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Saturs:
Projekta mērķis un mērķa grupas.
Plānotās darbības, kurās iesaistītas bērnu aprūpes
iestādes.
Darbību ieviešanas laika plānojums.
Sadarbības līguma projekts.

Projekta mērķis ir Zemgales
reģionā palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem

Mērķa grupas







Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
institūciju
(turpmāk-VSAC)
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi
sabiedrībā kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas
aprūpes institūcijā (turpmāk–personas ar GRT);
Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu
vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības
finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk–bērni BSAC);
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un
viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk–bērni ar FT);
Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

1.Darbība «Individuālo vajadzību izvērtēšana un
atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas
reģionā»

1. Kam?
a) Bērniem ārpusģimenes aprūpē, kas atrodas ilgstošās

aprūpes iestādē (334 personas).
2. Kas veic izvērtēšanu un atbalsta plāna izstrādi?
a) Uz līguma pamata piesaistīta ekspertu komanda vismaz
sekojošā sastāvā: sociālais darbinieks, speciālais
pedagogs, neirologu vai bērnu neirologs, logopēds,
fizioterapeits, klīniskais psihologs un ergoterapeits.
3. Bērnu aprūpes iestādes loma?
a) Sniegt nepieciešamo informāciju.
b) Nodrošināt iespēju tikties ar darbiniekiem un bērniem.
4. Kad?
a) No 2016.gada aprīļa līdz 2016.gada 30.spetmebrim
izvērtēti visi bērni, kas atrodas bērnu aprūpes iestādēs.

Izvērtēšanas process
 Bērni tiek vērtēti saskaņā ar LM izstrādāto

metodiku: http://www.lm.gov.lv/text/3146.
Lai vērtēšanas procesu padarītu maksimāli
draudzīgu bērniem, ierosinām to apvienot ar
tematisku pasākumu iestādē. Piemēram, «Veselības
nedēļa», kuras laikā bērni grupās gatavo
prezentācijas par dažādām aktuālām tēmām
(veselīgs uzturs, atkarības, fiziskās aktivitātes u.c.).
Uz tēmu prezentāciju ierodas ekspertu komanda,
kas vēro bērnu prezentācijas un paralēli arī vērtē.
Pēc tam tiek pāriets pie individuālām pārrunām.

3.Darbība «Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC
reorganizācijas plānu izstrāde»
1. Kam izstrādā plānus?

a) 9 bērnu sociālās aprūpes centriem Zemgales reģionā (Jelgavas bērnu

sociālās aprūpes centrs, Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta
centrs «Lejasstrazdi», Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centra Elejas filiāles Bērnu nodaļa, Jelgavas novada Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centrs, Kokneses novada domes ģimenes krīzes centrs
«Dzeguzīte», Sociālās aprūpes centrs «Tērvete», Biedrība «Centrs Elizabete»,
Salas novada pašvaldības aģentūra Bāreņu nams «Līkumi», Latvijas SAS
bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SAS jauniešu māja, Iecavas SAS jauniešu
māja, Īslīces SOS bērnu ciemats.

2. Kas izstrādās reorganizācijas plānus?

a) Iepirkuma rezultātā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs
3. Bērnu aprūpes iestādes loma?
a) Sniegt informāciju.
b) Nodrošināt piekļuvi iestādes telpām, iespēju tikties ar darbiniekiem.
c) Izvērtēt izstrādātās plāna sadaļas un sniegt priekšlikumus/ precizējumus.
4. Kad?
a) No 2016.gada 30.maija līdz 2016.gada 31.decembrim.

Ko plānā rakstīs un ko tas dos?
Reorganizācijas plāns sniegs:
1. Ēku esošās infrastruktūras un funkcionālā pielietojuma
analīzi.
2. Risinājumus infrastruktūras pielāgojumiem, ja tādi
nepieciešami reorganizācijas plāna īstenošanai.
3. Priekšlikumu bērnu aprūpes iestādes reorganizēšanai
(veicamās darbības un laika grafiku).
4. Iestādē nodarbināto speciālistu un darbinieku kompetenču
tālākas izmantošanas plānu.
!NB! Projekta ietvaros netiek plānota iestāžu slēgšana.

6. Darbība «Sabiedrībā balstītu pakalpojumu
īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT»
1. Cik bērniem?
a)

Projekta ietvaros plānots sniegt pakalpojumus 375 bērniem ar FT.

2. Kādi pakalpojumi?
a)

b)

c)

Aprūpes pakalpojums bērnam ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts VDEĀK
atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ne vairāk kā 50 h nedēļā. Ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā
laika saturīgu pavadīšanu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Bērniem ar FT – psihologa, logopēda vai rehabilitologa
pakalpojums, fizioterapija, reitterapija, hidroterapija, izglītojošās atbalsta grupas; bērnu
likumiskajiem pārstāvjiem –psihologa vai rehabilitologa pakalpojums, fizioterapija, izglītojošās
atbalsta grupas.
“Atelpas brīža” pakalpojums - bērnu likumiskajiem pārstāvjiem - līdz 30 diennaktīm gadā ietver
bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 reizes
dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

3. Bērnu aprūpes iestādes loma?
a)

Organizēt atbalsta plānā paredzēto pakalpojumu saņemšanu bērnam, kas atrodas iestātē.

4. Kad?
a)
b)

Aprūpes un «Atelpas brīža» pakalpojumus – no brīža, kad ZPR paraksta vienošanos ar CFLA līdz
2022.gada 31.decembrim.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc izvērtējuma un atbalsta plāna izstrādes. Indikatīvi no
2017.gada 1.ceturksnis līdz 2022.gada 31.decembrim.

7. Darbība «Speciālistu apmācības Zemgales
reģionā»
1. Kam?
a) Bērnu aprūpes iestāžu speciālistiem, lai uzlabotu/attīstītu

2.
3.
4.
5.

prasmes darbam ar bērniem ģimeniskai videi pietuvināta
pakalpojuma nodrošināšanai, tai skaitā darbam ar jauniešiem
„jauniešu mājās”;
Par kādām tēmām?
a) Atbalsta plānu izstrāde mērķa grupas personām.
b) Darbs ar mērķa grupas personām sadzīves prasmju apguves jomā.
c) U.c. atbilstoši DI plānā identificētajai nepieciešamībai.
Kas organizē?
a) ZPR iepirkuma rezultātā atlasīts pakalpojuma sniedzējs.
Bērnu aprūpes iestādes loma?
a) Sniegt priekšlikumus par apmācību tēmām.
b) Nodrošināt savu darbinieku dalību apmācībās.
Kad?
a) 2017.gada 1.ceturksnis – 2022.gada 31.decembris.

Sadarbības līguma projekts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Līgumā lietoto terminu definīcijas.
Līguma priekšmets.
Projekta izmaksas un finansēšanas avoti.
Pušu tiesības un pienākumi.
Projekta ilgtspēja un autortiesības.
Informācijas un publicitātes pasākumi.
Nepārvarama vara.
Strīdu risināšanas kārtība.
Līguma stāšanās spēkā, papildināšanas un
grozīšanas kārtība.
10.Noslēguma jautājumi.

Paldies!

