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Sociāla pakalpojuma attīstīšanas 
process Rīgā: 
atbalsta personas pakalpojuma 
ģimenēm ar bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
piemērs



Pierādījumos balstīts sociālais darbs

Sociālā darbinieka 
pieredze 

Sociālā darba 
pētījumi

Sociālā darba 
teorijas



Pētījumi sociālā darba praksē

• Sociālā darba prakses pētījuma galvenais mērķis ir vai nu 
veikt mērķa grupas vajadzību izpēti, vai arī izvērtēt esoša 
pakalpojuma efektivitāti.

• Sociālā darba prakses novērtēšanas galvenais mērķis ir 
izvērtēt intervences radīto ietekmi uz klienta sistēmu.



Vai vajadzētu pētīt

vai barankai ir caurums?



Pastāv zināmi zināmie, tās ir lietas, par kurām mēs 
zinām, ka mēs zinām. 

Mēs arī zinām, ka ir zināmi nezināmie, citiem 
vārdiem - mēs zinām, ka ir dažas lietas, ko mēs 
nezinām. 

Bet ir arī nezināmi nezināmie: lietas, par kurām 
mēs nezinām, ka nezinām.

(D. Rumsfelds)



Situācija Rīgā 2019. gadā

• Rīgā dzīvoja 2 455 bērni ar invaliditāti

• RSD redzeslokā bija 1 245 bērni ar funkcionāliem traucējumiem

• Sociālā darba pakalpojumus nodrošināja 11 RSD sociālie darbinieki, 
kuri specializējušies darbā ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 
funkcionāliem traucējumiem

• 299 personas saņēmušas sociālos pakalpojumus ģimenēm ar/un 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem



Pētījuma pieņēmumi un mērķis

Pieņēmums

Rīgas pašvaldības ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionālajiem
traucējumiem, nav pieejams aprūpes pakalpojums, kurš atbilstu bērnu
un viņu ģimeņu vajadzībām.

Mērķis

1. Noskaidrot bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimeņu
sociālās vajadzības.

2. Izstrādāt sociālā pakalpojuma konceptu, atbilstošu bērnu un viņu
ģimeņu vajadzībām.



Pakalpojuma izveides un attīstīšanas process

1. Pētījums - vajadzību izpēte

2. Jaunā pakalpojuma apraksta koncepta daļas izstrāde

3. Potenciālo pakalpojuma sniedzēju iepazīstināšana ar jaunā 
pakalpojuma konceptu

4. Jaunā pakalpojuma satura un procesa dizainēšana kopā ar 
potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem un bērnu ar FT vecākiem

5. Pakalpojuma īstenošana (pilotprojekts)

6. Pakalpojuma starpizvērtējums (pēc 6 mēnešiem)

7. Pakalpojuma gala izvērtējums (pēc 12 mēnešiem)



Pētījuma process

Kvalitatīvais pētījums:
• Daļēji strukturētas ekspertu intervijas

• Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons
• Nodibinājums “Caritas Latvija”
• Bērnu paliatīvās aprūpes dienests
• Biedrība “Rīgas pilsētas Rūpju bērns”
• Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”
• Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”

• Daļēji strukturētas intervijas ar vecākiem, kuri saņem «Apeirons» un Ziedot.lv 
piedāvāto atbalstu «Mīļā auklīte» bērniem ar smagu invaliditāti

Kvantitatīvais pētījums:
Ģimeņu, kurās aug bērni ar funkcionālajiem traucējumiem anketēšana /e-
aptauja/ (kopā ar Bērnu Īpašās Aprūpes un Attīstības fondu)

Anketēšanā piedalījās 26 NVO.

Kopā 355 respondenti, Rīgā – 139.



Vecāku ekspektācijas attiecībā uz atbalsta personu

Sagrupējot minētos atbalsta veidus, 
iegūstam trīs nozīmīgākās atbalsta jomas:

1. Prasmju attīstīšana
2. Sociālā aprūpe
3. Medicīniskā aprūpe.



Secinājumi

• Bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama diennakts uzraudzība un 
aprūpe, kas ģimenei rada augstu emocionālo un fizisko risku būt pakļautiem 
pārmērīgam psiholoģiskai spriedzei, motivācijas zudumam un depresijas riskam.

• Saņemot regulāru atbalsta pakalpojumu, mazinās vecāku emocionālā spriedze un 
uzlabojas fiziskā labsajūta, stiprinās vecāku, brāļu un māsu savstarpējās attiecības, kā arī 
kopumā tiek paaugstināta ģimenes kapacitāte. Nesaņemot atbalsta pakalpojumu,
ģimenes pakļautas iziršanas riskam pārlieku lielās emocionālās spriedzes dēļ.

• Ņemot vērā, ka ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem sistemātiski 
saskaras ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, nozīmīgi sniegt psiholoģisku atbalstu
tiem brāļiem un māsām, kuri dzīvo kopā ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

• Vecāki, iespēju robežās, izvēlētos jebkuru atbalsta formu (DAC, aukle, aprūpe mājās), lai 
varētu atgriezties/ iesaistīties darba tirgū.



Pakalpojuma koncepts

Mērķa grupas

Ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ar VDEĀVK 
noteiktu invaliditāti vai atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem 

Mērķis

Ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, radīti 
ģimenes sociālai funkcionēšanai labvēlīgi apstākļi.



Pakalpojuma specifiskie mērķi

• Mazināt/novērst fiziskā un garīgā izsīkuma stāvokli vecākiem, īpaši, ja bērnu 
audzina viens vecāks.

• Nodrošināt nepārtrauktu, sistemātisku un pilnvērtīgu bērna 
ar funkcionāliem traucējumiem aprūpi, izglītību, rehabilitāciju un 
socializāciju.

• Harmonizēt, līdzsvarot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

• Stiprināt ģimenes finansiālo kapacitāti, vecākiem iesaistoties darba tirgū.



Mērķa grupas vajadzības

Apmeklē izglītības iestādi Neapmeklē izglītības iestādi

Bērns ar īpašām 

vajadzībām

- Nokļūšana līdz izglītības iestādei un mājās

- Drošība

- Sadzīves prasmju apguve

- Fizioloģiskās vajadzības

- Drošība

- Sadzīves prasmju apguve

- Socializēšanās

Vecāki (iesk. AAA) - Informācija ar bērna labklājību saistītiem 

jautājumiem

- Psihoemocionāls atbalsts

- Fizisks atbalsts

- Laiks citiem ģimenes locekļiem

- Palīdzība krīzes situācijās

- Informācija ar bērna labklājību saistītiem 

jautājumiem

- Psihoemocionāls atbalsts

- Fizisks atbalsts

- Laiks personīgajām vajadzībām un atpūtai

- Laiks citiem ģimenes locekļiem

- Palīdzība krīzes situācijās

- Darbs

- Profesionālās prasmes un zināšanas

- Socializēšanās

Brāļi un māsas - Psihoemocionāls atbalsts

- Nedalīta vecāku uzmanība

- Psihoemocionāls atbalsts

- Nedalīta vecāku uzmanība



Vajadzību izvērsums

• Fizioloģiskās vajadzības – higiēniskā aprūpe, uzturs, miegs, atpūta, kustības,

elpošana, izvade, komforts u.c.

• Sadzīves prasmju apguve – podiņa lietošana, karotes lietošana, roku mazgāšana,

sviestmaizes pagatavošana u.c.

• Drošība – pārvietojoties uz/no izglītības iestādes, apmeklējot ārstus un

rehabilitāciju, pēc skolas sagaidot pārnākam vecākus, pieskatot bērnu vecāku

prombūtnes laikā u.c.

• Socializēšanās:

• Bērniem – pastaigas, sarunas, kultūras pasākumu apmeklēšana u.c.,

• Vecākiem – darbs, tikšanās ar draugiem, kultūras pasākumu apmeklēšana, iepirkšanās u.c.



Valsts asistents, izglītības asistents, aprūpe mājās un nenosegtās vajadzības 

• Aprūpe mājās

• līdz 18 gadiem

• bērni ar invaliditāti

• līdz 35h nedēļā (no 8:00 -
22:00)

• ienākumu vērtēšana

• bērnam ikdienas prasmju, 

zināšanu apguve

• bērna socializēšanās

• bērna pavadīšana pie speciālistiem

• informācija - atbalsta saņemšanai

• individualizēta pieeja (pirms 5 g.v.; diennakts) u.c.

• psihoemocionāls atbalsts vecākiem un brāļiem/māsām

• Asistents izglītībā

• no 5 - 18 gadiem

• ar invaliditāti un VDEĀK 
atzinumu

• līdz 40 h nedēļā

• Valsts asistents

• no 5-18 gadi

• ar invaliditāti un VDEĀK 
atzinumu

• līdz 40h nedēļā

atbalsts 
pārvietoties uz/no 

institūcijas

atbalsts pārvietoties 
iestādē, mācību 

procesā,  pašaprūpē

bērna barošana, higiēna, 

ģērbšana, medikamentu 
lietošana

nenoklātā 

joma



Pakalpojuma grozs līdz 40 h nedēļā

Vecākiem:

• Brīvais laiks un personiskās vajadzības - fiziska atpūta (līdz 6h), socializēšanās iespējas un 
funkcionēšana sabiedrībā (līdz 12h), dalība citu ģimenē esošo bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz 
12h);

• Nodarbinātība un profesionālā izaugsme - nodarbinātības vajadzības un iespēju apzināšana (līdz 
4h), nodarbinātību veicinošo aktivitāšu īstenošana - (līdz 4h)

Bērnam:

• Bērna aprūpe un drošība - bērna fizioloģisko vajadzību nodrošināšana un uzraudzība (līdz 
16h), pašaprūpes prasmju uzturēšana/attīstība (līdz 7h); sociālo prasmju attīstīšana (līdz 10h);

• Bērna iekļaušana sabiedrībā - bērna pavadīšana uz/no institūcijas un atbalsts tajā (līdz 20h), 
saturīga brīvā laika pavadīšana (līdz14h)

Ģimenei:

• Ģimenes (brāļi/māsas) attiecību harmonizācija - saiknes veidošana un uzturēšana (līdz 14h), 
informatīvi, izglītojošu un terapeitisku atbalsta pasākumu apmeklēšana (līdz 4h); pašpalīdzības un 
atbalsta grupas (līdz 4h)



Pakalpojuma izvērtējuma mērķis

1. Izvērtēt pakalpojuma īstenošanas procesu
1. Pakalpojuma piešķiršana
2. Pakalpojuma administrēšana
3. Pakalpojuma saturs
4. Atbalsta personas vērtējums (prasmes, zināšanas, apmācība utt.)

2. Izvērtēt pakalpojuma ietekmi uz ģimeņu ar bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem funkcionalitāti.

3. Noskaidrot nepieciešamās izmaiņas pakalpojuma saturā vai procesā.



Izvērtējuma process

Starpizvērtējums (pēc 6 mēnešiem)

• Daļēji strukturētas intervijas ar pakalpojuma saņēmējiem

Gala izvērtējums (pēc 12 mēnešiem)
• Daļēji strukturētas intervijas ar pakalpojuma sniedzējiem;

• Nodibinājums «Caritas latvija»
• Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Care Lat”
• Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
• Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
• Biedrība “Nepaliec viens”

• Daļēji strukturētas intervijas ar RSD sociālajiem darbiniekiem;
• Atbalsta personu elektroniskā anketēšana;
• Pakalpojuma saņēmēju/vecāku elektroniskā anketēšana.



Starpizvērtējuma rezultāti

Būtiskākās izmaiņas ģimenēs, saņemot atbalsta pakalpojumu

Drošība 

Darbs 

Laiks

Miers

Nauda



Nozīmīgākās izmaiņas ģimenē, kuras radījis AP pakalpojums



Vecāku nodarbinātība

• 5 vecāki no 14, kuri strādāja
pirms AP, pēdējā gada laikā ir 
mainījuši darbu uz labāku 
darba vietu vai amatu.

• 2 vecāki no 4, kuri nestrādāja
pirms AP, ir uzsākuši jaunas 
darba attiecības.



Atbalsta personu refleksija

Lielākais gandarījums pēdējā gada laikā, sniedzot pakalpojumu:

• Bērna izaugsme, bērns ir iemācījies daudz ko jaunu un bijis daudzās 
vietās kopā ar mani, jo vecāki maz kur viņu veda.

• Redzu bērna progresu - ēšanas prasmes, kāpšana pa kāpnēm, zilbju 
veidošana, disciplīnas ievērošana, un tas iepriecina.

• Kopā ar ABA terapeiti iemācījām teikt, mamma. Kādas emocijas no 
mammas puses...



Vai vajadzētu pētīt

vai barankai ir caurums?



Tas nevar pastāvēt,
kas nevar apliecināties

Imants Ziedonis

Paldies par uzmanību!
juris.osis@riga.lv

mailto:juris.osis@riga.lv

