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Atbalsta grupas no vardarbības cietušām 
personām Centrā MARTA

- Centrs MARTA vairāku gadu garumā uz brīvprātības pamata vai projektu ietvaros nodrošināja 

atbalsta grupas. Tās bija neregulāras un atkarīgas no finansiālām iespējām.

- Atbalsta grupas vadītāji dažādos laika posmos bija sociālie darbinieki, psihologi, psihoterapeiti –

katram speciālistam sava pieeja un stiprās puses

- 2021.gadā RD Labklājības departaments veica pētījumu par sieviešu, kuras cietušas no vardarbības, 

problemātiku. Pētījumā piedalījās jomas profesionāļi un sociālo pakalpojumu sniedzēji, piem. krīzes 

centri. Lai nodrošinātu atbalsta pieejamību, viens no priekšlikumiem bija nodrošināt atbalsta grupas

- 2021.gadā tika piešķirts Rīgas domes finansējums un novadītas 2 atbalsta grupas (Centrā MARTA un 

Krīžu un konsultāciju centrā «Skalbes»)



Centra MARTA 
atbalsta grupas 

klients

SIEVIETES 

DAŽĀDĀS AIZIEŠANAS STADIJĀS, 

AR VARMĀKU IR KOPĪGI BĒRNI

CIETUŠAS NO VARDARBĪBAS 

VECUMĀ NO 24-50

Līdz 10 dalībniecēm grupā



Kā tika organizēts atbalsta grupu darbs?

Online – Zoom

Atbalsta grupu vadīja sociālais darbinieks un psihologs. 

Vienas nodarbības ilgums bija 2,5 stundas, 

kopumā 12 nodarbības, pa dienu

Atbalsta sniegšana orientēta uz dalībnieču 
gaidām atbilstoši aktuālajai situācijai.



Apskatītās tēmas Atbalsta grupā:

Vardarbības 
veidi, cēloņi un 

sekas

Vardarbības apļa 
fenomens

Līdzatkarības
problēmas

Savu vajadzību 
apzināšanās un 

vienlīdzīgu 
attiecību pazīmes

Drošības plāns



Atbalsta grupu priekšrocības:

Slēgta grupa-
dod drošības un 

piederības 
sajūtu

Grupā pieņemtie 
noteikumi palīdz 

apzināties un 
mācīties robežas

Dalīšanās 
pieredzē ir 

vērtīga

Atbalstošais un 
izglītojošais 

moments

Veicina grupas 
dalībnieku 
izaugsmi

Vērtība- «Grupa 
kā resurss man 
un es kā resurss 

grupai»

Salīdzinoši nav 
ļoti dārgs 

pakalpojums



Kādos gadījumos rekomendēt atbalsta 
grupas?

Klientēm, kuras 
pabeigušas sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojuma kursu un 
pakalpojuma apjoms 
nav bijis pietiekams

Klientēm, kurām nav vai 
vāja atbalsta sistēma

Klientēm ar personīgo 
robežu problēmām un 

zemu pārliecību par sevi

Ar izteikta bezspēcības 
sajūtu

Klientēm, kuras spēj 
iekļauties grupā

Kam noderēs dalīšanās 
pieredzē, uzdevumi 

sevis izzināšanā, 
teorētiskās zināšanas 
par vardarbības apli



Rezultāti: 

Izpratne par 
vardarbības 

fenomenu un 
likumsakarībām

Citu pieredze ir 
vērtīga pieredze-

brīdina kā 
vardarbība attīstīties 

Grupa palīdz ieskicēt 
ar vardarbību 

saistītās problēmas

Palīdz saskatīt 
cerību- «citas var, 
man arī sanāks»

Skaidrāka izpratne 
par varmākas 

uzvedību

Palīdz atpazīt 
līdzatkarību un iziet 

no upura lomas

Citu dalībnieču 
atbalsts 

Atziņa, ka varmāka 
nemainās

«Es neesmu viena» Cerība un ticība sev



Ieteikumi no 
dalībniecēm

Kādas tēmas Jūs vēlētos pārrunāt Atbalsta grupas 
pakalpojumā?

Varmācības attiecības

Līdzatkarība un tās veidošanās

Visu jau daudz maz aptvērām, bet galvenais, kā 
neiekrist atpakaļ vardarbīgās attiecībās

savu robežu nospraušana un ievērošana, arī citu 
robežu ievērošana

darbs ar sevi



Grupa nākotnē

Stabils 
finansējums

Sadarbībā ar 
Rīgas Sociālo 

dienestu

Aptuvenais 
grupas 
grafiks

Terapeitiskās 
grupas (12 

mēnešu 
garumā, reizi 

mēnesī)?



Liene Celmiņa
sociālā darbiniece 
darbā ar vardarbībā 
cietušām pilngadīgām 
personām
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67378539,  25750526

Paldies!
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