
JSPA atbalsts 
iekļaušanas 
veicināšanai



• Mērķis - veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām un organizāciju, kuras strādā 
ar šiem jauniešiem iesaisti Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss 
programmās 

• Veicināt pieredzes apmaiņu, tīklošanos, partnerību veidošanu organizāciju 
starpā, jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu 

• Vadošais partneris - SALTO ID Resursu centrs, piedalās vairāk kā 20 valstu NA

• JSPA piedalās 3 darbības virzienos: 1)jaunieši ar veselības problēmām, 
invaliditāti 2) jaunieši NEET situācijā 3) lauku jaunieši

Stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jomā



• Informatīvs pasākums sociāli 
iekļaujošo projektu izstrādei 
(03/2021, 25 organizācijas)

• Starptautiska virtuāla pieredzes 
apmaiņas vizīte par darbu ar NEET 
jauniešiem Latvijā (11/2021, 14 
dalībnieki, 8 valstis)

• Starptautiska iekļaujošo projektu 
darbnīca (12/2021, 13 dalībnieki)

• Starptautiskas mācības «Training of
Trainers for Inclusion» sadarbībā ar 
SALTO (05/2022 , 29 dalībnieki, 15 
valstis)

• Vebinārs «Veicini iekļaušanos» 
(03/2022)

• Tīklošanās pasākums sociāli iekļaujošu 
projektu izstrādei (08/2022, 15 
dalībnieki)

• Sociāli  iekļaujošu projektu darbnīca 
(09/2022, 14 dalībnieki)

Īstenotās aktivitātes 2021.-2022.gadā



• Starptautiskas mācības «POWER» – neformālā izglītība jauniešu 
ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma stiprināšanai” tiešsaistē (12/2021, 12 
dalībnieki, 5 valstis)

• «Mācības par jauniešu mentālo veselību» jaunatnes darbiniekiem (03/2022, 
25 dalībnieki)

• Starptautiskā pieredzes apmaiņas vizīte par jaunatnes darbinieku labbūtību
(08/2022, 18 dalībnieki,10 valstis)

• Mācības iekļaujošām organizācijām par DiscoverEU Inclusion projektiem 
(08/2022, 13 dalībnieki)

Citas aktivitātes 2021-2022.gadā



• Partnerības «Europe Goes Local» ietvaros  raidierakstu sērija un 4 moduļu 
mācību cikls «Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos» 
pašvaldību jaunatnes darba attīstībai attālākos un lauku reģionos

• 3 podkāsti un 1 vebinārs par iekļaušanas tēmu (1774 skatījumi)

• Laika periodā no 2021.g. janvāra līdz 2022.g. septembrim uz starptautiskām 
mācībām un konferencēm par iekļaušanas jautājumiem nosūtīti 37 dalībnieki 
no Latvijas

Citas aktivitātes 2021.-2022.gadā



• 18.10. 2022. vebinārs «Darbs ar jaunatni attālākos un lauku reģionos».

• 26.10.2022. vebinārs «Jauniešu NEET situācijā iesaiste brīvprātīgajā darbā»

• Latvijas pārstāvju dalība oktobrī starptautiskās mācībās «Adventure Europe» 
un pieredzes apmaiņas vizītē Portugālē par NEET jauniešu iekļaušanu (SPI 
NEET tematiskā virziena ietvaros)

Plānotās tuvākās aktivitātes 



• Iekļaušanas stratēģija 2022.–2027. gadam JSPA administrētajām 
programmām «Erasmus+» jaunatnes jomā un «Eiropas Solidaritātes korpuss»

• Iekļaušanas stratēģijas mērķis ir radīt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem 
sadarboties, iekļauties sabiedrībā, attīstīt radošumu un inovācijas.

Iekļaušanas stratēģija



Lai sasniegtu mērķi un īstenotu uzdevumus, definēti 
divi rīcības virzieni:

1. Informētība un izpratnes veidošana par jauniešu 
ar ierobežotām iespējām iekļaušanu;

2. Prasmju un kompetenču stiprināšana, kapacitātes 
celšana esošajiem un potenciālajiem projektu 
iesniedzējiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

Iekļaušanas stratēģija. Rīcības virzieni



Rīcības virziens vērsts uz informētības un izpratnes veidošanu par jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušanu:

• Uz projektu iesniedzējiem un plašāku sabiedrību vērsta komunikācija;

• Vienotas izpratnes un sadarbības veidošana JSPA;

• Iekļaušanas aspektu integrēšana programmu pārvaldībā;

• Informējošo aktivitāšu organizēšana atbalsta personām (vecākiem, 
pedagogiem, skolasbiedriem, audžuvecāku u.tml. organizācijām), kas veic 
darbu ar  jauniešiem ar ierobežotām iespējām;

• Atbalsta aktivitāšu organizēšana jauniešiem ar ierobežotām iespējām, lai 
veicinātu to dalību projektos;

• Specifisku aktivitāšu organizēšana konkrētām mērķgrupām.

Iekļaušanas stratēģija. RV1. Uzdevumi 



Rīcības virziens vērsts uz atbalsta nodrošināšanu projektu iesniedzējiem,  
mērķtiecīgu potenciālo projektu iesniedzēju informēšanu un iesaisti, fokuss uz: 

• a) organizācijām (NVO, pašvaldības), kas strādā ar jauniešiem un kas var 
paplašināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti projektos; 

• b) sociālā jomā strādājošām organizācijām (sociālie pakalpojumi, sociālais 
atbalsts), lai tās uzzina par iespējām, izstrādā un iesniedz projektus JSPA .

Aktivitātes: 

• Mācību organizēšana par iekļaušanas jautājumiem;

• Regulāra atbalsta nodrošināšana projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, kas 
strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;

• Jaunu organizāciju informēšana un iesaiste JSPA īstenotajās programmās.

Iekļaušanas stratēģija. RV2 . Uzdevumi



Jaunatnes darbinieku izcilības programma

• Zināšanu paplašināšana par darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;

• 32 dalībnieki no visiem Latvijas novadiem;

• Programma – 3 moduļi par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām:
• Jauniešu psihoemocionālā veselība;

• Darbs ar jauniešiem, kuru tiek pakļauti diskriminācijai dzimuma vai seksuālās piederības dēļ;

• Darbs ar etniskām minoritātēm, jauniešiem ar kultūras atšķirībām.

• Starptautiska mācību vizīte uz Somiju 2022. gada decembrī

• Individuālu, vietējās kopienas un nacionāla līmeņa iniciatīvu īstenošana 
programmas ietvaros.

Jaunatnes politikas valsts programma



Paldies par 
uzmanību!


