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Informācija par Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajiem sabiedrības saliedētības pētījumiem.

Valsts budžeta programmas "NVO fonds" izvērtējums (2015-2020) 



Pētījums "Valsts budžeta programmas "NVO fonds" izvērtējums" 

ꤔ

Prezentācija "Valsts budžeta programmas "NVO fonds" izvērtējums" 



ESF projekts "Dažādības veicināšana" 

Ʌ



Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām (Nr. SIF

2019/5) Gala ziņojums (2020) 

Ʌ

Summary of the Mid-term evaluation of the impact of the Motivation Programme and support measures regarding

changes in the existing situation of the target group at risk of social exclusion and discrimination (Nr. SIF
2019/5) (2020) 



Latvijas iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā (2019) 



Iekļaujoša darba vide - organizācijas panākumu atslēga (2018) 



Aptauja - Iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešana darbavietās Latvijā (2018) 



The study on Gender Impact Aspect implementation in the State and Municipal Budgetary Processes" (2017) 



Summary of the study on Gender Impact Aspect implementation in the State and Municipal Budgetary

Processes" (2017) 



ROKASGRĀMATA par dzimuma aspekta pieejas integrēšanas budžeta veidošanas procesā (Gender budgeting)

izmantošanas priekšrocībām (2017) 



Pētījums “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” (2017) 



Pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” kopsavilkums 



Pētījums “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību

izpēte” (2017) 



Pētījuma “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte”

kopsavilkums (2017) 



“Profiling of potentional target groups for motivation and support services and the needs assessment study”

(Summary) (2017) 



Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģija pretdiskriminācijas un dažādības

veicināšanai (2017) 



Kopsavilkums izpētes ziņojumam par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem

informācijas sniegšanas mehānismiem (2017) 



Izpētes ziņojums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas

mehānismiem (2017) 

PROGRESS projekts - "Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un
vienlīdzības veicināšanai" 



Pētījums "Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos" 



Rekomendācijas, lai līdzvērtīgi iesaistītu abu dzimumu pārstāvjus lielo uzņēmumu vadībā 



Sabiedrības aptaujas "Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem-2014” rezultāti 

Projekts "Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā" 







Pētījuma rezultāti 

PROGRESS projekts "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" 



Pētījums "Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos" 



Brošūra "Dažādības vadība – nākotnes potenciāls" 



Pētījums "Romi Latvijā" 



Brošūra "Romi Latvijā" 
Pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas vadlīnijas



Situācijas testēšānas izmantošana diskriminācijas pierādīšanai 



Statistikas datu izmantošana diskriminācijas gadījumu pierādīšanai 



EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma NVO fonds 



Pētījums par NVO sektoru 2015 (LV) 



Pētījums par NVO sektoru 2015 (ENG) 



Pētījums par NVO sektoru 2013 (LV) 



Pētījums par NVO sektoru (EN) 



Cilvēkdrošības koncepcijas pētījums 



Labās prakses piemēri 



Vadlīnijas (LV) 



Vadlīnijas (EN) 



Cilvēkdrošības pētījums (kopsavilkums, LV) 



Cilvēkdrošības pētījums (kopsavilkums, EN) 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 



Pētījums “Pārskats par NVO sektoru Latvijā” (2011) 

|



Kopsavilkums 

|



Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā (2011) 

|



kopsavilkums 

|

ն

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu NVO fonda projektu iesniedzēju un

projektu īstenotāju viedoklis par NVO fonda darbību 

ն

1.pielikums daļēji atvērto un atvērto jautājumu atšifrējums 





Eiropas Sociālais fonds 2004-2006 

ն



Pētījums par Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto

grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā 

ES Pārejas programma 2006-2007 



ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" noslēguma novērtējuma ziņojums 

https://www.sif.gov.lv/lv/petijumi



