
Brīvprātības 
platforma



ĪSI fakti par biedrību:

• 17 gadi, aizsākums 
Aizkrauklē

• Jaunatnes organizāciju 
reģists

• 58 dalībnieki
• 15-25 gadi+jauniešu 

atbalsta personas
• Personības attīstība un 

slīpēšana 
sociālajā/pilsoniskajā 
līdzdalībā

• Memorands ar Rīgas Domi
• Menorands ar tīklojumu 

«Sadarbības platforma»
• Rīgas Sabiedrības 

integrācijas konsultatīvā 
padome

• Rīgas Jaunatnes 
organizāciju konsultatīvā 
padome

• A.Lindes fonds
• Latvijas Jaunatnes 

padome
• LAPAS
• ES NVO koalīcija/TB/HIV

2011 Eiropas Brīvprātīgā darba GADA 
balva/LR IZM
2011 «Labā zvaigzne»pateicība/RD 
LD
2012 «Brīvprātīgo Magnēts»/LR IZD
2012 Pateicība par NVO tīklojuma 
izveidi/RD IKSD
2013 Pateicība par jauniešu iesaisti 
sociālajā integrācijā un brīvprātīgā 
darbā/LR IZM
2013 Pateicība par ieguldījumu darbā 
ar jaunatni/RD IKSD
2014 Jaunatnes līdzdalības balva-
Pašvaldības Zelta partneris/RD IKSD
2015 GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 



Starp mums organizācijā ir jaunieši:
• Ar ierobežotām iespējām (ekonomiskie šķēršļi)
• No riska grupām (atkarības)
• Ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem
• Auguši ārpusģimeņu aprūpē, bāreņi (zemas sociālās, dzīves 

prasmes)
• Ar nestandarta seksuālo orientāciju 
• Imigranti, ārvalstu studenti (Turcija, Nigērija, Indija, Ēģipte, 

Šrilanka)
• Ar dažādu etnisko piederību (latvieši, krievi, ukraiņi, 

baltkrievi)
• Ar redzes problēmām (I –II grupas invalīdi)
• Ar dzirdes problēmām (I –II grupas invalīdi)
• Ar pamatskolas izglītību, ar vidējo izglītību, ar  augstāko 

izglītību, bet bez darba (NEET)
• Ar dažādām smagām saslimšanām, kas nav saskatāmas 

(depresivitāte)



•Rīgas audžuģimeņu bērni 
•Bērni no Rīgas sociālajām mājām, kuri socializējas dienas 
centros
•Bērni no sociālā riska grupām, mācīšanās un uzvedības 
traucējumiem internātskolās , vakara skolās

•Bāreņi, jaunieši no Rīgas Jauniešu mājām
•Bērni un jaunieši ar mentālām problēmām līdz 30 gadiem
•Bērni un jaunieši ar dzirdes traucējumiem

•Bērni un jaunieši ar redzes traucējumiem
•Meitenes (14-21 gads) ieslodzījuma vietā

•Bērni , kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda
• Jaunieši –imigranti, jaunieši- ārvalstu studenti
•Vientuļie seniori aprūpes namos
• Vientuļie cilvēki Sociālās aprūpes centros
• Bezpajumtnieki un maznodrošinātas personas

Mērķa grupas:



Uzmanības māksla- attieksmes, sociālās 
prasmes, līdzdalība-emocionālā inteliģence



Kas to organizē?

Biedrībā visi darbojas brīvprātīgi! 
Atalgojums var būt paredzēts tikai projektu aktivitātēs!

Jaunieši , vecumā no 15 līdz 25 gadiem , skolnieki un 
studenti, apgūst savas personības pilnveidošanas prasmes, 
palīdzot citiem. Atklāj sevī brīvprātību un sociālo aktivitāti, 
līdzdalības un atbildības mākas.

Daudzi no jauniešiem biedrībā pielieto savu profesionālo 
kompetenci un attīsta praktisko darbību (juristi, mārketinga 
speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras 
darbinieki utt.).

Kopā ar viņiem ir jaunatnes darbinieki , savu jomu 
speciālisti, atbalsta personas, kuriem vairs nav jauniešu 
vecums.





Brīvprātīgā darbs mūsu biedrībā
 Brīvprātīgo vadīšana un koordinēšana / 23-30 brīvprātīgie/ 

motivācija, aizrautība, elastība,  atbildība

 2008.-2009. gads / 6900 personām sniegta uzmanība

 2010.gads / 460 personām sniegta uzmanība/ nostiprināta 
sadarbība ar brīvprātīgā darba veikšanas vietām

 2011.-2014. gads / 8090 personām sniegta uzmanība/ brīvprātīgā 
darba popularizēšana, tīklošanās

 2015.gads / 2880 personām sniegta uzmanība/ jaunu mērķu 
izvirzīšana

 2016.gads / jaunas sistēmas izveidošana, mācīšanās, startēģiju 
veidošana



Brīvprātības aplis

o brīvprātīgo piesaiste un biedrības reklāma
o brīvprātīgo apmācības
o brīvprātīgo sarunas
o brīvprātīgo koordinēšana
o brīvprātīgo motivēšana
o brīvprātīgo novērtējums
o pateicības
o nākamais solis



Atziņas:  

 Biedri

 Projektū dalībnieki

 BRĪVPRĀTĪGIE



«Brīvprātības platforma» 2011-2014, 
18 NVO popularizē brīvprātīgā darbu





Darbnīcas audžuģimenēm un 
ģimenēm, kurās ir viens 

vecāks

 





Darbnīcas bērniem ar 
ierobežotām iespējām un no 

sociālajam riskam 
pakļautajām grupām





Darbnīcas jauniešiem no ārpusģimenes 
aprūpes iestādēm un no sociālajam 

riskam pakļautajām grupām





Darbnīcas jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām-redzes, dzirdes un 

mentālajām problēmām





Darbnīcas senioriem , kuri vēlas iesaistīties 
brīvprātīgajā darbā





Domdarbnīcas NVO brīvprātīgajiem par 
līdzdalības iespējām , pašapziņu un 
karjeras jautājumiem



Domdarbnīcas skolēniem



Informatīvas domdarbnīcas speciālistiem



NVO tīklojums ilgtermiņa sadarbībai

-Sadarbības plāna 
izveide
-Tīklojuma reģistrēšana
-Brīvprātīgā darba 
popularizēšana 
sabiedrībā
-Sociālo grupu 
iesaistīšana brīvprātīgā 
darbā
-Startēšana uz Eiropas 
projektiem

-Interaktīvs brīvprātīgo 
forums pilsētvidē

-Licenzētu programmu 
izveide par brīvprātīgā 
darbu dažādās sabiedrības 
grupās

Datu bāzes izveide par 
personām, kuras grib 
iesaistīties brīvprātīgā darbā 
ar savām prasmēm







Jau 24. NVO «Brīvprātības platforma»



Informatīvās dienas «Atklāj sevī brīvprātību!»
Rīgā, Lauberē, Koknesē, Liepājā, Valmierā, 

Rēzeknē, 
Brīvprātības mājā







Sociālās kampaņas 
sabiedrībā:
-Starptautiskās Senioru dienas kampaņa 

«Sirds siltums» notika septembrī un 

noslēgums- 1.oktobrī 

• Iesaistās brīvprātīgie no 
Rīgas, Krāslavas, 
Kuldīgas un Vārmes 
pagasta

• Iepriecināti vairāk kā 
600 seniori 







-Starptautiskās Laipnības dienas
kampaņa 

«Laipnība sākas ar mani!» 
notiek oktobrī un noslēgums 
14.novembrī Notikušas 7. Laipnības aktivitātes Rīgā un 

Krāslavā un iepriecināti 500 āludis dažādās 
sociālās institūcijās







-Ziemassvētku apciemojumu kampaņa 

« Vairo prieku!» sākas 

novembra beigās un noslēdzas svētku 
laikā Jāiepriecina 1300 ļaudis



Brīvprātības māja

Lāčplēša iela 70B-1, Rīga

Jau trešo gadu darbojas BRĪVPRĀTĪBAS MĀJA ar dažādām
aktivitātēm bērniem, jauniešiem, ģimenēm, interešu klubiem,
starpkultūru izglītības aktivitātēm un laboratorijām, kurās var
atklāt sevī īpašību-BRĪVPRĀTĪBU – mācīties līdzdarboties un
veikt lietderīgu palīdzību sabiedrībai , sociāli iekļauties un
integrēties





Īsfilma «Brīvprātības platforma»

Preses konference par dažādu sociālo grupu iesaistīšanos 
un līdzdalību pilsoniskajās aktivitātēs, ko realizē NVO 
tīklojums saisaistē ar jauno Brīvprātīgā darba likumu



«Dzīvo, dejo, elpo!», 
Pasaules Astmas diena, sadarbība ar Latvijas 
Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu biedrību

Pasaules Tuberkulozes diena, Sabiedrības grupu informēšanas 
kampaņa «Elpo zaļi!», sadarbība ar Latvijas Tuberkulozes 
fondu
Pasaules Hops diena «Nekad nav par vēlu!», sadarbība ar 
Plaušu fondu



«Populārs, kopā ar 
draugu!»Atbalsts 
talantīgiem 
jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām



Brīvprātības platformas fonds
 Nodibinājums

 2016.gada janvāris

 10 NVO sadarbības memorands/tīklošanās

 Attīstības stratēģija/ kopīgu resursu uzkrāšana

 Brīvprātīgo palīgu datu bāze

 Brīvprātīgo vienības

 Popularizēt brīvprātīgā darbu sabiedrībā

 Sadarbība ar Valsts institūcijām un biznesa uzņēmumiem

 Sociālo grupu iesaistīšana brīvprātībā, starppaaudžu 
brīvprātīgā darbs, cittautiešu iesaiste 

 Sadarbība, startējot uz Eiropas projektiem



Atvērt sirdi, pasniegt roku un 
nebūt vienaldzīgiem!


