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 Общество "Aicinājums Tev" участник

EAPN-LATVIA (Латвийская Сеть по

борьбе с бедностью), где одна из общих

целей: обеспечения возможности для

людей, живущих в бедности и

социальной изоляции, улучшить свое

благосостояние.



Aicinājums Tev



Общество основано 8 августа 2003 года

 Общество “Aicinājums Tev” ir nevalstiska
organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar
dažāda veida invaliditātes izpausmes formām,
viņu ģimenes locekļi, draugi un atbalstītāji.

 Biedrības darbība vērsta sociāli mazaizsargāto 

personu grupu (cilvēku ar invaliditāti, jauniešu 
un senioru) un viņu ģimenes locekļu dzīves 

kvalitātes uzlabošanu sociālajā, informācijas, 

izglītības un nodarbinātības jomās.



 Biedrības aktivitātēs piedalās cilvēki – gan ar,
gan bez invaliditātes, neatkarīgi no vecuma,
dzimuma, izglītības, politiskās vai reliģiskās
piederības.

 Biedrības darbā tiek iesaistīti brīvprātīgie
darbinieki un palīgi.

 Biedru skaits 128, iesaistīto personu skaits 186,
sabiedriskā labuma guvēju skaits 1895

 Pakalpojumus saņem 68 ģimenes no Siguldas,
Krimuldas un Garkalnes novadiem.



Sākot no 2004. gada biedrība realizē
dažādus sociālās atbildības projektus

ietverot 5 pamatelementus:

- Sociālie pakalpojumi

- Nodarbinātība

- Izglītība

- Brīvā laika organizēšana

- Brīvprātīgais darbs



Sociālie pakalpojumi 

Dienas aprūpes centrs “Saulespuķes”
Dienas aktivitātēs ietilpst nodarbības pašaprūpes prasmju

apgūšana, mājturības darbnīca, izglītošanai un brīvā laika
pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar

funkcionāliem traucējumiem (slimības, traumas vai garīga
rakstura traucējumiem).

 Mūzikas terapija

 Kustību terapija

 Dabas terapija

 Ārstnieciskā vingrošana/fizioterapeits



Sociālie pakalpojumi

 Sociālā darbinieka konsultācijas

 Individuāls sociālais darbs ar klientu

 Ģimenes asistenta pakalpojums 

 Asistenta pakalpojums

 Sociālā mentora pakalpojums

• Psihologa konsultācijas 

• Psihologa atbalsta grupa

 Atbalsta grupa gan centru klientiem, gan 
viņu ģimenes locekļiem



Sociālā palīdzība

 Materiālā palīdzība (drēbes, 
apavi u.c.) 

 Tehniskie palīglīdzekļi 

 Mājas apmeklējumi

 Asinsspiediena mērīšana

 Veļas mašīnas un dušas 
izmantošana



Nodarbinātība

Specializēto darbnīcu pakalpojums 
Amatapmācības veicinošās aktivitātes: aušanas, šūšanas, ādas 

apstrāde, rokdarbu un adīšanas (adāmmašīnas) darbnīcās 

Tiek  nodrošinātas sociālā darbinieka, psihologa, karjeras 

konsultanta – individuālās konsultācijas un grupu 
nodarbības.

 No 2005. gada līdz šim laikam Nodarbinātības valsts
aģentūras dažādās pasākumu aktivitātēs:

 “Bezdarbnieku ar invaliditāti subsidētās nodarbinātības 
pasākumi”

 “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

 “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība NVO sektorā “



Izglītība

 Mūžizglītība

 Neformālā izglītība

 Arodapmācību programmas

 Apmācību programmas: 

- “Prasmes dzīvei “

- “Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgu “

- “Sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana”



Brīvā laika - tradīciju aktivitātes

 Ekskursijas, pārgājieni
 Kultūras pasākumu, izstāžu un muzeju 

apmeklēšana
 Vasaras radošā nometne
 Jautrā sporta diena – sporta aktivitātes
 “Dziedāšanas svētki”
 Ziemassvētku Labdarības pasākums
 Gadskārtu svētku svinēšana



BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Biedrības darbā iesaistījušies brīvprātīgie palīgi dažādu

profesiju pārstāvji, biedrības biedri, jaunieši un seniori

 palīdz nodarbību vadītājiem;

 organizē un vada pasākumus;

 sagatavo informāciju presei par biedrības aktivitātēm;

 veic tulkošanas darbus;

 palīdz saimnieciskos darbos;

 piedāvā savas zināšanas;

 dalās sirds siltumā;

 EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAS DARBS  no 2005. gada

 Eiropas Solidaritātes korpuss

 "Erasmus+: Jaunatne darbībā"



Sociālā atbalsta programma 
«Iespēju darbnīca»

No 2011. gada biedrība uzsāk sniegt nodarbinātības 
pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti.

Esam priecīgi piedāvāt Jums cilvēku ar invaliditāti veidotos 
darbus, katrs darbiņš ir individuāls un neatkārtojams, 
izgatavots ar pacietību, neatlaidību un mīlestību.



Finansējuma avoti

 Saimnieciskā darbība

- Pašvaldību pirktie sociālie pakalpojumi

- Projekti

- Ziedojumi

- Dalība iepirkumos 

Iegūtos līdzekļus iegulda biedrības sociālā mērķa 
sasniegšanai.

Gandarījums - radītās pozitīvās pārmaiņas cilvēku 

dzīvēs.



Paldies par uzmanību!

Esat mīļi gaidīti biedrībā 

“Aicinājums Tev”

Ata Kronvalda ielā 4, Siguldā

Plašākai informācijai mājas lapa: www.aicinajumstev.lv 


