Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšana projekta "Kurzeme
visiem" ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenēm. Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes
reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību
izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā tiek noteikti un
rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos un atbalsta plānā
iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas pašvaldībā. Šobrīd viena
pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Kurzemē sākusi saņemt
dienas aprūpes centra pakalpojumu. Papildus tam, lai novērstu bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem nonākšanu ilgstošas aprūpes institūcijā, pašvaldībā var saņemt arī citus
pakalpojumus, piemēram aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti un “atelpas
brīža” pakalpojumu bērna ģimenei. Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērna līdz 4 g.v.
ikdienas aprūpei un uzraudzībai, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to
nevar nodrošināt paši. Savukārt “atelpas brīža” pakalpojumu ģimene var saņemt, lai
nodrošinātu īslaicīgu (līdz 30 diennaktīm gadā) bērna līdz 18 gadu vecumam aprūpi un

uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja. Līdz šim vislielākā interese ir par “atelpas
brīža” pakalpojuma saņemšanu, par kuru Kurzemes pašvaldībās saņemti 7
pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, par kuru ir 4
pieprasījumi. Pakalpojumu sniegšana uzsākta Liepājas un Ventspils pilsētu, Grobiņas,
Talsu, Mērsraga un Ventspils novadu pašvaldībās. Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros
personām ar GRT ir iespēja saņemt arī citus sabiedrībā balstītos sociālos
pakalpojumus: grupu dzīvokļus, specializētas darbnīcas, aprūpi mājās, atbalsta grupas
un grupu nodarbības, kā arī speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, tai skaitā
sociālā mentora pakalpojumu pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Savukārt bērni ar
invaliditāti un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā iekļautos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā. Par projekta apmaksātajiem
pakalpojumiem un to pieejamību jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā.
Kurzemes plānošanas reģions prognozē, ka līdz ar visu atbalsta plānu izstrādi, augs arī
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieprasījums un to saņemšana. Projekta
“Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas
Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos
Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo
pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālus
pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo
personu skaitu. Lai saņemtu papildu informāciju, interesenti aicināti sazināties ar
projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743,
inga.kalnina@kurzemesregions.lv Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, projekta
"Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

