..jeb informācija par projekta
«Vidzeme iekļauj» progresu

Priekuļi, 2019.gada 25.septembris
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Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
DI plāna izstrāde, VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde
VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar GRT
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar FT
Speciālistu apmācības
Informatīvi un izglītojoši pasākumi
Projekta publicitātes pasākumi
Projekta vadība
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Arī tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli.
/Japāņu paruna/

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem
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• Apstiprināts 2018.gada 22.jūnijā
• 1. grozījumi (10.12.2018.) – adrešu maiņa Alūksnes un
Kocēnu novadā veidojamajiem pakalpojumiem
• 2. grozījumi (29.01.2019.) – adrešu maiņa Valkas
novadā veidojamajam grupu dzīvoklim

• 3. grozījumi (05.08.2019.) – Apes novadam pieejamā
finansējuma pārdale Smiltenes un Alūksnes
novadiem, vietu skaita samazinājums Mazsalacas
grupu dzīvoklī, adrešu maiņa Madonas novadā
veidojamajai jauniešu mājai un grupu dzīvoklim, kā arī
vietu skaita samazinājums ĢVPP, grupu dzīvokļa
pakalpojuma adreses maiņa Alūksnes novadā.
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Pakalpojumus saņem

54

cilvēki
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Cēsu novada pašvaldības aģentūra
"Sociālais dienests"

• Pirmais lēmums par pakalpojuma
piešķiršanu – 30.05.2018.

Valmieras pilsētas pašvaldības
Sociālo lietu pārvalde

• Aktīvākā pašvaldība SBSP sniegšanā
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

7

• KATRU pakalpojumu no projekta līdzekļiem var kompensēt ne ilgāk kā divus gadus;

• Ja cilvēks saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu un DAC pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apjoms ir ne vairāk
kā 30 konsultācijas gadā. Pārējiem noteiktais ierobežojums – līdz 50 konsultācijām gadā.
• Ja saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu, tad vienlaicīgi nevar saņemt aprūpes mājās pakalpojumu un atelpas
brīža pakalpojumu.

• Ja saņem atelpas brīža pakalpojumu, nedrīkst tajā pat laikā saņemt citus pakalpojumus. Atelpas brīdi var
saņemt līdz 30 dienām gadā.
• Ja saņem gan DAC, gan specializētās darbnīcas pakalpojumu, tad kopējais pakalpojumu apmērs nevar
pārsniegt 5 darba dienas nedēļā.
• Atbalsta grupas un grupu nodarbības pakalpojums – līdz 50 nodarbībām gadā.
• Projekts kompensē izmaksas, atbilstoši VVI metodikā noteiktajam, nepārsniedzot metodikā noteiktos izmaksu
ierobežojumus.
• Plānoti grozījumi MK 313, lai sniegtu iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem izvēlēties sev vēlamo
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojuma sniedzēju.
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1. 2018.gada 1.jūnijā Zigurds sācis saņemt individuālas speciālista konsultācijas. Tātad līdz 2019.gada 31.maijam viņš var doties uz individuālajām konsultācijām
ne vairāk kā 50 reizes.
2. 2019.gada 1.jūnijā sākas jauns atskaites posms un Zigurds līdz 2020 .gada 31.maijam var saņemt vēl 50 individuālās konsultācijas.
3. Pēc 2020.gada 31.maija vairs nevar saņemt kompensāciju no projekta līdzekļiem par Zigurdam sniegtajām individuālajām konsultācijām.

BET
4. Zigurds 2019.gada 1. oktobrī sāk apmeklēt arī DAC, katru dienu 6 stundas. Ja līdz šim brīdim Zigurds nav saņēmis visas 50 konsultācijas, kas minētas 2.punktā,
tad ir spēkā noteikums, ka apmeklējot DAC, vairs pieejamas tikai 30 speciālista konsultācijas. DAC pakalpojumu viņš var saņemt līdz 2021.gada 30.septembrim.
5. Zigurds ir ļoti aktīvs un 2019.gada 1.decembrī uzsāk darbošanos arī specializētajā darbnīcā. Saskaņā ar vienas vienības izmaksu metodikas noteikumiem, ja
cilvēks apmeklē DAC un specializētās darbnīcas, tad kopējais pakalpojuma apjoms nedēļā ir 5 darba dienas (situācija, kad pusi dienas pastrādā darbnīcā un tad
dodas uz DAC īsti nav attiecināma). Specializēto darbnīcu pakalpojumu projekta ietvaros Zigurds var saņemt līdz 2021.gada 30.novembrim, pie tam – sākot no
2021.gada 1.oktobra, Zigurds uz darbnīcu var doties katru dienu.
6. 2022.gada 1.februārī pašvaldība atver grupu dzīvokļa pakalpojumu un Zigurds sāk izmantot grupu dzīvokļa pakalpojumu, ko projekta ietvaros apmaksā līdz
2023.gada 31.decembrim (un nevis 2 gadus, jo pienāk projekta gala termiņš..)
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Pakalpojumus saņem
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Beverīnas novada pašvaldības
Sociālais dienests
• Pirmais lēmums par pakalpojuma
piešķiršanu – 29.07.2016.

Smiltenes novada pašvaldības
Sociālais dienests
• Aktīvākā pašvaldība sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanā
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VPR un pašvaldību veiktā aptauja

8

Nav noteikta
invaliditāte

4
Nav informācijas
par projektu

2
Ievietoti SAC

18

Sasnieguši
pilngadību

~4
Problemātiski nokļūt

pakalpojumu saņemšana
vietās

7

Atteikušies no
dalības
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• Vecāki var izvēlēties pakalpojumu sniedzēju gan sev, gan bērnam (arī tad, ja pašvaldība veikusi iepirkumu). Ja
vecāks izvēlas pakalpojumu sniedzēju, kuru pašvaldība jau ir iepirkusi, nav jāslēdz atsevišķs līgums. Lēmumā
norāda, ka pašvaldība ar vēlamo pakalpojuma sniedzēju ir noslēgusi līgumu;
• Uzņēmums, kurš nav reģistrēts nevienā no reģistriem, var balstīties uz speciālistu, kurš ir reģistrēts atbilstošā
kārtībā. Šajā gadījumā līgumā obligāti norāda, ka pakalpojumu sniegs konkrēts speciālists;
• Ja bērns sasniedz 18 gadu vecumu vai atkārtoti netiek piešķirta invaliditāte, 1 gadu vēl var pabeigt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
• Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu uzskaites veidlapās jānorāda pakalpojuma
saņemšanas laiks (no cikiem līdz cikiem);

• Plānoti grozījumi MK 313:
•
•

palielinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitu līdz 100 reizēm visā projekta laikā;
palielinot atelpas brīža pakalpojuma cenu griestus līdz 73 eur par 1 diennakti (attiecas arī uz pieaugušajiem) un iespēja
izvēlēties pakalpojumu sniedzēju.
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INFORMATĪVI UN IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI
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Norises vieta un laiks
Ķoņu dzirnavas
5.-7. jūlijs
9.-11.augusts
Pakalpojuma sniedzēji
Sociālo pakalpojumu aģentūra
Kopējais dalībnieku skaits
76 dalībnieki
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Seminārs pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālistiem (25.04.2019., Cēsis)
Žurnālistes Inga Papardes pieredze:
publikācijās dominējošās emocijas ir ciešanas un līdzjūtība;
mediji nesaskata cilvēkos ar invaliditāti cilvēkus, bet tikai viņu
invaliditāti;
invaliditātes ekspluatācija – labdarības kampaņas, kurās uzsvērts kaut
kas fragmentārs, bet netiek piedāvāts risinājums kopumā.

Ģimenes pieredze
Uz spēles ir likta viņa (dēla) dzīves kvalitāte, tāpēc
neizdošanās nav pieļaujama. Šī doma ik rītu man dod
spēku celties un darīt viņa labā to, kas ir jādara.
/Vita Rusmane/
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Lektors
psihoterapeits Nils Konstantinovs

Norises vieta un laiks
3.augusts, Cēsis
Dalībnieku skaits
17 dalībnieki
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http://www.vidzeme.lv -> Deinstitucionalizācija
Facebook.com -> Projekts «Vidzeme iekļauj»

Sadarbības līgums nosaka obligātas prasības arī
pašvaldībām:

• 6.5.
Puses nodrošina informācijas un
publicitātes pasākumus par Projekta īstenošanu
atbilstoši MK noteikumiem Nr.313, tajā skaitā savā
tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos
ievieto aktuālu informāciju par Projekta īstenošanu
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1. Ievērot atskaišu iesniegšanas grafiku;
2. Korekti aizpildīt excell atskaites formu;

3. Pievienot VISU dokumentu kopumu – iesniegums, lēmums,
līgums, nosūtījums, pakalpojumu uzskaites lapas, PN akti,
rēķini, konta izraksts, tirgus izpētes;
4. Informēt par atskaites augšupielādi – gan pirmreizēju, gan
precizēto;
5. ATGĀDINĀJUMS – izmantot iespēju saskaņot dokumentus vēl
pirms to parakstīšanas, arī tirgus izpētes;
6. Ievērot finanšu disciplīnas pasākumus!!!!
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• Pakalpojuma piešķiršanas dokumentācija – nesakrīt informācija par prasīto, piešķirto, nosūtījumos un līgumos
nosaukto un pakalpojumu uzskaites lapās nosaukto pakalpojumu.
• Piem., iesniegumā – ūdens procedūras, lēmumā - fizioterapijas nodarbības ūdenī, uzskaites lapās – hidroterapija.

• Lēmumos kļūdaini norādītas atsauces uz normatīvajiem aktiem.
• MK noteikumi Nr.288 ar 05.04.2019. zaudējuši spēku, šobrīd spēkā ir Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa Nr.138
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”;
• Kļūdainas atsauces uz MK noteikumu nr. 313 punktiem.

• Līgumos nav informācijas par līguma summas veidošanās principiem.
• Piem., līgums tiek noslēgts par pakalpojumu 10 pieaugušajiem un 5 bērniem, nav noteikts, cik reizes katram paredzētas.
No pamatojošajiem dokumentiem (tirgus izpētes materiāliem vai izsniegtajiem nosūtījumiem vai pieņemtajiem lēmumiem)
redzam, ka katram 10 pakalpojuma sniegšanas reizes, katra reize maksā 25 EUR, bet līguma summa ir 2680 EUR.
Vajadzētu būt – (10pieaugušie+5 bērni) x 10 reizes x 25 eur=3750 EUR.

• Tirgus izpētes noteikumos nav noteikts pakalpojuma apjoms (cik cilvēki un cik reizes). Vēršam uzmanību, ka
tirgus izpēti var veikt telefoniski, sarakstes veidā, klātienē, izpētot pakalpojumu sniedzēju tīmekļvietnes,
pakalpojumu sniedzēju cenu listes, izsludinot tirgus izpētei savā tīmekļvietnē. Nav obligāti jāizsūta e-pasts.
Obligāts ir tirgus izpētes protokols vai ziņojums.
ADD A FOOTER
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Bez pūlēm uz augšu tiek vienīgi ziepju burbuļi.
/C.Melameds/

• Pakalpojumu pieejamība
• Sociālais mentors
• Process
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VSAC «Vidzeme» filiāle «Rūja»
• Par izpratni, ieinteresētību un atbalstu jautājumu,
kas saistīti ar cilvēku pāreju no dzīves VSAC uz
dzīvi sabiedrībā, risināšanā

Kocēnu novada pašvaldības Sociālais dienests
• Projekta ietvaros uzsākta SBSP sniegšana
cilvēkam, kas pārcēlies uz dzīvi sabiedrībā
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..jeb citu reģionu pieredze

KURZEME

ATBALSTA GRUPAS UN GRUPU NODARBĪBAS
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SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS
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KURZEME

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA
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