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Ieskaties sagatavotajā materiālā par
metodikas izmantošanas iespējām!

Metodikas izmantošanas iespējas
Metodika "Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem" (turpmāk- SD ĢB), kuras izstrāde noslēdzās 2020.gada otrajā pusgadā ir viena no projekta
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – Projekts) ietvaros plānotajām 9 metodikām, darbam ar dažādām mērķa grupām vai
sociālajām problēmām (https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-0)
2020.gada 14.oktobrī tika apstiprināts jaunais sociālā darbinieka profesijas standarts, kurā sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem ir noteikta kā
profesijas specializācija
Metodikā sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem tiek nosaukts vārdos, t.i., skaidrāk iezīmētas un aprakstītas sociālā darba prakses robežas, prakse
tiek saistīta ar teoriju un tiek piedāvāts noteikts sociālā darba ģimenēm ar bērniem modelis, kas ietver sociālajam darbam tipiskās formas un
elementus. Vienlaikus tas ir viens no soļiem ceļā uz specializāciju "Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem"
Metodikas plašākais mērķis ir stiprināt sociālo darbinieku ģimenēm ar bērniem prasmes un profesionalitāti, sniedzot atbalstu un palīdzību
mazaizsargātajām ģimenēm, kurās ir ilgstošas multiplas problēmas. Tā izstrādāta saskaņā ar sociālā darba vērtībām, balstoties labās prakses piemēros
Latvijas sociālajos dienestos un starptautiskā sociālā darba pieredzē.
Izstrādātās metodikas fokuss ir sociālais darbs ģimenēm ar bērniem pašvaldības sociālajā dienestā un tā izstrādāta ar mērķi nodrošināt pakāpenisku
vienotas sociālā darba prakses attīstību visā Latvijā.
Pāreja uz vienotu prakses īstenošanu plānota sākot ar 2028.gadu.

Metodika sastāv no trīs daļām:
1. Metodiskā materiāla
Tā mērķis ir nodrošināt stabilu bāzi, lai Latvijā pakāpeniski attīstītos vienota sociālā darba prakse. Izstrādātais
materiāls iepazīstina ar SD ĢB vērtībām, teoriju, prakses standartu, gadījuma vadīšanu, darba metodēm un lietu
kārtošanas principiem. Pielikumos iekļauta arī noderīgo resursu karte, SD ĢB izmantojamo pakalpojumu apraksts
u.c. Metodiskais materiāls ir tipogrāfiski iespiests. Grāmata un pielikumu mape pieejama visiem pašvaldību
sociālajiem dienestiem, bet tās elektroniskā versija pieejama jebkuram un atrodas ministrijas interneta vietnē
https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-0
2. E-mācībām (12 akadēmiskās stundas)
Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu divreiz kalendārā gada laikā nodrošinām e-mācības "Sociālais darbs ģimenēm ar
bērniem", kas īsā, uztveramā un mūsdienīgā veidā dod iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un gūt vispārīgu priekšstatu par uz
ģimeni vērstu gadījuma vadīšanu sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem sociālajā dienestā. E-mācību programma veidota tā, lai
veicinātu izpratni par metodiskajā materiālā aprakstītajiem SD ĢB prakses principiem ne tikai sociālajiem darbiniekiem, bet pēc
nepieciešamības arī citiem profesionāļiem un sadarbības partneriem (piemēram, bāriņtiesu pārstāvji, ārstniecības un izglītības
iestāžu darbinieki, psihologi, sociālās palīdzības organizatori u.c.).
!!! E-mācību apgūšana gan nedod pietiekamas zināšanas un prasmes, lai varētu patstāvīgi strādāt ar metodiku, jo tiešsaistes
formātā nav iespējams nodrošināt visu nepieciešamo kompetenču apguvi. To iespējams apgūt klātienes
mācībās.
3. Klātienes mācībām (indikatīvi 100 akadēmiskās stundas)
Padziļināta mācību forma, kurā klātienes mācības mijas ar ikdienas darbu, refleksiju par paveikto un mācīšanos no grupas.
Klātienes apmācību mērķi:
Iepazīstināt ar SD ĢB metodisko materiālu;
Radīt izpratni par esošo Latvijas sociālā darba praksi un nepieciešamo izmaiņu kopumu, kuras vērstas uz profesionālo sociālā darba
labo praksi un profesionālo identitāti;
Izglītot praktizējošos un topošos sociālos darbiniekus profesionālā darbā – gadījuma vadīšanā ģimenēm ar bērniem Latvijas
sociālajos dienestos, izmantojot uz ģimeni vērsto pieeju;
Ar izglītības palīdzību harmonizēt un ieviest vienotu SD ĢB praksi Latvijas sociālajos dienestos.
Veicināt profesionālo identitāti –specializāciju SDĢB, nodalot to no citām sociālā darba praksēm, t.sk. profesionālo robežu apzināšanos,
profesionālo intervenci un darba metodes;
Padziļināt profesionālās zināšanas (kompetences) un veicināt vienotu profesionālo terminoloģiju, sociālā darba modeļu attiecību, vienotu
ētisko un vērtību standartu attīstību darbā ar klientiem un starpdisciplināro sadarbību;
Veicināt vienotu izpratni par gadījuma vadīšanu, klienta lietu kārtošanu un sociālo pakalpojumu, t.sk. sociālo pakalpojuma
grozannepieciešamību, vienotu izpratni par normatīvo regulējumu un tā pielietošanu, par klienta interešu aizstāvību un atšķirībām starp
institucionālo un profesionālo sociālo darbu.
2021.gadā plānotas trīs klātienes mācību grupas, tuvākā no tām jau martā. Informācija par mācību plānu un pieteikšanos tiks nosūtīta
pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem.
Izmantojot metodiku ikdienas praksē, papildus vēlamas priekšzināšanas sociālajā darbā ar personām ar garīga rakstura
traucējumiem, darbā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām un darbā ar atkarīgām un līdzatkarīgām
personām. Kā arī būtiska loma ir papildu atbalstam par metodikas izmantošanu- no kolēģa, kurš piedalījies klātienes mācībās un
strādā atbilstoši jaunajai metodikai, vai atbilstoši sagatavota supervizora, kurus plānots apmācīt 2021.gada vidū.

Metodika izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātes 16.2. “Metodiku
izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

