
SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTĀS ĢIMENES AR BĒRNIEM
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Līdzsvarota pakalpojumu
pieejamība, daudzveidība
un nodrošinājums (pilsētā
un pagastos)

➢ “Transports pēc pieprasījuma”
(noslēdzies pilotprojekts, bija
pieejams gan tikai atsevišķās
vietās)

➢ Apgrūtināta nokļūšana gan uz
pakalpojumu saņemšanu, gan uz
konsultācijām

➢ Apgrūtinoša pakalpojumu saņemšana
guļošajiem klientiem, jo nav tiem
pielāgotas transportēšanas iespēja

➢ Pakalpojums ir pieejams, bet ir
grūtības to saņemt, jo vecākiem nav
kur atstāt bērnus

➢ Mobilās brigādes, kas darbotos
konkrētās dienās konkrētos
pagastos

➢ Auklīšu pakalpojums
(privātdārziņš)

➢ “Transports pēc pieprasījuma”
attīstība visos pagastos

➢ Nepieciešams pielāgots
transports guļošo klientu
pārvadāšanai

Brīvā laika pavadīšanas
iespējas (bērniem,
jauniešiem, likumiskajiem
pārstāvjiem)

➢ ➢ Transporta trūkuma dēļ apgrūtinātas
iespējas piedalīties dažādās
ārpusskolas aktivitātēs, pulciņos

➢ Nav brīvi pieejamas pulcēšanās vietas
jauniešiem

➢ Jaunieši - likumpārkāpēji, jo neatrod
iespējas kā saturīgi pavadīt brīvo laiku

➢ “Transports pēc pieprasījuma”
attīstība visos pagastos

➢Nepieciešama vieta, kur pulcēties
jauniešiem

➢Brīvprātīgā darba attīstība ar
jauniešiem

➢Nepieciešams preventīvais darbs
ar jauniešiem - likumpārkāpējiem/
iespējamajiem likumpārkāpējiem

Vienlīdzīgas iespējas
mazaizsargātām ģimenēm,
to iekļaušanās sabiedrībā

➢ Iespējas piedalīties projektā
“Dzīvo vesels Alūksnes
novadā!”

➢ Tehnoloģiju trūkums kvalitatīvam
mācību procesam, kā arī citu
pakalpojumu (nodarbību) saņemšanai

➢ Ārpusskolas aktivitāšu
paplašināšana, attīstīšana

➢ Ģimeņu atpūtas dienu,
pasākumu, nometņu
organizēšana

➢ Atlaižu sistēmas izveide, pabalsti
dzīves apstākļu uzlabošanai,
piem. atbalsts interneta
pieslēgumam (piezīme- tādā
gadījumā būs sarežģīti
izkontrolēt, ka tas tiešām tiek



izmantots mācību procesam vai
attīstošām nodarbībām)

➢ Nepieciešama intensīvāka klientu
uzrunāšana piedalīties dažādās
nodarbībās, atbalsta grupās

➢ Veikt intervijas par
interesējošajiem pakalpojumiem

Atbalsta mehānismi
sociālajā jomā
strādājošajiem

➢ No Labklājības ministrijas
puses organizētas vienotas
apmācības sociālajiem
darbiniekiem, kas strādā ar
ģimenēm ar bērniem

➢ Supervīzijas
➢ Bērnu tiesību aizsardzības

apmācības
➢ Ikgadējas profesionālās

apmācības atbilstoši
darbiniekiem nepieciešamajai
informācijai

➢ Speciālistu trūkums sociālajā nozarē
➢ Apgrūtināta jauniešu piesaiste darbam

sociālajā jomā
➢ Supervīzijas tikai sociālajiem

darbiniekiem

➢ Nepieciešamas speciālistu
apmācības darbam ar konkrētu
mērķa grupu (piem., jauniešiem)

➢ Turpināt supervīzijas ne tikai
sociālajiem darbiniekiem, bet
visiem sociālajā jomā
strādājošajiem

Sociālā uzņēmējdarbība kā
iespēja personām atrisināt
viņiem svarīgas sociālās
problēmas

➢ ➢ Klientiem psiholoģiski vieglāk strādāt
ar pakalpojuma sniedzēju “no malas”
nevis ar novadā zināmiem
speciālistiem

➢ Uzņēmēju un biedrību piesaistes
atbalsta programmas

➢ Esošo sociālo uzņēmumu
reklamēšana, labo prakšu
pieredzes stāsti

Ģimenes asistenu, mentoru
u.c. speciālistu
nodrošinājums

➢ Ģimenes asistentu
pakalpojums (projekta ietvaros
līdz 31.12.2023.)

➢ Psihologu trūkums
➢ Psihiatra un narkologa trūkums, kas

negatīvi ietekmē pakalpojumu
saņemšanas iespējas (nav, kas
izsniedz izziņas)

➢ Nepieciešams sociālais darbinieks
darbam ar pieaugušajiem

➢ Nav anonīmo alkoholiķu grupas, kas
novadā būtu nepieciešama

➢ Patstāvīgs ģimenes asistentu
pakalpojums pašvaldībā

➢ Piesaistīt speciālistu - sociālo
darbinieku- darbam ar
pieaugušajiem

➢ Anonīmo alkoholiķu grupas
izveide, kuru var vadīt cilvēks
bez atbilstošas izglītības



Starpinstitucionālo un
starpnozaru sadarbība
pakalpojumu īstenošanā

➢ ➢ Pārvaldei nereti jāpārzina visas jomas,
lai klientam varētu sniegt atbilstošu
pakalpojumu

➢ Jābūt atrunātiem katras iestādes
konkrētiem uzdevumiem un
kompetencēm


