļi. Izveidots metodisks materiāls video filmas veidā, kurā dalībnieki dalās pieredzes stāstos projekt
sākumā un beigās.

7000.00

Projekta mērķis: veicināt Cēsu novada jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, īpaši jauniešu ar ierobežotām vajadzībām un to, kuri iepriekš nav
aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni, tādejādi sekmējot Cēsu novada jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību, kā arī piederības sajūtu
savam novadam, valstij un Eiropai.
Projekta mērķa grupa: Cēsu novada jaunieši, kuri iepriekš nav aktīvi iesaistīti jaunatnes aktivitātēs, kā arī jaunieši ar ierobežotām
vajadzībām. Tāpat arī plānots projekta aktivitātēs iesaistīt Ukrainas jauniešus, kuru ģimenes bēgot no kara, mājvietu radušas Cēsu
novadā.
Projekta galvenās aktivitātes: septiņas jauniešu vajadzību izziņas darbnīcas novada teritorijās; Cēsu novada jauniešu saliedēšanās
pasākums (pieredzes stāsti no Latvijā pazīstamām iedvesmas personām, treneru vadībā tiks izstrādāts Cēsu novada jauniešu līdzdalības
20.05.2022. - 30.10.2022. plāns, kā turpmāk sadarboties iesaistītajiem partneriem, lai projektā izvirzītajam mērķim nodrošinātu ilgtspēju arī pēc projekta
īstenošanas).
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: paredzams, ka projekta rezultātā tiek nodrošināta platforma jauniešu ar ierobežotām
vajadzībām iesaistei, ir radīta iekļaujoša vide jauniešiem ar ierobežotām vajadzībām, jaunieši iedvesmoti turpmākai sadarbībai un
līdzdalībai jauniešu aktivitātēs Cēsu novadā. Veicināta piederības sajūta jaunizveidotajam novadam, kas atver plašākas iespējas dalībai
turpmākajās jaunatnei domātajās aktivitātēs ne tikai savas lokālās teritorijas, bet visa novada ietvaros. Izstrādāts turpmākais sadarbības
modelis un līdzdalības plāns jauniešu un jauniešu ar ierobežotām vajadzībām iesaistei un dalībai kopīgos Cēsu novada jauniešu
notikumos. Izstrādātais sadarbības modelis nodrošina projekta ilgtspēju un arī turpmāku aktivitāšu īstenošanu, jauniešu līdzdalības
veicināšanu un interešu pārstāvniecības Cēsu novadā sekmēšanu.

7000.00

Projekta mērķis: sekmēt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta mērķa grupa: Kabiles pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, t.sk., jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri
iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.
Projekta galvenās aktivitātes: praktiskais darbs Kabilē; pieredzes apmaiņas brauciens; kafija ar politiķi; izvērtēšanas pasākums.
01.06.2022. - 30.04.2023.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta rezultātā Kabiles pagasta jauniešiem būs sekmēts iniciatīvas līmenis, līdzdalība
lēmumu pieņemšanā un iekļaušanās sabiedrībā. Jaunieši guvuši zināšanas un prasmes, ko pielietos ikdienā plānojot un organizējot
jēgpilnas aktivitātes pagastā, atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm, kā arī balstoties uz projekta rezultātiem jaunieši izstrādās
priekšlikumus pašvaldībai jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
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Biderība "Move up"

Biderība "TEPAT UN
KOPĀ"

Biderība "Latvijas
Nedzirdīgo savienība"

50008167371

50008301901

40008000615

Jelgavas iela 10,
Vircava, Vircavas
pag., Jelgavas nov.,
LV-3020

Daugavas prospekts
34, Ikšķile, Ogres
novads

Elvīras iela 19k2,
Rīga, LV 1083

Jaunieša kulTŪRE

Kopā šeit un tagad!

Skatuves priekškaru
atverot dzīvei

6996.00

Projekta mērķis: veicināt jauniešu no Ukrainas ar ierobežotām iespējām (bēgļu/migrantu) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, īpaši vietējā
kopienā Ogres novadā, veicināt kultūras dažādību izpratni, toleranci un iecietību un sekmētu jauniešu aktīvo līdzdalību.
Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā 13-18. gadiem. Ogres novadā uzņemtie bēgļu jauniešu no Ukrainas (13 personas) un Latvijas
jaunieši no Ogres novada lauku teritorijām (13 personas).
Projekta galvenās aktivitātes: apmācības “Ciemos pie Dullā Dauka”; ceļojošā izstāde Ogres novada pagastos; labo darbu hakatons; labo
darbu realizēšana; projekta noslēguma pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta dzīves ciklam un administrēšanas procesam pilnībā izgājuši cauri minimums 2-4
jaunieši no katras valsts, noorganizēts 1 labo darbu hakatons, īstenoti 8 labie darbi Ogres novadā, piesaistīti vismaz 5 jaunieši brīvprātīgā
darba sistēmai Ogres novadā, novadītas 5 dienu apmācības, saņemtas vismaz 20 anketas ar atgriezenisko saiti par uzlabotajām
01.06.2022. - 01.10.2022. kompetencēm projektā. Paātrināta Ukraiņu jauniešu integrācija Latvijā, īpaši Ogres novadā, veicināta savstarpējā jauniešu tolerance un
iecietība gan no Latvijas, gan no Ukrainas, radīta izpratne par vietējo kopienu (Latviju, Ogres novadu, pagastiem...) u.c. Projekta laikā
un pēc tā apkopojot visus ieteikumus ir plānots izvērtēt un ieviest: regulārus hakatona vakarus, attīstīt programmu “Jaunietis jaunietiem”. Projektā iegādātais tehniskais inventārs ļaus turpināt informēt jauniešus par viņu iespējām līdzdarboties, ļaus attīstīties,
realizēt līdzīga veida aktivitātes un projektus, sarunu un iedvesmu vakarus arī ar starptautiskiem vieslektoriem un viesmāksliniekiem, kā
arī šo resursu ietvaros turpināt organizēt šāda veida aktivitātes. Izstrādātie publicitātes materiāli tiks arī turpmāk izmantoti biedrību
darbībā un piedāvāti skolām un citām biedrībām un pašvaldības iestādēm. Hakatona laikā izstrādātās idejas tiks izmantotas kā
“atspēriena punkts”, lai ar biedrības atbalstu jaunieši varētu veidot savus jauniešu iniciatīvu projektus, piedaloties vietējas nozīmes
pašvaldības finansētajos projektu konkursos, kuros līdz šim ir bijusi nepilnīga atsaucība no jauniešu puses un ne visiem iepriekšējo
novadu jauniešiem šāda iespēja ir bijusi.

6944.16

Projekta mērķis: veicināt 10 Ikšķiles apkaimes jauniešu ar fiziska, garīga rakstura traucējumiem un citām smagām veselības problēmām
iespējas integrēties vietējās kopienas jauniešu vidū, kā arī veicināt izpratni un pozitīvu attieksmi pret jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem, tādējādi sekmējot jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā un kļūšanu par pilntiesīgiem tās
locekļiem.
Projekta mērķa grupa: 10 Ikšķiles apkaimē dzīvojoši jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un pieci vietējās kopienas jaunieši bez
funkcionāliem traucējumiem.
Projekta galvenās aktivitātes: 8 meistarklases, kuru laikā jauniešiem būs iespēja iepazīt vienam otru, izprast un sadraudzēties, kā arī
01.08.2022. – 31.01.2023.
iespēja apzināt savas intereses, spējas un talantus, veidot interešu grupas kopīgai darbībai ilgtermiņā. Projekta īstenošanas laikā
paredzēta filmas veidošana, kuras tēma, scenārijs, pats filmēšanas process būs jauniešu kopā izdomāts un radīts.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: 10 Ikšķiles apkaimē dzīvojoši jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem būs iesaistīti
interešu grupās, tādējādi veicinot piederību un integrāciju vietējā kopienā. Jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem būs pieņemti,
saprasti, mazināta viņu izolētība. Projekta aktivitātes veicinās vietējās sabiedrības izpratni par jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem, viņu vajadzībām un vēlmēm, tādējādi veidojot iekļaujošāku un pieņemošāku vietējo kopienu, kurā ikviens tās loceklis
jūtas pieņemts, vajadzīgs un līdzvērtīgs.

7000.00

Projekta mērķis: 13 – 25 gadus vecu jauniešu ar dzirdes traucējumiem iesaiste sabiedriskajā dzīvē kopā ar dzirdīgiem jauniešiem,
realizējot skatuves mākslas multimediālu izrādi “Grāfs Drakula”, caur to veicinot dzirdīgu, nedzirdīgu un vājdzirdīgu jauniešu spējas
sadarboties, radoši izpausties, mazinot komunikācijas barjeras un jauniešu ar dzirdes traucējumiem bailes iesaistīties dzirdīgo sabiedrībā,
iedrošinot uzņemties integrāciju veicinošu projektu realizēšanu nākotnē.
Projekta mērķa grupa: jaunieši ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgi jaunieši, kas pārstāv Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība”
struktūrvienības un sadarbības iestādes - LNS kultūras nama “Rītausma” amatierkolektīvi, LNS Jauniešu organizācijas biedri, Rīgas
mākslas un mediju tehnikuma dzirdīgi un nedzirdīgi audzēkņi, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas –
attīstības centra nedzirdīgie un vājdzirdīgie vecāko klašu skolēni, Rīgas Raiņa vidusskolas audzēkņi ar dzirdes grūtībām.
Galvenās projekta aktivitātes: multimediālas izrādes iestudēšana, kur liela daļa aktieru un dejotāju, tehniskā personāla, gan arī skatītāju
būs jaunieši ar dzirdes traucējumiem, kā arī jaunieši ar cita veida invaliditāti; radošais plenērs izrādes veidotājiem un dalībniekiem,
20.05.2022. - 30.10.2022. izrāde (tiks aicināti nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolu vecāko klašu audzēkņi, lai popularizētu nedzirdīgo kultūru un veicinātu vēlmi tajā
iesaistīties jau no mazotnes) un izrādes uzvedums visiem interesentiem Pasaules Nedzirdīgo dienā.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: uzvesta multimediāla izrāde “Grāfs Drakula”, kuras iestudēšanas procesā aktīvi
iesaistījušies nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi jaunieši no dažādām skolām, amatierkolektīviem un organizācijām, tādā veidā liekot
pamatus radošai sadarbības izveidei, kas nodrošinās jauniešu turpmāko iesaistīšanos sabiedrības dzīvē, nebaidoties no komunikācijas
problēmām. Aptverot ļoti plašu iesaistīto personu loku, tiks panākta plaša projekta publicitāte, paverot nedzirdīgo sabiedrības daļai
integrācijas iespējas dzirdīgo sabiedrībā, mazinot tās aizspriedumus un nezināšanu par jauniešu ar dzirdes traucējumiem spējām
iekļauties sabiedrības dzīvē kā līdzīgiem. Ilgtermiņā projekts nodrošinās pašu jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības norisēs bez bailēm
no diskriminācijas, pārvarot komunikācijas barjeras. Izrādes pievienotā vērtība būs jaunu dalībnieku iesaiste no skatītāju vidus, lai
nedzirdīgo kultūras neapsīktu līdzīgi, kā tas ir noticis daudzās Latvijas pilsētās un citās valstīs, liedzot jauniešiem līdzdarboties
sabiedriskās dzīves norisēs.
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Biderība "Latvijas
Jaunatnes padome"

Nodibinājums
"Palīdzēsim.lv"

Biderība "Jaunolaines
attīstībai"

40008012686

40008137568

40008297375

Blaumaņa iela 38/40, Vienaudžu atbalsts UA
Rīgā, LV-1011
migrantiem

A.Čaka 136-1a, Rīga

Priežu iela 34,
Jaunolaine, Olaines
novads, LV - 2127

Atbalsta programma
jauniešiem "Drošības
sala"

Būt par brīvprātīgo ir
stilīgi!

14815.88

Projekta mērķis: radīt Latvijā spējīgas jaunatnes organizācijas darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un sarežģītiem dzīves
apstākļiem, tostarp arī Ukrainas pilsoņiem.
Projekta mērķa grupa: jaunieši ar ierobežotām iespējām, t.sk. bēgļu jaunieši un jaunatnes darbinieki no jaunatnes organizācijām un
pašvaldībām.
Galvenās projekta aktivitātes: metodisko materiālu izstrāde; apmācības jaunatnes darbiniekiem; vizītes reģionu skolās; video
20.05.2022. - 30.04.2023. komunikācija par stigmatizāciju Latvijā.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: tiešā veidā sasniegti vismaz 2000 jaunieši, netieši sasniegti vismaz 40000 jauniešu caur
soc. tīkliem un nākotnes nodarbībām. Projekta laikā izveidotie materiāli tiks izmantoti vairākus gadus un materiāli par darbu ar
jauniešiem krīzes situācijā vairākkārt noderēs jaunatnes darbiniekiem, ņemot vērā mūsdienu mainīgo situāciju. Darba materiāli un
apmācītie jaunatnes darbinieki palīdzēs jauniešiem mācīties iekļaut bēgļu jauniešus un pilnveidot šo cilvēku iekļautību Latvijas
sabiedrībā.

6999.24

Projekta mērķis: īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām sociālās integrācijas veicināšanai,
mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi, radīt
drošu un saprotamu vidi, tādējādi uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stabilitāti un piederības izjūtu.
Projekta mērķa grupa: 20 jaunieši ar ierobežotām iespējām, tai skaitā jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, Ukrainas kara bēgļi,
jaunieši no nelabvēlīgas vides un grūti aktivizējami jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem.
Projekta galvenās aktivitātes: paredzēts ieviest 16 aktivitātes, kas vērstas uz mērķgrupas jauniešu pašizaugsmi, jauniešu iekļaušanu
sabiedrībā, veicinot pilsonisko līdzdalību, kā piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā , preventīvu sociālo problēmu risināšanu,
iepazīstinot mērķgrupu ar cita veida sociālo vidi un motivējot tālākai izglītības ieguvei, piemērotas darba vietas atrašanai un dzīves
20.05.2022. - 30.04.2023. kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros tiks organizētas praktiskās nodarbības, diskusijas, aktivitātes par jauniešiem aktuālām tēmām.
Tēmas izvēlētas ņemot vērā organizācijā iesaistīto jauniešu priekšlikumus un idejas jaunu Palīdzēsim.lv jauniešu klubiņa biedru
piesaistē un izaugsmē.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: jaunieši būs apzinājušies sevi kā līdztiesīgu sabiedrības daļu. Tiks mazināts sociālais
risks, veicināta iekļaušana un pilsoniskā līdzdalība. Kaut šī ir neliela daļa jauniešu, tomēr projekta īstenotāji uzskata, ka individuālā
pieeja un personīgais kontakts ir laba motivācija un iespēja šo jauniešu integrēšanai sabiedrībā, kā arī pamudinājums iesaistīties
sabiedriskajos procesos. Paredzams, ka, noslēdzoties projektam, vismaz 20 jaunieši būs ieguvuši jaunas prasmes un izpratni par:
sadarbību, komunikāciju, pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu, radošumu, prasmi strādāt komandā, pieņemt un integrēt sabiedrībā
cittautiešus.

6973.20

Projekta mērķis: sniegt Olaines novada jauniešiem ar ierobežotām iespējām nepieciešamās iemaņas un zināšanas ar dažādu iesaistošu
aktivitāšu un semināru starpniecību, lai veicinātu novada dažādu jauniešu savstarpējo sadarbību un motivāciju attīstīt un īstenot savas
idejas jauniešiem piemērotas vides veidošanā Olaines novadā, tādejādi veicinot jauniešu pilsonisko aktivitāti, savstarpējo sadarbību un
vietpatriotismu.
Projekta mērķa grupa: Olaines novada jaunieši (13-25 g.v.) ar kultūras atšķirībām, tostarp etnisko minoritāšu pārstāvji, kā arī tie, kuriem
ir ekonomiskie šķēršļi maksas pasākumu un aktivitāšu apmeklēšanai.
Projekta galvenās aktivitātes: neformālās izglītības aktivitātes klātienē; vienaudžu mācīšanās un atbalsta aktivitātes (peer-to-peer pieeja),
01.06.2022. - 30.11.2022. izglītojošās un praktiskās nodarbības jeb semināri par iesaisti; jauniešu iniciatīvā balstīta noslēguma pasākuma organizēšana.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta laikā jaunieši gūs motivāciju meklēt risinājumus, lai veidotu jauniešiem
draudzīgu vidi savā novadā pašiem, tā veicinot patriotismu, celtu pašapziņu un rīcībspēju kā pilsoniski aktīviem sabiedrības locekļiem.
Turklāt jauniešu gūtā pieredze un zināšanas par pasākumu organizēšanu un norisi, kā arī projektu vadību stiprinās jauniešu
kompetences, ko izmantot kā darba pieredzi vai motivēs iesaistīties dažādos projektu konkursos. Projekta rezultātā Olaines novada
jaunieši būs guvuši zināšanas un iemaņas brīvprātīgā darbā, tiks savstarpēji saliedētāki kā sabiedrības daļa, kā arī tiks stiprinātas esošās
novada jauniešu organizācijas kapacitāte, kā piemēram, jauniešu centrs „Popkorns”, Olaines novada jauniešu dome, skolu pašpārvaldes
u.c., vai nevalstiskās sabiedriskā labuma organizācijas kā biedrība „Jaunolaines attīstībai”, piesaistot jaunus dalībniekus.
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Biderība "Mums pieder
pasaule"

Biderība "AKVĀRIJS"

Biderība "Kuldīgas
aktīvo jauniešu biedrība
"Sprādziens""

Biderība "MĀSAS
VERONIKAS"

40008183872

40008275895

40008286992

50008155531

Sapņi, Svitene,
Svitenes pagasts,
Bauskas novads

18.Novembra iela 27,
dz.38, Ludza, LV5701

Jelgavas iela 26,
Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV-3301

Stārķkalni,
Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads

Tuvāk

ES gribu būt starp
JUMS

SP 1.0

Mēs esam Te!

6999.29

Projekta mērķis: iesaistīt projektā un integrēt citu jauniešu vidū jauniešus ar ierobežotām iespējām, sniegt viņiem iespēju socializēties un
motivēt viņus iesaistīties vietējā līmeņa jaunatnes organizācijās.
Projekta mērķa grupa: jaunieši ar ierobežotām iespējām no 13 līdz 25 gadiem: lauku jaunieši – aptuveni 13 jaunieši no attālām lauku
teritorijām un no mazturīgām ģimenēm, 5 ukraiņu bēgļu jaunieši, Bauskas novada NVO jaunieši.
Projekta galvenās aktivitātes: iepazīšanās nodarbība “Tuvāk”; pārgājiens Saulaine – Mežotnes pilskalns “Tuvāk ceļam”; laivu brauciens
Bauska – Mežotnes pilskalns “Tuvāk upei”; pārgājiens gar jūru “Tuvāk jūrai”; izzinošas pastaigas un velobrauciens pa Tērvetes dabas
parku “Tuvāk dabai”; ciemos pie NVO “Laiks Jauniešiem” “Tuvāk kaimiņiem”; Svitenes vēstures iepazīšana un parka putnu
20.05.2022. – 20.04.2023. daudzveidības saglabāšana “Tuvāk putniem un vēsturei”; noslēguma nodarbība “Tuvāk draugiem”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: stiprināta jauniešu piederības sajūta vietējai kopienai, Latvijai un savai organizācijai,
veicināta sabiedrības un jauniešu informētība par jauniešu iespējām un NVO darbu, īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta lauku jauniešu
un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste projekta aktivitātēs, iepazīti un integrēti ukraiņu jaunieši, uzlabotas jauniešu sociālās,
komunikācijas prasmes, svešvalodu, dabas un vēstures zināšanas, tolerance, medijpratība. Bauskas novada ciematos tiks izvietoti
projekta jauniešu gatavoti putnu būrīši, bet sociālajos tīklos – video par Svitenes pils leģendām un citām projekta aktivitātēm. Jaunieši ar
ierobežotām iespējām būs vairāk uzzinājuši par iespējām māju tuvumā, iedraudzējušies ar aktīvajiem jauniešiem, iesaistīti jaunatnes
organizāciju aktivitātēs un darbā.

6999.39

Projekta mērķis: nodrošināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo pilsonisko un politisko
līdzdalību, attīstot tās attieksmes, vērtības, izpratnes, kas viņiem līdz šim nav bijušas un kas noderētu, turpmāk iesaistoties kopienas
dzīvē.
Projekta mērķa grupa: jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi
iesaistīti darbā ar jaunatni.
Projekta galvenās aktivitātes: mācības jauniešiem; pirts un kubla pakalpojumi; velobraucienu organizēšana; seminārs sadarbībā ar
Nodarbības aģentūras speciālistiem; jauniešu dialoga organizēšanas pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: ar jauniešu līdzdalības idejām, praktisko darbošanos tiks izstrādāta biedrības “Akvārijs”
01.06.2022. - 31.01.2023.
mājaslapa un biedrības stratēģija. Plānotā ietekme uz jauniešiem - attīstītās prasmes, iemaņas, attieksmes, zināšanas, kas jauniešiem līdz
šim nav bijušas un kas noderētu, turpmāk iesaistoties kopienas dzīvē. Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir vienkārša ideja– veicināt labāku
dzīves kvalitāti – tagad un nākotnei. Jaunieši, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni kļūst par biedrības biedriem, kas
paver plašākas iespējas nākotnes aktivitātēm. Tiek veidota izpratne par līdzdalību un attīstīta noturīga interese par to. Tiek izveidots
digitāls rīks – biedrības mājaslapa, kas ilgtermiņā ļauj vienkopus, atpazīstamā vidē, uzrunāt jauniešus, sniegt informāciju, ierosināt
nākotnes iniciatīvas, vidi to apspriešanai un realizācijas atspoguļošanai. Projekta atbalsts biedrībai ļaus sasniegt jaunu līmeni, kas
pozitīvi ietekmēs biedrības darbu ilgtermiņā - tās tēls kļūs kvalitatīvāks, skaidrāks un sabiedrībā raisīs lielāku uzticamību, biedrības
biedri un organizācija pati būs izglītotāka.

6989.19

1.08.2022. - 28.02.2023.

Projekta mērķis: sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos
sabiedrībā, sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, jo īpaši lēmumu pieņemšanas procesos.
Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kas dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, ar ekonomiskiem šķēršļiem, jo
īpaši tādi, kas iepriekš nav piedalījušies darba ar jaunatni aktivitātēs, kā arī jaunieši, kas līdz šim ir bijuši aktīvi un šobrīd spēj būt
mentori jauniešiem bez iepriekšējas pieredzes jaunatnes darbā.
Projekta galvenās aktivitātes: neformālās apmācības 5 dienu garumā; pašu jauniešu organizēta diskusija pašvaldības mērogā, kā arī
izvērtējuma tikšanās.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: jauniešiem būs sniegtas gan zināšanas, gan prasmes diskusiju plānošanā, organizēšanā
un īstenošanā, gan būs veidojusies pārliecība, ka viņi spēj ietekmēt tieši viņiem aktuālus jautājumus.

7000.00

Projekta mērķis: veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo pilsonisko līdzdalību, izmantojot
sava novada dabas vērtības.
Projekta mērķa grupa: 20 jaunieši vecumā no 13- 18 gadiem ar ierobežotām iespējām un 20 jaunieši vecumā no 13 -18 gadiem ar
mācīšanās grūtībām, kas nav iesaistījušies jaunatnes pasākumos.
Projekta galvenās aktivitātes: “Hei, draugi!” (projekta dalībnieku tikšanās savās skolās ar biedrības brīvprātīgajiem, darba grupu izveide,
saliedēšanās aktivitātes, tikšanās ar speciālistiem); saliedēšanās diena aktīvās atpūtas centrā “Eži”; “Tiekamies kopā!” (darba grupas
tikšanās, saliedēšanas aktivitātes, tikšanās ar Smiltenes novada tūrisma speciālistiem, vides gidu); apmācības; ekskursija uz Alūksni;
20.05.2022. - 30.04.2023. “Sveicināti Palsmanē!” (foto orientēšanās pa Palsas krastiem, Palsmanes pagasta interesanto dabas un kultūrvēsturisko objektu apskate
un iepazīšana); “Sveicināti Blomē!” (velobrauciens pa Blomes ceļiem, Blomes pagasta interesanto dabas un kultūrvēsturisko objektu
apskate); “Sveicināti Gaujienā!” (izbrauciens ar slēpēm uz Gaujienas priedēm un Kalamecu gravu); projekta noslēguma pasākums.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: realizējot projektu izglītojamie gūs jaunu pieredzi, izpratīs savstarpējo attiecību
nozīmīgumu, paaugstinās pašvērtējumu. Aktivitātēm notiekot neformālā gaisotnē, izglītojamie ieguldot savu personīgo darbu un idejas
realizēšanā paaugstinās atbildības sajūtu. Noskaidros savas prasmes, intereses un karjeras iespējas. Apgūs veidus un metodes ar kurām
iesaistīties vietējās kopienas darbā. Šo mērķu realizācija paaugstinās motivāciju apmeklēt skolu, atrast savu nišu , kurā sevi realizēt, gūs
ticību saviem spēkiem, mērķtiecību.
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Biderība "Jauniešu
biedrība-CENTRS"

Biderība "Ģimeņu
centrs TuTi"

Biderība "Rīgas vācu
kultūras biedrība"

40008154089

40008306837

40008002669

Aizkraukles nov.,
Pļaviņas, Daugavas
iela 50, LV-5120

Blaumaņa iela 11-3,
Madona, Madonas
novads, LV-4801

Slokas 37, LV-1048,
Rīga, Latvija

Viena iespēja VISIEM!

Kopā esam stiprāki

Jauniešu izaugsmes
cikls “Labākā zīle manā rokā!”

5653.82

Projekta mērķis: integrēt un iekļaut Pļaviņās un tās apkaimē dzīvojošos jauniešus vietējā, aktīvo jauniešu kopienā, tādejādi veicinot
jauniešu piederības sajūtu un līdzdalības iespējas, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas, apgūstot dzīvei noderīgas zināšanas un
kompetences, preventīvi mazinot jauniešu mentālās veselības riskus, uzlabojot mentālo un garīgo veselību.
Projekta mērķa grupa: Aizkraukles novada, Pļaviņās un tās tuvākajā apkaimē dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem. Ņemot vērā
šī brīža neparedzamo kara situāciju Ukrainā, aktivitātes tiks vērstas arī uz Ukrainas jauniešu integrēšanu vietējā jauniešu un sabiedrības
kopienā.
Galvenās projekta aktivitātes: praktiskās mācības “Mana mentālā veselība”; sporta aktivitātes, volejbola un basketbola turnīri; praktiskas
apmācības par veiksmīga satura izveidi Instagram, biedrības “Jauniešu biedrība-CENTRS” Instagram konta izveide; brauciens ar SUP
dēļiem/airu laivām pa Daugavu un Pērsi; neformāla saruna par atkarībām “Labāk NEATKARĪBA”; ekskursija uz Bruknas muižas
kopienu; praktiskais seminārs “ES savas dzīves kalējs”; veselīga ēdiena pamatprincipi, galda kultūras mācības un veselīga ēdiena
01.07.2022. - 31.12.2022. gatavošanas meistarklase; make-up praktiskā meistarklase; gleznošanas meistarklase, marmorēšana; praktiskā nodarbība par jauniešu
saskarsmes stiprināšanu; projekta noslēguma pasākums, pārgājiens uz “Līdaci”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sociālās atstumtības riska pakļautajiem jauniešiem
būt sabiedriski aktīviem, tādejādi apzinot savas stiprās puses un mazinot riskus- garlaicību, nomāktību, atstumtību, vientulību, iespējas
socializēties un iepazīties ar citiem jauniešiem, tiks mazināti jauniešu mentālās un garīgās veselības riski, atkarību profilakse, tiks celta
jauniešu ar ierobežotām iespējām pašapziņa, attīstot viņos dažādas kompetences un dzīves prasmes, sniegtas iespējas piedalīties lēmumu
pieņemšanā un savu iniciatīvu realizēšanā ilgtermiņā. Projekta aktivitātes būs pirmais solis katra jaunieša integrēšanai sabiedrībā, kas
pozitīvi ietekmēs projekta dalībnieku dzīvi arī ilgtermiņā, jo ar projekta aktivitātēm jauniešiem tiks sniegtas iespējas paplašināt savu
redzes loku, apgūt jaunas zināšanas un kompetences, kas ir sākums sevis attīstībā, motivēšanā un pilnveidošanā. Tāpat ir paredzams, ka
aktivitātes jauniešiem daudz labāk palīdzēs saprast sevi un savas intereses, iespējams, atrodot jaunus hobijus, kas aizrautu un palīdzētu
atteikties no atkarību izraisošām vielām. Aktivitātes veicinās pozitīvas pārmaiņas jauniešu mentālās un garīgās veselības uzlabošanā.

6991.00

Projekta mērķis: veicināt Madonas novada jauniešu ar funkciju traucējumiem un citiem ierobežojumiem, vecumposmā no 13 līdz 25
gadiem, dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinot viņu labbūtību, zināšanu un kompetenču pilnveidi par viņiem sniegtajām iespējām būt
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.
Projekta mērķa grupa: Madonas novada - Cesvaines, Grašu bērnunama, Dzelzavas un Mentes jaunieši vecumposmā no 13 līdz 25
gadiem, kuriem ir kā fiziskas tā mentālas veselības problēmas un dažādi šķēršļi – attālums, ekonomiskais stāvoklis, mācību grūtības, lai
01.08.2022. – 01.02.2023.
pilnvērtīgi iekļautos vienaudžu vidū un sekmētu savas dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Galvenās projekta aktivitātes: satikšanās darbnīcas; koprades diena; prasmju dienas; Ziemassvētku koncerts.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekta tiešā mērķa grupa būs atvērtāka, motivētāka, pretimnākošāka gan pret sevi, gan
sabiedrību sev apkārt, pilnveidojuši savas prasmes un zināšanas dažādos mākslas veidos un ieinteresēta turpināt aktīvi darboties savas
un kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

15000.00

Projekta mērķis: ilgtermiņā radīt jauniešiem ar ierobežotām iespējām platformu dažādām personības izaugsmes aktivitātēm atbalstošā,
profesionāli nostiprinātā vidē. Tas ir orientēts uz jauniešu iesaisti 6 mēnešu garumā dažādās aktivitātēs, liekot uzsvaru uz lielu
kontaktstundu skaitu un līdziesaisti klātienes kvalitatīvā pašizaugsmes darbībā. Projektā iesaistīti augstas raudzes profesionāļi - gan
profesiju pārstāvji, gan psihologi, izaugsmes treneri, NVO aktīvisti, jaunieši – līderi, valsts sektorā nodarbinātie.
Projekta mērķa grupa: 44 jaunieši vecumā no 15 -22. g.v., no tiem 22 jaunieši ar ierobežotām iespējām. Projektā plānots iesaistīt vismaz
2 jauniešus ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā). Projektā plānots iesaistīt jauniešus šādiem riskiem pakļautos - jauniešus ar
ierobežotām iespējām: jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti, jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības, jaunieši ar kultūru atšķirībām un
jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi.
Projekta galvenās aktivitātes: prakses cikls “Izrauties un pierādīt sevi”; “Redzesloka paplašināšanas praktikums”; psiholoģiskās
01.08.2022. - 30.01.2023. noturības un personības harmonijas komplekss “Viss sākas no manis”; saliedētības un sevis izzināšanas prakse “Visādi ir pareizi”;
kolokvijs “Valstiska diena ar gudru ekrānu”.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: projekts radīs katrā dalībniekā ilgtermiņa efektu, jo mainīs uzskatus par dzīves mērķiem,
savām iespējām un novērtēt jau dotās iespējas, nepanīkt un novērtēt tiešās klātienes nodarbības. Jaunieši tiks iespējoti PATSTĀVĪGI
meklēt un izmantot iespējas sevi attīstīt, jo lielai daļai projekta dalībnieku nebūs bijusi nekāda pieredze dalībai līdzīgos projektos.
Projekta ilgtspēju nodrošinās projekta noslēgumā izstrādāts PĀRSKATA SECINĀJUMI - ziņojums– tas tiks izplatīts izglītības
iestādēm, dalībnieku ģimenēm, pašvaldības iestādēm. TAS KALPOS KĀ REKOMENDĀCIJAS turpmākam darbam ar konkrēto
mērķauditoriju. Projekta norise vairāku mēnešu garumā nodrošinās sistemātisku, mērķorientētu un jauniešu auditorijai ļoti saistošu
saturu, kas veicinās jauniešu vēlmi iesaistīties, piedalīties. Kompetentie projektam piesaistītie eksperti/pedagogi ir ar plašu ilggadēju
pieredzi komandu veidošanā, kā arī indivīda pilnveidošanās un motivācijas, izziņas veicināšanā.
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Biderība "EU,
ROPAŽI"

Biderība "Mēs
Saulkrastiem"

40008234098

50008314821

"Jaunoliņi", Kangari,
Ropažu pag., Ropažu
nov., LV-2135

Staraja Rusas iela 5 3, Rīga, LV-1048

Misija: Izaugsme

Radošās vienotības
darbnīca

5903.37

Projekta mērķis: veicināt Ropažu novada jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju sabiedrībā, iesaistot viņus aktivitātēs, kas attīsta
fiziskās un garīgās iemaņas, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, emocionālo noturību, radot izpratni par novadā notiekošajiem sociālajiem,
politiskajiem procesiem un stimulējot vēlmi tajos piedalīties.
Projekta mērķa grupa: 13 – 25 gadus veci jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti, ekonomisku vai sociālu ierobežotību, kuri nespēj
veiksmīgi integrēties sabiedrībā un ir sociāli neaktīvi.
Projekta galvenās aktivitātes: anketas izveide, datu ievākšana un apkopošana; karatē treniņš; apmācība “Kā radoši izpausties?”; tikšanās
ar psiholoģi Diānu Zandi; tikšanās ar Ediju Klaiši; karjeras speciālista konsultācija; Ropažu novada Jauniešu domes iedvesmas runa;
05.07.2022. - 27.09.2022. iedvesmas runa ar Vanesu Feldmani; brīvprātīgās jaunietes Martas Annas Vīdušas iedvesmas stāsts; tenisistes Diānas Nikiforovas
iedvesmas stāsts; ekskursija uz z/s “Brieži”; tikšanās ar Ropažu novada domes deputātu Aināru Vaičulenu; apmācība - sava viedokļa
paušana sociālajos tīklos ar Kristīni Garklāvu.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: jaunieši tiek veiksmīgi integrēti biedrības “EU, Ropaži” un Ropažu novada Jauniešu
domes sastāvā, viņi labprātīgi iesaistās turpmākā organizācijas un jauniešu domes darbībā, aktivitāšu rīkošanā un pasākumu
apmeklēšanā. Tiek mazināti šķēršļi šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo viņi izprot kā caur šīm kopienām ietekmēt
jaunatnes politiku novada ietvaros. Tā kā jaunieši ir kļuvuši emocionāli noturīgāki un pašpārliecināti, viņi spēj paust savu viedokli ne
tikai pamatoti un konstruktīvi, bet arī radošā veidā, tas veicinās saziņu ar apkārtējo sabiedrību un pilsonisko līdzdalību.

6887.00

Projekta mērķis: kooperatīvu “Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi” un “Zeme” iedzīvotāju sociālās aktivitātes palielināšana un Saulkrastu
novada domes uzmanības pievēršana kooperatīvu atpalicībai. Iesaistīt projektā Ukrainas bēgļus veicināt krievvalodīgo mājsaimniecību
redzes loka paplašināšanos un iznākšanu no Krievijas informatīvās telpas. Rosināt Ukrainas bēgļus un jauniešus ar ierobežotām
iespējām, kuri dzīvo pašvaldības aizmirstajos kooperatīvos “Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi” un “Zeme” līdzdarboties Saulkrastu
novada ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas
pārvaldības principu īstenošanā Saulkrastu novada pašvaldībā, Saulkrastu valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās, rosināt jauniešus
veicināt dialogu starp kooperatīvu iedzīvotājiem, pašvaldību un valsti par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem un veicināt kooperatīvu
iedzīvotāju līdzdalību svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī veicināt sociāli izstumto sabiedrības grupu, tai skaitā jauniešu ar ierobežotām
iespējām iekļaušanu sabiedrībā un lēmumu pieņemšanā. Projekta mērķis ir, kopīgi darbojoties, sniegt brīvu atmosfēru diskusijai un
atklātībai pieredzējušu jaunatnes darbinieku vadībā, Saulkrastu novada kooperatīvu “Gaisma” un “Mežvidi” biroja telpās un pārējo
kooperatīvu apkārtnē.
Projekta mērķa grupa: 7 Ukrainas bēgļi, vecumā no 13-25, kas tiek uzņemti Saulkrastu novadā – jaunieši, kas zaudējuši tuviniekus un
pajumti, jaunieši, kas saskarušies ar vardarbību, izjūt trauksmi, nemieru un depresiju, nejūt dzīvei jēgu un līdz ar to arī nevēlas mācīties
vai strādāt. 7 Latvijas jaunieši kooperatīvu “Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi” un “Zeme” iedzīvotāji, jaunieši, kas ikdienā dzīvo
20.05.2022. – 20.09.2022. Krievijas informatīvajā telpā un ģimenē sarunājas krievu valodā, līdz ar to nav izveidojuši savu viedokli par karu Ukrainā, kā arī latviešu
tautības jaunieši, kas nāk no mazturīgām ģimenēm, kas Covid – 19 rezultātā zaudējuši tuviniekus, jaunieši, kas saskarušies ar
vardarbību, izjūt trauksmi, nemieru un depresiju, nejūt dzīvei jēgu un līdz ar to arī nevēlas mācīties vai strādāt. Jaunieši no dažādām
sociālajām grupām, kas līdz šim nav aktīvi iesaistījušies jaunatnes pasākumos, bet ir spējīgi izjust empātiju viens pret otru, atbalstīt un
iedvesmot, risināt savas problēmas.
Projekta galvenās aktivitātes: tiks organizētas 14 aktivitātes, kuru laikā, pieredzējuša jaunatnes darbinieka ar galdnieka izglītību vadībā,
jauniešiem tiks dota iespēja iepazīt Saulkrastus, apkārtējo dabu, kooperatīvus un to veidošanās vēsturi, nospriest, kas kooperatīvu
“Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi” un “Zeme” teritorijās būtu steidzīgi jāizdara kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai. Kopā ar kooperatīvu
vadītājiem jaunieši apspriedīs vajadzības, paši veidos uzmetumus, rasējumus, rēķinās materiālu izmaksas un nepieciešamās darba
stundas, lai darbu paveiktu.
Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Latvijas un Ukrainas jaunieši ar ierobežotām iespējām, uzlabos sekojošas prasmes un
spējas: prasmi komunicēt un sadarboties dažādās valodās, plānot laiku, disciplinēt sevi, pieņemt lēmumus, prezentēt savu darbu,
sadarboties grupā vai pārī u.c. Projekta rezultātā palielināsies kooperatīvu “Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi” un “Zeme” iedzīvotāju
sociālā aktivitāte, kas savukārt pievērsīs Saulkrastu novada domes uzmanību kooperatīvu atpalicībai un mudinās ieplānot budžetā kādus
līdzekļus attīstībai.

