Pakalpojuma apraksts
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” nodrošina sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās

programmas ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem pakalpojumus
2018.- 2019.gadā.
Pakalpojuma mērķis ir:

1. Nodrošināt psihosociālu, izglītojošu un informatīvu atbalsta sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem
un adoptētājiem, lai uzlabotu un attīstītu audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju funkcionēšanu un
bērna aprūpes kvalitāti.
2. Nodrošināt personai (ģimenei) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības,
veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, ka arī bērnu aprūpē un
audzināšanā.
3. Daugavpils pilsētā nodrošināt krīzes intervences pakalpojumu ģimenes dzīvesvietā, organizējot
speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu
sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu,
novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā.
4. Informatīvie pasākumi un atbalsts ģimenēm, kas gatavas dot ģimeni bērnu namos nonākušajiem bērniem,
saņemot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem pieredzes stāstu sesijās un individuālās nozares
profesionāļu konsultācijās, kā arī saņemt palīdzību dažādās atbalsta grupās, kad bērns jau ir ģimenē.
Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” nodrošina sociālā atbalsta un konsultāciju
pakalpojumus:
Atbalsta pakalpojumus ģimenēm krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un
adoptētājiem;
− Ģimenes asistenta pakalpojumus;
− Krīzes intervences pakalpojumus.;
− Centra darbība ietvers arī atbalstu vecākiem un bērniem ar uzvedības grūtībām, tāpat arī bērnu vasaras
nometnes.
−

Lai saņemtu pakalpojumu personai ir jāgriežas: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais
Dienests sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektorā (K.
Valdemāra ielā 13, Daugavpilī).
Pakalpojuma saņemšanas kartība:
1. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2. Iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
3. Iesniedz Daugavpils pilsētas Bāriņtiesas lēmumu.
Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 05.06.2017. saistošo noteikumu Nr.21
“Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi” 79. un 791.punktu un Daugavpils pilsētas
Bāriņtiesas lēmumu.
Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centrs - Daugavpils, pakalpojumus nodrošina Ventspils ielā 22,
Daugavpils.
Plašāka informācija: Ģimeņu atbalsta centru direktore: Margita Kalniņa Laksa, e-pasts: margitakl@inbox.lv vai centra vadītāja Inese Upe, e-pasts : ineseupe@inbox.lv , m. 29402899
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