
Ģimenes atbalsta centrs/patversme  
ir diennakts institūcija, kurā tiek 
sniegta sociālā, psiholoģiskā, 
juridiskā, informatīvi - izglītojošā 
palīdzība: 

Ģimenēm: 
-  kurām ir grūtības bērnu 
audzināšanā; 
-  kuras nonākušas konfliktsituācijās; 
-  kurās bērni nesaņem pietiekamu 
aprūpi; 
- kuras nonākušas krīzes situācijās 
(vecāku šķiršanās, tuvinieka 
smaga slimība vai nāve u.c.). 

Personām (ģimenes, bērni):  
-kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas 
situācijā  
Bērniem: 
-    kuri apmaldījušies vai pamesti, 
vai arī atrodas tādos apstākļos, kas 
bīstami bērnam vai var kaitēt viņa 
attīstībai, vecumā no trīs līdz 
astoņpadsmit gadiem; 
- patvaļīgi aizgājis no ģimenes, 
aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu 
aprūpes iestādes.   
 
 
 
 
 

Kā mūs atrast? 
 
Šaurā iela 26, Daugavpils, 1. un 2. 
stāvs 
 

 
 
6- Ģimenes atbalsta centrs/patversme  
 
 
Mūsu kontakti 
 
Diennakts tel. nr.             654-42503 
Vadītāja   654-42502 
Soc. darbinieks             654-42514 
Soc. rehabilitētājs   654-42503 
Psihologs   654-42502 
 
e-mail: daina.umbrasko@socd.lv   
www.socd.lv  
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Ģimenes atbalsta centrs/patversme 
piedāvā drošu vidi, sociālās un 
psiholoģiskās stabilitātes atgūšanu, dzīves 
prasmju uzlabošanu, tiesisku aizsardzību, 
veicina spējas patstāvīgi lemt un dzīvot 
tālāk. 
 

 
 
Ģimenes atbalsta centrā/patversmē strādā 
profesionāļu komanda – sociālais 
darbinieks, psihologs, sociālais 
rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji, medmāsa, 
kuri nodrošina sociālās rehabilitācijas, 
psiholoģiskās rehabilitācijas (pēc traumas 
un krīžu gadījumos), sociālā darba un 
sociālās aprūpes pakalpojumus. Ģimenei 
tiek nodrošināta dzīvesvieta un diennakts 
aprūpe.   
  

 

 

 

Ģimenes atbalsta centra/patversmes 
klienti tiek nodrošināti ar gultas piederumiem, 
gultasveļu. Papildus tiek nodrošināts 
aprīkojums drēbju mazgāšanai, žāvēšanai un 
gludināšanai, higiēnas preces. 

 

Ģimenes atbalsta centrā/patversmē ir 26 
dzīvojamās istabas, bērnu istaba, atpūtas 
istaba, sensorā istaba, Smilšu terapijas telpa, 
vingrošanas telpa, virtuve, bibliotēka, 
speciālistu kabineti un citas telpas, kuras arī 
ir speciāli aprīkotas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
Metodes: atbalsta programmas krīzes 
situācijā; individuālas konsultācijas; 
testēšana; atbalsta grupu darbs; smilšu 
terapija; novērošana, intervija,  praktiskas 
nodarbības, vecāku apmācības, relaksācija 
u.c., izvērtējot, kura metode būtu 
vispiemērotākā katram konkrētam klientam. 

 

Pakalpojuma pieejamība: Ģimenes 
atbalsta centrs/patversme uzņem klientus 24 
stundas diennaktī.  

 

Pakalpojumus var saņemt:  

1) ģimene vēršas Daugavpils Sociālajā 
dienestā un raksta iesniegumu Ģimenes 
atbalsta centra/patversmes pakalpojuma 
saņemšanai; 

2) krīzes situācijā ģimene vēršas pēc 
pakalpojuma Ģimenes atbalsta 
centrā/patversmē. 
Nepieciešamie dokumenti iestājoties 
institūcijā: 

• Personu apliecinoši dokumenti. 
• Sociālā dienesta nosūtījums vai krīzē 

esošās personas iesniegums 
Personas sociālā gadījuma apraksts, 
ko sastāda Sociālais dienests. 
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