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Varētu teikt, ka, viesojoties Minskā (Baltkrievija) 
2015. gada septembrī, bijām īstajā vietā un laikā, lai 
iedibinātu draudzību ar vietējo NVO „Pozitivnoje dvi-
ženije” un palīdzētu šai organizācijai. Viņi, tāpat kā 
„DIA+LOGS”, strādā sociāli atstumto grupu veselī-
bas profilakses jomā jeb sniedz tā sauktos kaitējuma 
mazināšanas pakalpojumus. 

Līdz 2015. gadam šo darbu finansēja Globālais fonds, 
taču, kad tas savu atbalstu Baltkrievijai beidza, aiz-
sākto projektu finansēšana bija jāpārņem valstij. Balt-
krievu kolēģiem konkrētajā brīdī ļoti noderēja mūsu 
pieredze, ka HIV profilakses pakalpojumus narkotiku 
atkarīgajiem pašvaldība pērk no NVO. 

Ar prieku dalījāmies ar savu pieredzi. Tā tika novērtēta 
tādējādi, ka baltkrievu partneri atrada iespēju atbraukt 
uz Rīgu, lai pārņemtu savai valstij būtiski svarīgu pie-
redzi – kaitējuma mazināšanas programmu finansēju-
ma modeli no pašvaldības un valsts budžeta. 

Arī tiekoties ar vēl citām septiņām Baltkrievijas NVO, 
sajutām, ka kaimiņi ir ļoti ieinteresēti mūsu pieredzē 
un zināšanās. Kad jautājām, kā Latvija varētu viņus at-
balstīt un baltkrievu kolēģi izklāstīja savas vajadzības 
un aktualitātes, sajutām patiesu novērtējumu un uzti-
cību. Tā tapa garš saraksts, kāds atbalsts vajadzīgs 
kaimiņzemes NVO. Jutāmies pat samulsuši – ko da-
rīt ar uzzināto un vai vēl būs iespēja īstenot projektus 
Baltkrievijā? Vai tiksim galā ar brīvprātīgo darbošanos,  
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Paldies Ārlietu ministrijai 
par iespēju un LAPAS 
par sakarīgāko projektu 
ieviešanas koordinēšanu, 
kāda līdz šim 14 
darbības gadu laikā bija 
piedzīvota! Latvija var un 
tai vajag palīdzēt savām 
kaimiņvalstīm!

Ar Baltkrievijas kolēgiem.

Projekta komanda.

palīdzot „Pozitivnoje dviženije”? Kā izveidot palīdzo-
šu partnerību ar mūs uzņemošo organizāciju šajā 
projektā – NVO „Social Assistance”, kas vēlas iz-
veidot kopīgu mācību centru sociālajā sfērā strādā-
jošo izglītošanai un Latvijas zināšanu pārņemšanai?

Tomēr projekta rezultāts nav tikai neatbildēti jau-
tājumi par sadarbības turpinājumu. Esam ganda-
rīti par padarīto: brauciens uz Baltkrieviju, kur ko-
mandā bija divi “DIA+LOGS” pārstāvji, žurnālists 
un deputāts. Zināšanas par attīstības sadarbību un 
Baltkrievijā redzēto nestas vairākiem simtiem cil-
vēku semināros, tāpat sociālo tīklu lietotājiem. Iz-
veidota faktu lapa un bilžu stāsts, mūsu žurnāliste, 
Baltkrievu kolēģi un mēs paši radīja veselus septi-
ņus rakstus.

Šodien varam teikt, ka Baltkrievijas darbs kaitējuma 
mazināšanā turpinās, lai gan Globālā fonda finan-
sējuma pārtraukšana radīja zināmu apdraudējumu. 
Sadarbība ar biedrību „Social Assistance” turpi-
nās, savstarpēji komunicējot, tāpat jau apsvērtas 
kopprojektu idejas.

Vairāk par projektu:
• https://ej.uz/a9ok 
• https://ej.uz/ks71

Attīstības sadarbības stāstus sagatavojusi Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Fotoattēli no projektu īstenotāju personīgā arhīva un Pixabay.com.


