
Projektu INDRIX līdzfinansē 
Eiropas komisija un Eiropas 

Civilās aizsardzības un 
humānās palīdzības operāciju 

ģenerāldirektorāts



Projekts INDRIX Rīcībspēju iekļaujošs 
indekss dabas katastrofu  gadījumos    

Kā dabas katastrofu pieaugošais skaits klimata iz-
maiņu dēļ, tā demogrāfiskās un sociālās pārmaiņas 
padara arvien aktuālāku jautājumu par sabiedrī-
bas spēju reaģēt dažādos apstākļos. Reaģēšanas 
spējas palielināšanas pasākumi un palīdzības plā-
nošana katastrofu gadījumos Eiropā atšķiras atka-
rībā no reģiona, klimata, dabas apstākļiem, tāpēc 
ir liels izaicinājums saredzēt trūkumus un rast ie-
spējas trūkumus novērst. 

Projekts INDRIX izstrādā sociālās rīcībspējas indek-
su, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargāto cilvēku 
grupu iekļaušanai. Lai to sasniegtu, projektā ie-
saistīti sociālo pakalpojumu, civilās aizsardzības 
un mērķa grupu pārstāvji.

Kopienu, indivīdu un civilās 
aizsardzības projektu pašnovērtējums

INDRIX sociālās rīcībspējas indekss ir piemērots, lai 
novērtētu kopienas sociālo rīcībspēju krīzes gadī-
jumos, pamatojoties uz statistikas datiem, kā arī 
datiem, kas ievadīti tieši šim nolūkam. Indivīdi var 
izmantot arī aptaujas datu lapu, lai precizētu soci-
ālo rīcībspēju viņu apdzīvotajā reģionā.

Projekta darba grupa



 

 
Projekta koordinatori, kas strādā civilās aizsardzī-
bas jomā, var izmantot INDRIX, lai novērtētu savu 
projektu vai projektu priekšlikumu precizitāti. Ci-
vilās aizsardzības politikas lēmumu pieņēmēji var 
izvērtēt ierosinātās jaunās iniciatīvas, apsverot 
galvenos sociālās rīcībspējas faktorus.

INDRIX ir noderīgs arī pētījumiem tādā jomā kā ci-
vilā aizsardzība.

Viegli izmantojams datu rīks

INDRIX ietvaros tika izstrādāta vizuāla programma-
tūra, kas ļauj viegli piekļūt informācijai, kuru līdz 
šim novērtēja ar indeksa palīdzību. Katras valsts un 
katra reģiona sociālās rīcībspējas faktori ir parādīti 
kartē, projekta vai iniciatīvas vērtējumi ir vizuali-
zēti un ir viegli saprotami. Tas atvieglo informāci-
jas izmantošanu ieinteresētajām pusēm – gan pro-
jektā iesaistītajām, gan arī ārpus tā.

Datu rīks “Indrix sociālās rīcībspējas karte”



Sīkākai informācijai apmeklējiet 
mūsu mājas lapu

Projekta INDRIX mājaslapa satur plašāku informā-
ciju par projektu kā arī saites uz datu rīkiem un no-
vērtēšanas anketām:

http://indrix.eu
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Projekta partneri

Projekta darba grupa pirmajā seminārā


