Nolikums

Akcija „Sapņi piepildās!”
1. Apraksts:
Rīgas plānošanas reģions valsts deinstitucionalizācijas projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ir
uzsācis sociālu kampaņu “Sirdsdomas jaunai dzīvei”, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību kaut uz
vienu dienu iejusties to bērnu dzīvē, kuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts integrēties sabiedrībā.
Savukārt deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupas iedrošināt attīstīt savas intereses un prasmes
un vēl vairāk integrēties sabiedrībā.
Tās ietvaros tiek uzsākta akcija “Sapņi piepildās”, kas paredz starp šiem bērniem meklēt talantus
(precīzāk – “intereses”), lai ļautu uz vienu dienu īstenoties kādam viņa sapnim, piemēram, spēlēt
kopā ar pazīstamu mūziķi, zīmēt ar mākslinieku, rakstīt kopā ar rastnieku u.tml. Tas var būt talants
vai vēlme zīmēt, rakstīt dzejoļus un stāstus, šūt tērpus, adīt, spēlēt mūzikas instrumentus, šahu
u.tml.
2. Mērķis:
Akcijas mērķis ir parādīt sabiedrībai kopumā, ka starp mums dzīvo bērni, kas ir atšķirīgi, kuri prasa
lielākas apkārtējo rūpes vai aug bez vecākiem, bet vienlaikus tie ir tikpat talantīgi. Motivēt šos
bērnus vēl vairāk attīstīt savas intereses.
3. Organizētāji:
Rīgas plānošanas reģiona administrācija (www.rpr.gov.lv).
4. Mērķgrupas:
Pieteikt var noteiktas sociālās grupas, kas dzīvo Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās. Šīs ir
deinstitucionalizācijas projekta izvirzītās mērķgrupas. Var pieteikt:
•

bērnus līdz 18 gadiem ar funkcionāliem traucējumiem;

•

bērnus līdz 18 gadiem, kas zaudējuši vecāku rūpes un klātbūtni (atrodas ārpus ģimenes
aprūpes - SAC, BSAC, audžuģimeņu, aizbildņu vai viesģimeņu u.c. aprūpē).

5. Kampaņas norise un posmi:
1.posms: Pieteikšanās
Pieteikt bērnus akcijai var ikviens līdz 2018.gada 30. jūnijam (ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi
inese.ozolina@rpr.gov.lv un sirdsdomas@sirdsdomas.lv. Pieteikumu jāiesniedz brīvā formā e-pasta
vēstulē, norādot bērna (a) vārdu, uzvārdu, (b) vecumu, (c) pašvaldību, kurā dzīvo vai deklarēts, (d)
kurai no 4. punktā minētajām mērķgrupām pieder, (e) kā arī jāapraksta interese/talants, kas bērnam
piemīt. Pieteicējam ir jānorāda arī savs vārds, uzvārds, kā arī kādā statusā tas pārstāv konkrēto
bērnu (vecāks, sociālā dienesta pārstāvis, skolotājs, radinieks, draugs, u.tml.) un jānorāda arī savi
kontakti (tālrunis un e-pasts).

Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji sazināsies ar pieteicēju, lai noskaidrotu papildu informāciju un
sniegtu informāciju, vai bērns un tā intereses atbilst tālākai virzīšanai uz īstenošanu.
Lūdzu, ņemt vērā, ka netiek īstenoti materiāli sapņi – piemēram, dāvinājumi, finansiāls un materiāls
atbalsts, braucieni uz ārzemēm, u.tml. Tās vairāk ir iespējas apgūt kādas prasmes vai parādīt savas
prasmes uz pāris stundām kāda laba tās jomas speciālista pavadībā.
2.posms: Sapņu īstenošana
Sapņi tiek īstenoti ļoti atšķirīgi un tiek piemeklēti bērniem, atbilstoši to interesēm. Projekta
īstenotāji negarantē, ka sapnis tiks īstenots tieši tādā veidā, kā izteikts pieteicēja e-pastā. Projekta
īstenotāji piedāvās savu individuālu risinājumu, atbilstoši sapnim vai interesei, to iepriekš
saskaņojot ar pieteicēju un/vai bērna vienu vecāku vai aizbildni.
Jāņem vērā, ka atkarībā no pieteikto bērnu skaita sapņi var būt individuāli īstenoti vai arī vairākiem
bērniem kopā tiek īstenots viens sapnis. Sapņu izpildes norise iepriekš tiek saskaņota ar pieteicēju
un bērna vecākiem vai aizbildni.
Sapņi tiek īstenoti līdz 2018.gada 31. decembrim.
6. Publicitāte
Par projektu iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes nolūkos (piemēram, medijos, Rīgas
plānošanas reģona sociālajos tīklos, www.sirdsdomas.lv, www.rpr.gov.lv, u.tml.), lai informētu
sabiedrību kopumā un aicinātu to līdzdarboties īstenojot citu bērnu sapņus. Katrs konkrētais
pasākums tiks fotografēts un arī atspoguļots medijos un sociālajos tīklos.
7. Kontakti uzziņai:
Par jebkuru jautājumu, lūdzu, sazinieties ar šīs sociālās akcijas “Sapņi piepildās” un Rīgas
plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti:
Inese Ozoliņa: tālrunis +371 20280568, inese.ozolina@rpr.gov.lv
Rīgas plānošanas reģions, Z.A.Meirovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050.
www.rpr.gov.lv

