
 

 

 

 

 

Projekts: „Būsim aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības 

mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā” 
 

Projekta īstenotāji: Rīgas domes Labklājības departaments piedalījās projektā „Būsim 

aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu 

Igaunijā, Latvijā un Somijā”, kas tika īstenots, sadarbojoties Baltijas reģiona veselīgo pilsētu 

asociācijai un trim “veselīgajām pilsētām” – Rīgai, Pērnavai un Turku. 

 

Projekta mērķis: veicināt aktīvu dzīvesveidu Pērnavas, Rīgas, un Turku senioriem, iesaistot 

tos brīvprātīgajā darbā. Vecāka gadagājuma cilvēki ar savu dzīves pieredzi, dažādām 

prasmēm un zināšanām var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Neskatoties uz to, seniori 

bieži vien ir vientuļi un sociāli izolēti, kas atstāj negatīvu ietekmi uz viņu veselības stāvokli 

un vispārējo labklājību. 

 

Mērķa grupa: Pērnavas, Rīgas un Turku vecāka gadagājuma iedzīvotāji. Projektā tika 

paredzēts rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

• kādas iespējas brīvprātīgā darba jomā šobrīd tiek piedāvātas mūsu pilsētās – kādas 

organizācijas pieņem brīvprātīgos un kā šo kustību attīstīt un paplašināt? 

• kā panākt, lai seniori kļūst aktīvāki un izmanto dažādas piedāvātās brīvā laika 

pavadīšanas iespējas? 

• kā motivēt vecāka gadagājuma cilvēkus kļūt par brīvprātīgajiem un iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā? 

 

Projekta aktivitātes: 

• analizēt esošo situāciju par brīvprātīgā darba pieejamību senioriem; 

• izveidot informācijas un atbalsta sistēmu senioriem (zvanu centru Rīgā, interneta 

platformas Pērnavā un Turku); 

• veikt pētījumu un aptaujas senioru un sociālo darbinieku vidū, lai noskaidrotu to 

iespējas iesaistei brīvprātīgajā darbā; 

• konsultācijas un sadarbība ar senioru radiniekiem; 

• semināri un apmācības senioriem, kā arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem; 

• starptautiski pieredzes apmaiņas semināri, lai dalītos pieredzē un kopīgi izveidotu 

senioru atbalsta sistēmu. 

 

Projekta rezultāti:  

• veicināta vecāka gadagājuma cilvēku iesaiste brīvprātīgajā darbā; 

• uzlabota sadarbība starp sabiedrības veselības speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem 

un senioru organizācijām, lai sniegtu labāku atbalstu vecāka gadagājuma cilvēkiem; 

• uzlabota sabiedrības izpratne par veselīgu un aktīvu novecošanu. 

 

Projekta kopējais budžets: 264 006,87 EUR, ES līdzfinansējums: 208 053,65 EUR. 

Projektu līdzfinansē projekta partneri un Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 

2020. gadam. 

 

Projekta īstenošanas periods: 2015. gada 1. maijs – 2017. gada 28. februāris 



 

Plašāka informācija: 

• Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” pētījums “Seniori un brīvprātīgo 

aktivitātes”; 

• https://veseligsridzinieks.lv; 

• www.letusbeactive.eu; 

• www.facebook.com/letusbeactive/timeline. 

 

Projekta kontaktpersona: Aija Vecenāne, e-pasts: aija.vecenane@riga.lv, tālrunis: 

67037114 
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