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Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes
diskutējamie jautājumi 2011.gadā:
Sociālā darba statuss;
Vienotas sociālā darba izglītības programmas augstskolās;
Sociālo darbinieku izglītošanas pasākumi – mūžizglītības
koncepcija;
Informācijas pieejamība un informācijas aprites uzlabošana;
Pētniecība sociālajā darbā;
Sociālā darba speciālista “tēla” veidošana via mediji;
ES līdzfinansēto projektu rezultātu izmantošana.

Pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai
2011.- 2017.gadam:
Izstrādā darba grupa;
Nosaka turpmāko politiku valsts atbalstam un starpinstitūciju
sadarbībai, lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību un
profesionālu sociālā darba speciālistu pieejamību iedzīvotājiem
un viņu vajadzībām atbilstošas sociālās palīdzības un
pakalpojumu saņemšanu krīzes un citu problēmsituāciju
risināšanā;
Nosaka mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus sociālā darba
attīstībai valstī, termiņus un finansējumu.

2011.gadā īstenojamie ESF līdzfinansētie projekti:
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.2. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” 2.kārta
Apakšaktivitāte Nr.1.5.1.3.2. “Publisko pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī“
Aktivitāte Nr. 3.1.4.1.5. “Infrastruktūras pilnveidošana
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
garīga rakstura traucējumiem” 2.kārta

Aktivitātes Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” 2.kārtas pirmā uzsaukuma rezultāti:

Kurz eme 18

Rīga 43

Zemgale 12

Latgale 13
Vidz eme 17

Aktivitātes Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” 2.kārtas pirmā uzsaukuma rezultāti:
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Aktivitātes Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” 2.kārtas otrais uzsaukums:
uzsaukums
Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums – LVL 5 618 256
Projekta īstenošanas ilgums - ne ilgāk kā 24 mēneši
Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav
ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 100 000
LVL
100 % ESF finansējums

Projekta iesniedzējs var būt:
privātpersona, kura pati vai tās struktūrvienība valsts informācijas sistēmā
„Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” (turpmāk – reģistrs) reģistrēta kā
sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīves vietā vai sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs;
 pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts
institūcija (tiešās valsts pārvaldes iestāde), kura reģistrā reģistrēta kā sociālās
aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma sniedzējs, kā arī pašvaldība vai pašvaldības institūcija
(pašvaldības iestāde), kas reģistrā reģistrēta kā sociālā darba pakalpojuma
sniedzējs (sociālais dienests);
pašvaldība, pašvaldības institūcija (pašvaldības iestāde) vai valsts
institūcija (tiešās valsts pārvaldes iestāde), kas nav reģistrēta reģistrā kā
sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīves vietā vai sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, bet kura šo programmu īstenošanai
veido sadarbību.

Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu

par to sociālo pakalpojumu sniegšanu,
anu
par kuru projekta iesniedzējs, tā struktūrvienība vai sadarbības
partneris ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes
programmu ieviešanu nodrošina adresē, kas ir reģistrēta sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā pakalpojumu sniegšanas
faktiskā adrese,
adrese izņemot gadījumus, kad pakalpojums klientam
tiek nodrošināts tā dzīves vietā.

Mērķa grupa:
1. personas ar funkcionāliem traucējumiem;
2. bezpajumtnieki;
3. citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personu grupas:
3.1. pensijas vecuma personas (īpaši sievietes pensijas vecumā un vientuļie pensionāri) un
pirmspensijas vecuma personas (personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi);
3.2. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un bērni bāreņi, bērni ar dažādu veidu
atkarībām;
3.3. ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;
3.4. romi;
3.5. no vardarbības cietušās personas un cilvēktirdzniecības upuri;
upuri
3.6. no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām
vielām) atkarīgās personas;
3.7. personas ar prognozējamu invaliditāti;
ti
3.8. vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības:
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (individuāls sociālais darbs ar klientu,
specializēto darbnīcu pakalpojumu, krīzes centru un citi pakalpojumi) un sociālās
aprūpes pakalpojumu personas dzīves vietā (aprūpe mājās, pakalpojumi dienas
aprūpes centrā, grupu māja (dzīvoklis) un citi pakalpojumi) programmu izstrāde un
pilnveidošana;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu personas
dzīves vietā programmu ieviešana atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības sniegšanas un
saņemšanas principus, un nosaka sociālo pakalpojumu sniedzēju izveidošanas un
uzturēšanas kārtību. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kopumā var iekļaut
medicīniskās rehabilitācijas, motivācijas, sociālās aprūpes un citus pasākumus.
Sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīves vietā kopumā var iekļaut medicīniskās
rehabilitācijas, motivācijas, sociālās rehabilitācijas un citus pasākumus;
 speciālistu apmācība (kursu un semināru veidā) darbam ar aktivitātes mērķa grupu
un konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistiem (supervīzijas);
projekta vadība;
projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas:
1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu
apakšpozīcijās:
1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;
1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;
1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši
Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam;
1.4. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;
1.5. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;
1.6. neparedzētās izmaksas;
1.7. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās
dokumentācijas sagatavošanai (attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās
dienas);
2. netiešās izmaksas.
izmaksas

Indikatīvais laika grafiks:
MK noteikumu grozījumu apstiprināšana
~ 2011.gada marts
 APIA izsludināšana
~ 2011.gada aprīlis
 Projektu iesniegšanas beigu termiņš (40 kalendārās dienas)
~ 2011.gada maijs
 Projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
~ 2011.gada maijs – augusts
 Līgumu noslēgšana ar finansējuma saņēmējiem
~ 2011.gada oktobris - novembris

Kontaktinformācija:
Reģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā:
Einārs Grāveris, 67021657
Otrā uzsaukuma norise, informatīvie semināri:
esfd@nva.gov.lv, 67072007
Projekta aktivitātes:
Sigita Rozentāle, 67021673

