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2014.gada 28.marts



Saturs

• Īstenotie projekti
̶ Iekļaujoša seksualitātes izglītība
̶ SPKC iepirkums
̶ I.K.P.:Izpratne. Kvalitāte. Partnerība.
̶ WEDworks projekts
̶ Pasargā mani
̶ «Papardes zieds» augs un plauks
̶ Veselības stacija: Es augu vesels
̶ SRT interešu aizstāvība
̶ Sadarbība ar Liepājas teātri
̶ Karstais pasts

• Finansējuma avoti
• Jaunais birojs
• Jauniešu grupas aktivitātes



ĪSTENOTIE PROJEKTI



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



Paveiktais 2013. gadā

• Seminārs Lincā (Austrija) par cilvēku ar kustību
traucējumiem seksuālo izglītību.

• Seminārs Rīgā par cilvēku ar garīgās attīstības
traucējumiem seksuālo izglītību.

• Seminārs Lisabonā (Portugāle) par darbu ar cilvēku
ar invaliditāti vecākiem, aprūpētājiem.

• Ziņojums par cilvēkiem ar invaliditāti un seksuālo
izglītību Latvijā.



Paveiktais 2013. gadā

• Martā notika projekta partneru tikšanās Austrijas
pilsētā Lincā, kurā biedrību «Papardes zieds»
pārstāvēja:
̶ Baiba PURVLĪCE, seksualitātes izglītības programmu

vadītāja;
̶ Linda PAVLOVSKA, programmu direktore;
̶ Inga ŠĶESTERE, Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi valdes

priekšsēdētāja.
• Galvenās tikšanās tēmas:

̶ Cilvēku ar kustību traucējumiem seksualitāte, seksuālā un
reproduktīvā izglītība, kā arī pakalpojumu atbilstība.



Paveiktais 2013. gadā

• Jūlijā notika projekta partneru tikšanās Rīgā.
• Galvenās tikšanās tēmas:

̶ Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitāte,
seksuālā un reproduktīvā izglītība, pakalpojumu atbilstība.

• Seminārs notika biedrībā «Papardes zieds» un tika
organizēts arī uzbraukums uz Fonda «KOPĀ» grupu
dzīvokļu pakalpojumu Bolderājā.



Paveiktais 2013. gadā

Seminārs notika biedrībā «Papardes zieds», un tika organizēts arī
uzbraukums uz fonda «KOPĀ» grupu dzīvokļu pakalpojumu Bolderājā.



Paveiktais 2013. gadā

• Oktobrī notika projekta partneru tikšanās Lisabonā
(Portugāle), kurā bierību «Papardes zieds» pārstāvēja:
̶ Baiba PURVLĪCE, seksualitātes izglītības programmu vadītāja;
̶ Linda PAVLOVSKA, programmu direktore
̶ Tamāra VAHĻINA, Fonda «KOPĀ» Grupu dzīvokļu pakalpojuma

vadītāja

• Galvenās tikšanās tēmas:
̶ Darbs ar cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem vecākiem.
̶ Projekta parteru kopīgās resursu mājas lapas saturs un izveide.



Plānotais 2014.gadā

• Aprīlī seminārs Portugālē par interešu aizstāvības darbu un
sabiedrības informēšanu par cilvēku ar invaliditāti seksualitāti
un reproduktīvajām tiesībām un veselību.

• Projekta partneru resursu mājas lapas izveide.
• Projekta noslēguma seminārs un noslēguma ziņojuma

gatavošana Passau (Vācija).



Finansētāji

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
Grundtvig apakšprogramma

Līguma Nr. 2012 – 1- DE2 – GRU06 – 11385 3



SLIMĪBU PROFILAKSES UN
KONTROLES CENTRS (SPKC)
IEPIRKUMS “IZGLĪTOJOŠU PASĀKUMU
IZVEIDE UN REALIZĀCIJA”

2013. gada 16. oktobris- 2013. gada 6. decembris



Izglītojošu pasākumu izstrāde un realizācija

• Par seksuālās un reproduktīvās veselības
jautājumiem profesionālo izglītības iestāžu 1. – 2.
kursa audzēkņiem;

• Par veselīga uztura pamatprincipiem un enerģijas
dzērienu lietošanas kaitīgo ietekmi 7. - 9. klases
skolēniem.



Izglītojošu pasākumu izstrāde un realizācija

• Izglītojošo pasākumu mērķis:
̶ sniegt zināšanas un veidot izpratni par seksualitāti kā

cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu;
̶ sniegt jauniešiem zināšanas par veselīga uztura

pamatprincipiem un enerģijas dzērienu lietošanas kaitīgo
ietekmi uz veselību



Paveiktais

• No 2013. gada 16. oktobra līdz 2013. gada 5. decembrim
biedrība „Papardes zieds” izstrādāja un realizēja profesionālo
izglītības iestāžu 1. - 2. kursa audzēkņiem izglītojošus
pasākumus par seksuālās un reproduktīvās veselības
jautājumiem.

• Kopskaitā notika 39 nodarbības visos Latvijas statistiskajos
reģionos - Pierīgā, Vidzeme, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.

• Nodarbībās piedalījās 679 mērķa grupas pārstāvji.



Paveiktais

- No 2013. gada 9. oktobra līdz 2013. gada 29. novembrim
izstrādāti un realizēti izglītojoši pasākumi 7. - 9. klases
skolēniem par veselīga uztura pamatprincipiem un enerģijas
dzērienu lietošanas kaitīgo ietekmi.

- Kopskaitā notika 40 nodarbības visos Latvijas statistiskajos
reģionos - Pierīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.

- Nodarbībās piedalījās 928 pusaudži.



Paveiktais

• Izglītojošos pasākumus vadīja:
̶ Ilze BANDERE, pasākumu koordinatore;
̶ Ļuba TIHOMIROVA, sabiedrības veselības speciāliste;
̶ Rita KUBULIŅA, sabiedrības veselības speciāliste;
̶ Gatis PAVĀRS, biedrības “Papardes zieds” jauniešu

konsultants;
̶ Džeina ŠIRVE, biedrības “Papardes zieds” brīvprātīgā

jauniete;
̶ Dāvis TĪSENKOPFS, biedrības “Papardes zieds” brīvprātīgais

jaunietis;
̶ Evija VOITUSIKA, uztura speciāliste;
̶ Inga DĒLIŅA, sabiedrības veselības speciāliste.



Paveiktais

Pēdējās nodarbības
profesionālo izglītības
iestāžu 1. – 2.kursa
audzēkņiem Saulainē



Finansētājs



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE.
PARTNERĪBA.

2013. gada janvāris - 2013. gada decembris



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

• Projekta vispārējais mērķis
̶ Sekmēt biedrības „Papardes zieds” un tās sadarbības

partneru līdzdalību kvalitatīvu publisko pakalpojumu
sniegšanā un aktīvu līdzdalību Eiropas mēroga NVO
sadarbības organizāciju darbā.



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

• Projekta tiešie mērķi:
̶ izveidot un ieviest aktuālo kvalitātes vadības sistēmu un

sekmēt sadarbības NVO izpratni par kvalitātes vadības
sistēmas pielietošanas priekšrocībām, sniedzot publiskus
pakalpojumus un veicot pierādījumos balstītu interešu
aizstāvības darbu.

̶ īstenojot kopīgus pasākumus un personīgi iepazīstot
vairākas Eiropas NVO sadarbības tīklus, sekmēt biedrības
„Papardes zieds” un citu NVO līdzdalību un aktīvu darbu
Eiropas NVO sadarbības tīklos, kas strādā SRVT jomā.



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

• Paveiktais:
̶ Izveidota un ieviesta aktuāla KVS, ar to iepazīstināti –

darbinieki un Padome
̶ Notikuši 2 semināri sadarbības NVO par KVS pielietošanas

priekšrocībām, sniedzot publiskus pakalpojumus un veicot
IA darbu

̶ Veikts regulārs un sistemātisks SRVT jomā strādājošo
Eiropas mēroga NVO ziņu monitorings, sabiedrības
informēšana par aktualitātēm SRVT jomā

̶ Notikusi PZ vadības vizīte uz Briseli
̶ Īstenoti divi vietējie pasākumi Eiropas un pasaules

kampaņu ietvaros



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

Semināros par KVS piedalās sadarbības NVO



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

«Papardes zieds» vadības vizīte Briselē 2013.g. rudenī - IPPF, EuroNGO, Eiropas
Parlamentārā birojā



I.K.P.: IZPRATNE. KVALITĀTE. PARTNERĪBA.

• Finansētāji
̶ 93 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas

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

̶ Projekta līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/120



WEDWORKS: SIEVIETES,
MINORITĀTES, PALĪDZĪBA NO
NARKOTIKĀM ATKARĪGĀM
PERSONĀM

2013. gada februāris – 2014. gada decembris



WEDworks: Sievietes, minoritātes, palīdzība no
narkotikām atkarīgām personām

• Projekta mērķa grupas:
− mātes-narkomānes;
− prostitūcijā iesaistītās sievietes;
− Romu tautības jaunieši (Sabile);



WEDworks: Sievietes, minoritātes, palīdzība no
narkotikām atkarīgām personām

• Paveiktais 2013. gadā:
− 39 intervijas ar sievietēm un viņu vajadzību apzināšana;
− Seminārs Rīgā visiem projekta partneriem par projekta

metodoloģiju;
− Intervijas un fokusa grupas ar nozares ekspertiem;
− Zemā sliekšņa punkta izveidošana.



WEDworks: Sievietes, minoritātes, palīdzība no
narkotikām atkarīgām personām

• Mērķi un izaicinājumi 2014. gadā:
- Prostitūcijā nodarbinātām sievietēm draudzīgie ārsti;
- Dzīves prasmju apmācība Romu tautības jauniešiem;
- Zemā sliekšņa punkta uzturēšana un draudzīgo ārstu

pakalpojumu ilgtermiņa pieejamība.



WEDworks: Sievietes, minoritātes, palīdzība no
narkotikām atkarīgām personām



Finansējums



PROJEKTS
PASARGĀ MANI

2013.  gada 15.janvāris - 2015. gada 15. janvāris



Pasargā mani!

• Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas gados jauno cilvēku ar
attīstības traucējumiem spēju pasargāt sevi no seksuālās
vardarbības

• Šis ir Eiropas Komisijas Daphne III programmas finansēts
starptautisks projekts, kura galvenais īstenotājs ir
Starptautiskā Ģimenes plānošanas federācija (IPPF) un kura
aktivitātes Latvijā koordinē biedrība „Papardes zieds”.

• 13 valstu partneri sadalīti 3 grupās:

Ekspertu grupa: Beļģija, Vācija, Īrija, Nīderlande, Portugāle, Lielbritānija
Mācību grupa: Latvija, Maķedonija, Dānija
Iesācēju grupa: Bulgārija, Kipra, Rumānija, Spānija



Paveiktais 2013. gadā

• Projekta uzsākšanas seminārs
Briselē.

• Beļģijas un Lielbritānijas
ekspertu vadītais seminārs
Rīgā.

• Piedalījās 9 Latvijas
organizāciju 18 pārstāvji.

• Sākts pētījums par situāciju
Latvijā.



Plānotais 2014.gadā

• Rokasgrāmata darbiniekiem, rokasgrāmata klientiem, labās
prakses piemēru rokasgrāmata.

• Pētījums par situāciju Latvijā.
• Papildu seminārs projekta dalīborganizācijām.
• Semināri vai individuāls darbs mērķa grupās – vecāki,

darbinieki, jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.
• Interešu aizstāvības darbs.



Finansētāji

Eiropas Savienības Daphne III programma
Projekta līguma Nr.: JUST/2012/DAP/AG/3092



PROJEKTS
«PAPARDES ZIEDS» AUGS UN
PLAUKS

2013.  gada 22. jūlijs - 2015. gada 31. decembris



«Papardes zieds» augs un plauks

• Šis ir EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas
«NVO fonds» apakšprogrammas «NVO darbības atbalsta
programma» līdzfinansēts projekts.

• Darbības programmas īpašās mērķa grupas ir iedzīvotāji, kuru
tiesības dažādu iemeslu dēļ netiek ievērotas, tiek apzināti
ierobežotas vai netiek ņemtas vērā seksuālās un
reproduktīvās veselības un tiesību kontekstā.



Paveiktais 2013.gadā

• Vienaudžu izglītotāju apmācība: 20 RSU sabiedrības veselības
studenti

• „Papardes zieds” viedoklis tika sagatavots un pausts 7
lēmumu pieņēmēju institūciju sanāksmēs un 9 individuālo
tikšanos laikā ar Saeimas deputātiem vai ministriju
pārstāvjiem, iestrādāts 2 valsts politikas plānošanas
dokumentos

• Notika seminārs par seksuālās un reproduktīvās veselības un
tiesību pamattēmām Latvijas reģionu žurnālistiem



Plānotais 2014.gadā

• Lasījumu-diskusiju cikls «Papardes zieds» 20 gados – Quo
vadis?

• Stop motion filma par kontracepciju.
• «Papardes zieds» stratēģijas izstrāde 2015.-2020.g.
• Jaunās Padomes un biroja saliedēšanas pasākums.
• Interešu aizstāvības darba koordinācija.



Finansētāji

• Projektu finansiāli atbalsta īslande, Lihtenšteina un Norvēģija
• Projektu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.eu
Līguma ident.nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/059/4/NAC/042



PROJEKTS «VESELĪBAS STACIJA:
ES AUGU VESELS »

2012. gada decembris – 2014. gada maijs
(mācību gada ietvaros)



Veselības stacija: Es augu vesels

• Projekta mērķis:
̶ Pilnveidot skolēnu zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.

Apmācīt skolotāju komandu, kura varēs īstenot veselības
nedēļu skolā, kā arī iegūtās zināšanas un mūsdienīgās
mācību metodes izmantot citās stundās un skolas
pasākumos.



Veselības stacija: Es augu vesels

• Biedrība ”Papardes zieds” piedāvā pedagogu vienas dienas
apmācību un veselības nedēļai izstrādātu un pilotētu
materiālu 5.-6. klašu grupām tēmās, kas apkopotas četros
moduļos:
̶ Ķermenis un veselība.
̶ Uzturs.
̶ Attiecības.
̶ Atkarības- smēķēšana.



Veselības stacija: Es augu vesels

• 2013. gadā tika apmācīti 29 pedagogi no Džūkstes
pamatskolas, Iecavas vidusskolas, Āgenskalna sākumskolas,
Rīgas Juglas vidusskolas un Teikas vidusskolas.

• Džūkstes pamatskolā 16. janvārī veselības nedēļas ietvaros
viesojās veselības ministre Ingrīda Circene, Teikas vidusskolā
veselības nedēļa notika 21.-25.janvārī, Juglas vidusskolā no
28.janvāra līdz 1.februārim, Āgenskalna sākumskolā 11.-
15.februārī, kur viesojās Izglītības ministrs Roberts Ķīlis.

• Veselības nedēļa noslēdzās Iecavas vidusskolā 18.-
22.februārī.

• Noslēgumā veselības nedēļu dalībnieki-pedagogi un skolu
direktori tika aicināti viesoties uzņēmumā «Grindeks».



Paveiktais



Paveiktais 2013. gadā



Plānotais 2014.gadā

• Turpināt apmācīt pedagogus projekta «Veselības
stacija. Es augu vesels» 5. – 6. klašu grupām;

• Izveidot un pilotēt moduļus 8. klasei:
̶ Savstarpējās attiecības, seksuālā un reproduktīvā veselība;
̶ Alkohola un narkotiku lietošanas profilakse.



Finansētājs



PROJEKTS «SEKSUĀLO UN
REPRODUKTĪVO TIESĪBU INTEREŠU
AIZSTĀVĪBAS NODROŠINĀŠANA »

2012. gada 1. decembris- 2013. gada 30.
septembris



Seksuālo un reproduktīvo tiesību interešu
aizstāvības nodrošināšana

• Projekta mērķis:
̶ Biedrība „Papardes zieds” visas darbības laikā par vienu no

būtiskākajiem savas darbības uzdevumiem uzskatījusi
profesionālu, uz pierādījumiem balstītu, interešu
aizstāvību.

̶ Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt seksuālās un
reproduktīvās veselības un tiesību jomā strādājošo NVO
spēju kvalitatīvi ietekmēt politikas plānošanas procesu.



Paveiktais

•Tiesību eksperte Dr. iur., MD Solvita OLSENA izstrādāja
dokumentu „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības
likumā” , kurā aprakstīja tos likuma pantus, kuros nepieciešamas
izmaiņas.



Finansētājs



GLOBĀLĀS VESELĪBAS PROJEKTS -
VIENĀDAS TIESĪBAS UZ VESELĪBU
IKVIENAM – RĪCĪBA ATTĪSTĪBAI!

2011. marts - 2013. janvāris



Globālās veselības projekts -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



Paveiktais 2013. gadā

• Noorganizēts seminārs žurnālistiem “Izaicinājumi cilvēka
veselībai mūsdienu pasaulē,” kura ietvaros tika pārrunāti
globālās veselības aktuālie jautājumi un tos ietekmējošie
faktori.

• Sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai, tika
noorganizētas izglītojošas kampaņas Vērmanes dārzā un
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs“.

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

• Projekta koordinatori piedalījušies izglītojošās konferencēs
Berlīnē, Brašovā un Padujā.



Paveiktais 2013. gadā

• Tika noorganizēts Latvijas reģionu žurnālistu apmācības
seminārs Rīgā, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Žurnālisti
pārstāvēja 11 dažādus Latvijas laikrakstus.

• Novadīta 31 lekcija medicīnas un žurnālistikas studentiem,
apmācīti 462 studenti

• Novadīti 11 pēcdiploma apmācību semināri, izglītojot 411
veselības aprūpes speciālistus Latvijā



Paveiktais 2013. gadā

Izglītojošā kampaņa Vērmanes dārzā



Paveiktais 2013. gadā

Jauniešu aktivitātes
Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā
“Zeimuļs“, Rēzeknē



Paveiktais 2013. gadā

• Tika noorganizētas 2 atklātās lekcijas medicīnas un
jurisprudences studentiem , kurās piedalījās 173
dalībnieki.



Paveiktais 2013 gadā

Projekta ekspertu komanda, 2013. g. 29. janvārī



Izaicinājums/būtiskais, kas raksturo projektu

• Izveidot projekta komandu, kas ir eksperti globālās veselības
jautājumos.

• Izveidot mācību programmu medicīnas studentiem par
globālo veselību.

• Izglītot veselības aprūpes speciālistus par globālās veselības
jautājumiem.

• Izveidot un noorganizēt atraktīvu, interesantu akciju Latvijas
iedzīvotājiem par globālās veselības jautājumiem.



Finansētāji

• Eiropas Komisija
• Līdzfinansējums no LR Ārlietu ministrijas
• Privāti ziedotāji



SADARBĪBA AR LIEPĀJAS TEĀTRI.
MŪZIKLS JAUNIEŠIEM
“PAVASARA ATMODA”

Pirmizrāde - 2013. gada 6. decembris



Sadarbība ar Liepājas teātri

Katrs izrādes “Pavasara atmoda” apmeklētājs saņem
prezervatīvu un biedrības Papardes zieds izglītojošo materiālu
„Tu esi Tu....”. Tādējādi, pēc izrādes noskatīšanās ir iespēja gan
rast atbildes uz jautājumiem, kuri radušies izrādes laikā, gan
iepazīt, kas ir prezervatīvs.



Sadarbība ar Liepājas teātri



Atbalstītājs



KARSTAIS PASTS



Karstais pasts

• 2013. gadā kopā atbildēti 983 karstie e-pasti
• Jautājumu TOP 3 tēmas:

̶ Kādos gadījumos var iestāties grūtniecība? Kontracepcija;
̶ Attiecības;
̶ Ķermenis un higiēna.



FINANSĒJUMA AVOTI



Finansējuma avoti (Ls)



Finansējuma avoti

Summa, Ls

Valsts finansējums (SIF, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Slimību
profilakses un kontroles centrs) 44 760

Eiropas Komisija 33 388

IPPF 42 345

Citas starptautiskās organizācijas 14 055

Ārvalstu fondi 2 685

Ziedojumi 4 614

Biedru nauda 361

Ieņēmumi no dažādām aktivitātēm 7 852



JAUNAIS BIROJS



Pirmā preses konference

Pirmā preses konference jaunajā birojā, 2013.gada septembris



Sālsmaize jaunajā birojā



JAUNIEŠU GRUPAS AKTIVITĀTES



Vienaudžu izglītība/Jauniešu grupa

• Projekta mērķis:
̶ Sniegt sabiedrībai kvalitatīvu informāciju par reproduktīvo

veselību, lai bērni dzimtu gaidīti, veseli un mīlēti.



Vienaudžu izglītība/Jauniešu grupa

• Novadīto vienaudžu izglītotāju nodarbību skaits
2013 gadā: 136

• Sasniegto jauniešu skaits vienaudžu izglītotāju
nodarbību laikā 2013 gadā: 2246



Vienaudžu izglītība/Jauniešu grupa

Tēma Novadīto nodarbību skaits

Pubertāte 29

Attiecības 23

Seksualitāte 16

Lēmums 41

Kontracepcija 22

STI 5



Vienaudžu izglītība/Jauniešu grupa



Vienaudžu izglītība/Jauniešu grupa



PALDIES!


