Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestādes
“Sociālais dienests” darbs ar
personām ar invaliditāti

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.g 6 mēnešos izmaksāto sociālo pabalstu un
atbalstu saņēmēji - personas ar invaliditāti (cilv.)
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2017.g 6 mēnešos sociālo pakalpojumu saņēmēji personas ar invaliditāti (cilv.)
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Grupu dzīvokļi

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Sociālo pakalpojumu nodaļas sektors veciem ļaudīm un personām ar
invaliditāti

PAKALPOJUMI:
• ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija
• īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas
pakalpojums
• valsts ilgstošā sociālā aprūpe personām
ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem
• tehniskie palīglīdzekļi bezatlīdzības
lietošanā
• autotransporta pakalpojums
• valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas
pakalpojums

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar
invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai
Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums,
kas saistīts ar:
• mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai
ir līdz 2135,00 euro;
• pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai ir
līdz 2846,00 euro;
• pacēlāja piešķiršanu lietošanā vai
ierīkošanas izdevumu segšanai ir līdz
4269,00 euro;
• atbalsta saņemšanai nepieciešamo
dokumentu sagatavošanas izdevumu
segšanai ir līdz 356,00 euro.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Asistenta pakalpojums
Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu
personām ar invaliditāti iespēju pārvietoties ārpus
mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes
izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos
sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības
iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās
rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un
sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie
ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz
brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un
saņemtu citus pakalpojumus.
Klienti:
• Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām
izsniegts VDEĀK atzinums par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību
• Bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam,
kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Asistenta pakalpojums
No 2013. gada 1.janvāra ir pieejams asistenta pakalpojums cilvēkiem ar 1. un 2.grupas
invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums
paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur
viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Pakalpojums „Drošības poga”

Inovatīvais sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvais sociālās aprūpes Daugavpils pilsētas
iedzīvotājiem:
 cilvēkiem ar hroniskām slimībām ar iespējamiem
saasinājumiem;
 cilvēkiem pēc operācijām vai ārstēšanās
stacionārā;
 cilvēkiem ar funkcionāliem izaicinājumiem
(kustību, redzes, dzirdes, atmiņas u.c.
ierobežojumi).

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Pakalpojums „Sociālais taksometrs”
Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests
nodrošina Sociālā taksometra pakalpojumu
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā,
nokļūšanai uz vietām Daugavpils pilsētas
administratīvajā teritorijā. Tiesības saņemt
pakalpojumu „Sociālais taksometrs” ir
personām ar pārvietošanas traucējumiem
(riteņkrēslos, ar 1. un 2. invaliditātes
grupu), kuras patstāvīgi nespēj izmantot
sabiedrisko transportu Daugavpils pilsētā.
Sociālais
taksi
(speciāli
aprīkotais
automobilis) ļauj cilvēkiem riteņkrēslos ērti
nokļūt nozīmētajā vietā, piemēram,
ārstniecības iestādēs, universitātē, kino,
darbā, teātrī, utt. Pasūtīt šo pakalpojumu
personas ar invaliditāti var pa tālr. 26409763
No 01.01.2017 līdz 30.06.2017 Sociālā
taksometra pakalpojumu izmantoja 77
klienti un ir veikti 709 braucieni

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Sociālo pakalpojumu nodaļa. Personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors

2017.gada 6 mēnešu darba rezultātu apkopojums
Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas pakalpojums

43 – piešķirts pakalpojums;
5 – pagarināts

Pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas 13 – piešķirts pakalpojums;
pakalpojums
28 – pagarināts
Valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 18 - piešķirts pakalpojums;
rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
15 - atteicās no pakalpojuma saņemšanas
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums SIVA par 84 – piešķirts pakalpojums;
valsts budžeta līdzekļiem
59 – uzņemti rindā pakalpojuma saņemšanai
Aprūpes mājās pakalpojums
Atbalsts
vides
pieejamības
personām ar invaliditāti

32 – piešķirts pakalpojums;
19 – atteicās no pakalpojuma saņemšanas
nodrošināšanai 22 - saņemto iesniegumu skaits;
2 - saņēma atbalstu mājokļa pielāgošanai;
3 - saņēma atbalstu pacēlāja piešķiršanā
lietošanā;
5 - saņēma atbalstu dokumentu noformēšanai

Drošības pogas pakalpojumu saņēma

24

Sociālā taksometra pakalpojums

9 – jaunie klienti;
77 – kopējais klientu skaits, 709 braucieni

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Grupu dzīvokļi Šaurā ielā 26
Grupu dzīvokļos uzņem:
 personas ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem, kurām vairs nav
nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumi;
 citas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības
dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama
atrašanās specializētā institūcijā.
Kopējais klientu skaits 2017.gada
1.pusgadā – 4 cilvēki
Klienti apmeklē Dienas aprūpes centru
personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem, mācās, 2 cilvēki strādā
patstāvīgu darbu .

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Arhitektu ielā 21
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā
nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīva laika
pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura
traucējumiem, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt
nodarbību telpas, kurās izveidotas darba vietas un
nodrošināts speciālistu atbalsts personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
Mērķi :
 nodrošināt personu ar garīgās attīstības
traucējumiem aprūpi un sociālo rehabilitāciju
dienas laikā, kas ietver nodarbinātību, fiziskās
un intelektuālās attīstības veicināšanu,
 pašnoteikšanās un pēc iespējas pilnīgāku
integrāciju sabiedrības dzīvē, ka arī nodrošina
iespēju apmeklēt specializētās darbnīcas, kurās
izveidotas darba vietas un nodrošināts
speciālistu atbalsts personām ar garīga rakstura
traucējumiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Arhitektu ielā 21
Dienas aprūpes centrā personām ar
garīga rakstura traucējumiem ir aprīkotas
sekojošas sadzīves prasmju nodarbību
telpas:
• Šūšanas nodarbības telpa;
•

Radošā nodarbības telpa;

•

Aušanas nodarbības telpa;

•

Datornodarbības telpa;

•

Daiļrades studija.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Arhitektu ielā 21
2017. I pusgadā Dienas aprūpes centrā
personām ar garīga rakstura traucējumiem ir
veiksmīgi
ieviestas
sekojošas
sociālās
rehabilitācijas programmas:
 Sociālās rehabilitācijas un aprūpes
programma (darbību sāka no 01.09.06.).
 Sociālās rehabilitācijas programma
nodarbību telpās (darbību sāka no
01.09.06.).
 Sociālās rehabilitācijas programma
personām ar garīga rakstura traucējumiem
„Pašpalīdzības grupa” (darbību sāka
01.03.10.).
 Sociālās rehabilitācijas programma
,,Vingrošana” (darbību sāka 05.01.11.).
 Programma “Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi. Psiholoģiskais atbalsts”
(darbību sāka no 01.04.07.).
 Sociālās rehabilitācijas programma
bērniem ar īpašām vajadzībām (darbību
sāka no 01.09.09.).

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Arhitektu ielā 21
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Arhitektu ielā 21
KLIENTU SKAITS DAŽĀDAS NODARBĪBU
TELPĀS
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas centrs «Saskarsme» Liepājas ielā 4
Mērķis:
Dažāda vecuma personu, invalīdu, personu ar garīga rakstura traucējumiem,
sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju sociālā rehabilitācija, zināšanu un
prasmju apguve, kas nodrošina klientam iespēju integrēties sabiedrībā un
palielināt pašnovērtēšanas iespējas.
Uzdevumi:
 Sniegt sociālo darbinieku un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;
 Nodrošināt klientiem brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 Nodrošināt klientiem iespējas iesaistīties dažādās motivācijas un sociālās
rehabilitācijas programmās;
 Nodrošināt klientiem iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un
citās nodarbību grupās;
 Nodrošināt klientiem iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus;
 Nodrošināt klientiem iespējas piedalīties citās centra rīkotās aktivitātēs.
Klienti:
Personas, kas sasniegušas pensijas vecumu, ģimenes ar bērniem,
bērni, pilngadīgas personas, personas ar invaliditāti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas centrs «Saskarsme» Liepājas ielā 4
Dienas centra "Saskarsme" klientu ar invaliditāti skaits
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Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas centrs «Saskarsme» Liepājas ielā 4
„ Esmu. Gribu. Varu!”
Programma „Esmu. Gribu. Varu” ir virzīta uz klientu - invalīdu ar
kustību traucējumiem integrēšanas sabiedrībā iespēju
paplašināšanu, uz dotās kategorijas personu sociālo adaptāciju.
Notika 5 nodarbības.

„Viss manās rokās!”
Programmas cilvēkiem ar multiplo sklerozi „Viss manās rokās”
galvenais mērķis ir sekmēt motivācijas veidošanu cilvēkiem ar
invaliditāti, kā arī uzsākt līdzdarboties savas dzīves kvalitātes
uzlabošanā, veicinot cilvēku ar invaliditāti integrāciju.

Notika 17 nodarbības.
„Veselības skola”
Alternatīva sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās korekcijas
programma
Notika 77 nodarbības.
„Nūjosim!”
Socialās rehabilitācijas un veselības veicinoša programma „Nūjosim!”.
Notika 16 nodarbības.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sociālais dienests»
Dienas centrs «Saskarsme» Liepājas ielā 4
„ Esi vesels ”
Sociālas rehabilitācijas programma sevī ietver fizisko rehabilitāciju , kas vērsta uz fizisko
un intelektuālo iespēju atjaunošanu vai kompensācijas pasākumiem, organisma
funkcionālā stāvokļa paaugstināšanu, fiziskās kvalitātes uzlabošanu, organisma psihiskās
un emocionālās stabilitātes un adaptācijas rezervju attīstību ar fiziskās kultūras metožu
un līdzekļu, sporta elementu izmantošanu, fizioterapijas palīdzību.

Notika 766 nodarbības.
„Aktīvs un laimīgs”
Fiziskās aktivitātes ,kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un virzītas uz veselības
uzlabošanu. Notika 26 nodarbības.
„Dzīves kvalitāte”
Programmas virziens ir sociālā rehabilitācija caur izglītošanu, zināšanas un prasmju
apguvi, kas nodrošina klientiem iespēju integrēties dzīvē un nostiprināt pašnoteikšanas
spējas.
Programmā ietilpst 30 kopējās darbības vai interešu grupas. Notika 523 nodarbības.
„Latviešu valodas un latviešu tradīciju bagātība”
Sociālās rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem mērķis: Dažāda vecuma
līdzdarbības pienākumu veicējām personām,
veidojot un saglabājot sociālos
kontaktus, pilnveidot latviešu sarunvalodu un zināšanas par Latviešu tradīcijām, lai
sekmētu dotās sociālās grupas integrēšanos sabiedrībā.
Notika 8 nodarbības.

2017. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādē “Sociālais dienests” :
Strādājošo kopskaits – 184 cilv.
No tiem :
- personas ar invaliditātes II grupu - 4 cilv.
- personas ar invaliditātes III grupu - 8 cilv.
Sociālajā dienestā izeja mācību praksi 6
izglītojamie pēc SIVA apmācības programmām

Daugavpils pilsētas pašvaldības
pasākumi vides pieejamības
nodrošināšanai personām
ar invaliditāti

Sākot ar 2017.gada 13.februāri plkst. 8.00 Sociālās palīdzības nodaļa klientus
apkalpo jaunizveidotajā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais
dienests” Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39

PALDIES PAR
UZMANĪBU!
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE «SOCIĀLAIS DIENESTS»

www.socd.lv
tālr. 654-23700, e-pasts: socd@socld.lv, Vienības 8, Daugavpils, LV-5401

