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Pamatojums

Dotā programma virzīta uz vesela integrējoša klimata formēšanu attiecību
sfērā starp pilsētas iedzīvotājiem un cilvēkiem ar čigānu pilsonību. Šīs grupas cilvēku
piespiedu izolācija nevar būt pārvarēta bez kultūras attieksmi pret čigānu
audzināšanu. Ļaudīm ir nepieciešama informācija un melu stereotipu pārvarēšana,
kuri kā likums iemantoti cilvēkam jau no bērnības. No otras puses cilvēkiem ar
čigānu pilsonību nepietiek pilnvērtīgas saskarsmes ar biedrību. Ģimene bija un būs
viens no svarīgākajiem personības audzināšanas un veidošanās institūtiem, kas ir
atbildīga par cilvēku sociālo izaugsmi. Ģimene ir sabiedrības mazākā sociālā šūniņa,
tā ir cieši saistīta ar sabiedrību. Tāpēc visos laikos un sabiedriskās iekārtās ģimene iet
soli pa soli ar dažādām ekonomiskām, politiskām pārmaiņām.
Romu ģimeņu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana un riska faktoru
ietekmi uz čigānu ģimeņu stāvokļa mazināšanu, virzīta uz sociālo iekļaušanu
sabiedrībā. Sociālā atstumtība - indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties
sabiedrībā: nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu
apstākļu dēļ.
Sociālā iekļaušana tādējādi ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās
atstumtības risku novēršana, un samazināšana, un visu cilvēku pilntiesīga iekļaušanās
sabiedrībā.

Mērķis
Veicināt Sociālās mājas čigānu ģimenes motivāciju atgriezties aktīvajā dzīve un
uzlabot savu sociālo situāciju.
Ilgtermiņa mērķis ir sabiedriskās vides formēšana, spēja integrēt čigānus
sabiedrībā;

Uzdevumi
Veidot čigānu ģimenēm sapratni par to, ka viņi ir

1.
pilnvērtīgi un

pilntiesīgi sabiedrības locekļi.

2.

Paaugstināt pašvērtējumu, savu lomu sabiedrībā.

3.

Paaugstināt izglītības līmeni bērniem un pieaugušajiem.

4.

Realizēt pašaprūpes iemaņas.

5.

Aktīvi piedalīties dažādos pasākumos.

6.

Attīstīt savas radošas spējas un iespējas.

7.

Atjaunot darba iemaņas, veikt līdzdarbības pienākumus.

8.

Piedalīties NVA pasākumos.

9.

Ģimenes nostiprināšana, motivācija laulības noslēgšanai.

10.

Risināt čigānu ģimenes dzīvokļu jautājumu.

Resursi
1.

Sociālās mājas čigānu ģimenes.

2.

Sociālie darbinieki.

3.

Psihologs.

4.

Jurists.

5.

Starpprofesionāla sadarbība.

6.

Starpinstitucionāla sadarbība.

7.

Dabas spējas izmantošana.

8.

SLP iespējas izmantošana.

Darba programma
Programma ietver pastāvīgo sociālo darbu ar čigānu ģimenēm: grupas
izveidošana,

saskarsme,

pašvērtējums,

vērtību apzināšana,

radošu koncertu

sagatavošana un koncertos piedalīšanās.
Grupas nodarbinātība plānota 4 akadēmisko stundu garumā ar starpbrīdi pēc
2. akadēmiskās stundas. Nodarbības notiek 5 reizes nedēļa. Programmas ilgums 3
mēneši.
Pastāvīgs sociālais darbs virzīts nodarbinātībai sadarbībā ar NVA, virzīts ģimenes
nostiprināšanai

sadarbībā

ar

Dzimtsarakstu

nodaļu,

virzīts

izglītības

līmeņa

paaugstināšanai sadarbībā ar skolām, virzīts uz nabadzības mazināšanu ar SLP palīdzību
u.tt.

Sociālie pakalpojumi – garantē sociālo aizsardzību čigānu ģimenēm, kuri
saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt dzīves grūtības.

Metodes
Anketēšana, diskusija, grupu darbs virzīts integrācijai sabiedrībā.
Programma tiek īstenota Sociālajā mājā.

Starpprofesionālā komanda



Irēna Šuļga – vadītāja



Nataļja Gedzjune- soc. darbinieks



Ludmila Pildika - soc. pedagogs

Programma tiek īstenota Sociālajā mājā
Īstenošanas laiks : no 2015.gada 1.janvāri līdz 2015.beigām

Programma saskaņota – I. Šuļga

