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SADARBĪBA MĒRĶU
ĪSTENOŠANAI

Risinājumu Darbnīcas ideja radās 2009. gadā, kad Zintai un
viņas 3 kolēģēm, kas kopā strādāja pie projektiem par sabiedrības iesaisti, bija daudz brīva laika. Kopīgā pieredze bija saistīta
gan ar valsts pārvaldi, gan nevalstisko sektoru, komandas kopējās zināšanas kalpo kā tilts, kas savieno šos divus sektorus.
Zinta norāda, ka komanda ir ļoti dažāda – viņa ir analītiķe, Ausma ir tendēta uz darbu ar cilvēkiem un domāšanas veicināšanu,
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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Moldovā, iesaistot Piedņestras apgabala organizācijas.
Zinta norāda, ka viņa pētījusi dažādus fondus, no kurienes nākusi atskārsme, ka problēma neesot finansējuma
trūkumā, bet gan labu, adekvātu ideju
piedāvājumā. Ideju pamatā nedrīkst
būt nepieciešamība sevi nodrošināt ar
darbu, bet gan patiesa nepieciešamība
no tiešajiem gala labuma saņēmējiem.

