29.12.2015.
Atbalsta grupa vecākiem Gailīšu pagastā

SOS
ģimeņu
atbalsta
projekta
ietvaros
Gailīšu
pagasta pārvaldē darbojas
atbalsta grupa
sievietēm.
Nodarbības vada psiholoģe Ē
.Pulkstene. Pēc nodarbības ir
iespēja
saņemt
arī
individuālu
psihologa
konsultāciju.
Lai atbalsta grupas darbu
kuplinātu
ar
radošām
aktivitātēm, Gailīšu pagasta
sociālās darbinieces I.Ozola,
O. Pavloviča piedāvā radošās
nodarbības.
Novembra
beigās notika pirmā radošā
nodarbība
–
adventes
vainagu darināšana. Vainagi
tika taisīti no dažādiem dabas
materiāliem.
Sākumā
dalībnieces bija samulsušas,
jo nekad agrāk nebija to
darījušas,
nezināja,
kā
iesākt. Taču palīdzot ar
padomu, ieteikumiem, katra
dalībniece pagatavoja sev
tīkamu
vainadziņu
un
priecājās par paveikto. Arī
nākamajā gadā ir plānotas
dažādas radošās nodarbības:
stikla pudeles dekupāža, kreppapīra ziedu gatavošana, šalles tapošana, sveču liešana u.c.
Nodarbību dalībnieces atzina, ka piedaloties nodarbībās ir iespēja sanākt kopā, iegūt jaunu
pieredzi, dalīties savā pieredzē, pilnveidot sevi.
21.decembrī Gailīšu pagasta pārvaldē sadarbībā ar pagasta bibliotekāri I.Pētersoni notika
Ziemassvētku pasākums atbalsta grupas dalībniecēm kopā ar viņu bērniem. Pasākumā
piedalījās Gailīšu pagasta bibliotēkas aktīvistu pulciņš I.Pētersones vadībā, kuri izrādīja divas
ludziņas par Ziemassvētkiem. Atbalsta grupas dalībnieces arī bija sagatavojušas
pārsteigumu visiem – nelielu ludziņu. SOS ģimeņu atbalsta projektā tika sarūpētas
Ziemassvētku paciņās grupas dalībnieču bērniem. Pēc priekšnesumiem sekoja rotaļas un
atrakcijas. Bija liels prieks vērot, kā mammas ar saviem bērniem iesaistās rotaļās. Ar Gailīšu
pagasta pārvaldes vadītāja A. Gurkovska atbalstu tika sarūpēts cienasts pasākuma
dalībniekiem. Gaisotne pasākumā bija jautra un nepiespiesta.
Sociālās darbinieces
Olga Pavloviča un Iveta Ozola

28.12.2015.
Ziemassvētku pasākums bērniem un jauniešiem ar invaliditāti

22.decembrī Bauskas novada Sociālais dienests un biedrība “Ābulis”, kurā apvienojušās
ģimenes, kurās ir personas ar funkcionāliem traucējumiem, rīkoja Ziemassvētku pasākumu
vecākiem ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
Pasākumā piedalījās 22 māmiņas, 30 bērni un jaunieši. Labdarības koncertu sniedza
Mārupes sieviešu vokālais ansamblis “Dzeldes”, kas dziedāja tik izjusti un skaisti, ka svētku
dalībnieki aizrautīgi klausījās un vēlāk izteicās, ka pat pār vaigiem ”skudriņas” skrējušas.
Ceraukstes folkloras ansamblis “Laukam pāri” ieskandināja Ziemassvētkus ar jautrām
rotaļām un spēlēm. Kā jau ierasts Ziemassvētkos, ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar
dāvanām. Lai tās saņemtu, gan lieliem, gan maziem bija jānoskaita dzejolītis. Dzejolīti zīmju
valodā skaitīja arī bērniņš ar dzirdes un runas traucējumiem, viņa teikto “tulkoja” mamma,
kura zīmju valodu apguvusi Latvijas Nedzirdīgo savienības organizētajos un valsts
finansētajos 80 stundu kursos, kas visa gada garumā notika Sociālā dienesta telpās.
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daiga Supe, kas
šādos pasākumos piedalās jau ceturto gadu un palīdz tos arī organizēt, novērojusi, ka šo
gadu laikā ģimenes savā starpā sadraudzējušās, sev draugus un paziņas ieguvuši arī bērni,
kuri šajā vidē viņi jūtas droši un komfortabli. Kaut arī svētku viesi bija cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem, viņi ar interesi un līdzpārdzīvojumu klausījās koncertu un
atsaucīgi piedalījās rotaļās.
D.Supe pateicas ansambļiem “Dzeldes” un “Laukam pāri”, kuri bez atlīdzības sniedza
priekšnesumus, kā arī biedrības “ Ābulis” vadītājai Ingi Ūbelei par kopā aicināšanu.
Pēc katra šāda pasākuma pamazām aug arī biedrības Ābulis” biedru rindas. Arī šajās dienās
vēl divas māmiņas izteikušas vēlēšanos piebiedroties biedrībai.
Pasākums fotogrāfijās aplūkojams ŠEIT.
Telpas pasākumam, kultūras programmu un dāvanas vecākiem nodrošināja Sociālais
dienests, savukārt dāvanas bērniem un svētku galdu sarūpēja biedrība “Ābulis”.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Ina Krūmiņa

Grozījumi likumos, kas skar bērnu intereses
No šī gada 3.decembra spēkā stājās grozījumi Civillikumā, kas skar bērnu, bērna ģimeni un
bērna intereses. Civillikuma 181.pants, kas garantē bērnam tiesības uzturēt personiskas
attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem, papildināts ar formulējumu, ka šīs
tiesības tiek definētas par saskarsmes tiesībām. Savukārt, Civillikuma 182.pantā veikti
papildinājumi par saskarsmes tiesību ierobežošanu, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai no viena
vecāka. Dažādu iemeslu dēļ, visbiežāk - vardarbības, vienam no vecākiem var aizliegt
saskarsmi ar bērnu divatā, bet bērns var tikties ar šo vecāku saskarsmes personas klātbūtnē
un vietā, ko nosaka Bāriņtiesa. Grozījumi Civillikumā definē, ka saskarsmes persona var būt
gan fiziska, gan juridiska persona, kuras klātbūtnē bērns realizē savas saskarsmes tiesības.
No 2016.gada 1.janvāra spēkā stājas arī grozījumi Bāriņtiesu likumā. Grozījumi, kas skars
tieši bērna intereses, attiecas uz gadījumiem, kad Bāriņtiesa pieņem vienpersoniskus
lēmumus par bērna šķiršanu no ģimenes. Turpmāk pirms šādā lēmuma pieņemšanas likums
paredz iespēju Bāriņtiesai primāri izvērtēt iespējas novērst dzīvības un veselības
apdraudējumu bērnam, paliekot ģimenē, izmantojot tādus līdzekļus, kuri mazāk ierobežo
bērna tiesības uzaugt ģimenē, piemēram, pagaidu aizsardzība pret vardarbību, bērna
nodošana citas personas, ar kuru bērnam ir emocionāla saikne, īslaicīgā aprūpē drošos
apstākļos. Tas nozīmē, ka arī no Sociālā dienesta speciālistiem turpmāk tiek sagaidīts
intensīvs darbs ar vecākiem, lai bērns pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties ģimenē un drošā
vidē, vienlaicīgi sniedzot atbalstu personām, kuras īslaicīgi aprūpēs bērnu.
Deinstitucionalizācija, kas ir valsts noteikta alternatīvo aprūpes un ģimeniskā vidē balstītu
pakalpojumu attīstības politika, paredz, ka laikā no 2016. līdz 2023. gadam Zemgales
reģionā vien uz dzīvi sabiedrībā pārcelsies ap 334 bērniem vecumā līdz 17 gadiem, kas šobrīd
atrodas bērnu namos. 19 bērni sešos bērnu namos ievietoti no Bauskas novada. Tāpēc,
lemjot par bērnu ievietošanu bērnu namos, tiks izskatītas jebkuras alternatīvas, lai bērns
tomēr uzaugtu ģimeniskā vidē.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Arta Manuša

21.12.2015.
Atbalsta grupa vecākiem “Drošais pamats”
Bauskas novada Sociālajā dienestā no 8. oktobra līdz 10. decembrim katru ceturtdienu no
plkst.17. līdz 19.00 notika atbalsta grupa vecākiem “Drošais pamats” ar desmit nodarbību
ciklu par vecākiem svarīgām tēmām bērnu audzināšanā:











Par drošu piesaisti bērnam
Būt pieejamam savam bērnam
Par savstarpēju komunikāciju
Par iejūtīgu reaģēšanu, par emocijām
Par bērna pieņemšanu, par dažādiem temperamentu tipiem
Par sadarbību, tiesībām un pienākumiem
Par piederību ģimenei, par atstumtību, diskrimināciju
Par disciplīnu
Par problēmsituāciju risinājumiem

Atbalstu grupas priekšrocības, atšķirībā no konsultācijas ar klientu kabinetā, ir efektīvāks
pielietojamo metožu klāsts (instrumenti). Vecāki piedalās dažādās spēlēs, lomu spēles,
kustībās-atraktivitātēs, diskusijās, prezentācijās, zīmēšanā, relaksācijās, rakstīšanā,
runāšanā, analizēšanā, uzdevumu izpildē.
Uz grupu bija uzaicināti 12 bērnu vecāki, no tiem trīs tēti. Tie bija vecāki, kuri dažādu iemeslu
dēļ atrodas Sociālā dienesta redzeslokā. Ne visiem dalībniekiem pietika spēka tikt līdz galam.
Tomēr bija dalībnieces, kuras izturēja visas desmit nodarbības un noslēgumā septiņas
māmiņas saņēma apliecību par pastāvīgu grupas apmeklējumu un zināšanu pilnveidošanu
bērnu aprūpē un audzināšanā.
Kādai māmiņai grupu starplaikos piedzima piektais bērniņš, viņa apmeklēja nākamo grupas
nodarbību kopā ar visu jaundzimušo. Tik liela interese un grupas piederības nepieciešamība!
Kāda māmiņa, kura vēlajos un tumšajos vakaros uz Bausku brauca no Codes, papildus ar
kājām mērojot četrus kilometrus līdz pieturai, sajūsmā savai sociālajai darbiniecei bija
sacījusi: ”Man tur [grupā] ir noteikti jābūt, jo mani tur gaida un man teica, ka esmu tur
vajadzīga”.
Par ļoti emocionālu jāmin grupas nodarbību, kurā vecāki tika mudināti atcerēties savus
pagātnes dzīves notikumus, dalīties ar bērnībā gūto pieredzi. Mēs, kā grupas vadītājas,
augstu novērtējam katras dalībnieces uzticēšanos, daloties šajos savos tik sirdī “apraktajos”
dzīves periodos un notikumos. Tās ir milzīgas sāpes, kauna izjūta, dusmas, riebums,
nosodījums par bērnībā piedzīvoto savās ģimenēs: izvarošanas, ņirgāšanās, vardarbība,
pazemojumi, nerūpēšanās no savu vecāku un radinieku puses.
Dzirdot to visu, mums, kā speciālistiem, rodas jautājums, vai vecāks, kuram ir bijusi tāda
dzīves pieredze, ir spējīgs tik īsā laikā mainīt savu domāšanu, rīcību, attieksmi, uzvedību
attiecībā pret saviem bērniem un citiem cilvēkiem, kā to bieži nosaka likuma normas? Katrs
sociālais gadījums ir individuāls, mēs nevaram to ielikt kādā konkrētā rāmī, katram ir
vajadzīga sava pieeja un laika intervāls. Tiesāšana, nosodījums, ultimāti šādiem traumētiem,
ievainotiem, ”izkropļotiem” vecākiem nepalīdz. Tikai ar izpratni, atbalstu, pozitīvismu,
līdzjūtību var sadarbībā cerēt uz uzlabojumiem konkrētā ģimenē.
Noslēdzot šīs pārdomas, gribam sacīt: “Mēs nevarēsim palīdzēt visiem, bet katrs var palīdzēt
kādam.” Tāpēc, strādājot šo tik reizēm grūto, nesaprasto sociālo darbu, mēs turpinām ticēt,
cerēt un mīlēt, lai izmaiņas aizsniegtu vēl vairāk ģimeņu!
Sociālās
darbinieces
darbā
Inguna Sevastjanova un Aleta Ozoliņa

ar

ģimenēm

ar

bērniem

18.12.2015.
Atbalsts 1. grupas invalīdiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem
Latvenergo informē, ka saviem klientiem no noteiktām mērķgrupām no 2016. gada 1.
janvāra tiek piešķirts atbalsts norēķiniem par elektrību. To varēs saņemt cilvēki ar 1.grupas
invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem. Līdz šim šāds atbalsts bija trūcīgām un
maznodrošinātām personām. Visi šie cilvēki par pirmajām 100 mēnesī izlietotajām
kilovatstundām maksās mazāk.
Atšķirībā
no
trūcīgām
un
maznodrošinātām
personām,
kuru
datus Latvenergo iegūst automātiski no Sociālās palīdzības administrēšanas programmas
SOPA, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam
jāpiesakās, aizpildot pieteikumu. Pieteikties atbalstam var no 2016. gada 1. janvāra
portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem. 1.
grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi papildu dokumenti.
Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas
apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu invalīdu).
Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tādēļ īsā laikā pēc pieteikšanās klients saņems
informāciju, vai atbalsts ir piešķirts.
Atbilstoši likumam, dažādi atbalsta veidi nesummējas. Tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1.
grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī. Atbalsts tiek piešķirts no
tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām.
Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju par norēķinu kārtību savā
e-pastā vai pa pastu.
Tā kā Bauskas novada iedzīvotājiem tuvākie Latvenergo klientu apkalpošanas centri atrodas
Jelgavā un Rīgā, aicinām atbalstam pieteikties elektroniski. Jums to palīdzēs izdarīt sociālie
darbinieki jūsu dzīvesvietā.
Ina Krūmiņa
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju
Sociālā dienesta speciālisti izstrādājuši
izskatīšanai komiteju un domes sēdē.

iestādes attīstības stratēģiju un iesnieguši

Stratēģijā tiek sniegta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības situācijas analīze Bauskas
novadā laikā no 2012. līdz 2014.gada beigām. Situācijas analīzes struktūra veidota atbilstoši
Valsts kancelejas 2012.gadā veiktajam pētījumam „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante)
novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas
jomā”, nodefinētas problēmas nozarē un izvirzīti divi stratēģiskie mērķi: 1) uzlabot esošo
sociālo pakalpojumu kvalitāti, Sociālā dienesta darbības plānošanu, administrēšanu un
kontroli; 2) veidot kvalitatīvus alternatīvos sociālos pakalpojumus Bauskas novada
iedzīvotājiem, veicinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Būtiskākie uzdevumi mērķu sasniegšanai paredz paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā
iesaistīto darbinieku kapacitāti, darba kvalitāti un efektivitāti, uzlabot Sociālajā dienestā
vadības kvalitātes principus. Lai to sasniegtu, Sociālajā dienestā tiks izveidotas četras
nodaļas darbā ar klientiem, dodot iespēju specializēties sociālajiem darbiniekiem un veidot
horizontālo karjeru, kā arī nodalot sociālo palīdzību no sociālā darba. Tiks izstrādāta sociālā
darba kvalitātes novērtēšanas sistēma. Iespējamie ieguvumi – racionāla cilvēkresursu
izmantošana profesionāla sociālā darba attīstīšanai, individuāla un savlaicīga iesaistīšanās
klientu problēmu risināšanā.
Pārējie stratēģisko mērķu uzdevumi saistīti ar jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanu:
alternatīvie aprūpes pakalpojumi – maksas aprūpe mājās, grupu dzīvokļi veciem ļaudīm,
grupu dzīvokļi deinstitucionalizācijas (DI) klientiem, atelpas brīža pakalpojumi, sociālo
prasmju mācīšana dažādām mērķgrupām, atbalsta grupu darba attīstīšana, ģimenes
asistenta pakalpojuma paplašināšana, sociālā darba pakalpojuma pilnveidošana, izmantojot
inovatīvas metodes.
Lai realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus Sociālā dienesta rīcībā būs nepieciešams savs
autotransports, mērķgrupas vajadzībām atbilstošs autotransports mobilajai aprūpes
vienībai, datortehnikas nodrošinājums katram sociālajam darbiniekam, kā arī likumā
noteiktais sociālo darbinieku skaits, aprūpētāji, ģimeņu asistenti, nodaļu vadītāji,
atalgojums. Iespējamais finansējums plānots gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistot
projektu līdzekļus.
Stratēģiju izskatīja un atbalstīja Sociālo un veselības lietu komiteja, to plānots izskatīt domes
sēdē 22.decembrī.

Deinstitucionalizācija
Labklājības ministrija ir izvērtējusi citu valstu pieredzi sociālo pakalpojumu attīstīšanā un
secinājusi, ka liela apjoma finansiālie ieguldījumi sniedz daudz labāku rezultātu un uzlabo
klienta dzīves kvalitāti, ja klients nedzīvo valsts sociālās aprūpes centros, bet saņem
sabiedrībā balstītus pakalpojumus dzīvesvietā.
Šajā nolūkā valstī ir uzsāktas
deinstitucionalizācijas (saīsinājumā DI) aktivitātes. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik
uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks
nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Šim nolūkam Zemgales reģionā plānots izlietot
5 709 424 EUR.
Mērķa grupas, uz kurām attieksies šis process, ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros vai potenciāli var tur nonākt,
bērnu sociālās aprūpes centros esošie bērni līdz 18 gadu vecumam, bērni ar funkcionāliem
traucējumiem ģimenēs un viņu ģimenes, potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes.
Zemgales reģiona pašvaldībās plānots integrēt ap 251 pieaugušo personu ar garīga rakstura
traucējumiem, 334 bērnus no bērnu namiem un sniegt atbalsta pakalpojumus 375 bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem. Pagaidām nav zināms, tieši cik personām būs jānodrošina
sociālie pakalpojumi Bauskas novadā. Taču Bauskas novada pašvaldība ir Zemgales
plānošanas reģiona sadarbības partneris projektā “Atver sirdi Zemgalē”, kas paredz vairākas
aktivitātes DI procesa realizēšanai. Projekta realizācija sākas 2016.gada janvārī.
Plānotais rezultāts – līdz 2020. gadam valstī tiks slēgtas trīs valsts sociālo aprūpes centru
filiāles, sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā saņems 2100 pieaugušas personas ar
garīga rakstura traucējumiem, bērnu skaits bērnu namos samazināsies no 1799 līdz 720 un
3400 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes saņems atbalsta pakalpojumus.

