
Izglītības attīstības centra īstenotaIs projekts

„kopIenu darbības veIcInāšana:  
aktīvaI pIlsonIskaI līdzdalībaI  
un nabadzības mazInāšanaI”

kopš 2011. gada Izglītības attīstības centrs (Iac), sadarbībā ar atvērtās sabiedrības 
fondu (Open Society Foundations –OSF) Izglītības atbalsta programmu (Education 
Support Program – ESP) un eiropas savienības finansiālu atbalstu, pastiprinātu 
izmanību pievērš kopienu līmeņa pilsonisko aktivitāšu atbalstam, t.sk., mazo 
nvo kapacitātes celšanai un vietējo izglītības iestāžu kā kopienas resursa 
aktualizēšanai. Iniciatīvas „eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” mērķis ir 
sniegt atbalstu eiropas valstu izglītības jautājumu jomā strādājošajām vietējās 
kopienas organizācijām (grassroots organizations), kas spēj aktivizēt savas 
kopienas un veidot sabiedrisko viedokli jautājumā par atstumtības draudiem 
izglītībā, kā arī palīdzēt mazaizsargātākajām sabiedrības grupām. 

2013. gadā ar eiropas savienības finansētās programmas „eiropa pilsoņiem” 
atbalstu tiek īstenots projekts „kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai 
līdzdalībai un nabadzības mazināšanai”. latvijā šis projekts apvieno nevalstiskās 
organizācijas 17 latvijas vietās. projekta vadītāja latvijā aija tūna.

šis projekts veidots un tiek īstenots, sadarbojoties virknei nevalstisko 
organizāciju no 8 valstīm: albānijas, austrijas, Horvātijas, Itālijas, latvijas, 
rumānijas, ungārijas un vācijas. projekta veidotāji un īstenotāji uzskata, ka 
kopienas līmeņa pilsoniskā līdzdalība un vietējo viedokļu skaidra komunicēšana 
eiropas savienības līmeņa politiskajās debatēs ir starptautisks izaicinājums visas 
es ietvaros, un tā risināšanā ir svarīgi salīdzināt dažādus nacionālos viedokļus, 
kas, turklāt, nāk no pašiem cilvēkiem no atšķirīgām nācijām un pieredzēm. līdz 
ar to mēs ceram, ka, identificējot sekmīgus kopienu organizāciju īstenotus un 
kopienās balstītus darbības modeļus un apkopojot šo pieredzi dzīvotspējīgās 
politikas rekomendācijās darbībai vietējā, reģionālā, nacionālā un es līmenī, mēs 
spēsim piedāvāt labu pieredzi un piemērus, kas noderēs arī citviet eiropā. 

Dalīborganizācijas latvijā
1. biedrība “saulessvece”, balvu novada briežuciema pagasts
2. biedrība “Iespēju durvis”, beverīnas novada trikātas pagasts
3. Ģimeņu biedrība „ligzda” , brocēnu novads
4. biedrība „kāpnes”, gulbenes novada tirzas pagasts
5. biedrība „sukrums”, baltinavas novads
6. biedrība ,, atrodi laiku sev’’, valkas novada zvārtavas pagasts
7. biedrība „nākotnei”, dagdas novada bērziņu pagasts
8. bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „cerību spārni”, siguldas novads
9. biedrība „baltā māja”, līvānu novads
10. biedrība „kodols”, kazdangas pagasts 
11. Iecavas internātpamatskola, Iecava
12. Fonds „skolai pie ezeriņa”, valmiera
13.  kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība „dzirnakmens”, krustpils novada vīpes pagasts
14. biedrība „saulrozītes”, riebiņu novada sīļukalna pagasts
15. biedrība „attīstībai”, krāslavas novada Izvaltas pagasts 
16. biedrība „kurmenes viļņi”, vecumnieku novada kurmenes pagasts
17. skolēnu vecāku biedrība, viļakas novads

KontaKtinformācija latvijā 
dzirnavu iela 34a-8, 
rīga lv-1010, latvija
tālrunis: 67503730 
Fakss: 67503729 
e-pasts: iac@latnet.lv



mūsdienu eiropā steidzamības kārtā nepieciešama veseluma (holistiska) 
pieeja  kopienu attīstībai un starpsektoru sadarbība, kas ļautu efektīvi risināt 
visaktuālākās mazaizsargātāko grupu problēmas, kas, saskaņā ar jaunākajiem 
pieejamajiem datiem, ietekmē vienu no katriem sešiem eiropas iedzīvotājiem. 
balstoties uz vietējās kopienas organizāciju lomu mazaizsargātāko sabiedrības grupu 
sasniegšanā, šis projekts iesaista eiropas pilsoņus, praktiķus no dažādiem sektoriem, 
no dažādām politikas jomām, kā arī vietējās kopienas locekļus, lai mudinātu 
piedalīties dialogā ar vietējām ieinteresētajām pusēm, aktivizētu kopienas cīnīties ar 
nabadzību, veidotu izpratni un solidaritāti no sabiedrības vairākuma puses un kopīga 
darba rezultātā izveidotu efektīvas starpsektoru pieejas esošo problēmu risināšanai. 

Izglītības attīstības centra (Iac) īstenotajā projektā, kā arī starptautiskajā iniciatīvā 
galvenais akcents tiek likts uz vietējās kopienas organizācijām (grassroots 
organizations), jo: 

•  vietējās kopienas organizācijas atrodas vislabākajā vietā, lai sasniegtu un 
pārstāvētu vismazaizsargātākās sabiedrības grupas, kurām ir visliekākie 
atstumtības un sociālās atstumtības draudi

•  vietējās kopienas organizācijas ir īpaši noderīgas specializētu holistisku 
stratēģiju izstrādāšanai, lai atbalstītu bērnu/skolēnu sniegumu skolā, sociālo 
kompetenču un dzīvesprasmju attīstīšanu, veicinātu iekļaujošu pieeju savās 
kopienās, izmantojot virkni radošu darbību formālās un neformālās izglītības 
saskarsmes punktu un piedāvājumu ietvaros

•  vietējās kopienas organizāciju pieredze, viedoklis un zināšanas tiek salīdzinoši 
maz izmantotas, tāpēc jo īpaši svarīgi atbalstīt to kopīgos pūliņus un sekmēt 
viņu saziņu un sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem. 

vairāK par iniciatīvu un 
tās DalībnieKiem lasiet 
http://www.iac.edu.lv/aktualie-
projekti/eiropas-iedzivotaji-
kopienu-labklajibai-2013/
www.grassrootseurope.org  
http://grassrootsblog.eu/ 
www.parmainuskolas.lv 
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 un mobilizējot pašus 
kopienu cilvēkus

 un sekmējot starppaaudžu 
sadarbību 

  balstoties uz vietējo cilvēku 
vajadzībām
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sniegt ilglaicīgu atbalstu 
vietējo kopienu 

organizācijām, galveno 
uzmanību veltot nelielām 

lauku kopienām

iesaistot atstumtās 
iedzīvotāju grupas un 

atsevišķus cilvēkus 

sadarbojoties vietējām 
biedrībām, grupām un 

pašiem vietējiem 
cilvēkiem

Nacionālā līmeņa kapacitātes 
celšanas un izpratnes 
veicināšanas pasākumi

vietējo kopienu iniciētas darbības, 
kas balstās uz specifiskām, katrā 
konkrētā vietā noskaidrotām 
vajadzībām un notiek 17 dažādās 
Latvijas vietās

tīklošanās un 
partnerību veidošana 

pieredzes apmaiņas braucieni, 
kopīgas aktivitātes un pasākumi, 

pasniedzēju un lektoru apmaiņa u.c.

3 dienu kapacitātes celšanas 
seminārs visu iesaistīto organizāciju 

pārstāvjiem 28. – 30 jūlijā 

Noslēguma konference, 
kurā piedalīsies projektu 
ieviesēji, vietējo lēmumu 

pieņēmēju pārstāvji, 
pašvaldību darbinieki, 
aktivitāšu dalībnieki un 

mērķgrupu pārstāvji 
24. oktobris


