Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanu?
Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā
sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā?
Lai cilvēki ar invaliditāti nenonāktu ilgstošās aprūpes institūcijās, ir svarīgi, lai
viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu pieejama palīdzība un atbalsts tuvu
dzīvesvietai savā pašvaldībā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ierastā vidē ir
tas, ko paredzēts veidot deinstitucionalizācijas (DI) projektos. Pašvaldības šogad
uzsāk sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, tomēr daļu
pakalpojumu jau uzsākts sniegt. Precīzāk izsakoties, no projekta līdzekļiem tiek
apmaksāti mūsu sadarbības partneru - pašvaldību sniegtie pakalpojumi saviem
iedzīvotājiem.
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Tā kā sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru pašvaldības tagad tikai
sāk veidot, nopietnas grūtības sagādāja projektā sasniedzamā rezultāta - 43 cilvēki ar
garīga rakstura traucējumiem, kas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus,
sasniegšana līdz 2018. gada beigām. Šobrīd ar prieku varam paziņot, ka pakalpojumus
uzsākušas saņemt 63 personas ar garīga rakstura traucējumiem - Jēkabpils novadā -1,
Skrīveru novadā – 1, Jelgavas novadā- 3, Vecumnieku novadā – 4, Aizkraukles
novadā – 7, Jēkabpils pilsētā – 8, Bauskas novadā – 11, Dobeles novadā -13, Jelgavas
pilsētā – 15 cilvēki. Līdz projekta noslēgumam 2023.gadā, Zemgalē paredzēts sniegt
pakalpojumus 328 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, no tiem 242 projekta
ietvaros veikta individuālā izvērtēšana, 86 paredzēts izvērtēt un sastādīt individuālo
izvērtēšanas plānu 2019. gadā.
Projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros sniegtie pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
Pakalpojums
Dienas aprūpes centra pakalpojums
Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
Atbalsta grupas un grupu nodarbības
Aprūpes pakalpojums mājās
Specializētās darbnīcas pakalpojums
Grupu mājas/dzīvokļa pakalpojums
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums
Unikālo personu skaits, kas saņem pakalpojumus
Dati uz 31.12.2018.

Personu skaits
18
17
13
12
7
1
1
63

Piecu reģionālo DI projektu ietvaros sociālos pakalpojumus uzsākuši saņemt
285 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo sabiedrībā. Kopumā Latvijā
sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir uzsākuši saņemt arī 11 cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem, kas ir atstājuši ilgstošās aprūpes iestādi DI projektu laikā.
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu
ģimenēm.
Daudz labāk sokas ar pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kas dzīvo ģimenēs. Jāsaka, ka pakalpojumu sniegšana turpinās, 2018.
gadā uzsākts sniegt pakalpojumu 107 bērniem.
Iepriekš projektā izvērtētas 297 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem
vajadzības. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam Zemgales reģionā 2019.
gadā vēl tiks izvērtēti 34 bērni.
Projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros sniegtie pakalpojumi bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai
audžuģimenēm
Pakalpojums
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam
Aprūpes pakalpojums
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērna
likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei
"Atelpas brīža" pakalpojums
Dienas aprūpes centra pakalpojums
Unikālo personu skaits - bērni, kas
saņēmuši pakalpojumus
Unikālo personu skaits - bērnu
likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes,
kas saņēmušas pakalpojumus
Dati uz 31.12.2018.

Personu
skaits
109
59
58

22
1
154
58

Sasniegtais % no
plānotā skaita
36% no plānotā 300
100% no plānotā 59
Pēc pieprasījuma,
izvērtēto bērnu
pārstāvjiem
50% no plānotā 44
3 % no plānotā 37
46,5% no plānotā 331
Pēc pieprasījuma,
izvērtēto bērnu
pārstāvjiem

Līdz 2018. gada beigām Latvijā reģionālo DI projektu ietvaros kopā
pakalpojumus sākuši saņemt 650 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo
ģimenēs un 193 šo bērnu vecāki vai audžuvecāki.
Projekta vadītāja Dace Strautkalne vērtē sasniegto: “Ņemot vērā, ka
pakalpojumu klāsts šobrīd ir ierobežots, sasniegtos rezultātus vērtējam ļoti pozitīvi.
Pašvaldības aktīvi strādā, lai dotu iespējas cilvēkiem izmantot tos pakalpojumus, kas
šobrīd ir pieejami.”
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