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IVETA ĶELLE: 2018. GADĀ IR PAVEIKTS DAUDZ!
2018. gads ir gads, kurā pēc
ilgstošām un plašām debatēm,
piketiem
pie
Saeimas,
tā
dēvētajiem “olšūnu kariem”,
uzbrukumiem sieviešu tiesībām,
beidzot tiek pieņemts Seksuālās
un reproduktīvās veselības likums.
Pateicoties
gan
biedrības
"Papardes zieds", gan citu NVO,
gan arī sabiedriski aktīvu sieviešu sekošanai līdzi likumdošanas procesam,
aplamības no tiesību normām ir pazudušas.
Veselības ministrijas apstiprinātajā Mātes un bērna veselības uzlabošanas
plānā 2018.–2020.gadam pirmo reizi Latvijas vēsturē ir paredzēta valsts
kompensēta kontracepcija sievietēm no sociālās atstumtības riskam
pakļautajām grupām. Plāns paredz pašvaldībās izglītot konsultantus
jauniešiem seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos.
Pateicoties Eiropas sociālā fonda finansējumam, vecāku un skolu atbalstam,
aizvadītajā gadā "Papardes zieds" komandai ir izdevies uzrunāt 8095
jauniešus Latvijas skolās, dodot iespēju saņemt atbildes uz interesējušiem un
vajadzīgiem jautājumiem par seksualitāti, ķermeni, drošību attiecībās.
No sirds pateicos kolēģiem, padomei un brīvprātīgajiem par 2018. gadā
paveikto darbu. Bez jūsu atbalsta "Papardes zieds" panākumi nebūtu
iespējami!
Īpašs paldies organizācijas prezidentam Reinim Āboliņam un revīzijas
komisijas loceklei Ditai Plepai par nesavtīgu sava laika un zināšanu ziedošanu,
meklējot argumentus, kas pierāda, ka "Papardes zieds" mērķis ir rūpēties par
sabiedrības interesēm.
Jāpateicas

regulārajiem

ziedotājiem

–

Kristai

Baumanei,

Rolandam

Bortaščenokam, Lindai Curikai, Luīzei Ratniecei.
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1. NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM
Mērķis:
Nodrošināt izglītojošas nodarbības jauniešiem par seksuāli reproduktīvo
veselību.
Aktivitātes:
2018. gads ir daudzkārt pārspējis iepriekšējos gados sasniegto ar jaunu
rekordu – ir notikušas 806 nodarbības, kurās piedalījušies 8095 jaunieši.
Īpašs lepnums ir par to, ka izdevies īstenot arī 142 nodarbību ciklus, kuros
jaunieši piedalās 2–4 nodarbībās, tādējādi saņemot kvalitatīvu un
daudzpusīgu seksualitātes izglītību. Šādi izglītojušies 2379 jeb 29% no visiem
jauniešiem.

79% no visām nodarbībām ir notikušas Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2.
projektu ietvaros, kur Latvijas pašvaldībās to vietvaras ir īstenojušas veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, savās aktivitātēs iekļaujot arī
seksuālo un reproduktīvo veselību.
Biedrība “Papardes zieds” 2018. gadā īstenoja veiksmīgu sadarbību ar 23
pašvaldībām, savukārt 15 vietvaras tika sasniegtas, sadarbojoties ar Slimību
profilakses un kontroles centru.
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Lai nodrošinātu nodarbību apjomu, nodarbību vadītāju komandā strādā 8
speciālisti – Rita Kubuliņa, Gatis Pavārs, Oskars Bērziņš, Krista Štrausa, Līna
Milaševiča, Ēvija Kraukle, Anna Zirne–Blumberga un Elvis Dudarevs.

Komanda ir mērojusi daudzus tūkstošus kilometrus un apciemojusi visu
Latviju, lai neformāli un atraktīvi sniegtu jauniešiem būtisku un uz zinātniskiem
pierādījumiem balstītu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību un
tiesībām.

Lai uzlabotu un noturētu “Papardes zieds” sniegto pakalpojuma kvalitāti
augstā līmenī, nodarbību vadītāji regulāri satikās supervīzijās, lai kopā ar
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Solvitu Melni un citiem ekspertiem pārrunātu gan dažādas problēmsituācijas
un to risinājumus, gan dalītos ar labo pieredzi un nodotu to viens otram, gan
kopīgi meklēja atbildes uz sarežģītajiem jautājumiem, gan papildināja savas
zināšanas par aktuālo nozarē.

Lielais nodarbību apjoms ir iemesls, kādēļ uzlaboti iekšējie organizācijas
procesi, un mūsu komanda radīja vairākus rīkus, lai kvalitatīvi plānotu un
īstenotu izglītojošās nodarbības. Veiktie uzlabojumi ļauj arī uzglabāt datus par
visām notikušajām nodarbībām, nodrošinot kvalitatīvu informāciju un statistiku
par nodarbībās paveikto.
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Paldies arī uzņēmumam “TZMO Latvija" par iespēju nodrošināt dāvaniņas ar
“Bella”

higiēnas

pakešu

paraudziņiem

“Papardes

zieds”

pubertātes

nodarbībās, kas ir iepriecinājis daudzas meitenes!
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2. DALĪBA FESTIVĀLOS 2018. GADĀ
Jēkabpils Jauniešu diena, 19. maijā

Maija vidū Jēkabpilī norisinājās Jauniešu diena, kur biedrība “Papardes zieds”
piedalījās ar izglītojošām aktivitātēm par veselību, iesaistot tajās ap 150
dažāda vecuma pusaudžus.
“ZZ Čempionāts”, 24.–26. maijā

Jau otro gadu pēc kārtas "Papardes zieds"piedalījās vienā no vērienīgākajiem
Latvijas skolu jauniešu pasākumiem, kuru apmeklēja 12 tūkstoši 5.- 12. klašu
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skolnieku. “ZZ Čempionātā” arī pirmo reizi tika izmantota "Papardes
zieds"jaunā izglītojošā monopola spēle “Papardes ziedu meklējot”, kas nu
jau ir kļuvusi par daudzu pasākumu apmeklētāju iecienītu aktivitāti.
Baltijas praids, 9. jūnijā
Biedrība “Papardes zieds” vienmēr ir atbalstījusi arī LGBT tiesības, tāpēc
piedalījās Baltijas praida aktivitātēs. "Papardes zieds" brīvprātīgie devās
praida gājienā, un Vērmanes dārzā vāca ziedojumus seksuāli reproduktīvo
tiesību atbalstam. Kopā tika sasniegti aptuveni 60 ziedotāji.
Sarunu festivāls LAMPA, 28. un 29. jūnijā

“Papardes zieds” šajā pasākumā nodrošināja gan visas dienas aktivitātes teltī
ar jau iepriekš minēto spēli, kurā šoreiz dalībnieki pārbaudīja gan savas
zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, gan politiķu izteicieniem,
gan iepazina latviešu tautasdziesmu netikumīgo daļu.
Paralēli šai aktivitātei "Papardes zieds"piedalījās arī dažādās diskusijās. Uz
“Swedbank izglītības skatuves” notika diskusijā “Drosme runāt”.
Iveta Ķelle arī vadīja diskusiju “Kā izglītība un atklāta informācija ietekmē
mūsu bērnu drošību? Kādu postu nodara nerunāšana par nozīmīgām tēmām,
kas skar ikvienu no mums? Ko vecāki patiesībā nezina par saviem bērniem?”.
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Diskusijā piedalījās:

- Solvita Melne, Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotāja;
- Kaspars Eglītis, students;
- Vija Veisa, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente;

- Dita Bērziņa, jaunā ģimenes ārste.
Sarunā “Veselības trīsstūris: Izglītība, nauda, politika”, ko rīkoja Eiropas
Latviešu apvienība sadarbībā ar Latviešu ārstu un Zobārstu apvienību un
biedrību “Papardes zieds”. Pasākumu vadīja Iveta Ķelle.
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Uzmanības centrā bija sievietes veselība, ap kuru veidojas trijstūris, kura
virsotnes ir nauda, izglītība, politika. “Kāda Tu esi, daiļā Ziemeļmeita? Kādā
karalistē Tu dzīvo, kas Tevi dara stipru un kas iznīcina? Kā jūtas Ziemeļmeita
etniskā/kultūras kontekstā Latvijā un kā etniskā vide veido sievieti plašajā
pasaulē.
Diskusijā piedalījās:

- Kaspars Tūters, ārsts, kurš specializējies psihiatrijā, psihoterapijā un
psihoanalīzē;

- Uģis Gruntmanis, ārsts un profesors;
- Dace Rezeberga, sertificēta ginekoloģe, dzemdību speciāliste, veselības
aprūpes vadības ārste.
Kopā pasākuma laikā "Papardes zieds"sasniedza ap 800 dalībnieku.
Bauskas festivāls TASTE, 4.–5. augustā
Mūzikas un aktīvās atpūtas festivālā visai ģimenei TASTE “Papardes zieds”
divu dienu garumā aicināja apmeklētājus piedalīties spēlē “Papardes ziedu
meklējot”, ko paveica ap 300 dalībnieku.
Ventspils jauniešu diena, 5. augustā
Ventspils jauniešu mājā ap 50 vietējie pusaudži un jaunieši pārbaudīja savas
zināšanas spēles “Papardes ziedu meklējot” galda spēles variantā.
Limbažu jauniešu centra pasākums RAMPA, 31. augustā
Sezonas noslēdzošajā pasākumā aptuveni 100 jaunieši vasaras pēdējā dienā
spēlēja “Papardes ziedu meklējot”.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem:
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3. IEDZĪVOTĀJU SRVT

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA LAIKĀ PIRMS

SAEIMAS

VĒLĒŠANĀM
Īstenotās aktivitātes:
Dalība LR 12. Saeimas Sociālo un Darba lietu komisijas sēdē par vienota
dzimumšūnu donoru reģistra izveidi. Piedalījās biedrības “Papardes zieds”
valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.
Dalība LR 12. Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē par 11 Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M. Kučinskim “Par Sabiedrības integrācijas
fonda un Open society foundations finansētajiem biedrības “Papardes zieds”
interešu aizstāvības pasākumiem izglītības likuma 10. panta atcelšanai.
Piedalījās biedrības “Papardes zieds” projektu vadītāja Linda Pavlovska un
biedrības “Papardes zieds” prezidents Reinis Āboltiņš.
Saeimas plenārsēde 27. septembrī – biedrība “Papardes zieds” tiešā veidā
nepiedalījās, taču šajā sēdē tika debatēts un balsots par iepriekšminētā 11
Saeimas deputātu pieprasījuma atbalstīšanu. Reaģējot uz šo dienas kārtības
punktu, biedrība “Papardes zieds” līdz paredzētajai plenārsēdei publicēja, kā
arī katram deputātam individuāli aizsūtīja divas atklātas pozīcijvēstules, kurās
skaidroja NVO darba specifiku un nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, aicinot
deputātus neatbalstīt šādu nepamatotu 11 Saeimas deputātu parakstīto
pieprasījumu.
“Papardes zieds” pārstāvji seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību
interešu aizstāvībai norādītajā periodā strādāja ar jautājumiem, kas ir iekļauti
šādās ministriju un starpministriju darba grupās:

- Veselības ministrijas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas
infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija;

- Veselības ministrijas Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome. NVO
pārstāvji piedalījās divās Veselības ministrijas HIV infekcijas, tuberkolozes un
seksuālās transmisijas izplatības ierobežošanas komisijas sēdēs 13. martā un
12. oktobrī.

- Savukārt, 5. jūnijā NVO pārstāvji piedalījās Ministru kabineta sēdē, lai,
pamatojoties uz plašajām iebildēm pret plāna projektā “Mātes un bērna
veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020. gadam” iekļauto biedrības
“Papardes zieds” ieteikumu apstiprināšanu no dažādu citu NVO puses,
izteiktu atbalstu tā apstiprināšanai.
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Tāpat projekta ietvaros tika īstenotas vairākas tikšanās ar ministriju un citu
valsts pārvaldes iestāžu ierēdņiem (kopā 11 tikšanās), lai aktualizētu seksuālās
un reproduktīvās veselības un tiesību aspektus.
Pēdīgi, projekta īstenošanas periodā tika sagatavots tikai viens atzinums (par
“Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”) pretēji
sākumā paredzētajiem vismaz diviem atzinumiem, taču tas skaidrojams ar
situāciju, kādā nonāca biedrība “Papardes zieds” pēc īstenotās publiskās
sapulces pie Saeimas 6. septembrī, kā rezultātā organizācija bija spiesta
vērsties ar pie Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem ar vairākām
atklātām pozīcijvēstulēm gan jautājumos, kas saistīti ar jauniešu sliktajām
zināšanām par savu veslību, gan skaidrot NVO darbu un nozīmi demokrātiskā
sabiedrībā.
Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par politisko partiju nostāju un piedāvājumu
risināt problemātiskus izglītības, veselības un sociālās jomas jautājumus, kas
skar iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības, tika izskatītas
politisko spēku mājaslapās pieejamās priekšvēlēšanu programmas, kā arī
sekots līdzi politisko spēku komunikācijai par šiem jautājumiem, proti,
informācija, kas pieejama to sociālajos kontos, sniegtais viedoklis dažādās
priekšvēlēšanu intervijās un politisko debašu jautājumos, piemēram, “Delfi TV
ar Jāni Domburu”.
Tāpat, izvērtējot politisko spēku atbalsta reitingus (pēc socioloģisko aptauju
rezultātiem politiskie spēki, kuri varētu pārvarēt 5% barjeru un iekļūt 13.
Saeimā), kā arī vispārējo pozīciju ar iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo
veselību saistītajos jautājumos, tika uzrunāti 8 politiskie spēki ar mērķi
organizēt individuālas tikšanās, lai pārrunātu sabiedrības veselības situāciju
Latvijā un vēlamo rīcību tās uzlabošanai, sadarbību ar NVO pēc 13. Saeimas
vēlēšanām.
Rezultātā izdevās tikties ar 6 politiskajiem spēkiem – divreiz ar “Progresīvie”,
divreiz ar “Attīstībai/PAR!”, vienreiz ar “Jaunā Vienotība” (paralēli vairākas
individuālās tikšanās ar JV deputātiem Hosamu Abu Meri, Lolitu Čigāni un
Inesi Lībiņu–Egneri), vienreiz ar “KPV LV”, “Latvijas Reģionu Apvienību” un
“Zaļo un Zemnieku Savienību”, kā arī vienreiz ar “Saskaņa” frakcijas deputātu
Igoru Pimenovu. Jānorāda, ka, lai arī sākotnēji uz tikšanās iespējām atsaucās
arī “Jaunā konservatīvā partija” un “Saskaņa”, konkrētas tikšanās ar šiem
politiskajiem spēkiem noorganizēt neizdevās.
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Secinājumi:
Projekta īstenošanas periodā arvien saskārāmies ar procesu, kurā citādi
domājošas organizācijas nemitīgi iebilst un cenšas diskreditēt mūsu īstenotās
aktivitātes, lai nodrošinātu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas
sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un
tiesību, veicināšanas jomā Latvijā.
12. Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko ar 10 citu Saeimas deputātu atbalstu
vērsās Saeimas Pieprasījumu komisijā, lai izvērtētu biedrības “Papardes zieds”
īstenoto aktivitāšu potenciālo apdraudējumu Latvijas valstij un finansējuma
avotus.
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Tā rezultātā biedrībai “Papardes zieds” iepriekš neplānoti bija iespēja
skaidrot NVO darbības būtību, fiansējuma piesaistes principus, nozīmi
demokrātiskā sabiedrībā. Piemēram, Saeimas Pieprasījumu komisijas
deputātiem 19. septembra sēdē. Tāpat par necerēti pozitīvu rezultātu liecina
27. septembra Saeimas plenārsēde, kurā apmēram stundas garumā tika
debatēts par mūsu organizācijas darbību, mērķiem, finansējuma avotiem un
atbilstību Latvijas Republikas Satversmei vai pat drošībai. Bez tam saņēmām
nepieredzētu atbalstu gan no vietējām, gan starptautiskajām organizācijām,
piemēram, CIVICUS. Tāpat nozīmīgs rezultāts ir pilnīgi biedrībai nepazīstamu
cilvēku paustais atbalsts un ziedotie līdzekļi.
Vienlaikus šis gadījums parādīja, ka apdraudētas ir ne tikai mūsu mērķagrupas
intereses, bet arī pilsoniskās sabiedrības pamati Latvijā ir trausli.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem:
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4. REACH. MOVE. CHANGE. NOSLĒGUMS
Mērķi:
Komunikācijas kampaņā līdz Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī tika
izvirzīti mērķi:

- panākt sabiedrības izpratni par Izglītības likuma “Tikumības grozījumu”
radītajiem riskiem;

- veidot sabiedrības pieprasījumu “Tikumības grozījumu” atcelšanai;
- aktualizēt jautājumu par tikumisko audzināšanu priekšvēlēšanu diskusijās,
panākot, ka politiskās partijas definē savu nostāju šajā jautājumā un pauž
nostāju par labu nepieciešamajām izmaiņām.
Mērķauditorijas:

- Sabiedrība:
• īpaši skolēnu vecāki un sociāli aktīvi iedzīvotāji, kas aktīvi iestājas par sev
aktuāliem jautājumiem.

• Izglītības sektors:
• Izglītības ministrijas darbinieki;
• skolotāji, skolu direktori;
• izglītības jomas eksperti, NVO.
- Politiskā vide:
• esošās un jaunās politiskās partijas.
- Masu mediji:
• politisko debašu veidotāji;
• izglītības tēmas žurnālisti;
• sociālo tēmu – veselības, labklājības, jauniešu lietu – žurnālisti.
Stratēģija:
Pirmais stratēģiski svarīgais solis bija mainīt tēmas pozicionējumu un
“Tikumības grozījumu” pretinieku naratīvu.
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2017. gada augustā organizētajā ekspertu “workshop” tika analizētas
“Tikumības grozījumu” sekas, nonākot pie atslēgas vēstījumiem, kas vēlāk tika
pastiprināti arī ar dažādu pētījumu datiem.
Līdzšinējā “cenzūras” naratīva vietā komunikācijas centrā tika izvirzīts likuma
grozījumu radītais apdraudējums Latvijas jauniešu drošībai un veselībai,
tādējādi parādot, ka jautājums skar ikvienu vecāku, skolotāju un sabiedrību
kopumā. Mācību satura nepilnību dēļ skolēnu zināšanas par savu ķermeni un
savstarpējām attiecībām būtiski pasliktinās. 67% jauniešu priekšstatu par
attiecībām gūst no pornogrāfijas. Tajā pašā laikā 32% jauniešiem vecumā no
15 līdz 17 gadiem ir bijušas seksuālas attiecības, tostarp 11% tās ir regulāri.
Tas aizvien biežāk ir pusaudžu grūtniecības cēlonis. Dramatiski pieaug arī HIV
inficēto pusaudžu skaits.
Tālāk, plānojot komunikācijas aktivitātes, tika izvirzīti divi savstarpēji saistīti un
vienlīdz svarīgi virzieni:

- sabiedrības izglītošana un pieprasījuma veidošana,
- tiešā komunikācija ar esošajiem un topošajiem politiķiem.

Īstenošana:
Uzmanības

pievēršanai

tika

īstenota

ekspertu

komunikācijā

balstīta

informēšanas kampaņa, kuras mērķis bija nostiprināt sabiedrības un lēmumu
pieņēmēju apziņā veselības izglītības trūkumu kā problēmu, kas būtiski
ietekmē sabiedrības veselību kopumā:
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- masu medijos ar saviem pieredzes stāstiem dalījās ģimenes ārsti,
ginekologi, seksuālās izglītības eksperti,

- diskusiju veicināšanai tika īstenota skolēnu aptauja,
- dažādos pasākumos, kas pulcē sabiedriski aktīvus cilvēkus un viedokļu
līderus, piemēram, sarunu festivālā LAMPA, tika īstenotas uzmanību
saistošas aktivitātes – interaktīva spēle “Tikumiskais monopols”, tikumiski
cenzētas literatūras lasītava, kurā plaši pazīstamos un atzītos literatūras
darbos pretrunīgie vārdi ir vienkārši aizkrāsoti, mainot teksta kontekstu,
nozīmi un dažkārt pat neļaujot uztvert jēgu.
Kad bija panākta mediju un sabiedrības uzmanība, tika uzsākta tiešā
komunikācija ar esošajiem un jaunajiem politiskajiem spēkiem:

- eksperti un NVO pārstāvji klātienē tikās ar politiskajām partijām,
- kampaņas kulminācija bija 1. septembra jeb Zinību dienas pretmets – 6.
septembrī īstenotā “Latvijas Nezināšanas diena”. Pie Saeimas uz ielas tika
iekārtota improvizēta klase, kuras skolēni – eksperti – garāmejošajiem
politiķiem dāvināja “Latvijas izglītības komplektu” – acu aizsēju, mutes
apsēju un ausu aizbāžņus, kas raksturoja šī brīža izglītības sistēmas pieeju
veselības izglītībai “Neredzēt! Nedzirdēt! Nerunāt!”;

- kampaņas materiāli tika nosūti arī katram Saeimas deputātam personīgi.
Tēmas nostiprināšanai tika īstenots noslēdzošais ekspertu komunikācijas vilnis,
kurā savus viedokļus medijos pauda sociālie darbinieki, ārsti, skolotāji.
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Rezultāti:

- Komunikācijas kampaņa ļāva Izglītības likuma 10. panta grozījumu radītajai
problemātikai panākt vēl nebijušu publicitāti – vairāk nekā 150 publikāciju
nacionālajos medijos.

- Pateicoties plašajai komunikācijas kampaņai un interesējoties par
organizācijas aktualizēto tematu, “Papardes zieds” mājaslapu apmeklēja 53
155 lietotāji, no kuriem 52 849 bija jauni apmeklētāji.

- Izglītības likuma 10. panta grozījumu seku izvērtēšana un ietekmes uz
jauniešu veselību un zināšanām apspriešana kļuva par vienu no būtiskiem
politisko diskusiju jautājumiem, kam pieskārās teju visas politiskās
priekšvēlēšanu debates.

- “Latvijas Nezināšanas dienas” aktivitātes panāca jautājuma skatīšanu
Saeimā. Vēloties bloķēt turpmāko domubiedru grupas darbību, radikālākie
pretinieki aicināja Saeimu uzdot ministru prezidentam pieprasījumu izvērtēt
biedrības “Papardes zieds” organizēto “iejaukšanos politikā”, taču saņēma
noraidījumu. Izpratni par diskusijas
nepieciešamību saistībā ar “Tikumības
grozījumiem” apliecināja 43 no 100
parlamentāriešiem – 4 lielāko partiju
pārstāvji, paužot atbalstu “Papardes
zieda” iniciatīvai.

- No jaunajā Saeimā ievēlētajām partijām
komunikācijai ar domubiedru grupu
atsaucās un izpratni par “Tikumības
grozījumu” radītajiem draudiem pauda
4, turklāt trīs no tām, kuras pauda
atbalstu, veido arī jaunās valdības
kodolu.

- Tādējādi

kampaņas

pirmā

fāze

uzskatāma par veiksmīgi noslēgtu,
sasniedzot mērķi radīt labvēlīgu augsni
Izglītības likuma grozījumu virzīšanai
jaunajā Saeimā.
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Pasākumu finansiāli atbalsta Open Society Foundation
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5. PROJEKTA “SAME VALUES, BETTER FRAMES: SHAPING OPINION
ABOUTS CSE IN LATVIAN SOCIETY” TURPINĀJUMS

Mērķis:
Projekta mērķis ir veidot viedokli par seksuālo izglītību Latvijas sabiedrībā. Tas
ir turpinājums jau iepriekš īstenotam IPPF EN finansētam projektam ar tādu
pašu nosaukumu, šoreiz īpašu uzsvaru liekot uz audio–vizuālā satura radīšanu
un izplatīšanu sociālajos tīklos (“Papardes zieds” Facebook, ZIEDAM.LV
Facebook, ZIEDAM TV YouTube
mammamuntetiem.lv, eklase.lv.

kanālos),

tajā

skaitā

arī

portālos

Projektā paredzēta vismaz viena tāda video publicēšana katru mēnesi, kurā
tiek apspriestas dažādas ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām
saistītas tēmas. Tiek intervēti gan jaunieši, gan vecāki, kā arī veselības
eksperti.
Laikā no 2018. gada jūnija līdz 2019. gada aprīlim projekta ietvaros kopā
izstrādāti un publicēti 10 video.
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Šobrīd visveiksmīgākais ir sērijas “Vecāki jautā – eksperi atbild” ceturtais
video, kurā uz jautājumu “Kāpēc pusaudži ir nejauki pret saviem vecākiem?”
atbild klīniskā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marija
Ābeltiņa. Tas Facebook ir skatīts vairāk nekā 21 000 reižu, tam ir 171 “likes” un
243 “shares”.

Aktivitāti finansiāli atbalsta IPPF
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6. SEMINĀRI PIEAUGUŠAJIEM
Mērķis:
Skolotāji skolās joprojām ir vieni no svarīgākajiem jauniešu informācijas
avotiem par seksualitātes tēmām. Tāpēc ļoti nozīmīgs ir izglītojošais darbs
skolas pedagogu vidē.
Īstenošana:
2018. gada rudenī “Papardes zieds” piedāvāja jaunu semināru skolotājiem
”Interneta vilinājums-mulsinošais un strīdīgais”. Seminārs tapa sadarbībā ar
drošsinternets.lv, balstoties uz Vācijā izveidotu materiālu “Let’s talk about
Porno” Arbeitsmaterialien fur Schule und Jundarbeit (Mācību materiāls
skolām un jaunatnes darbiniekiem).
Seminārā tika piedāvāti dažādi uzdevumi, kas skolēniem palīdz veidot vērtību
sistēmu, kritisko domāšanu, pieņemt lēmumus un stiprināt pašapziņu.
Uzdevumi piedāvā iespēju izmantot dažādas mācību metodes - mūzikas video
klipu analīzi, video veidošanu, intervijas, diskusijas, situāciju analīzi par
dzimumu lomām un dažādiem sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem, kas
ietekmē viņu pašapziņu.

Programma ir izveidota, balstoties uz jauniešu vidū pieaugošo tendenci
meklēt dažāda veida informāciju par seksualitāti, ķermeņa attīstību un
savstarpējām attiecībām interneta vidē.
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Rezultāts:
2018.gadā šo semināru apmeklēja 29 pedagogi no Liepājas un Smiltenes.
Par šo programmu apkopotās atsauksmes:

- Ina Šķuideiķe (Liepājas Valsts tehnikums): “Pozitīvas emocijas. Iedrošina
runāt par to ar jauniešiem, analizēt, izprast.”

- Gunita Žabre (Liepājas internātskola): “Paldies par vērtīgo informāciju, kā
strādāt (runāt) ar pusaudžiem, kā rosināt viņus kritiski domāt.”

- Inese Raiskuma (Smiltenes vidusskola): “Ieguvums ir daudzveidīgas darba
formas, ko var izmantot jebkurā stundā, nodarbībā! Pozitīvas emocijas!”
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7. BRĪVPRĀTĪGO KOMANDAS DARBS
No aizvadītā gada pavasara biedrības “Papardes zieds” brīvprātīgie ir aktīvi
darbojušies un paveikts paveikuši daudz, taču daudz kas vēl paveicams. Mūsu
aktīvo brīvprātīgo skaits ir audzis un ik pa laikam saņemam jaunus
pieteikumus.
Darbs sākās ar dalību festivālos, kur brīvprātīgie bija svarīgs atbalsts
“Papardes zieds” komandai. Rudenī kā kopējo mērķi uzstādījām platformas
Ziedam.lv popularizēšanu un pievērsāmies jauna satura radīšanai Instagram
kontam. Tikām apstiprināti IPPF projektā par jauniešu aktīvu iesaisti
organizācijā kā rezultātā jau aizvadīti vairāki pasākumi iepazīstot tuvāk vienam
otru un izstrādājot mērķus un vīziju brīvprātīgo darbam biedrībā “Papardes
zieds”.
Mērķi turpmākam darbam:

- Izveidot brīvprātīgo grupu, kas nes “Papardes zieds” vērtības plašākā
sabiedrībā jauniešiem saprotamā veidā.

- Panākt, ka brīvprātīgie darbojas kā pašorganizējoša grupa organizācijas
ietvaros.

- Uzlabot brīvprātīgo komunikāciju ar organizācijas darbiniekiem un
biedriem.

- Aktualizēt organizācijai svarīgās tēmas jauniešu vidū un informēt jauniešus
par šīm tēmām.

- Popularizēt “Papardes zieds” brīvprātīgo grupu.
Nākamo 5 gadu laikā “Papardes zieds” vīzija ir piesaistīt 50 aktīvus
brīvprātīgos, kas strādā pie tā, lai Ziedam.lv kļūtu par jauniešiem draudzīgu un
uzticamu platformu, kur viņi var vērsties pēc atbalsta un informācijas, kas
saistīta ar viņu seksuālo un garīgo veselību.
No aprīļa līdz jūnijam norisināsies pasākumi brīvprātīgo kompetences celšanai
par tēmām – Drošas attiecības, Kontracepcija, Atkarības, STI un HIV/AIDS.
Esam gandarīti par paveikto un entuziasma pilni par iespējām pilnveidoties un
būt daļai no “Papardes zieds”.
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FINANŠU ATSKAITE
Finansētājs/projekts

Ieņēmumi
EUR
2018

Ieņēmumi
EUR
2017

IPPF

59 637,93

65 831,57

OSF

14 458,98

61 529,02

Ziedojumi

18 172,14

21 810,44

Izglītojošās nodarbības

8 416,96

21 767,55

Sabiedrības integrācijas fonds

13 938,25

7 939,78

Projekts “Es augu vesels”

0

2 765,00

Projekts “ASK”

0

2 634,39

Citi ieņēmumi

254,58

1 172,23

Latvijas Interneta asociācija

0

1 000,00

Gedeon Richter

0

1 000,00

TZMO Latvija, SIA

2 000,00

0

Jaunatnes starptautisko programmu

1 160,00

0

Slimību profilakses un kontroles
centrs

52 606,28

836,85

Pašvaldības

39 025,80

0

594,00

409,00

210 264,92

188 695,83

aģentūra
ESF iepirkumi:

Biedru naudas
Kopā (EUR)
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BIEDRĪBAS PADOME
Reinis Āboltiņš
Biedrības prezidents
Solvita Olsena
Dr.iur., tiesību eksperte
Daiga Baranovska
Ārste, ginekoloģe
Anda Ķīvīte-Urtāne
Dr. med., Rīgas Stradiņa universitātes lektore
Mārcis Šepte
Ārsts, dermatovenerologs
Ieva Stokenberga
Dr.psych., Latvijas Universitātes pētniece
Mārtiņš Etkins
Uzņēmuma vadītājs
Laura Isajeva
Studente
Anete Latakaite
Studente
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BIROJA DARBINIEKI
Iveta Ķelle
Valdes priekšsēdētāja

Odrija Sakne
Grāmatvede

Ilze Bandere
Projektu vadītāja

Linda Pavlovska
Projektu vadītāja

Solvita Melne
Projektu vadītāja

Anna Zirne–Blumberga
Pedagogs–veselības
veicināšanas
konsultante

Gatis Pavārs
Veselības veicināšanas konsultants
Roberts Osis
Interešu aizstāvības speciālists
Rita Kubuliņa
Sabiedrības veselības speciāliste
Kaspars Līcītis
Sabiedrisko attiecību speciālists

Oskars Bērziņš
Veselības veicināšanas konsultants
Ēvija Kraukle
Projektu koordinatore
Līna Milaševiča
Veselības veicināšanas konsultants
Elvis Dudarevs
Veselības veicināšanas konsultants
Krista Štrausa
Sabiedrības veselības speciāliste

28

