BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBA
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Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īsteno projektu „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības
kapacitātes stiprināšana.”
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība turpina, 2013. gadā uzsāktā EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g.
perioda programmas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” finansētā projektua „Bērnu
paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038)
īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk –Biedrība) 2015. gada darba plāna mērķis ir pilsoniskās
sabiedrības veidošana, iesaistot sabiedrību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētajos pasākumos,
sekmējot Vecāku iniciatīvas grupas darbību un attīstot brīvprātīgo darbu bērnu paliatīvajā aprūpē.
Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.
Īstenošanas laiks 2015.gadā: 01.01.2015. - 31.12.2015.
Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410.
Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību
un īstenojot sekojošās aktivitātes:
-Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA, iesaistoties lēmumu
pieņemšanas procesos, tās ietvaros darbojas izveidotā Biedrības Vecāku iniciatīvas grupa. Tiks
izstrādāta Vecāku iniciatīvas grupas darbības programma.
-Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA ietvaros tiks parakstīta vienošanās par
sadarbību ar 4 NVO, piem., atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”;
nodibinājums „Centrs Dardedze”, biedrība “Rehabilitācijas centrs Mēs esam Līdzās”; invalīdu un viņu
draugu apvienība "Apeirons". Noorganizēta Hospisa dienas atzīmēšana Latvijā. Izstrādāti bukleti par
Vecāku iniciatīvas grupas darbību un brīvprātīgo darbu bērnu PA latviešu, krievu un angļu valodās.
-Papildus finansējuma piesaistīšana, organizējot Labdarības kustību „Eņģeļu koks”, Mātes un Ģimenes
dienu, Ziemassvētku dievkalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas Doma baznīcā un Mirušo bērnu
piemiņas brīdi.
-Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos. Biedrība
darbojas International Children’s Palliative Care Network un nacionālajos NVO tīklos.
-Brīvprātīgo darba popularizēšana: izstrādāta „Brīvprātīgo darba programma bērnu PA”.
-Publicitātes un informācijas pasākumu organizēšanas ietvaros sniegta informācija plašsaziņas
līdzekļos par Projekta īstenošanas gaitu, visām tā aktivitātēm, Biedrības mājas lapā Projekta sadaļa
papildināta ar projekta aktualitātēm, sagatavotas preses relīzes, noorganizēts projekta noslēguma
seminārs.
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