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Latvijas Tīkla vēsture. Pirmsākums

2004.gada novembrī Latvijā ierodas EAPN direktors
Fintans Farels, Sorosa Fondā – Latvija notiek sanāksme,
kurā piedalās  30 NVO pārstāvji, kas tiek iepazīstināti ar
Eiropas līmeņa NVO koalīcijas “European Anti Poverty
Network” (EAPN) mērķiem, organizāciju un aktivitātēm.

Latvijas NVO tiek aicinātas veidot Latvijas nacionālo Pret-
Nabadzības tīklu



Kas ir Eiropas PretNabadzības tīkls

 Neatkarīgs ES to NVO un organizāciju tīkls, kas darbojas
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību un cīnās par
labāku dzīvi visiem

 Sācis darboties 1990. gadā – svarīgs partneris ES Sociālās
iekļaušanas stratēģijas veidošanā (sociālā atvērtā
koordinācijas metode)

 Saņem finansējumu no Eiropas Komisijas = PROGRESS
programma

 Nacionālie Pretnabadzības tīkli ES dalībvalstīs + Norvēģija,
Islande, bijušās Dienvidslāvijas valstis un Eiropas līmeņa
NVO (piemēram, AGE, FEANTSA, Caritas, MHSI Europe).



EAPN nostāja

 Nabadzība un sociālā atstumtība – nesaraujami saistīta ar
cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā

 Cilvēktiesību pārkāpums
 Nabadzības strukturālie iemesli sakņojas nevienlīdzībā –

taisnīga resursu sadale starp bagātajiem un nabadzīgajiem ar
valsts nodokļu un sociālās politikas palīdzību

 Vienlīdzīgākas sabiedrības ir labākas visiem – mazāka sociālā
spriedze, mazāk noziegumu, mazāki mirstības rādītāji

 Nabadzībā dzīvojošo cilvēku līdzdalība ir ļoti nozīmīga, lai
veidotu efektīvu politiku un tādu sabiedrību, kā mēs vēlamies



EAPN Nacionālo tīklu  dalīborganizācijas

Nabadzības novēršanas organizācijas, kas iesaistījušās ES
dalībvalstu EAPN nacionālajos tīklos ir:

 Organizācijas, kurās apvienojušies cilvēki, kas paši saskaras ar
nabadzību un sociālo atstumtību (piemēram, invalīdu,
bezdarbnieku, pensionāru organizācijas)

 Pakalpojuma sniedzēji – sniedz sociālos un citus pakalpojumus
sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām – patversmes,

 Pētniecības organizācijas, profesionāļu apvienības, zinātnieki



Latvijas PretNabadzības tīkla vēsture

 Jau kopš 2003. gada dažādu Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji
ir piedalījušies Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti Poverty
Network) aktivitātēs:

 Sociālās iekļaušanas darba grupa
 Ģenerālā Asambleja jeb Biedru sapulce – kā novērotāji
 Eiropas Nabadzībā dzīvojošo cilvēku konferences (European Meetings

of People Experiencing Poverty)
No 2006. gada Latvijas Tīkla veidošana bijusi biedrības “Skalbes”

rūpju lokā. Notika pastāvīga sadarbība ar EAPN un līdzdalība EAPN
rīkotajos pasākumos.
 2009. gada 17. novembrī pārstāvji no 19 nevalstiskajām organizācijām

vienojas par neformāla Latvijas PretNabadzības tīkla izveidošanu



Latvijas delegācijas PEP konferencēs

 4 reizes Latvijas delegācijas ar panākumiem ir piedalījušās
Eiropas konferencēs cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā –
2006. gadā visi Latvijas delegācijas priekšlikumi tika
iekļauti konferences gala ziņojumā Eiropas institūcijām, un
Latvijas delegācijas veidotais plakāts tika izvēlēts par vienu
no trim labākajiem, kas 2007.gadā tika tiražēts kā
konferences oficiālais plakāts.

 2 reizes Latvijas pārstāvis šajās konferencēs piedalījās kā
novērotājs.



Biedrība “EAPN-Latvia”

 Biedrība “EAPN-Latvia” dibināta 2013.gada
9.oktobrī. Neoficiāli lietotais nosaukums
latviešu valodā: Latvijas PretNabadzības Tīkls

 Biedrība “EAPN-Latvia” kā juridiska persona
reģistrēta UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā
2013.gada 4.novembrī



EAPN-Latvia dibinātāji

 Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”
 Biedrība “Rīgas Aktīvo senioru alianse”
 Biedrība “Skalbes”
 Biedrība “International Women's Organization (Starptautiskā

sieviešu organizācija)
 Biedrība “SOS – Latvijas Bērnu ciematu asociācija”
 Latvijas Atkarību psihologu apvienība
 Biedrība “PINS” (strādā ar personām ar garīga rakstura

traucējumiem, integrējot tās darba tirgū)



EAPN-Latvia logo



EAPN principi un svarīgākie aktuālie darbības
virzieni

Uz tiesībām balstīta pieeja
Līdzdalība
Partnerība un solidaritāte
 Integrētā pieeja (mainstreaming)

EMIN projekts – par ADEKVĀTU minimālo ienākumu,
kas nodrošina CIENĪGU dzīvi

Kampaņa par strādājošo / nodarbināto cilvēku
nabadzību – darbs nav garantija ceļam ārā no
nabadzības



Biedības “EAPN-Latvia” mērķis

Iekļaujoties Eiropas Tīklā cīņai pret
nabadzību – European Anti Poverty
Network – strādāt, lai veidotu sociāli
drošu Latviju, kas brīva no nabadzības
un sociālās atstumtības un kurā
pieejamas ekonomiskās, sociālās un
kultūras tiesības visiem.



EAPN-Latvia uzdevumi

 EAPN-Latvia visās savas darbības jomās ievēro dzimumu
līdztiesību un nepieļauj nekāda veida diskrimināciju

 veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž
nabadzību un novērš sociālo atstumtību

 informē sabiedrību par nabadzību un sociālo atstumtību
 dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā

atstumtībā, uzlabot savu labklājību
 lobē to cilvēku un organizāciju intereses, kas saskaras ar

nabadzību un sociālo atstumtību



Kas nepieciešams, lai Latvijas PretNabadzības
tīkls būtu darbotiesspējīgs?

Pārliecība par EAPN misiju
Organizāciju patiesa griba un ieinteresētība veidot un

darboties EAPN tīklā, dodot savu ieguldījumu tīkla
aktivitātēs

Pietiekami cilvēkresursi / laika resurss
Regulāra informācijas apmaiņa par būtiskiem

jautājumiem sociālās politikas jomā
Finanšu resursi



NVO un nabadzībā dzīvojošo cilvēku
iesaistīšana. Kāpēc?

 Dodot iespēju izteikties nabadzīgajiem cilvēkiem,
valdība parāda politisko gribu. EAPN nostāja:
nabadzības mazināšana ir politiska griba,
pieņemot tiesību aktus, kuru sekas ir nabadzības
mazināšana (piemēram, progresīvais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis)

 Vērtīgs līdzeklis, lai redzētu realitāti un
piemērošanas “caurumus”, kā arī jaunu politiku
iespējas

 Turēt roku uz pulsa



Kontaktinformācija

Paldies par uzmanību!
Sīkākai informācijai lūdzu sazinieties:
Laila Balga, EAPN-Latvia Valdes

priekšsēdētāja
laila.balga@latnet.lv
Elīna Ālere – Fogele, EAPN-Latvia Valdes

locekle
elina@skalbes.lv


