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C E Ļ O J O Š Ā

P R O J E K T U

I Z S T Ā D E

IESP‰JAS
LABÅKAI DZÈVEI VISÅ LATVIJÅ
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ĪSTENOTIE PROJEKTI REĢIONOS

ĪSTENOTI

SATURISKI DAUDZVEIDĪGI,
ILGTERMIŅĀ ORIENTĒTI PROJEKTI:
•
•
•
•
•
•
•

apkārtējās vides aizsardzībai
dzimumu līdztiesībai
demokrātijas veicināšanai
cilvēkiem ar invaliditāti
sociāli mazaizsargātām personām
dažādu sociālo grupu integrācijai
kultūrai u.c.

ĪSUMĀ
Kopējais iesniegto projektu skaits: 1026
Īstenoto projektu skaits: 133
Izglītojošos un informatīvos pasākumus
apmeklējuši: > 2500 dalībnieki
Apmācībās iesaistīti: > 2000 dalībnieku
Projektu īstenošanai
pieejamā summa: EUR 5,35 mlj.
Projekta darbības laiks: 3-5 gadi

SASNIEGTIE REZULTĀTI
Stiprināta NVO cilvēkresursu profesionalitāte
Vairāk nekā 300 NVO darbinieki un biedri ieguvuši zināšanas par NVO aktuālām tēmām;
3 organizācijas izstrādājušas attīstības stratēģijas; iesniegti 13 jaunu projektu pieteikumi;
uzsākta 4 jaunu projektu izstrāde.

Uzlabota NVO materiāli tehniskā bāze
15 mājaslapas; 12 organizāciju telpu remonts; 26 organizācijas iegādājušās aprīkojumu;
izveidotas 2 klientu datu bāzes.

Veicināta NVO sadarbība
9 pieredzes apmaiņas Latvijā un ārzemēs; 1 NVO kļuvusi par apvienības biedru;
dalība 6 starptautiskos pasākumos; sadarbība ar pašvaldībām, to iestādēm,
valsts institūcijām un citiem atbalstītājiem.

Nodrošināti NVO sniegtie pakalpojumi mērķa grupām
izdoti 5 dažādi informatīvie materiāli; izstrādātas 4 mācību programmas (2 apstiprinātas
LRIZM); 60 pasākumi ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem; sniegtas 122 konsultācijas.

Veicināta sabiedrības līdzdalība NVO
Kopumā NVO biedru skaits pieaudzis par vairāk nekā 120 (fiziskas un juridiskas personas);
iedzīvotāju aktivitātes sekmēšanai noorganizētas 160 aktivitātes, kurās iesaistīti vairāk kā
6000 dalībnieki.

Nodrošināta NVO līdzdalība politikas veidošanas procesos
pašvaldībās, valsts pārvaldē un Eiropas Savienības līmenī
Līdzdalība vairāk nekā 213 diskusijās/tikšanās/darba grupās ar valsts pārvaldes iestādēm;
sagatavoti 25 atzinumi par normatīvajiem aktiem; iesniegti 115 priekšlikumi valsts
institūcijām par tiesību aktiem u.c.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
PAR ĪSTENOTAJIEM PROJEKTIEM: www.sif.lv
Projekti īstenoti ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā

