
Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansēts projekts 

“Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci 
attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk 

klusums””
(Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944)

http://www.lm.gov.lv/text/3706

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts – 2018. gada 31.augusts

http://www.lm.gov.lv/text/3706


Pamatinformācija par ES programmu

• Restricted action grants to
support national information,
Awareness-raising and
education activities aimed at
preventing and combating
violence against women -
JUST/2016/RGEN/AG/VAWA

• Plašāka informācija pieejama:
http://ec.europa.eu/justice/g
rants1/calls/2015_action_gra
nts/just_2015_rgen_en.htm

Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un
pilsonība”, Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts
2016. gada augustā izsludināja ierobežotas projektu
iesniegumu atlases konkursu (Nr.
JUST/2016/RGEN/AG/VAWA)

2016. darbības plāna prioritāte - sniegt atbalstu
nacionālās politikas veidotājiem praktisku un mērķtiecīgu
informēšanas, izpratnes veidošanas un izglītošanas
pasākumu īstenošanai, kas vērsti uz vardarbības pret
sievietēm novēršanu un apkarošanu, tādējādi veicinot
lielāku dzimumu līdztiesību dalībvalstīs. Tiek paredzēts, ka
minētie pasākumi vairos sabiedrības izpratni par nulles
toleranci pret vardarbību pret sievietēm un izaicinās
pastāvošos dzimumu stereotipus un normas, kas var
veicināt pakļaušanos vardarbībai.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_en.htm


Projekta mērķis ir

vairot sabiedrības izpratni un 
veicināt nulles tolerances 
izplatību pret visa veida 

vardarbību pret sievietēm

kā arī mainīt sabiedrības 
attieksmi un rīcību, 

saskaroties ar vardarbību (it 
īpaši starp jauniešiem)



Mērķa grupas

Sabiedrība

Sievietes, kuras 
cietušas no 
vardarbības

Līdzcilvēki –
vardarbības 

gadījumu liecinieki
Jaunieši

Sekundārā mērķa 
grupa tiks noteikta, 

izstrādājot 
detalizētu mediju 

komunikācijas 
plānu.



Projekta darbības virzieni un galvenās 
aktivitātes

Mediju informatīvā 
kampaņa nulles 

tolerances veicināšanai 
attiecībā uz vardarbību 

pret sievietēm 

Sociālo normu 
mārektinga kampaņa 

vardarbības pret 
sievieti prevencei

jauniešu vidū

Atbalsta pieejamības 
veicināšana vardarbībā 

cietušajiem



Izveidota un īstenota koordinēta un mērķauditorijai piemērota nacionāla mediju kampaņa. 

Identificēti informācijas kanāli - mediju kartēšana (media mapping), izveidots komunikācijas plāns 
un kampaņas vizuālā identitāte

Izveidoti video klipi TV

Izveidotas drukātās reklāmas (reklāmas stendiem un/vai reklāmas sabiedriskajā transportā un/vai 
interneta portālos)

Radio reklāmas

Radio intervijas 

Kampaņas rezultātu izvērtējums

Darbības virziens #1
Mediju informatīvā kampaņa nulles tolerances 

veicināšanai attiecībā uz vardarbību pret sievietēm 



Darbības virziens #2
Sociālo normu mārketinga kampaņa vardarbības pret 
sievietēm prevencei jauniešu vidū

Kampaņa 
sociālajos medijos

Interaktīvi sporta 
un ielu kultūras 

pasākumi dažādas 
Latvijas pilsētās

Video par spēju 
atpazīt 

emocionālu un 
fizisku 

vardarbību. 

Video piedalās 
balto lentīšu 
vēstnieki un 
cilvēki, kas 

jauniešiem kalpo 
kā iedvesmas 

avots, līderi vai 
elki. 



Cietušo atbalsta tālruņa 
popularizēšana un atpazīstamības 
veicināšana 

Cietušo atbalsta tālruņa konsultantu 
apmācības

Tematiskās Cietušo atbalsta tālruņa
kampaņas “Pajautā juristam” (pro
bono)

Aktualizēta cietušo atbalsta 
tīmekļa vietne cietusajiem.lv

Darbības virziens #3
Atbalsta pieejamības veicināšana vardarbībā 

cietušajiem



Scenāriju izstrāde optimālam pakalpojumu 
dizainam sievietēm, kuras cietušas no vardarbības 

(sadarbībā ar sociālā dizaina ekspertiem)

• Lai veicinātu informētību par pakalpojumiem

• Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību un 
sasniedzamību

• Lai iedrošinātu sievietes, kuras cietušas no 
vardarbības vērsties  pēc palīdzības

Darbības virziens #3
Atbalsta pieejamības veicināšana vardarbībā cietušajiem



Informatīvs materiāls digitālā un drukātā 
formātā par atbalsta resursiem vardarbībā 
cietušajiem

Informatīvs animācijas materiāls ar 
subtitriem par atbalsta iespējām vardarbībā 
cietušajiem

Tematiska rakstura publikācijas masu 
medijiem 

Darbības virziens #3
Atbalsta pieejamības veicināšana vardarbībā 

cietušajiem



Projekta rezultatīvie rādītāji

2
• Mediju aktivitātes, lai iepazīstinātu 

ar projektu un tā rezultātiem

1
• Informācijas kartēšana no sociālā 

dizaina perspektīvas un 
komunikācijas plāns

2
• Izveidoti videoklipi televīzijā, 

pārraidāmi divu mēnešu ilgumā

1
• Izveidots radio džingls/sociālā 

reklāma, pārraidāma divu mēnešu 
ilgumā

2
• Radio intervijas vismaz divās 

dažādās radio stacijās

?

• Izveidotas drukātās reklāmas 
plakātiem  vides stendos un/vai 
sabiedriskajā transportā un/vai 
interneta portālos

1
• Kampaņas īstenošanas izvērtējuma 

ziņojums

28

• Interaktīvi sporta 
un ielu kultūras 
pasākumi dažādās 
Latvijas pilsētās

1100

• Izveidoti un 
izdalīti dažādi 
«suvenīri» par 
projekta tematiku

130
• Ziņas sociālajos 

medijos

2

• Videoklipi par 
spēju atpazīt 
fizisko un 
emocionālo 
vardarbību

2
• Cietušo atbalsta tālruņa 

konsultantu apmācības/ treniņš 

1

• Scenārijs optimālam dizainam 
valsts finansētiem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem 
vardarbībā cietušām 
pilngadīgām personām

1
• Animācija ar subtitriem par 

atbalsta iespējām vardarbībā 
cietušajām

1
• Informatīvs materiāls digitālā un 

drukātā formātā par atbalsta 
resursiem vardarbībā cietušajām

1
• Aktualizēta tīmekļa vietne 

cietusajiem.lv

5 • Tematiskie raksti medijiem

5
• Tematiskās Cietušo atbalsta 

tālruņa kampaņas «Pajautā 
juristam» (pro bono)



Sagaidāmie rezultāti 

Sabiedrībā ir mazinājusies tolerance 
attiecībā uz vardarbību pret sievietēm

Puiši un jauni vīrieši aktīvi iesaistās cīņā 
pret vardarbību pret sievietēm

Jaunieši ir izglītoti, lai atpazītu 
emocionālu un fizisku vardarbību, kā arī 
viņiem ir attīstījusies negatīva attieksme 

pret vardarbību. 

Vardarbības upuri ir saņēmuši 
informāciju, prasmes, attieksmes un 

attīstījuši uzvedības reakciju kopumu, 
kas noved pie ziņošanas un atkārtotas 

vardarbības situāciju izslēgšanas.

Par 20% ir palielinājies zvanu skaits uz 
cietušo atbalsta tālruni.

Cietušo atbalsta tālruņa konsultanti ir 
apmācīti gan emocionālā atbalsta 
nodrošināšanā, gan arī juridiskās 

informācijas sniegšanā.

Valsts finansēti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi no vardarbības cietušām 

personām (palielinājies par 15%)

Ierosināti normatīvā regulējuma 
grozījumi, ar nolūku pilnveidot sistēmu, 
lai veicinātu vardarbībā cietušo personu 
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu

Kampaņas rezultāti tiek izplatīti EIGE 
tīmekļa vietnē (datu bāzē) kā 

informētības veicināšanas instrumenta 
piemērs vardarbības pret sievietēm 

mazināšanai


