Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā
“Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus

2018. gadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT), 154 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 47 bērnu
vecāki.

Tas ir ievērojams pieaugums, jo 2017.gadā 5 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros
sociālie pakalpojumi tika sniegti 1 personai ar GRT, 28 bērniem ar FT un 1 bērna
vecākiem vai audžuvecākiem.
“2018. gadā, pateicoties “Kurzeme visiem” vadības komandas ciešai sadarbībai ar
pašvaldībām, mums izdevās panākt, ka par projektā pieejamajiem sociālajiem

pakalpojumiem Kurzemē ir informēti un tos saņem arvien vairāk personas ar GRT,
bērni ar FT un viņu vecāki. Arī šogad turpinām darbu, lai sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl
pieejamāki,” stāsta projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa.
Projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana
Kurzemē 2018.gadā uzsākta 9 pašvaldībās un šobrīd tos saņem 14 Kurzemes
pašvaldību iedzīvotāji – Aizputes, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Pāvilostas,
Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un
Ventspils pilsētās.
Projekta apmaksātie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētām personām ar GRT,
kurām izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Kopumā no 326 izvērtētajām personām ar
GRT 107 dzīvoja valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) un 219 dzīvoja pašvaldībā, no
tām iespēju saņemt pakalpojumus projekta ietvaros līdz šim izmantojušas 50 personas.
Pilngadīgas personas ar GRT pērn projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visbiežāk
apmeklējušas grupu nodarbības un saņēmušas speciālistu konsultācijas pie psihologa,
sociālā darbinieka un/vai ergoterapeita. Divas personas izmantojušas arī pakalpojumus
dienas aprūpes centrā. VSAC dzīvojošās personas pakalpojumus varēs izmantot pēc
nepieciešamās infrastruktūras izveides un pārejas uz dzīvi sabiedrībā.
Projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Kurzemē var saņemt līdz
šim izvērtētie 277 bērni ar FT, kuriem “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts
individuālais atbalsta plāns un “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus, ja
bērnam ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. 2018.gadā piedāvāto iespēju
izmantoja aptuveni puse izvērtēto bērnu ģimeņu un visbiežāk saņemti sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju veidā. Savukārt aprūpes pakalpojumu
izmantoja 20 un “atelpas brīža” pakalpojumu – 44 bērnu ģimenes.
2018.gadā projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma arī 47
vecāki, kuri visbiežāk piedalījušies izglītojošās atbalsta grupās, saņēmuši psihologa
konsultāciju vai apmeklējuši fizioterapiju.
2018.gadā tika īstenotas arī citas nozīmīgas projekta aktivitātes. Februārī un novembra
sākumā notika divi pieredzes apmaiņas braucieni Kurzemes pašvaldību, esošo un
potenciālo sociālo pakalpojumu sniedzēju un mediju pārstāvjiem, lai iepazītu sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi citos reģionos un pārņemtu labāko
praksi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā Kurzemē. Tāpat vasaras mēnešos jūlijā un
augustā tika organizētas integrējošās nometnes, kur ģimenes un ārpusģimenes aprūpē
esoši bērni un jaunieši dažādās aktivitātēs pavadīja vairākas aizraujošas dienas.
Savukārt oktobrī tika apstiprināts “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plāns 2017.–2020.gadam” un šobrīd pašvaldības turpina darbu pie sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveides.
Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti
un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma
atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās
aprūpes centru “Kurzeme”.
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