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Kāpēc šī brošūra vērsta tieši uz sociālo inovāciju tēmu?

Šobrīd Eiropa saskaras ar nabadzības un sociālās atstumtības pieaugumu, kā arī ar
cilvēku dzīves apstākļu pasliktināšanos. Eiropas Savienībā aptuveni 125 miljoni
cilvēku ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, kas ir 24,8% no kopējā
iedzīvotāju skaita (Eurostat, 2014:27). Šajā ziņā Eiropas Savienība novirzās no Eiropas
Stratēģijas 2020 nabadzības samazināšanas mērķa, jo 2012. gadā bija aptuveni par
6,2 miljoniem vairāk cilvēku, kas pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam,
nekā divus gadus iepriekš, kad tika pieņemts nabadzības samazināšanas mērķis.
Tāpat klasiskie sociālās aizsardzības instrumenti nabadzības un sociālās atstumtības
novēršanai tiek apdraudēti taupības pasākumu rezultātā, un tiek paustas nopietnas
bažas par to efektivitāti.
Sociālās inovācijas ir kļuvušās arvien nozīmīgākas Eiropas Savienības politikas
ietvaros, daļēji kā reakcija uz valdošo taupību, ņemot vērā valdību tieksmi ierobežot
valsts parādu un izdevumus, palielinot sociālo pakalpojumu privatizāciju un
liberalizāciju. Daļēji tiek atzīts arī tas, ka ir nepieciešamas jaunas alternatīvas
vecajiem risinājumiem (gan tirgus, gan valdības) un ka vietējām pamatlīmeņa
organizācijām ir labas iespējas attīstīt šīs pieejas.
Kopsakarā ar šo, pretnabadzības nevalstiskajām organizācijām ir nepieciešams
atbalstīt tādas sociālās inovācijas, kas veicinātu sociālo integrāciju un nabadzības
samazināšanu. Nav jāiestājas par inovācijām par katru cenu, jo ierosinātie jaunie
risinājumi faktiski varētu vēl vairāk palielināt nabadzību un sociālās problēmas
dalībvalstu līmenī. Šīs brošūras mērķis ir precizēt, tieši kādi sociālo inovāciju veidi ir
pozitīvi un varētu būtiski veicināt sociālo kohēziju, uzlabot dzīves kvalitāti un
labklājību Eiropā, kā arī palīdzēt sasniegt Eiropas Stratēģijā 2020 noteikto nabadzības
samazināšanas mērķi.
EAPN biedri atzina, ka ir nepieciešams izstrādāt vēl sistemātiskāku pieeju sociālajām
inovācijām pašreizējās ES politikas ietvaros, lai EAPN biedri arī varētu iesaistīties
šajos procesos, kā arī lai panāktu vienprātību Tīkla ietvaros par to, kāda veida
2

sociālās inovācijas tiks uzskatītas par vēlamām un izdevīgām, un kuras ir vērts
veicināt. Nerunājot par pozitīvu sociālo inovāciju definēšanu no nabadzības
apkarošanas organizāciju viedokļa, brošūras mērķis ir arī sniegt pārskatu par riskiem
un iespējām, ko piedāvā šādas inovatīvas pieejas. Pieaugošo atbalstu inovāciju jomā
nevajadzētu izmantot, lai mazinātu valsts mēroga saistības un atbildību par sociālās
integrācijas nodrošināšanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu.



Kā šī brošūra tika izstrādāta?

Šo brošūru sagatavoja EAPN Sociālo inovāciju darba grupa (SITF), ko pilnvaroja EAPN
Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēgijas grupa. Brošūra ietver sevī: EAPN definīciju
par to, kas ir labas un nozīmīgas sociālās inovācijas, pārskatu par sociālo inovāciju
sistēmas radītajām iespējām un draudiem, kā arī labas sociālo inovāciju prakses
kritēriju sarakstu. Brošūrā tiek parādīti arī vairāki labās prakses piemēri no EAPN
biedru organizāciju pieredzes, kas tika apkopoti 2015. gada oktobrī un novembrī.
EAPN Sociālo inovāciju darba grupā piedalījās: Marija Babović (EAPN Serbija - Darba
grupas priekšsēdētāja un galvenā brošūras autore), Slavomíra Mareková (EAPN
Slovākija), Aivars Lasmanis (EAPN Latvija), Elena De La Hera (EAPN Spānija),
Loredana Giuglea (EAPN Rumānija) un Krisztina Jász (EAPN Ungārija). EAPN
sekretariāta atbalstu sniedza vecākā politikas speciāliste Amana Ferro.
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EAPN JĒGPILNU SOCIĀLO INOVĀCIJU DEFINĪCIJA
Saskaņā ar EAPN viedokli, SOCIĀLAJĀM INOVĀCIJĀM VAJADZĒTU:
 VEICINĀT CĪŅU PRET NABADZĪBU UN UZLABOT SOCIĀLO IEKĻAUŠANU.
Sociālās inovācijas ir jēgpilnas tikai tad, ja tās palīdz samazināt nabadzību, uzlabot
labklājību un veicināt sociālo iekļaušanu, paplašinot izpratni par sociālo
atstumtību, kā arī izpratni par valsts un citu iesaistīto pušu pienākumiem sociālo
problēmu risināšanā. Sociālajām inovācijām ir jāveido sabiedrības izpratne par
kolektīvo atbildību, it īpaši daudzo sociālo problēmu kontekstā.
 PARĀDĪT JAUNINĀJUMUS SOCIĀLO VAJADZĪBU APMIERINĀŠANĀ VAIRĀKOS VAI
VIENĀ NO ŠĀDIEM ASPEKTIEM:
1. Vajadzību apmierināšanas saturs (var būt produkts vai pakalpojums). Ir
svarīgi, lai tas atbildētu uz jautājumu: „Kas tieši šeit ir jauns un inovatīvs
esošo vajadzību apmierināšanai?”.
2. Inovāciju metode, kas var ietvert sevī jaunas tehnoloģijas, darbības metodes,
jaunas organizācijas formas ar jauniem pienākumiem un jaunām attiecībām.
Tai ir jāatbild uz jautājumu: „Kā konkrētā vajadzība tiek apmierināta?”.
3. Inovācijā iesaistītās puses un iestādes, kas var ietvert gan vecus, gan jaunus
dalībniekus, jaunas starpnozaru partnerības un pieejas, jaunas to iesaistīto
pušu koalīcijas, kas sniedz pakalpojumus vajadzību apmierināšanai (saistot
privāto, valsts un pilsonisko sektoru), kā arī iesaistot tos, kuru vajadzības
tiek apmierinātas. Tā ir atbilde uz jautājumu: „Kas sniedz un kas saņem
sociāli inovatīvus pakalpojumus?”.
Jauninājumi sociālo vajadzību apmierināšanā ir jāsaprot relatīvā izteiksmē.
Jaunajam produktam, pakalpojumam, praksei, modelim vai organizācijas veidam
nav jābūt pilnīgi jaunam, bet gan jaunam noteiktā telpiskā vai laika kontekstā.
Tomēr inovāciju relativitāti nevajadzētu sajaukt ar prakses vai modeļu
pārņemšanu. Produktam, pakalpojumam, praksei, modelim vai organizācijas
veidam, ja tas tiek pārņemts no cita konteksta vai laika perioda, ir jāsatur vismaz
daļēji oriģināls jauninājums.
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 VEICINĀT ILGTSPĒJĪGAS IZMAIŅAS.
Sociālajām inovācijām vajadzētu panākt izmaiņas, kas ir ilgtspējīgas: vai nu tās ir
ilgtermiņa prakses vai arī vienreizēji pasākumi ar ilgtermiņa rezultātu (piemēram,
identifikācijas dokumentu izsniegšana romiem vai migrantiem).
 PAR PAMATU ŅEMT FAKTISKĀS SOCIĀLĀS VAJADZĪBAS.
Sociālajām inovācijām vajadzētu sniegt atbildes uz cilvēku un kopienu faktiskajām
vajadzībām. Tās iekļauj sevī gan tās vajadzības, kas radās nesen saistībā ar sociālā
konteksta izmaiņām, gan tās, kas iepriekš nav tikušas apmierinātas vai arī nav
tikušas pietiekami apmierinātas. Tāpat sociālajām inovācijām būtu jānostiprina
cilvēktiesības, jāpaaugstina labklājība un jāuzlabo sociālā integrācija.
 STIPRINĀT CILVĒKUS UN KOPIENAS.
Sociālās inovācijas ir nozīmīgas tikai tad, ja tās dod cilvēkiem iespējas, un ne tikai
tiešā veidā (kad viņi ir klienti, lietotāji vai noteikta labuma saņēmēji). Tas var notikt
arī netiešā veidā, kad tiek ietekmēta plašāka sabiedrība, kurā notiek sociālā
intervence, tādējādi tiek stiprinātas kopienas.
 BŪT AUGŠUPEJOŠAM PROCESAM.
Sociālajām inovācijām jāattīstās kā augšupejošam procesam – proti, pat tad, ja
iniciatīva nāk no augstākā līmeņa, jauninājumu izstrāde, ieviešana un uzraudzība ir
jāveic no pamatlīmeņa.
 ATBALSTĪT SABIEDRISKOS PAKALPOJUMUS, NEAIZVIETOJOT TOS.
Sociālajām inovācijām būtu jāpapildina, nevis jāsamazina vai jāaizvieto vispārējie
sabiedriskie pakalpojumi, par kuru sniegšanu ir atbildīga valsts.
EAPN uzskata, ka inovācijas var uzskatīt par jēgpilnām sociālām inovācijām tikai
tad, kad tās atbilst norādītajiem kritērijiem, un ES un dalībvalstu politikas
sistēmām būtu jāatbalsta iniciatīvas, kas atbilst šai definīcijai.
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IESPĒJAS, KO PIEDĀVĀ SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS
EAPN tīkls un tā biedri norāda uz šādām iespējām, ko piedāvā sociālās inovācijas:
1. Finansiālais atbalsts eksperimentiem un jauninājumiem.
Organizācijām bieži vien trūkst resursu (laika, darbinieku, telpu, darbarīku, utt.)
vai vēlmes veikt inovācijas. Tāpat var trūkt motivācijas un notiek izvairīšanās no
riska, kas varētu rasties pārmaiņu rezultātā, vai kad jaunuzņēmumiem sociālās
ekonomikas jomā trūkst gatavības veikt inovācijas. Organizācijām var trūkt
finanšu līdzekļu, lai koncentrētos uz jaunām, riskantām darbībām, kam
sākotnējā posmā ir salīdzinoši zema efektivitāte. Izmantojot līdzekļus, kas
paredzēti tieši eksperimentiem un inovācijām, NVO būtu vieglāk iesaistīties
procesā, vairāk koncentrējoties uz jaunu risinājumu izmēģināšanu pakalpojumu
sniegšanā, kā arī jaunu aktivitāšu uzsākšanu sociālās ekonomikas vai citā jomā.
Tomēr pastāv arī prasība pēc stingras novērtēšanas (t.i., pēc nejauši
izraudzītām pārbaudēm), un, diemžēl, NVO tam parasti trūkst līdzekļu.
2. Jauni kontakti un partnerības.
Iesaistīšanās sociālajās inovācijās rada iespēju veidot jaunus kontaktus,
partnerības un koalīcijas vietējā līmenī, lai piesaistītu jaunus resursus
pakalpojumiem vai praksēm. Ja tiek runāts par sociālajiem uzņēmumiem, tad
sociālās inovācijas palīdz atrast jaunas pieejas cilvēku vajadzību apmierināšanai
vai saimnieciskajai darbībai. Tas palielina visu iesaistīto pušu un vietējo
kopienu, kurās šīs partnerības tiek izveidotas, sociālo kapitālu. Iesaistīšanās
sociālajās inovācijās sniedz dažādas iespējas katram, kas izveido jaunus
kontaktus, ļauj partneriem atrast kopīgas intereses, kā arī paplašināt savu
sadarbību ārpus konkrētās inovācijas robežām.
3. Tiek uzlaboti pakalpojumi un to izpildījums.
Sociālās inovācijas dod iespēju uzlabot sabiedrības informētību par novārtā
atstātām kopienām, kurām ir nepietiekams atbalsts no citām struktūrām
(piemērs: mājas aprūpes paplašināšana no pilsētām uz lauku reģioniem). Tās
palīdz apmierināt to grupu vajadzības, kuras iepriekš netika atbalstītas vai tika
atbalstītas tikai daļēji un nepietiekami (piemēram, piedāvājot mājas aprūpi
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romu kopienām, kam iepriekš nebija pieejams šis pakalpojums). Sociālās
inovācijas palīdz kvalitatīvāk apmierināt iedzīvotāju vajadzības un klientam
piemērotā veidā (piemērs: pāreja no gados vecāku cilvēku mājas aprūpes uz
kombinēto aprūpi, kas apvieno mājas aprūpi un dienas centrus).
4. Jaunas perspektīvas un robežas.
Sociālās inovācijas veicina radošumu, problēmu risināšanu, domāšanu "ārpus
rāmja". Tās piedāvā alternatīvus veidus, kā risināt problēmas un apmierināt
vajadzības dažkārt neelastīgo, neefektīvo un birokrātisko pieeju vietā.
5. NVO kā inovāciju ieviesēju stiprināšana.
Sociālās inovācijas uzlabo vadošo NVO atpazīstamību un reputāciju, dodot tām
iespēju izteikties un vairāk ietekmēt plašāku politikas izmaiņu aizstāvēšanu un
veicināšanu. Tas varētu veicināt jaunu līderu un apvienību rašanos pilsoniskajā
sabiedrībā, kā arī jaunu sociālo koalīciju veidošanos laikā, kad trūkst "vērienīgu
sociālu kustību".
6. EAPN stiprināšana.
Pateicoties sociālajām inovācijām, var tikt stiprinātas partnerības EAPN biedru
starpā. Tas nozīmē, ka nacionālie tīkli un Eiropas organizācijas tiks padarītas
stiprākas, kā arī attīstīsies starpvalstu apvienības un sadarbība konkrēto sociālo
inovāciju iniciatīvu ietvaros, kas papildus stiprinās EAPN kopumā.
7. Pasākumu un problēmu, kas citādi politikas programmās netiktu ņemti vērā,
atpazīstamības palielināšana.
Inovatīvās

prakses

nabadzības

mazināšanas

un

sociālās

iekļaušanas

veicināšanas jomā palielina izpratni par problēmām un to atpazīstamību, kas
iepriekš tika ignorētas vai slēptas. Veiksmīga un jēgpilna inovatīvā sociālās
iekļaušanas prakse var palīdzēt uzsākt diskusiju par kādu plašāku
neapmierinātu sociālo vajadzību.
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RISKI UN DRAUDI,
KAS SAISTĪTI AR SOCIĀLĀM INOVĀCIJĀM
RISKI
Sociālās inovācijas saskaras ar vairākiem būtiskiem riskiem mūsdienu Eiropas
sabiedrībā. Šie riski izpaužas kā institucionāli un politikas apdraudējumi, kas var
negatīvi ietekmēt esošās labklājības nodrošināšanas sistēmas, aizstājot tās ar mazāka
mēroga un darbības jomas, īstermiņa inovatīvām iniciatīvām:
1. Politiku koncentrēšanās uz sociālajām inovācijām var mazināt valsts lomu
vispārējo pakalpojumu sniegšanā. Šajā gadījumā var tikt liegtas svarīgas
sociālās tiesības, un valsts tiek atbrīvota no atbildības par šo tiesību
nodrošināšanu. Tajā pašā laikā pieminētā pamatatbildība tiek nodota
dažādām iesaistītajām pusēm ar nenoteiktiem pienākumiem.
2. Sociālo inovāciju politikas veicināšana var tikt ļaunprātīgi izmantota, lai
attaisnotu valsts taupības pasākumus. Valsts samazināto pakalpojumu slogu
var pārlikt uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju pleciem, iesakot
"eksperimentēt un atrast lētākus risinājumus”, galvenokārt piesaistot milzīgu
brīvprātīgā darba apjomu.
3. Stimuls atšķirīgiem dalībniekiem no peļņas nozarēm, trešā un valsts sektora
iesaistīties inovācijās būtībā ir pozitīvs, tāpat kā tirgus atvēršana jauniem
sociālajiem

pakalpojumiem

un

sociālajiem

uzņēmumiem.

Tomēr

nekontrolēta pakalpojumu liberalizācija un privatizācija var novest pie
noteiktu pakalpojumu izzušanas, vai arī tas var apdraudēt iepriekšējo
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
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4. Vēl viens risks izriet no iespējamības, ka vispārējos sociālos pakalpojumus
aizstās mērķēti pakalpojumi, it īpaši taupības politikas laikmetā. Princips, ka
labāk ir apmierināt konkrētu grupu īpašās vajadzības, varētu novest pie
pakāpeniskas atteikšanās no vispārējo pakalpojumu nodrošināšanas.
5. Sociālo inovāciju tēmu var izmantot, lai attaisnotu pāreju no pastāvīgas
pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansēšanas uz projektu finansējumu.
Finansējot konkrētus pasākumus, kas tiek uzskatīti par eksperimentāliem,
pilsoniskās sabiedrības organizāciju resursi tiek iesaistīti darbībās, kas vērstas
uz projektu īstenošanu, tādējādi rodas nopietni draudi organizāciju
politiskajai aktīvitātei, plašākam redzējumam un iesaistei politiku lobēšanā un
sociāli aktīvā rīcībā.
6. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas saskaras ne tikai ar pieminēto
finansējuma problēmu – arī šo organizāciju spēja darboties kā sociālo
pārmaiņu

virzītājspēkam

un kā

solidaritātes

un sociālās

kohēzijas

veicinātājam tiek būtiski apdraudēta. Tas notiek, jo tiek veicināta konkurence
pilsoniskās sabiedrības organizāciju starpā par ļoti ierobežoto finansējumu,
lai gan produktīvāk būtu veicināt organizāciju savstarpējo sadarbību un
papildināmību.

DRAUDI
Domājot par iesaistīšanos sociālo inovāciju praksē vai jaunas prakses uzsākšanu, ir
jāpatur prātā vairāki ar sociālajām inovācijām saistīti potenciālie draudi:
1. Politiskā vai finansiālā atbalsta trūkums, skaidra juridiskā ietvara trūkums
sociālajai ekonomikai. Pat ja sabiedrībā ir spēcīgs inovāciju potenciāls, šis
potenciāls, visticamāk, tiks izšķiests, ja trūks pienācīga politiska vai finansiāla
atbalsta. Šī problēma it īpaši pastāv kopienās vai sabiedrībās, kurās ir
raksturīgs lielāks politiska atbalsta trūkums vispārējās labklājības valstij. Ir
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jābūt pietiekamam politiskam un finansiālam atbalstam, lai veicinātu, radītu
un izplatītu labas inovatīvās prakses. Problēma pastāv īpaši tādēļ, ka trūkst
finansējuma pamatlīmeņa nevalstiskajām organizācijām, un prioritāte tiek
dota peļņu nesošiem uzņēmumiem vai valdībām.
2. Pastāv draudi, ka atbalsts sociālajām inovācijām varētu pastiprināt
dominējošo paradigmu, kuras galvenais mērķis ir panākt augstāku
nodarbinātību, produktivitāti un izaugsmi, nevis ieviest jaunus veidus, kā
iekļaut cilvēkus sabiedrībā un apmierināt viņu vajadzības, vienlaikus izturoties
pret viņiem ar cieņu un vērtējot viņus augstāk nekā tikai ražošanas vienības.
3. Vēlāka efektivitāte var būt šķērslis jauna pakalpojuma vai prakses
pieņemšanai. Inovatīvie risinājumi bieži vien sākotēji nenodrošina augstu
efektivitāti. Šie risinājumi ir jāpārbauda, jāpielāgo un jāpārveido, un tas prasa
zināmus resursu zudumus sākotnējos posmos. Tādēļ novērtējums par to, cik
veiksmīga ir konkrētā inovācija, ir jāveic ilgākā laika posmā, lai dotu iespēju
jaunajai inovatīvajai praksei parādīt rezultātus. Diemžēl, šobrīd novērtējums
notiek tieši pretēji: gan projektu struktūra, gan ierastās novērtēšanas
sistēmas

tiek

noteiktas

īstermiņā, nepieļaujot

nekādu

efektivitātes

aizkavēšanos.
4. Iebildumi, kas nāk no cilvēkiem ar privātām interesēm, var būt nopietns
šķērslis sociālajām inovācijām, it īpaši jomās, kur daži pakalpojumi tiek stabili
nodrošināti jau ilgāku laiku. Šajā gadījumā dažām iesaistītajām pusēm būs
tradicionālas priekšrocības attiecībā uz piekļuvi līdzekļiem vai citiem
nepieciešamajiem resursiem.
5. Sociālās inovācijas apdraud vecmodīgā domāšana, it īpaši, ja tā ir cilvēkiem,
kuri lemj par politikām un finansējumu, kā arī tiem, kuri ir potenciālie
inovāciju lietotāji vai inovatīvo pakalpojumu sniedzēji. Bieži vien cilvēki
turpina turēties pie saviem iepriekšējiem pieņēmumiem, vērtībām un
normām, taču inovatīvi risinājumi prasa mainīt vecmodīgo domāšanu.
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6. Nepietiekama uzsākto iniciatīvu turpināšana, kā rezultātā sociālo inovāciju
lietotāji vai pakalpojumu saņēmēji bieži vien ir vīlušies šajās jaunajās
iniciatīvās pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas.
7. Neveiksmīga sākotnējo sociālo inovāciju uzlabošana notiek, kad procesā
iejaucas cilvēki ar privātām interesēm vai tiek ignorēts konkrētais sociālo
inovāciju konteksts, kā arī citu iemeslu dēļ, kad tiek ievērojami izmainīta
sākotnējā pakalpojuma vai prakses būtība. Sociālās inovācijas ir grūti
veiksmīgi uzlabot vai paplašināt arī tad, ja inovāciju lietotāji netiek iesaistīti
procesā, vai arī ja sociālās inovācijas nav saistītas ar lietotāju īstajām
vajadzībām un interesēm.
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KONTROLSARAKSTS – LABAS SOCIĀLO INOVĀCIJU
PRAKSES NOTEIKŠANAS UN IEVIEŠANAS KRITĒRIJI
Lai izvairītos no aprakstītajiem riskiem un draudiem, EAPN piedāvā labu sociālo
inovāciju kritēriju sarakstu. Šie kritēriji EAPN skatījumā ir šādi:

1. Efektīva nabadzības samazināšana un sociālās iekļaušanas
uzlabošana.
Inovatīvai praksei tieši vai netieši ir jāveicina nabadzības samazināšana,
jāuzlabo labklājība un cilvēktiesību īstenošana, kā arī jānodrošina cilvēka

cienīga dzīve. Šī ietekme var būt gan individuālā līmenī, gan grupas, kopienas
vai sabiedrības līmenī.

2. Jauninājumu veidi un relativitāte.
Inovatīvai praksei būtu jāievieš daži jauninājumi vienā vai vairākos no šiem
aspektiem:


Noteikt jaunas vajadzības, kas iepriekš nav tikušas apmierinātas ar
pakalpojumu vai produktu palīdzību.



Nodrošināt jaunu produktu vai pakalpojumu, kas apmierina cilvēku
faktiskās vajadzības (individuālās, kolektīvās, kopienas, jaunās vai
vecās vajadzības).



Ieviest jaunas darbības metodes gan ražošanā, gan pakalpojumu
sniegšanā, kas var ietvert arī jaunas tehnoloģijas, jaunas organizācijas
formas vai jaunus kontaktus.



Iesaistīt inovāciju iniciatīvās jaunus dalībniekus, kuri iepriekš nav bijuši
iesaistīti.

3. Inovāciju lietotāju stiprināšana.
Labai inovatīvai praksei vajadzētu atbalstīt un stiprināt tās lietotājus,
vienlaikus reaģējot uz lietotāju vajadzībām, nevis sniegt tikai pasīvu atbalstu.
Šādā nozīmē labai sociālo inovāciju praksei vajadzētu izmantot augšupejošu
pieeju: cilvēkiem, kas ir šo praksi uzsākuši, būtu jādod pilnīgas īpašumtiesības
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uz to. Labai inovatīvai praksei vajadzētu būt cieši saistītai ar tās lietotāju
vajadzībām, tā būtu jāveido no idejām, ko iesniedz pilsoniskās sabiedrības
organizācijas vai paši pilsoņi. Ja prakse tiek ieviesta "no augšas" (ar varas
iestāžu lēmumu), tai tāpat ir jāiegūst augšupejošas īpašumtiesības un
atbalsts, t.i., tā ir jāpielāgo kopienas kontekstam un vajadzībām.

4. Kopienu stiprināšana.
Labai un jēgpilnai sociālo inovāciju praksei vajadzētu palielināt sociālo
kapitālu, piesaistot jaunus dalībniekus, izveidojot jaunas partnerības un
apvienības, pārveidojot sociālos kontaktus tā, lai maksimāli palielinātu
inovāciju lietotāju un saņēmēju līdzdalību.

5. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju stiprināšana.
Pozitīvai inovatīvai praksei ir jāpalīdz paaugstināt pilsoniskās sabiedrības
organizāciju reputāciju un ietekmi, vairot šo organizāciju kapacitāti, radīt
jaunus līderus un kopumā dot pilsoniskās sabiedrības organizācijām vairāk
iespēju atbalstīt sociālās politikas uzlabojumus.

6. Ilgtspējība.
Inovatīvām praksēm ir jābūt ilgtspējīgām, nevis kā vienreizējiem pasākumiem
vai darbībām, kas neturpinās un neizraisa pastāvīgas, ilgtermiņa pārmaiņas.
Vienreizējās darbības, kas tiek izbeigtas pēc to izmēģinājuma laika vai
beidzoties projekta finansējumam, un kam neseko ilgstošas pārmaiņas, var
uzskatīt par eksperimentiem vai izmēģinājuma iniciatīvām, bet ne inovācijām.
Inovatīvo prakšu ilgtspēja ir atkarīga arī no ilgtspējīgas šo prakšu
organizācijas, kas spēj radīt nepieciešamos resursus, lai laika gaitā uzturētu
darbību. Sociālo uzņēmumu gadījumā labai inovatīvai praksei būtu
jādemonstrē ne tikai finansiālā stabilitāte, bet arī ilgtspējīgs uzņēmējdarbības
modelis kopumā.
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7. Prakses nodošana un iespēja to pielāgot.
Laba sociālo inovāciju prakse rada ietekmi, kas neattiecas tikai uz gadījumu,
kuram tā tika izveidota. Šajā gadījumā tiek piedāvātas iespējas nodot šo
praksi tālāk, pielāgot to citām sociālajām grupām vai kontekstiem un radīt vēl
lielāku ietekmi. Dažām praksēm ir jābūt ilglaicīgām, tās ir jāatkārto, lai tās
kļūtu par inovācijām. Taču sociālo inovāciju prakses nav jāatkārto tādā pašā
veidā kā tās tika ieviestas sākumā: prakses var pārveidot, mainīt to mērogu,
pielāgot tās, bet prakšu pamatā būtu jāpaliek galvenajam jaunievedumam.

8. Atbildība.
Labai sociāli inovatīvai praksei ir jābūt atklātai, ar augstu atpazīstamību
sabiedrībā. Šai praksei ir jāveic atbilstošs iekšējais un ārējais novērtējums, kā
arī prakses ietekmes novērtējums pirms un pēc tās īstenošanas, kā arī
jāsaņem prakses gala lietotāju atgriezeniskā saite.

9. Pozitīvu pārmaiņu veicināšana iedzīvotāju attieksmē, domāšanas
veidā un vērtībās.
Laba sociālo inovāciju prakse palielina izpratni par sociālajām problēmām, par
iespējām veicināt iekļaušanu, par ieguvumiem, ko sniedz augstāks labklājības
līmenis un neaizsargāto grupu labāka integrācija. Šai praksei ir jāmaina cilvēku
vērtības, normas un priekšstats par citiem, samazinot sociālo distanci starp
grupām, vienlaikus veicinot sabiedrības solidaritāti un kohēziju.

10. Universālo sabiedrisko pakalpojumu papildināšana, neaizstājot
tos.
Labai sociālo inovāciju praksei nav jāaizstāj visaptverošie un universālie
pakalpojumi, ko sniedz valsts.
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LABAS SOCIĀLO INOVĀCIJU PRAKSES
EAPN BIEDRU ORGANIZĀCIJĀS
BEĻĢIJA
1. Identifikācijas informācija
Nacionālais tīkls / Eiropas organizācija: Beļģijas Pretnabadzības tīkls (Belgian
Anti-Poverty Network - BAPN)
Kontaktinformācija: Frank Vanbiervliet, frank.vb@skynet.be

2. Īss prakses apraksts
CASO: Centre d’Accueuil de Soins et d’Orientations ("Aprūpes un
orientācijas centrs") ir iniciatīva, ko ir izstrādājusi organizācija "Médecins du
Monde" ("Pasaules Ārsti"). Šī (veselības) aprūpes iniciatīva aktīvi cenšas
atrast un atbalstīt vismazāk aizsargātos cilvēkus, kuriem bieži vien nav
pieejas vai ir grūti piekļūt veselības aprūpei un cita veida aprūpei. Šo cilvēku
starpā ir bezpajumtnieki, nedeklarētie migranti un citi.

Šī iniciatīva sniedz plašu pakalpojumu klāstu, sākot no pirmās palīdzības līdz
medicīniskam, psiholoģiskam, sociālam, administratīvam un cita veida
atbalstam. Tiek izmantota multidisciplināra un visaptveroša pieeja.
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3. Skaidrojums, kā aprakstītā prakse atbilst kontrolsarakstā
iekļautajiem kritērijiem
 Aprūpes un orientācijas centrs tieši ietekmē īpaši atstumto sociālo grupu,
kas saskaras ar vairākiem sarežģītiem šķēršļiem, labklājību un iekļaušanu.
 Izmantotā pieeja ir visaptveroša, bet vienlaikus arī individuāli pielāgota
un proaktīva, kas to parāda kā ļoti novatorisku.
 Sadarbība ar citiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, kultūras
starpniecība) ir vēl viens novatorisks šīs prakses aspekts.
 Papildus pakalpojumu sniegšanai, Aprūpes un orientācijas centram ir
aktīva loma interešu aizstāvībā ar mērķi panākt ilgtspējīgas strukturālas
izmaiņas.
 Aprūpes un orientācijas centrs nodrošina arī apmācības un organizē
līdzdalības darba grupas.

4. Turpmākie pasākumi
Pašlaik Beļģijā ir 5 Aprūpes un orientācijas centri: Briselē, Antverpenē,
Laluvjērā, Namurā un Ostendē.

5. Papildus informācija
Aprūpes un orientācijas centri sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus,
izmantojot ļoti novatorisku pieeju un darbības veidu. Tas padara šos centrus
pieejamus cilvēku grupām, kuras parasti ir grūti sasniedzamas un kuras bieži
vien nespēj piekļūt aprūpei un atbalstam. Centri apmierina cilvēku vajadzības,
kuras vispār nepastāvētu, ja Beļģijas veselības aprūpes sistēma būtu
pieejamāka un iekļaujošāka visiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī. Veselības
aprūpes pieejamība būtu jāuzlabo kopumā, atbrīvojoties no finansiālām un
administratīvām barjerām, kā arī no psiholoģiskiem un sociāliem šķēršļiem.
Šāda veida visaptveroša pieeja un informēšanas darbs būtu plašāk jāintegrē
sabiedrībā.
Vairāk informācijas: http://www.medecinsdumonde.be/belgique/3-centresdaccueil-de-soins-et-dorientation
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SOMIJA

1. Identifikācijas informācija
Nacionālais tīkls / Eiropas organizācija: EAPN Finland
Kontaktinformācija: Marja-Leena Pellikka, pellikka@manna.fi

2. Īss prakses apraksts
VerkkoNikkarit OSK (kooperatīvs) ir projekts, ko vada Manna ry, asociācija,
kas darbojas jau 20 gadus. Darbības laikā tika izvirzīti divi galvenie mērķi:


nepieciešamu pakalpojumu nodrošināšana;



jaunu darba vietu radīšana.

Rezultātā asociācija centās ne tikai radīt jaunas darba vietas, bet arī veicināt
uzņēmējdarbību un aktivitātes trešajā sektorā (sociālajā ekonomikā) vietējā
līmenī. Asociāciju neapmierināja strādāšana tikai ar projektiem vai
darbošanās kā starpniekam darba tirgū. Tās novatorisko lomu var skaidri
saredzēt Nastolā īstenotajā "sociālā līguma modelī", kā arī asociācijas dalībā
pētniecības/izstrādes darbā attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu Somijas
lauku reģionos. Saskaņā ar Somijas tiesību aktiem šis kooperatīvs ir klasificēts
kā darba integrācijas sociālais uzņēmums.
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3. Skaidrojums, kā aprakstītā prakse atbilst kontrolsarakstā
iekļautajiem kritērijiem
VerkkoNikkarit kooperatīva darbība ir novatoriska, jo tika izveidota platforma,
kurā bezdarbnieki ar dažādām spējām varētu sanākt kopā un izveidot uz
pašiem dalībniekiem orientētu, demokrātisku sociālo uzņēmumu. Tādā veidā
visi 20 dalībnieki dabūja pilna vai nepilna laika darbu. Kooperatīvs veiksmīgi
sasaistīja vietējās sabiedrības vajadzības, jo bija nepieciešami dažādi
pakalpojumi, un bezdarbniekus, kuri meklēja darbu. Šis projekts darbojās arī
kā domnīca ar mērķi atrast vairāk darba iespēju saviem dalībniekiem. Vēl
viens mērķis ir bijis mainīt sabiedrības attieksmi pret vērtību, kas piemīt
dažādiem jēgpilniem un svarīgiem darbiem, ko varētu veikt bezdarbnieki un
cilvēki ar invaliditāti. Rezultātā kooperatīvs gan radīja jaunās darba vietas, gan
sniedza kvalitatīvus pakalpojumus lauku apvidos.

4. Turpmākie pasākumi
Neskatoties uz to, ka VerkkoNikkarit kooperatīvam ir bijusi būtiska nozīme
ilgstošu pārmaiņu radīšanā sabiedrībā, tam netika dota iespēja sasniegt
posmu, kurā kooperatīvs būtu pilnībā pats par sevi ekonomiski ilgtspējīgs.
Kooperatīvs beidza savu darbību, kad nodarbinātības budžeta samazinājuma
rezultātā tam tika pārtraukts valsts finansiālais atbalsts.

"Mēs vienmēr atradām veidu, kā izdzīvot, neskatoties uz ekonomiskās krīzes
padziļināšanos un pastāvošajiem šķēršļiem. Citā sociālajā situācijā mūsu
kvantitatīvie rezultāti varētu būt labāki, tomēr iespēju turpināt darboties kā
sociālajam uzņēmumam arī var uzskatīt par sava veida sasniegumu."

5. Papildus informācija


http://www.verkkonikkarit.fi



www.manna.fi



http://www.tyonraivaaja.com/
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UNGĀRIJA
1. Identifikācijas informācija
Nacionālais tīkls / Eiropas organizācija: Hungarian Anti-Poverty Network
(HAPN)
Kontaktinformācija: Géza Gosztonyi, gosztonyi@bszf.hu

2. Īss prakses apraksts
Cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši nabadzībā, tiek dota iespēja atstāt grūtības aiz
muguras, bet tajā pašā laikā izmantot savu tiešo pieredzi, lai palīdzētu citiem.
Projekts "Poor for the Poor" ("Nabadzīgie nabadzīgajiem"), ko vada
Reģionālais Sociālās labklājības resursu centrs Budapeštā, atzīst, ka
nabadzības pieredze ir līdzīga profesionālajai pieredzei, tā ir kā prasme. Šis
centrs ievieš nabadzības pieredzi profesionālajā kontekstā, t.i., kā apmaksātu
pieredzi ar mērķi izstrādāt labākus pasākumus nabadzības samazināšanai.
Personīgā pieredze, kā izdzīvot nabadzībā, tiek uzskatīta par svarīgu
kompetenci un tiek izmantota projekta dalībnieku un visas sabiedrības labā.
Projekts "Poor for the Poor" ir guvis pietiekamu atspoguļojumu plašsaziņas
līdzekļos, papildus tam tika izveidots emuārs (blogs), kurā tiek rakstīts par
projekta dalībnieku apmācību un pieredzi.

3. Skaidrojums, kā aprakstītā prakse atbilst kontrolsarakstā
iekļautajiem kritērijiem
Novitāte (jauninājums) šajā gadījumā ir tāda, ka uz nabadzības pieredzi
raugās kā uz prasmi un darba instrumentu. Šī pieeja paaugstina iesaistīto
cilvēku pašcieņu, dod viņiem spēku, kā arī stiprina kopienas, rādot pozitīvus
paraugus citiem cilvēkiem, kuri saskaras ar nabadzību. Projekts tiek balstīts uz
apmācību un kopienu līderu stiprināšanu, ļaujot cilvēkiem, kas saskaras ar
nabadzību, aizstāvēt savas tiesības. Mācību materiāli iekļauj personisko daļu,
kas koncentrējas uz dalībnieku individuālajiem dzīves stāstiem, kā arī pievērš
uzmanību vairākām svarīgām jomām, kurās cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, var
19

izjust trūkumus (piemēram, izglītības, veselības aprūpes, sociālo un pilsoņu
tiesību jomā). Papildus personiskajai un teorētiskajai daļai mācību
programmu papildināja arī dažādu iestāžu apmeklējumi (piemēram, skolu,
ģimenes labklājības centru, NVO utt.), kas ir devuši projekta dalībniekiem
iespēju iegūt vairāk pieredzes. Dalībniekiem tika dota iespēja arī pārdomāt
apgūto materiālu, piedaloties kopīgās diskusijās un daloties ar informāciju
apmācības grupā, saņemot atbalstu no grupas vadītājiem.
Sabiedrības ieguvums no "Poor for the Poor" projekta ir arī tajā, ka šis
projekts palīdzēja palielināt to cilvēku izpratni, kuri nedzīvo nabadzībā, par
vairākiem svarīgiem ar nabadzību saistītiem jautājumiem. Cilvēku, kuri
saskaras ar nabadzību, zināšanas var papildināt arī sociālo darbinieku pieredzi
un uzlabot atbalsta procesus, ko viņi izmanto savā darbā, padarot tos
efektīvākus.

4. Turpmākie pasākumi
Pēc projekta beigām notika papildus projekta komandas sanāksmes, kurās tā
koncentrējās uz projekta dalībniekiem. Kā projekta pozitīvo ārējo ietekmi var
minēt to, ka projekta otrajā posmā spontānā veidā notika negaidīts blakus
process: zemākajā līmenī cilvēki, kuri dzīvo nabadzībā un kuri piedalījās
projektā, paši organizēja pasākumus, lai izveidotu atbalsta sistēmas cilvēkiem,
kas ir līdzīgā situācijā. Neskatoties uz visiem centieniem, tā kā "Poor for the
Poor" projekts netika turpināts, arī šis process tālāk neattīstījās.

5. Papildus informācija
2013. gadā šis projekts ieguva SozialMarie balvu 1000 EUR vērtībā (ikgadējā
balva par izciliem sociāli inovatīviem projektiem). Uzziniet vairāk par to šeit:
http://sozialmarie.org/winners/2013. Ungārijas Pretnabadzības tīkls bija
projekta "Pieredzes eksperti 3 reģionos" partneris. Šis projekts tika uzsākts
2010. gadā un bija "Poor for the Poor" pilotprojekts.
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PORTUGĀLE
1. Identifikācijas informācija
Nacionālais tīkls / Eiropas organizācija: EAPN Portugal
Kontaktinformācija: Paula França, Paula.D.Franca@seg-social.pt

2. Īss prakses apraksts
2009. gadā Portugālē tika īstenota nacionālā stratēģija bezpajumtnieku
iekļaušanai. Organizācija NPISAs – Plānošanas un intervences grupa
bezpajumtniekiem / Núcleo Planeamento e Intervenção para pessoas em
situação de Sem-Abrigo – reaģēja uz nepieciešamību mobilizēt partneru
kopumu vietējā līmenī, lai veicinātu integrētu pieeju šai problēmai.
NPISA Porto sastāvā kopā ir 64 dažādas bezpeļņas un sabiedriskās
organizācijas, kā arī paši bezpajumtnieki. NPISA Porto iesaista visus šos
dalībniekus bezpajumtnieku un organizāciju, kas strādā ar bezpajumtniekiem,
vajadzību apspriešanā. Galvenā doma ir identificēt šīs vajadzības un reaģēt uz
tām, veicināt tīklu un kontaktu veidošanos, dot iespējas bezpajumtniekiem,
kā arī izvairīties no resursu dublēšanās un pārklāšanās. Viens no šīs stratēģijas
principiem, kas ir arī viens no jauninājumiem, kas šo stratēģiju nošķir no citām
līdzīgām Eiropas praksēm, ir gadījumu vadības speciālista esamība komandā.
Šī persona izvada cilvēku cauri visiem procesa posmiem, izmantojot
individuālu pieeju, kā arī sniedz viņam turpmāku atbalstu 3 gadu garumā.

3. Skaidrojums, kā aprakstītā prakse atbilst kontrolsarakstā
iekļautajiem kritērijiem
NPISA darbība ir veicinājusi labāku bezpajumtniecības problēmu risināšanu un
bezpajumtnieku

sociālo

iekļaušanu.

NPISA

Porto

ir

identificējusi

2500 bezpajumtnieku, no kuriem 900 cilvēkiem tiek sniegta palīdzība, bet
22 cilvēki ar projekta "Plataforma + Emprego – Platform Employment Plus"
palīdzību jau tikuši iekļauti darba tirgū. Cilvēku stiprināšana arī ir svarīga,
tāpēc no paša sākuma Plānošanas un intervences grupā tika iesaistīti paši
21

bezpajumtnieki. Laika gaitā, ar mērķi veicināt sociālo iekļaušanu ar mākslas
palīdzību, tika izveidota grupa "As Vozes do Silêncio – Klusuma Balsis", kas ir
devusi bezpajumtniekiem iespēju efektīvi piedalīties semināros, filmās utt., ar
plašu sabiedrības un ieinteresēto pušu dalību. Arī neatkarīgā kustība "Uma
vida como a Arte – Dzīve kā Māksla" tika izveidota šīs iniciatīvas ietvaros
2013. gadā.

Ar NPISA organizācijas palīdzību bija iespējams apvienot visas brīvprātīgo
grupas, kas pilsētā strādā ar bezpajumtniekiem, un organizēt to darbību. Šīs
prakses galvenā iezīme ir iesaistīto partneru daudzveidība. Prakses
metodoloģija balstās uz tīklu veidošanu starp valsts un privātajiem
dalībniekiem, tādējādi nenotiek sabiedrisko pakalpojumu aizstāšana.

4. Turpmākie pasākumi
NPISA Porto turpinās darbību, jo tā ir veicinājusi citu struktūru un projektu
attīstību, kas tiek īstenoti šajā jomā, lai uzlabotu bezpajumtnieku sociālo
iekļaušanu.

5. Papildus informācija


Plataforma + Emprego: http://www.plataformamaisemprego.pt



As Vozes do Silêncio (Klusuma Balsis):
https://www.facebook.com/asvozesdosilencio/timeline



Uma Vida como a Arte (Dzīve kā Māksla):
http://umavidacomoaarte.wix.com/umavidacomoaarte
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