
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008117716
Nosaukums DROŠĀ MĀJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
Organizācijas mērķis ir: attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām,
legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts
alternatīvais statuss.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
2 - Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
9 - Cilvēktirdzniecības upuri
16 - No vardarbības cietušās personas
legālie imigranti, tai skaitā nepilsoņi, patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo
statusu

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Lāčplēša iela 75–1B, Rīga, LV-1011
kontaktadrese Lāčplēša iela 75–1B, Rīga, LV-1011
tālruņa numurs 67898343; 29180450
faksa numurs
e-pasta adrese drosa.maja@gmail.com
mājaslapa www.patverums-dm.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.2019.gadā tika turpināts projekta “Informācijas centrs iebraucējiem”, kas paredz, ka no 2018.
gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam biedrība nodrošinās Informācijas centra iebraucējiem
darbību. Projekta galvenā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, tai skaitā bēgļi, personas ar
alternatīvo statusu un patvēruma meklētāji, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Informācijas
centrs ir pieejams Rīgā un četros Latvijas reģionos, un darbojās kā vienas pieturas aģentūra -
nodrošinot informāciju un atbalstu klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem,
tai skaitā sniedzot tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari,
tigriņu, uzbeku, puštu, bengāļu, ķīniešu, vjetnamiešu u.c. Projekta ietvaros ir attīstīts un
koordinēts brīvprātīgo tīkls, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, nodrošināta regulāra
informācija sabiedrībai. Pārskata perioda laikā palīdzība sniegta unikāliem klientiem: 920 – trešo
valstu pilsoņi, 169 patvēruma meklētāji, bēgļi un persona ar alternatīvo statusu no vairāk nekā 54
valstīm, nodrošināta informatīvā tālruņa līnija, darbojās divi informatīvie tālruņi - +37125565098
un +37128612120, darbojās e-pasta adrese: konsultacijas@patverums-dm.lv, Skype:
PatverumsDM, kā arī bija iespējams saņemt daudzpusīgu informāciju biedrības mājaslapā
www.patverums-dm.lv, sniegtas konsultācijas dažādu jomu speciālistiem par darbu ar trešo valstu
pilsoņiem un sniegta informācija par ICI piedāvātajiem pakalpojumiem, sagatavoti apkopojumi
par biežāk uzdotajiem jautājumiem un informācija ievietota mājaslapā www.integration.lv sadaļā
"Informācija pakalpojumu sniedzējiem" (http://www.integration.lv/lv/informacija-pakalpojumu-
sniedzējiem). Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu
līdzfinansēja Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.
2.2019.gadā tika turpināts projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”,
lai nodrošinātu starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un
informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ir uzsākts
2018.gada 1.janvārī un tiks īstenots līdz 30.06.2020. Lai nodrošinātu patvēruma meklētājus,
bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām,
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sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros notika nodarbības par to, kā Latvijā
darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un
citas, nodarbības kopumā apmeklēja 109 patvēruma meklētāji.  Projekta ietvaros notika arī
latviešu valodas mācības, ko apmeklēja 47 mērķa grupas pārstāvji. Projekts tiek īstenots
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība.
Granta līgums Nr. PMIF/9/2017/2/01.
3.Projekta “Kāpnes augšup” ietvaros atbalstīja divu dienu nometni 10 cilvēku tirdzniecības
upuriem, kuri iepriekš saņēmuši valsts sociālo rehabilitāciju, nometnes laikā dodot iespēju saņemt
profesionālu atbalstu no dažādu jomu speciālistiem, stiprinot klientu pa.
4.2019. gada 29. novembrī tika uzsāksts projekts “Restart Your life”, kura ietvaros no 30.11.-
01.12.2019. notika 2 dienu nometne CT upuriem.
5.“Training material and programme for social and business entrepreneurial competence
development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and
recognition and validation of the acquired competence” (līguma Nr. 2017-1-LV01-KA204-
035469, projekta iesniedzējs – BDA SIA (Latvija) – projekts tika īstenots, izstrādājot mācību
materiālus par biznesa uzsākšanu, kā arī sadarbībā ar BDA tika organizēta projekta noslēguma
konference.
6.“European Module for Integration Courses” (EMIC), vadošais partneris organizācija VESBE
(Vācija), tika izstrādāta mācību programma un mācību līdzeklis par Eiropas dzīves vērtībām, ar
mērķi sniegt informāciju par dzīvi Eiropā, lai veicinātu iebraucēju veiksmīgāku integrāciju.
7.“CULT_RISK”- vadošais partneris – Radomas Universitāte (Polija), kopā projektā piedalās 5
valstis, projekta ietvaros tiek izstrādāts mācību materiāls par  dažādu kultūru saskarsmi
starptautiskās kompānijās, kas var veicināt vai samazināt darba ražīgumu.
8.“Migrant Talent Garden” – vadošais partneris “ACTIVE YOUTH” (Lietuva), projekta mērķis
veicināt jauniešu iebraucēju nodarbinātību, attīstot savu uzņēmējdarbību.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1.Integrācijas un atbalsta pasākumi:
-tika turpināta pakalpojumu nodrošināšana cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atbalstam
(2019.gadā biedrība piedāvāja šādus pakalpojumus: sociālā darbinieka, jurista, psihoterapeita
konsultācijas, atbalstu klientam kriminālprocesa laikā,
-sadarbības veidošanu ar
klienta pašvaldības sociālo dienestu un arī ar citām institūcijām, tai skaitā ar valsts drošības
iestādēm).
-tika nodrošinātas sociālās rehabilitācijas programmas 28 identificētiem  klientiem-cilvēku
tirdzniecības upuriem.
-tika nodrošināta diennakts Uzticības tālruņa līnijas darbība cilvēku tirdzniecības novēršanai;
-pārskata periodā darbojas Informācijas centrs iebraucējiem (turpmāk – ICI) Rīgā un Latvijas
reģionos (Liepājā, Cēsīs, Jelgavā un Daugavpilī ICI ). Klātienē, elektroniski un telefoniski ir
iespējams saņemt divu konsultantu atbildes uz klientiem (trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu
ģimenes locekļiem, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šādiem klientiem) svarīgiem jautājumiem,
piemēram, par uzturēšanās atļauju saņemšanu un pārreģistrāciju, par laulībām ar trešo valstu
valstspiederīgajiem, par latviešu valodas apguves iespējām, par biznesa uzsākšanu Latvijā, par
ģimeņu atkalapvienošanos u.c., kā arī nodrošināti tulka pakalpojumi klientiem.
-pārskata periodā tika nodrošināta Informatīvā tālruņa līnija, darbojas divi informatīvie tālruņi -
+371 25565098 un +371 28612120, darbojas e-pasta adrese: konsultacijas@patverums-dm.lv,
Skype: PatverumsDM, kā arī iespējams saņemt informāciju biedrības mājaslapā www.patverums-
dm.lv.
-pārskata periodā Integrācijas kursos mācījās 109 patvēruma meklētāji, latviešu valodas kursos
mācījās 47 patvēruma meklētāji.
-pārskata periodā tika nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku
un dari valodām u.c. Pārskata periodā piesaistīti 24 tulki/valodu zinātāji ar šādām valodu
prasmēm - arābu, kurdu, farsi, dari, ķīniešu, tigraju, puštu, franču, hindi, urdi valodās. Tulkošanas
pakalpojums nodrošināts 832 reizes šādām institūcijām: valsts pārvaldes iestādēm -
Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Sarkanais Krusts - sociālie mentori, sociālie darbinieki,
Inovāciju atbalsta centrs, ICI Zemgale vadītāja, Swedbank darbinieki, Sabiedrības integrācijas
fonds, Tiesībsarga birojs, Latvijas Cilvēktiesību centrs, Rīgas Sociālais dienests u.c.. Tulkošanas
pakalpojums tika nodrošināts gan klātienē, tulkojot klientam attiecīgajā iestādē, gan telefoniski,
gan Skype, gan Whatsapp.
-pārskata periodā nodrošināta informācijas apkopošana un aktualizācija mājaslapā
www.beglis.lv/www.refugees.lv, aktualizēta sadaļa "Aktuālā informācija bēgļiem" latviešu
valodā - tajā izvietoti informatīvie materiāli. Uzturētas sadaļas arābu, krievu, angļu, darī un
franču valodās, kurās ir ievietota iztulkota aktualizētā un jaunā informācija. Mājaslapā
www.beglis.lv/www.refugees.lv ir ievietota informācija par nodarbinātības iespējām un Valsts
sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem.

-biedrībā tika veikts ikgadējais kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta ISO 9001 sociālās
rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu jomā darbā ar visām biedrības mērķa grupām audits. Tika
izsniegts jauns ISO 9001:2015 sertifikāts.
2. Izglītošana un preventīvie pasākumi:
-pārskata periodā notika 10 Atvērto durvju dienas Rīgā un reģionos starpprofesionāļu grupām,
klientiem un vietējai sabiedrībai.
-pārskata periodā notikušas divpadsmit Starpsektorālās Dialoga platformas sēdes, kurā piedalījās
dažādu valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, diskutējot par
dažādiem ar integrāciju saistītim jautājumiem.
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III. Turpmākās darbības plāns 

-tika nodrošināta dalība partnerorganizāciju rīkotos semināros un apmācībās par cilvēku
tirdzniecību, migrāciju, patvēruma tēmu Latvijā.
-sabiedrības informēšanas pasākumi: nodrošināta cilvēku tirdzniecības un migrācijas tēmas, bēgļu
un patvēruma sistēmas tēmas, kā arī biedrības mājaslapā www.patverums-dm.lv.
3.Līdzdalība brīvprātīgo kustības veicināšanā
- projektu ietvaros tika piesaistīti 2 brīvprātīgā darba koordinatori, kuri plānoja, koordinēja,
kontrolēja brīvprātīgo aktivitātes sagatavošanu un izpildi.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 3
7.2 iesaistīto personu skaits 54
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 48810

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 300 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 606 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 554 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

52 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar dažādām institūcijām Latvijā un pasaulē:
-starpinstitucionālas sadarbības attīstīšana ar starptautiskām organizācijām, sadarbība ar citām
nevalstiskām organizācijām;
-partnerības attīstīšana ar Labklājības, Ārlietu, Kultūras un Iekšlietu ministrijām, PMLP, Rīgas
domes Sporta, izglītības un integrācijas departamentu;
-dalība Latvijas Pilsoniskās alianses sadarbības tīklā (eLPA);
-dalība Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīklā (LSOST).
-dalība „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanā;
-dalība Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta aktivitātēs.
-sadarbība ar uzņēmumu - Philip Morris International cilvēku tirdzniecības prevences
nodrošināšanai - projekti par cilvēku tirdzniecības jautājumiem;
-dalība sadarbības tīklos – biedrība ir Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) un Annas
Lindes fonda Latvijas nacionālo tīklu biedrs;
-Biedrības darbinieki iesaistījušies Eiropas Komisijas un citos starptautiskos pētījumos,
sagatavojot ziņojumus un sniedzot informāciju.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Nav

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzfinansētais projekts “Informācijas centrs
iebraucējiem”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01. Projekta norises laiks 2018. gada
1.janvāris līdz 2020.gada 30.jūnijs. Projekta galvenā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, tai
skaitā bēgļi, personas ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāji, kas likumīgi uzturas
Latvijas teritorijā. Informācijas centrs iebraucējiem pieejams Rīgā un četros Latvijas
reģionos, un darbojas kā vienas pieturas aģentūra - nodrošinot informāciju un atbalstu
klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sniedzot tulku
pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku,
puštu u.c.
2)Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzfinansētais projekts “Atbalsta pasākumi
starptautiskās aizsardzības personām II””. Granta līgums Nr.PMIF/9/2017/2/01. Projekta
norises laiks 2018. gada 1.janvāris līdz 2020.gada 30.jūnijs. Projekta galvenā mērķa grupa ir
patvēruma meklētāji un paredzēts sniegt atbalstu 500 personām, tai skaitā pieaugušajiem,
bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm. Lai nodrošinātu patvēruma
meklētājus, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām,
sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros notiks nodarbības par to, kā
Latvijā darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma
bēgļiem un citas. Projektā paredzēta latviešu valodas apguve 80 stundu apmērā.
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3)“Cultural risk in the globalisation era - competences vs. reality (CULT'_Risk)”, iesniedzējs
- Pafistwowy Instytut Badawczy Public Research and Development Institute (Polija);
No.2018-1-PL01-KA204-051056/P2”; 01.10.2018. -30.09.2020. Projekts veicinās sadarbību
starp pieaugušo izglītotājiem un darba tirgus vajadzībām; tiks izstrādāts interaktīvs mācību
līdzeklis par starpkultūru komunikāciju.
4)“Migrant Talent Garden”, iesniedzējs – “Active Youth” (Lietuva), projekta Nr. 2017-1-
186; projekta norises laiks: 01.10.2018. - 30.09.2022. Projektu finansē EEA un Norvēģijas
finanšu instruments. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29
gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem,
nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma
biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un
informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks
izveidoti  biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm.
5)“Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācijas
pasākumus, kā arī nodrošina pārstāvniecību kriminālprocesa laikā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.“Informācijas centrs iebraucējiem II”, plānotais laika periods – 01.07. 2020. – 31.12. 2022.
Projekta galvenā mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, tajā skaitā bēgļi, personas ar alternatīvo
statusu un patvēruma meklētāji, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Informācijas centrs
iebraucējiem pieejams Rīgā un četros Latvijas reģionos, un darbojas kā vienas pieturas
aģentūra - nodrošinot informāciju un atbalstu klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un
Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā sniedzot tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās
valodās, nodrošināt speciālistu izglītošanas pasākumus, organizējot dažādus izglītošanas
pasākumus.
2.“Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III””, plānotais laika periods -
01.07.2020. – 31.12.2022.  Projekta galvenā mērķa grupa ir patvēruma meklētāji un
paredzēts sniegt atbalstu 500 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma
meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm. Lai nodrošinātu patvēruma meklētājus, bēgļus un
personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām, sociālekonomiskās
iekļaušanas mācību programmas ietvaros notiks nodarbības par to, kā Latvijā darbojas
dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un citas.
Projektā paredzēta latviešu valodas apguve 120 stundu apjomā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānots pabeigt īstenot projektu “Restart your life”, aktivitāšu ietvaros paredzēts organizēt
mācību seminārus par    cilvēktirdzniecības fenomenu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānots sagatavot projekta pieteikumu īstemiņa aktivitātēm cilvēktirdzniecības sfērā, kas tiks
finansēts no A/S Philip Moriss.
Tāpat plānots sagatavot pieteikumu Aktīvo iedzīvotāju fondam biedrības kapacitātes
celšanai, lai sagatavotu biedrības ilgtermiņa stratēģiju, kā arī īstenotu arī citas aktivitātes, kas
turpmāk varētu veicināt biedrības attīstību.

Vadītājs Gunta Vīksne
30.06.2020
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