
 

Šā gada 22. februārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Preiļos, Kārsavas ielā 4, plkst.11:00, 

notiks biedrības "Patvērums "Drošā māja" speciālistu rīkots seminārs par bēgļu 

integrāciju Latvijā. Tā ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eiropas Bēgļu fonda 

finansētā projekta "Latvija - manas mājas" aktualitātēm, patvēruma procedūru Latvijā 

un tiesisko regulējumu, rādīti praktiski piemēri bēgļa (ģimenes) integrācijā Latvijas 

sabiedrībā. 

 

Semināra gaitā par tēmu "Dzīvesvieta, sociālais atbalsts, nodarbinātība, valodas apguve – 

nozīmīgākie integrācijas aspekti; bēgļu integrācija Latvijas reģionos" informēs un ar 

praktiskiem integrācijas piemēriem iepazīstinās - biedrības juristi A. Šķenders un G. 

Miruškina. 

 

Tā kā Latvijas sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par bēgļiem un personām ar alternatīvo 

statusu, šādas tikšanās ar pašvaldību darbiniekiem tiek organizētas gan Rīgā, gan reģionos. 

To laikā nozares praktiķi sniedz savu skatījumu uz bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru 

dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas u.c. 

 

Pirmā šāda tikšanās 25. janvārī notika ar Rīgas sociālā dienesta darbiniekiem. Semināra 

noslēgumā vairākums no viņiem atzina, ka bēgļu integrācija nav pienācīgi novērtēta valsts 

līmenī. Tāpēc būtu jāpalielina valsts loma un valsts pienākumi bēgļu integrācijai, pirmkārt, 

valodas apguvē un darba iemaņu attīstīšanā. 

 

Kopumā divu gadu laikā, bēgļu integrācijas projektu ietvaros, Latvijas Republikā šādi semināri 

jau notikuši vairāk kā desmit. 

 

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. 

septembrī un turpināsies līdz 2013.gada 31. maijam. 

 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild 

biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

Par biedrību "Patvērums "Drošā māja"" 

 

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta 

pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā 

patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, 

nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku 

tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta 

pakalpojumus legālajiem imigrantiem, veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot 

sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām 

Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu. 

 

NVO „Patvērums „Drošā māja”" ir vienīgā organizācija, kas no 2007. gada ir ieguvusi tiesības 

sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem 

un turpina iesākto arī 2013. gadā. 

 

Organizācijā darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar 

alternatīvo statusu atbalstam. 

 



2010. gadā biedrība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu 

darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā. 

 

2011. gada janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu 

sabiedrības labā". Marta sākumā „Patvērums „Drošā māja”” piešķirta Sabiedrības integrācijas 

fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un 

ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem. 

 

2009., 2010. un 2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju 

"Pretcilvēktirdzniecības varonis". 

 

"Patvērums "Drošā māja"" aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu 

medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un 

pašvaldībām. 

 

Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs un darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju 

sadarbības tīkla ietvaros. 
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