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Finanšu dati



Ieņēmumu dinamika 2010-2013



Ieņēmumu struktūra 2010-2012



2013.

Jaunas telpas



Jaunās telpas

• Patreizējo telpu izmaksas gadā - Ls 10 000
• Jauno telpu izmaksas gadā - Ls 5 000



Jaunu telpu remonts

IZDEVUMI Ls

Jauno telpu iegāde 20 000

Remonts (iztērēts uz 31.03.2013.) 9 402

Kopējā remonta tāme 20 000



Jaunu telpu remonts

IEŅĒMUMI Summa, Ls
Bezprocentu aizdevums no IPPF,
jāatdod 4 gadu laikā no 2013. gada, par Ls 5000 gadā
samazinot IPPF budžetu

19 100

Ziedojumi 6 000
Iztērēts no PZ rezerves fonda 4 400



Jauno telpu remonts

Sirsnīgi pateicamies ikvienam, kurš atrada iespēju
atbalstīt mūsu biedrību:



GLOBĀLĀS VESELĪBAS PROJEKTS -VIENĀDAS
TIESĪBAS UZ VESELĪBU IKVIENAM – RĪCĪBA

ATTĪSTĪBAI!”

2011. Marts - 2013. janvāris



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Projekta mērķis:
̶ Veicināt Eiropas veselības aprūpes speciālistu izpratni par

veselības un attīstības jautājumu ciešo saikni un iedrošināt
rīkoties



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Paveiktais 2012. gadā
̶ Noorganizēta starptautiskā Eiropas vasaras skola, kuras ietvaros

seminārā pusotra diena tika veltīta globālās veselības
aktuālajām problēmām un to ietekmējošiem faktoriem.

̶ Sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai, tika
noorganizēta izglītojoša kampaņa festivālā Postivus, kuru
apmeklēja 25 000 skatītāju.

̶ Tika noorganizēts starptautisks semināra Rīgā, kurā piedalījās
visas projekta partnervalstis. Seminārā tika izvērtēta projekta
norise un pašreizējie sasniegumi.

̶ Novadītas lekcijas studentiem un pēcdiploma apmācību
semināri veselības aprūpes speciālistiem.

̶ Projekta koordinatori piedalījušies izglītojošas konferencēs
Londonā, Edinburgā un Poznaņā



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

Dalība Positivus festivālā



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Tika noorganizēts Latvijas reģionu žurnālistu
apmācības seminārs Jūrmalā, kurā piedalījās 22
dalībnieki. Žurnālisti pārstāvēja 12 dažādus Latvijas
laikrakstus



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Tika noorganizēts seminārs LAPAS
dalīborganizācijām par globālo veselību, 22.05. 2012.
Rīgā



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Dalība citu organizāciju rīkotajos semināros



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Novadītas 10 lekcijas studentiem un pēcdiploma
apmācību semināri veselības aprūpes speciālistiem.



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Projekta ekspertu komanda, 2013. g. 29. janvāris



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Plānotās aktivitātes
− Pieredzes apmaiņas vizīte Rumānijā 2013 gada maijā
− Publikās lekcijas studentiem
− Lekcijas veselības aprūpes speciālistiem
− Projekta izvērtēšanas konference Itālijā
− Izglītojošu materiālu izplatīšana



Vienādas tiesības uz veselību ikvienam –
rīcība attīstībai

• Finansējums
̶ Eiropas Komisija
̶ Latvijas Ārlietu Ministrija
̶ Privāti ziedotāji



BORDERNETWORK: STARPSEKTORĀLĀ UN
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA HIV/AIDS/STI

PROFILAKSES, DIAGNOSTIKAS UN
ĀRSTĒŠANAS UZLABOŠANAI CENTRĀLĀS,

AUSTRUMU EIROPAS UN
DIENVIDAUSTRUMU EIROPAS VALSTĪS

2012. janvāris- decembris



BORDERNETwork projekts

• Projekta mērķis
̶ Uzlabot HIV/AIDS (ieskaitot blakus infekcijas) un seksuāli transmisīvo

infekciju (STI) profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, samazinot atšķirību
starp dažādās valstīs noteikto nozares politiku, iegūto pieredzi un
uzlabojot starpvalstu un starpdisciplinārās sadarbības iespējas.



BORDERNETwork projekts

• Paveiktais 2012.gadā:
̶ Prostitūcijā nodarbināto personu vidū veiktā epidemioloģiskā

pētījuma rezultāti tiek izmantoti PZ ekspertīzei, piedaloties Tieslietu
ministrijas darba grupā par prostitūcijas ierobežošanu

̶ Top epidemioloģiskā pētījuma ziņojums
̶ Noorganizēta sešu Latvijas HIV jomas speciālistu vizīte uz Tallinu un

Ziemeļigauniju
̶ Organizētas divas Igauņu partneru organizāciju vizītes Latvijā
̶ Noslēguma konference Berlīnē un Luksemburgā



BORDERNETwork projekts

• Plānots iesākto turpināt jaunā projektā
̶ BORDERNETwork projekts noslēdzies, bet sadarbība ar

projekta partneriem t.sk. SPI Forschung gGmbH turpināsies
jaunā projektā WED – works 2013-2014.



BORDERNETwork projekts

• Izaicinājumi, kas raksturo projektu
• Epidemioloģiskajā pētījumā iegūtos datus un secinājumus

iekļaut Veselības ministrijas un Tieslietu ministrijas dienas
kārtībā

• Projekta laikā iegūtā pieredze uzlabo projektā iesaistīto
speciālistu darbu ar riska grupām – PNP,  t.sk. INL, PNP
partneriem, etniskajām minoritātēm – romiem.



BORDERNETwork projekts

• Finansējums
̶ Eiropas Komisija
̶ IPPF

Vairāk par BORDERNETwork projektu mājas lapā:
http://www.bordernet.eu/BORDERNETwork_2010-2012/



PROJEKTS
3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO!

2011. gada 1. maijs – 2012. gada 31. oktobris



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO!

• Projekta mērķis:
̶ veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un

jauniešu dzīves prasmju apguvi reproduktīvās veselības un
tiesību jomā.



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO!

• Projekta partneri:
̶ Cēsu bērnu un jauniešu centrs
̶ PLANeS no Šveices, Starptautiskās Ģimenes plānošanas

federācijas biedrs



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

• Paveiktais 2012.gadā
̶ Jauniešu grupas aktivitātes Rīgā un Cēsīs
o Kopā projekta laikā sasniegti vairāk kā 2000 jauniešu (Cēsu grupa –

ap 500, Rīgas grupa – 1500) – vienaudžu izglītotāju nodarbības,
pasākumi pilsētās, veselības dienas

o Līdzdalība festivālā «Positivus» un citos brīvdabas festivālos – īpašās
aktivitātēs iesaistījās ap 600 jauniešu

̶ Jauniešu grupu koordinatori:
o Rīgā - Gatis PAVĀRS, Cēsīs – Mārīte LIEPIŅA-LIEPA un Iveta

JERMOLĀJEVA



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

Jauniešu grupas aktivitātes Rīgā un Cēsīs



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

• Pedagogu apmācība
̶ IZM apstiprinātajā 36h pedagogu profesionālās kvalifikācijas

pilnveides programmā piedalījās
̶ 103 speciālisti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem no sociālā riska

grupām:
̶ pedagogi, arodskolu kopmītņu audzinātāji, internātskolu

darbinieki, vairāku NVO pārstāvji, Cēsu Audzināšanas iestādes
nepilngadīgajiem darbinieki

̶ Viņi pēc tam vadīja nodarbības un ziņoja par kopā sasniegtiem
1273 jauniešiem. Daži pedagogi rīkoja pārrunas vecākiem.

̶ Pedagogu apmācību vadīja:  Baiba PURVLĪCE un Solvita MELNE



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

Pedagogu apmācība



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

• Nodarbības internātskolās:
̶ Kopā projekta laikā sasniegti 1202 internātskolu audzēkņi

(Rīgas un ārpus Rīgas mācību iestādēs, speciālajā
internātskolā un bērnu namos), notikušas 93 nodarbības.

̶ Nodarbību vadītāji:
̶ Gatis PAVĀRS, Lāsma LĪDAKA, Mārīte LIEPIŅA-LIEPA, Raitis

ROZENTĀLS, Dace ZALDĀTE, Ļuba TIHOMIROVA
̶ Nodarbības un to vadītājus koordinēja Beāta BUNDULE
̶ 19 nodarbībās līdzdarbojās PZ brīvprātīgie - vienaudžu

izglītotāji



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

Buklets «Tu es TU...»
20 000 eksemplāri
Bukleta galvenā redaktore:
Lāsma LĪDAKA



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

• Turpmāk plānotais:
̶ Izstrādāts un ASV vēstniecībai Latvijā iesniegts projekts par

nodarbībām internātskolās.
̶ Pedagogu apmācības dalībnieki tiks iesaistīti nākamajos

sadarbības projektos ar skolām.



3D: DOMĀ! DARI! DZĪVO

• Finansētāji
̶ Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības

programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
̶ Projekta līguma numurs: 2010.CH04/mac – 20/02
̶ Projekta aktivitāti 2011.gadā „Vienaudžu izglītotāju

apmācība” līdzfinansē ASV vēstniecība Latvijā



PROJEKTS
GADOS JAUNO IESLODZĪTO VESELĪBAS

VEICINĀŠANA

2010.  gada 1.aprīlis- 2013. gada 31. marts



Gados jauno ieslodzīto veselības veicināšana

• Projekta mērķis
̶ attīstīt un uzlabot veselības veicināšanu ieslodzījuma vietās gados

jaunajiem ieslodzītajiem.
̶ Šis ir 3 gadu ilgs sadarbības projekts ar Vācijas ārstu zinātnisko

institūtu (Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands) un vairāk
citām Eiropas (no Čehijas, Rumānijas, Vācijas, Igaunijas, Lielbritānijas,
Bulgārijas) organizācijām.



Gados jauno ieslodzīto veselības
veicināšana

• Paveiktais 2012. gadā
̶ Izstrādāti  vairāki izdales materiālu komplekti darbam ar

ieslodzītajiem jauniešiem.
̶ Tie izmēģināti praksē (piedalījās Cēsu Audzināšanas

iestādes nepilngadīgajiem un Ieslodzījumu vietu pārvaldes
darbinieki).



Gados jauno ieslodzīto veselības
veicināšana

Projekta partneru
tikšanās Bonnā
(Vācija) decembrī
izdales materiālu
izvērtēšanai un
projekta noslēguma
posma apspriešanai.

Baiba PURVLĪCE (centrā) iepazīstina projekta
partnerus ar  dalībniekus iesaistošām
metodēm.



Gados jauno ieslodzīto veselības
veicināšana

• Plānotais 2013.gadā
̶ Sagatavot izdales materiālu komplektu latviešu valodā.
̶ Iepazīstināt ar izdales materiālu komplektu Cēsu

audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem un Ieslodzījumu
vietu pārvaldes darbiniekus.



Gados jauno ieslodzīto veselības
veicināšana

• Finansētāji
̶ Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju

ģenerāldirektorāts
̶ Projekta līguma nr.: 2009 12 12



MĀCĪBU PARTNERĪBAS PROJEKTS
«IEKĻAUJOŠA SEKSUALITĀTES IZGLĪTĪBA»

2012. gada 1. augusts- 2014. gada 31. jūlijs



Iekļaujoša seksualitātes izglītība

• Projekta mērķis:
̶ sekmēt sabiedrības izpratni par to, ka visiem cilvēkiem,

ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti, ir tiesības un spējas saprast
un vadīt savu seksualitāti un paust to pozitīvā veidā.



Iekļaujoša seksualitātes izglītība

• Projekta partneri ir:
̶ pro familie Passau e.V (Vācija) www.profamilie-passau.de
̶ SENIA – Verein zur Enthinderung der Sexualität von

Menschen mit Behinderung (Austrija) www.senia.at
̶ Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības

asociācija „Papardes zieds” (Latvija) www.papardeszieds.lv
̶ Associação para o Planeamento da Família (Portugāle)

www.apf.pt



Iekļaujoša seksualitātes izglītība

• Paveiktais 2012. gadā
̶ Oktobrī notika pirmā projekta partneru tikšanās Vācijas

pilsētā Passau.
̶ No «Papardes zieds» piedalījās:
o Baiba PURVLĪCE, seksualitātes izglītības programmu vadītāja;
o Linda PAVLOVSKA, programmu direktore

̶ Galvenās tikšanās tēmas:
o Pienākumu sadale, sadarbības principi, precīzais laika plānojums
o Seksualitātes izglītotāju apmācība dažādās projekta partneru valstīs.

Metodes.



Iekļaujoša seksualitātes izglītība

• Plānotais 2013.gadā
̶ Ziņojuma gatavošanu par cilvēkiem ar invaliditāti un seksualitātes

izglītību Latvijā.
̶ Martā seminārs Austrijā par cilvēkiem ar kustību traucējumiem un

seksualitātes izglītību
̶ Jūlijā seminārs Rīgā par seksualitātes izglītību
̶ cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
̶ Oktobrī seminārs Portugālē par vecāku un aprūpētāju izglītošanu par

bērnu ar invaliditāti seksualitāti



Iekļaujoša seksualitātes izglītība

• Projekta finansētāji
̶ Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig

apakšprogramma
̶ Līguma nr. 2012 – 1- DE2 – GRU06 – 11385 3



VESELĪBAS MARATONS

2012. septembris - 2012. decembris



Veselības maratons

• Projekta mērķis
̶ Iesaistīt skolēnus no izglītības iestādēm ar latviešu un

krievu mācību valodu neformālās izglītības veselības
veicināšanas aktivitātēs, lai sekmētu savstarpēju
iepazīšanos un attīstītu sadarbības un komunikācijas
prasmes, komandas darba iemaņas, vienlaikus rosinot
meklēt atbildes uz aktuāliem, ar jauniešu veselību
saistītajiem jautājumiem.



Veselības maratons

• Paveiktais projekta laikā:
̶ Projektā piedalījās 4 skolas no Liepājas, Strenčiem un

Sedas;
̶ Katrā skolā notika ar veselību saistītas aktivitātes un skolas

konkursi, kuros iesaistīti vismaz 50 latviski runājošie un 40
krieviski runājošie skolēni katrā skolā;

̶ Pēc skolu konkursa rezultātiem no katras skolas tika
izvēlēta viena komanda, kas piedalījās noslēguma
pasākumā Rīgā, kur satikās 4 skolēnu un skolotāju
komandas no 4 dažādām Latvijas skolām.



Veselības maratons



Veselības maratons



Veselības maratons

• Plānotais
̶ Projekta rezultāti paradīja, ka iesākto ir svarīgi turpināt,

netieši veicinot integrācijas procesu caur veselību veicinošām
aktivitātēm un draudzības pasākumiem;

̶ Arī 2013. gadā ir plānots veikt līdzīgu projektu.



Veselības maratons

• Izaicinājumi
̶ Jauniešu vēlme sadarboties ar citu tautību jauniešiem.
̶ Sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju par

pusaudžiem aktuālajiem ar veselību saistītājiem
jautājumiem.

̶ Iesaistīt projektā arī pašvaldības un vietējās politikas
veidotājus.



Veselības maratons

• Finansētāji
̶ Sabiedrības integrācijas fonds



VIENAUDŽU IZGLĪTOTĀJU
APMĀCĪBAS “RUDENS 2012”

1.08.2012 – 3.11.2012



Rudens 2012

• Projekta mērķis, apmācot 15 jauniešus – vienaudžu
izglītotājus par seksuālās un reproduktīvās veselības
un tiesību jautājumiem un sniedzot pamata prasmes
dalībniekus iesaistošu mācību metožu lietošanā,
veicināt kvalitatīvu zināšanu izplatīšanu jauniešu
vidū par viņu seksuālo un reproduktīvo veselību.



Rudens 2012

• Paveiktais 2012. gadā
̶ No 29. oktobra līdz 3. novembrim (skolēnu rudens

brīvlaiks) norisinājās 6 dienu apmācība jauniešu centra
„Kaņieris” telpās. Apmācība notika neformālā vidē, paši
jaunieši bija apmācības noteicēji un aktīvie apmācības un
visa procesa dalībnieki. Apmācības laika tika apskatītas un
plaši izrunātas sekojošās tēmas:



Rudens 2012

• Biedrības „Papardes zieds”, tās mērķi, uzdevumi;
• Pubertāte. Seksualitāte.
• Attiecības. Lēmums par seksuālo attiecību uzsākšanu

vai neuzsākšanu.
• Kontracepcija, grūtniecība, aborts.
• Seksuāli transmisīvās infekcijas, HIV un AIDS.
• Bez tam tika iemācītas nodarbību plāna izstrāde un

nodarbību vadīšanas metodes vienaudžiem atbilstoši
katrai tēmai, izmēģinātas vairākas grupas
saliedēšanas metodes, iepazīšanās spēles



Rudens 2012



Rudens 2012

• Rezultāti:
• Apmācības rezultātā tika

sagatavoti 15 jauni vienaudžu
izglītotāju, kuru nākamais
uzdevums ir doties uz Rīgas
skolām un vadīt nodarbības
saviem vienaudžiem.

• Pēc apmācības lielākā apmācīto
jauniešu daļa ir izteikusi vēlmi
iesaistīties biedrības darbā,
plānot pasākumus un
piedalīties dažādās aktivitātēs
līdz ar esošajiem biedrības
brīvprātīgajiem, kā arī vadīt
nodarbības saviem
vienaudžiem.



Rudens 2012



Rudens 2012

• Plānotais 2013.gadā
• Apmācītie jaunieši aktīvi darbojas organizācijas ietvaros,

vadot vienaudžu izglītotāju nodarbības Latvijas izglītības
iestādēs, plānojot un organizējot pasākumos, kā arī
piedaloties citos organizācijas projektos.



Rudens 2012

• Izaicinājumi:
− Pilnveidot un stiprināt

jauniešu grupu, piesaistot
jaunus brīvprātīgos;

− Sasniegt iespējami daudz
jauniešus visā Latvijā, vadot
vienaudžu izglītotāju
nodarbības;

− Veidot aktivitātes tā, lai
jaunieši būtu idejas virzītāji
un justos līdzatbildīgi par
rezultātu.



Rudens 2012

• Finansētāji
• Rīgas domes Finanšu departaments



KARSTAIS PASTS

2012. janvāris - 2012. decembris



Karstais pasts

• Iespēja ikvienam jaunietim anonīmi uzdot sev
interesējošo ar veselību saistītu jautājumu un
saņemt speciālista individuālu atbildi, jautājumu
sūtīšanai izmantojot e-pasta adresi
sos@papardeszieds.lv



Karstais pasts

• Paveiktais 2012. gadā
• 923 individuālas atbildes

Jautājumu tēmu TOP 3:



Karstais pasts

Daži citāti
•Vecums

̶ 12
•Dzimums

̶ Sieviete
•Jautājums

̶ Kas tad isti ir sex? Mammai kauns prasit! Bet skola par to
nestasta ko man darit.? Klase zeni apsmej ka es nezinu!
Bedigaaa.



Karstais pasts

• Vecums
̶ 16

• Dzimums
̶ Sieviete

• Jautājums
̶ Vai var palikt stāvoklī, ja maigojās ar puisi un abiem

partneriem kājās ir apakšbikses, bez seksa. Esmu ļoti
noraizējusies, salasījos vairākās mājaslapās grūtniecības
pazīmes un tagad man liekās, ka tās visas atbilst man.
Esmu tiešām ļoti uztraukusies un sastresojusies



Karstais pasts

• “ir tada lieta kad man ar savu puisi bija seks bez
izsargasanas un es kad nopirku testu pec divam
nedelam pec seksa man radija pozitivu un man ilgi
bija pietukusas un sapigas krutis parasti man
menesreizes ir regulari un ir noregulejusas bet soreiz
man vinas nebija vairakas dienas pec ta datuma kura
itka bija jau jabut pasakiet kapec ta?”



Karstais pasts

• Plānotais 2013.gadā
̶ Arī 2013. gadā tiek nodrošināti Karstā pasta pakalpojumi

un jaunieši turpina aktīvi sūtīt savus jautājumus.
• Finansētājs

̶ IPPF



Finansētāji

• IPPF



PROJEKTS “PAPARDES ZIEDS” UN PARTNERU
ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES

STIPRINĀŠANA LĪDZDALĪBAI AR SEKSUĀLO UN
REPRODUKTĪVO VESELĪBU UN TIESĪBĀM

SAISTĪTO LĒMUMU PIEŅEMŠANU VALSTS UN
PAŠVALDĪBU LĪMENĪ

2012. janvāris - 2012. decembris



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Projekta vispārējais mērķis
̶ Sekmēt seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību

jomā strādājošo NVO spēju kvalitatīvi ietekmēt politikas
plānošanas procesu.



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Projekta tiešie mērķi:
̶ nodrošināt regulāru un kvalitatīvu LR Saeimas komisiju,

ministriju, kā arī stapinstitucionālo darba grupu saturisko
pārraudzību, kā arī klātienē piedalīties šo institūciju SRVT
politikas jautājumu apspriešanā;

̶ padziļināt SRVT jomā strādājošo NVO darbinieku un biedru
izpratni par šīs jomas specifisko jautājumu politisko
kontekstu;

̶ iepazīstināt plašāku sabiedrību ar SRVT jomas dažādajiem
jautājumiem un to politisko kontekstu, tādējādi vairojot
sabiedrības izpratni un atbalstu NVO argumentācijai par
dažādiem SRVT jautājumiem.



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Paveiktais:
̶ SRVT eksperts – Iveta Ķelle piedalījās LR Saeimas,

ministriju, starpinstitūciju lēmumu pieņemšanas procesā –
31 sanāksmē, notika 41 individuālā tikšanās ar LR Saeimas
deputātiem, ministriju ierēdņiem

̶ Iepriekš neparedzēti daudz darba tika ieguldīts darbojoties
darba grupā “Par valsts atbalstu krīzes grūtniecības
gadījumos, aizsargājot nedzimuša bērna tiesības uz
dzīvību”



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Paveiktais:
̶ Notika tikšanās un diskusijas SRVT jomā strādājošo NVO

biedru un darbinieku redzesloka paplašināšanai par tēmas
politisko kontekstu – tika noorganizēti divi - divu dienu
semināri viesu namā “Mauriņi”.
o Pirmā semināra tēma „Veselības izglītība Latvijā” kā lektori uzstājās

seši dažādu jomu eksperti – S. Lazdiņa, S. Melne, I.Ķelle, A. Šulcs, I.
Kuņicka, M. Siliņš, kas vadīja lekciju par veselības izglītību un ar to
saistītām tēmām.

oOtrā semināra tēma „Sabiedrības atbildība droša aborta
pieejamības veicināšanā” uzstājās pieci eksperti – Z. Krastiņa, D.
Matule, S. Olsena, S. Mežinska, A. Utināns, kas vadīja lekciju par
sievietes seksualitātes ierobežošanu, droša aborta pieejamību,
sievietes tiesībām, vainas apziņu un bioētiku.



Kapacitātes stiprināšanas projekts

Semināru norise viesu namā «Mauriņi»



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Pēc abiem semināriem
kopā tapa 10 video
īsfilmas ar ekspertu
stāstījumu par SRVT
jomas aktualitātēm
interešu aizstāvības
kontekstā



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Iesāktais turpinās jaunā projektā
̶ Seksuālo un reproduktīvo tiesību interešu aizstāvības

nodrošināšana”
̶ Finansētājs – Sorosa fonds – Latvija



Kapacitātes stiprināšanas projekts

• Finansētāji
̶ 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas

Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu.

̶ Projekta līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/048/
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