
   
 

 
2. Projekta „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai” otrais INFORMATĪVAIS 

SEMINĀRS 2014. gada 20. februārī 10.00 – 13.00 Nodibinājuma „Nova vita” sociāli 

karitatīvajā rehabilitācijas centrā „Betlēmes Žēlsirdības māja” Katoļu ielā 14, Rīgā. Seminārā 

īpaši aicināti piedalīties sociālie uzņēmēji vai uzņēmēji, kuri vēlas iesaistīties sociāli atstumtu 

grupu integrācijā darba tirgū. 

Lasīt vairāk: 

2014. gada 20. februārī Nodibinājuma „Nova vita” sociāli karitatīvajā centrā 

„Betlēmes žēlsirdības māja” Rīgā noritēja Eiropas Ekonomikas zonas līdzfinansētā 

projekta "Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai" informatīvais 

seminārs, kurā uzsvars tika likts uz sociālās uzņēmējdarbības tēmu. Rīgas Domes 

Labklājības departamentu seminārā pārstāvēja Projektu koordinācijas nodaļas vadītājs 

Kristaps Supe un Nodarbinātības nodaļas vadītāja Ruta Klimkāne. 

Viens no projekta mērķiem ir veidot iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai, kas būs kā 

palīdzība „Betlēmes žēlsirdības mājas” iemītnieku darba prasmju atjaunošanā un 

darba vietu nodrošināšanā pēc rehabilitācijas programmas. Semināra viesi tika 

iepazīstināti ar projekta mērķiem, kā arī dažādu sociālajā uzņēmējdarbībā 

pieredzējušu cilvēku stāstījumu par viņu aktivitātēm, atbalstot un nodarbinot cilvēkus, 

kam klājas grūtāk. Seminārā ar savu pieredzi dalījās Dana Anskaite, SIA „Skaistuma 

saloni Gabriels" vadītāja un arī nodibinājuma „Nova vita" valdes priekšsēdētāja. 

Līdzekļus, ko izdodas nopelnīt uzņēmumā, viņa investē „Betlēmes žēlsirdības mājas” 

attīstībā, tādējādi palīdzot cilvēkiem ar atkarības problēmām. Zane Bojāre, kas pārstāv 

SIA „Z2B" (zīmols „Lude"), stāstīja par to, kā šis sociālais uzņēmums nodarbina 

seniorus dizaina produktu ražošanā. Viņa stāstīja par iespējām, izaicinājumiem un 

grūtībām, kas radušies uzņēmuma attīstības gaitā. Kā vienu no pozitīvajiem aspektiem 

viņa minēja to, ka šādam uzņēmumam ir vieglāk piesaistīt sadarbības partnerus. 

Dizaineris Čārlzs Burijērs iepazīstināja ar sociālā dizaina iniciatīvu „JŪHŪ". Tās 

mērķis ir savest kopā dizainerus un sociālā riska grupu pārstāvjus. Sociālais dizains 

top atbildīgā veidā un ar empātiju, un uzsvēra, ka cilvēks ir vissvarīgākais resurss. 

„JŪHŪ" pirmais sadarbības partneris ir biedrība „Gaismas stars", kuras telpās ir 

izveidota keramikas darbnīca un ceplis, kurā top skaistas krūzītes. Ar savu pieredzi 

dalījās arī Madara Makare, kas pārstāvēja SIA „DIZZ" zīmolu „HOPP". Viņas 

pārstāvētais uzņēmums ražo trīsriteņus, kas ir īpaši ērti cilvēkiem ar dažādiem kustību 

traucējumiem. Uzņēmums rūpējas par to, lai šiem cilvēkiem viņu radītais produkts 

cenas ziņā būtu pieejams. „Latvijas Samariešu apvienības" vadītājs Andris Bērziņš 

stāstīja par pēdējo biedrības veiksmīgi īstenoto visnotaļ inovatīvo sociālo projektu 

„Samariešu atbalsts mājās". Tās mērķis ir attīstīt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi 

vientuļiem, veciem cilvēkiem lauku reģionos. Viņš atzina, ka idejas konkrētām 

iniciatīvām rodas no empātijas - no tā, ka ierauga konkrētu cilvēku vajadzību. Pēc tam 

ir jāizsapņo rezultāts un jābūt pietiekami lielam entuziastam, lai šo ieceri īstenotu. 

Vadībzinātnes doktorants Jānis Balevičs no Latvijas Universitātes noslēgumā aicināja 

visus veidot kontaktus un domāt par kopīgām sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvām. 

Nodibinājums „Nova vita" pauda būt par koordinatoru ceļā uz šāda veida sadarbību.  



Ja arī jums ir ierosmes un idejas par to, kā nodarbināt un atbalstīt mūsu sabiedrības 

neaizsargātākos cilvēkus, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 29212745 vai rakstot 

uz e-pastu nova.vita.latvia@gmail.com. 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2015. gada 31. oktobrim. Tā kopējās izmaksas ir EUR 

49 319,78, no kuriem 90% ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

finansējums. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

 

 

 

 

3. Sākot ar 2014.gada 28.martu sociāli karitatīvā centra „Betlēmes žēlsirdības māja” 

telpās notiek atkarīgo cilvēku tuvinieku jeb līdzatkarīgo cilvēku pašpalīdzības grupas 

tikšanās. Uz tikšanos aicināts ikviens, kurš cieš no tuvinieka pārmērīgas dzeršanas un 

kuru piemeklē izjūtas, ka tuvinieka dzeršanas dēļ dzīve ir kļuvusi nevadāma. Pirmajā 

grupas tikšanās reizē ar savu stāstu dalījās cilvēki no alkoholiķu tuvinieku un draugu 

sadraudzības grupas. Tikšanās notiek regulāri, piektdienās plkst.18.30, Katoļu ielā 14, 

2.stāvā. Dalība šajā grupā ir anonīma. 

 

Lasīt vairāk: pdf fails IELŪGUMS TEV 
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