
INOVĀCIJAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Attālinātā dažādu veselībai
būtisku parametru
uzraudzība

➢ Medicinisko telemetrijas datu
uzraudzības institūcija, kura
problēmu gadījumā nosūta
nepieciešamo speciālistu

➢ Veci cilvēki, kuru veselībai būtiskus
parametrus attālināti var kontrolēt
speciālisti un tāpēc viņiem nav jāpamet
sava ierastā vide

➢ Tehnoloģijā balstītas nodaļas
izveide kādā no institūcijām

➢ Operatoru dienesta izveide,
aplikācijas izveide, kas nodrošina
veselības speciālistu uzraudzību

➢ Sociālo pakalpojumu piem kā
dzīvības pogas

Produkta inovācija ➢ ➢ ➢

Procesa inovācija -dzīves
kvalitātes uzlabošana

➢ Zīmols “Zīle” Apes novads no
džinsu auduma radīti jauni
apgērbi darba integrācijas
uzņemums

➢ Sadarbība starp pašvaldību un
NVO sektoru tiek uzskatīta kā
neatņemama dzīves
sastāvdaļa

➢ Dažādi semināri diskusijas
dažādu problēmu risināšanā

➢ Mans Dārzs manai veselībai

➢ Mazpilsētā trūkst darba ir speciālisti ar
prasmēm, bet nav iespēju sevi realizēt

➢ Darbs ar NVO nav sistematizēts nav
plānveida sadarbība, jāapzin ko
pašvaldība

➢ Telpu trūkums NVO pensionāru
biedrībai

➢ Ar mentora palīdzību un
uzņēmējdarbības atbalsta
pseciālista palīdzītika

➢ Sadarbības veicināšana
pašvaldība piedalās ar
līdzfinansējumu

➢ Līdzdarbība sadarbības
veicināšana starp NVO un
pašvaldību(diskusiju klubi,
diskusiju pēcpusdienas starp
dažādām mērķa
grupām,pensionāri, invalīdi
sociālie uzņēmēji, uzņēmēji)

➢ sociālais uzņemums kā
ekonomikas jomas dalībnieks

Marketinga inovācija ➢ Sociālā sporta aģentūra
fiziskās aktivitātes redzes
invalīdiem

➢ ➢ sporta nodarbības sadarbībā
ar sporta skolām un brīvā laikā
pavadīšanas iespējas

➢ jāveido informatīvo

Organizatoriskā inovācija ➢ ➢ sarežgīts birokrātiskais slogs, lai ➢ Līderības prasmju apguve



saņemtu sociālos pakalpojumus
Dienas centra pakalpojumiem

➢ nav Dienas centra pensionāriem un
veciem ļaudīm

➢ MK NOTEIKUMI plāno izslēgt bērnu
invalīdu vecākus no bērnu aprūpētāju
loka

➢ jāmaina siaistošie noteikumi
➢ MK noteikumi izmaiņu

iesniegšana ministru kabinetā
par atviegjumiem saņemt

➢ Princips nauda seko klientam
➢ Dienas centru pensionāriem un

bezdarbniekiem vadošo lomu
pensionāru biedrība Sudrabs

➢ Brīvprātīgā darba attīstība
➢ Pašvaldības atbalsts ar telpām,

telpu īri komunālo maksājumu
segšana no pašvaldību budžeta


