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 Ieviest sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 
noteikta invaliditāte, lai :

 pilnveidotu viņu sociālās un citas prasmes un zināšanas,
 veicinātu iekļaušanos sabiedrībā,
 izglītotu, izmantojot neformālās izglītības metodes, 
 motivētu un celtu pašapziņu, 
 uzlabotu funkcionālās spējas, 
 kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem, 

likumiskajiem aizbildņiem vai audžuvecākiem.

Mērķis



Individuālie 
40 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  

25 bērniem 

Reittarpija/Kanisterapija Mākslas terapija



 Fizioterapija

 ABA terapija

 Spēļu terapija 

 Psihologa konsultācijas u.c. 

Terapijas atbilstoši bērnu vajadzībām 



Grupu nodarbības bērniem
Kopumā tiek sniegts pakalpojums 25 bēniem 

20 grupu nodarbībās 

Dažādas radošās nodarbības Kustību, mūzikas, spēļu, sporta un deju nodarbības



 Psihologa praktiskas nodarbības

 Drāmas terapija 

 Deju un kustību terapija

 Mākslas terapija

 Aktīva un veselīga dzīvesveida praktiskās nodarbības

 Personības izaugsmes nodarbības

 Karjeras un darba pieredzes gūšanas konsultanta 
prakstiskās nodarbības u.c.

Grupu nodarbības vecākiem 
Kopumā tiek sniegts pakalpojums 25 vecākiem 

20 grupu nodarbībās



Iesaistītā personāla supervīzijas un 
apmācības



 Reģistrēt organizāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā LM 

 Veidlapa/Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas 
metodika 

 NACE kods - Ekonomiskās darbības nosaukums
 KP VIS sitēma
 Piekļuves/labošanas/iesniegšanas tiesības 
 Budžets
 Zvans CFLA
 Iespējami labojumi un papildinājumi

Izaicinājumi rakstot projekta 
pieteikumu



 Sociālās rehabilitācijas programmas būtiskas izmaiņas 
ņemot vērā katra bērna individuālās vajadzības; 

 Apmeklējums , izmaiņas;

 Neparedzēti apstākļi  ( operācijas, saslimšanas un 
taml.)

 Atskaites 

Izaicinājumi īstenojot projektu



 + CFLA darbinieki, viņu attieksme un ieinteresētība uz sadarbību;
 + KPVIS e-vide – ātra un ērta komunikācijas un informācijas 

apmaiņā; 
 - viens no būtiskākajiem mīnusiem, mērķgrupas brāļu/māsu 

izslēgšana no projekta; 
 - KPVIS e-vide, kas jaunam lietotājam ir grūti izprotama, grūti 

veikt līguma grozījumus, kā arī maksājuma pieprasījumā bieži tiek 
dublēta informācija;

 - atskaišu dublēšana;
 + audzēt muskuļus ( pieredze, pašizaugsme);
 + finansiālais nodrošinājums.

Plusi 
Mīnusi 



Uzdrošinies un iesniedz! 

Atbalsts mērķgrupas bērniem 
un to vecākiem ir ļoti nozīmīgs un paver plašas iespējas.  



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

JAUTĀJUMI?! 

Kontaktinformācija:

Ilze Skuja Dace Gusarova
mob.tel.: 29115545 mob.tel.: 28334132
e-pasts: ilze.skuja@palidzesim.lv e-pasts: dace.gusarova@palidzesim.lv
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