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Aicina pastāstīt par labajiem darbiem
Lai popularizētu NVO iniciatīvas, kas spēj iedvesmot arī citus, Eiropas gada (2010) cīņai
pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO” aicina organizācijas pieteikt savas labās prakses
piemērus līdz šī gada 1.decembrim. Pieteikumi iesniedzami www.sustento.lv.
„Labā prakse – tas ir praktisks un efektīvs pastāvošo problēmu risinājums,” skaidro Gunta
Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja, Eiropas gada (2010) labas gribas vēstniece. „Mums līdzās ir daudz
spožu piemēru, kuri tiek īstenoti ne tikai šī gada ietvaros, bet jau ilglaicīgi, turklāt tos īsteno
ne tikai organizācijas, bet skolēni, privātpersonas. Mēs gribam apzināt šos piemērus un
aicinām tajos dalīties jebkuru organizāciju!”
Lai iedvesmotu atsaukties arī citas organizācijas, minēsim dažus līdz šim iesniegto „labo
prakšu” piemērus. Tostarp Dagdas invalīdu brālības NEMA vakarēšana. Tās ir regulāras
cilvēku ar invaliditāti, kā arī citu Dagdas iedzīvotāju tikšanās, kurās caur kopēju nodarbību
tiek sniegts atbalsts un notiek informācijas apmaiņa. Tāpat izcelt gribētos Puzes invalīdu
biedrību „Labas pārmaiņas”, kas piesaistīja līdzekļus no dažādiem fondiem un atvēra trenažieru zāli Puzes iedzīvotājiem.
„Minētie ir tikai pāris piemēri no nelielu organizāciju lielajiem darbiem, no kā labumu gūs ne
tikai organizācijas biedri, bet visa vietējā sabiedrība,” iedrošina Eiropas gada (2010) labas
gribas vēstniece G.Anča. „Aicinot dalīties savā un organizāciju praksē, mēs palielinām iespēju līdzīgos projektos iesaistīties arī citus. Tas veicina arī jaunu ideju izaugsmi. Šāda iniciatīva atbilst arī vienam no Eiropas gada uzstādījumiem – ikviena veikums ir svarīgs, lai
veicinātu saliedētāku sabiedrību un mazinātu atstumtības, kā arī nabadzības riskus. Turklāt
šī ir iespēja ne vien parādīt savas organizācijas darbu, bet arī palīdzēt risināt līdzīgas problēmas citviet.”
Lai piedalītos šajā akcijā, aicinām savu labo pieredzi izstāstīt aizpildot veidlapu, kas pieejama www.sustento.lv.
Aizpildīto anketu sūtiet uz adresi:
CĪVSO „SUSTENTO”
Nīcgales iela 26, Rīga, LV 1035 vai
e-pasts: sustento@sustento.lv
Eiropas gads (2010)
Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir stingri apņēmušās risināt nabadzības un sociālās
atstumtības problēmas. Eiropas gada (2010) ietvaros tiek īstenotas dažādas iniciatīvas,
tostarp Latvijā notikušas reģionālās apaļā galda diskusijas, tematiskās izstādes un pasākumi, norit darbs pie datu ievades elektroniskajā datu bāzē, kas apkopos sociālos pakalpojumus visā Latvijā – www.iespejukarte.lv
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