Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407
Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””
(organizācijas nosaukums)
Reģ.nr. 40008173997
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada (2018.gada) darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
Veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu sociālās labklājības celšanu, pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības
dzīvē jauniešiem ar īpašām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem un personām ar invaliditāti; kā arī tās sabiedrības daļai, it īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu grupai (turpmāk tekstā – mērķa grupa), lai arī tās varētu attīstīt un izmantot savu radošo, māksliniecisko un
intelektuālo potenciālu ne tikai savā labā un sabiedrības bagātināšanā, kā arī sekmētu pilsoniskas sabiedrības attīstību un pozitīvu sabiedrības
izpratni attiecībā pret mērķa iepriekš nosauktajām sabiedrības grupām.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
izglītības veicināšana
X labdarība
zinātnes veicināšana
X cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
vides aizsardzība
X pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
X trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības
slimību profilakse
celšana
palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās
kultūras veicināšana
sporta atbalstīšana
cita (norādīt) _____________________
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3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
X cilvēki ar invaliditāti
X personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki
bezpajumtnieki
cilvēktirdzniecības upuri
politiski represētās personas
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās
personas un viņu ģimenes
personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes
X ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
bērni
no vardarbības cietušās personas
cita (norādīt) __________________________________________________________
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese

Garā iela 10, Valmiera, LV-4201

kontaktadrese _________Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
tālruņa numurs ________(+371) 29904159
faksa numurs _________________________________
e-pasta adrese _________iespejutilts@gmail.com
mājaslapa _________ www.fondsiespejutilts.lv
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II. 2018. gada darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos
projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


Piesaistīti finanšu līdzekļi caur Ziedot.lv sadarbībā ar Latvijas valsts meži projektu. Projekta ietvaros noorganizēta viena vasaras nometne
ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti un noorganizēts Annas un Jēkaba dienas pasākums Valmieras pilsdrupās.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā





Veiksmīga sadarbība ar Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldi ar mērķi - veicināt Valmieras pilsētas mazāk
aizsargātāko iedzīvotāju labklājību
Tiek uzturēts Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Stropiņš” 18 Valmieras pašvaldības
iedzīvotājiem un 2 blakus novadu iedzīvotājiem. Dienas centra uzturēšanu ar savu finansējumu nodrošina Labklājības ministrija un
Valmieras pilsētas pašvaldība.
Izveidots un piedāvāts jauns sociālais pakalpojums – īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis”, lai nodrošinātu
pakalpojumu projekta “Vidzeme iekļauj” deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.
Noslēgts granta līgums ar finanšu institūciju “Altum” par “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Atvērts sociālais uzņēmums
“Čaklās Bites Bode”, ar mērķi dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātām grupām padarīt savu dzīvi sociāli un
ekonomisku vieglāku.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits ___2____
iesaistīto personu skaits ___60____
sabiedriskā labuma guvēju skaits __70_______
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 0 euro,
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __1817_____ euro, tai skaitā:
sabiedriskā labuma darbībai _1817___euro
kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas _0_euro
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9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
1. Sadarbība un atbalsts no Valmieras pilsētas pašvaldības.
2. Sadarbība ar NVO Latvijas mērogā.
3. Sadarbība ar ārzemju organizācijām, kuru mērķa grupa ir cilvēki ar invaliditāti
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori - Cilvēku ar invaliditāti zemais pašnovērtējums.
III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):
• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus
uzskaitīt)
- Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšana, deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde;
- Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Camphill „Rožkalni” nodibinājumu.
- Sadarbība ar „Velku biedrību” un ar partneriem Norvēģijā, Zviedrijā.
- Organizācijas mājas lapas www.fondsiespejutilts.lv uzturēšana.
- Sadarbība ar pašvaldību - Darbība NVO Sociālo lietu konsultatīvās padomē, Dalība Sociālo lietu komitejas un NVO koalīcijas sēdēs
- Turpināt sociālam uzņēmumam meklēt sadarbības partnerus, attīstīt veiksmīgu uzņēmuma darbošanos.
- Dalība NVA programmā “Subsidētā darba vieta personai ar invaliditāti”
• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus
uzskaitīt)
- ESF “Ieguldījums tavā nākotnē” sadarbībā ar NVA iesaistīt bezdarbnieku ar invaliditāti pasākumā “Subsidētā darba vieta” (pasākumi
noteiktām personu grupām);
- Īstenot nepieciešamās aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai ilgtermiņā.
- Dalība dažādās apmācības programmās, lai paaugstinātu organizācijas kapacitāti.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus, veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku/vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
-
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- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus, veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku/vietu, pārējos uzskaitīt)
1. Attīstīt Dienas centrā nodarbinātību un apmācību: šūšanas, aušanas, floristikas, adīšanas darbnīcas un kokapstrādes.
2. Sniegt konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiesisko interešu aizsardzībā, kā arī citās tiesību un likumdošanas jomās.
ZITA GUSTAVSONE
(organizācijas vadītāja paraksts*)

(vārds un uzvārds)

2019. gada 25.marts
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