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Līgums par metodikas “Sociālais darbs ar
jauniešiem” izstrādi

•

Mērķis - metodiskais atbalsts pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem
darbiniekiem, kuri strādā ar jauniešiem, tādējādi veicināt viņu
profesionālo kompetenci

•

Iepirkumu organizēja un līgumu no LM puses īsteno – ESF projekta
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” komanda

•

LM līgumslēdzējpuse – nodibinājums “C Modulis”

•

Līguma izpildes termiņš – 2023.gada decembris (noslēgts 2021.gada
25.oktobrī uz 26 mēnešiem)
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Darba uzdevumi un galarezultāts

• veikt jomas izpēti;
• izstrādāt metodisko materiālu (indikatīvi 175 lpp. apjomā) ar
pielikumiem;
• izstrādāt klātienes mācību programmu (indikatīvi 100 akadēmisko
stundu apjomā);
• izstrādāt e-mācību programmu (indikatīvi 12 akadēmisko stundu
apjomā);
• veikt metodiskā materiāla un klātienes mācību programmas
aprobēšanu un pilnveidošanu (6 mēnešu pilotprojektā piedalās
sociālo dienestu 16 sociālie darbinieki);
• izstrādāt audiogrāmatu (uz metodiskā materiāla bāzes);
• nodrošināt klātienes mācības (2 grupām, katrā pa 20 sociālie
darbinieki).
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Konstatētās grūtības*
• Sarežģītais jaunietis «krīt» cauri dabīgiem «bērnu»/«jauniešu» tīkliem;
• Jaunatnes likums – deklaratīvs. Trūkst «sarežģītu jauniešu» interešu
aizstāvības mehānismi. Dubultais nosodījums;
• Jēdziens «Sadarbība» – vienots klients, resursu un metožu konsolidācija.
Prakšu līmeņa sajukums;
• Atbalsta programmu trūkums skolās, jauniešu centros. Jēdziena “bērna dabīgā
vide” ierobežota izmantošana sociālo, drošības u.c. jautājumu risināšanā;
• Diferenciācijas trūkums: prevencija, profilakse vs sociālais risks,
apdraudējums;
• Programmu un sociālo pakalpojumu trūkums;
• Specializāciju trūkums skolās, jauniešu centros, policijā, sociālajā darbā.
Multidisciplināras sadarbības – pakalpojumu trūkums (sašķeltība,
fragmentācija, robežas…);
• Mērķa grupas diferenciācija un mērķtiecīgu pakalpojumu (atbalsta
programmu) izmantošana;
• BTAL 58.pants un «audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi», t.sk. programmas,
Tiesu sistēma, policija utml.
* No K.Višas (nodibinājums “C Modulis”) prezentācijas pilotprojekta dalībniekiem (08.06.2022.)
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Metodikas saturs
• sociālais darbs ar jauniešiem mikro līmenī;
• sociālā dienesta sociālā darbinieka klientu mērķa grupas
precizēšana (norobežošana no citām jauniešu apakšgrupām);
• sociālais darbs ar jauniešiem kā specializācija, (noteikt profesionālās
robežas caur kompetencēm, t.sk., sociālā darba ētiskie principi,
vērtības);
• gadījuma vadīšana (viena no pamatmetodēm) – teorija un labās
prakses ietvars;
• dokumentācija sociālajā dienestā;
• starpinstitucionālās/ starpprofesionālās sadarbības aspekts;
• resursi klientam, t.sk., sociālie pakalpojumi jauniešu dabīgajā vidē.
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Metodikas aprobēšanas pilotprojektā (2022.g. jūnijs
– novembris) piedalās Sociālo dienestu sociālie
darbinieki no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cēsu novada;
Dobeles novada;
Jelgavas novada;
Liepājas;
Madonas novada;
Rēzeknes (2 sociālie darbinieki);
Rīgas;
Saldus novada (2 sociālie darbinieki);
Siguldas novada;
Smiltenes novada;
Talsu novada (2 sociālie darbinieki);
Tukuma novada (2 sociālie darbinieki).
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«Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības
un atkarību problēmām un to ģimenēm»
plānotās aktivitātes:
- Atbalsta sistēmas un pakalpojumu, ģimenēm, kurās konstatēti bērnu uzvedības un atkarību problēmu riski,

izvērtēšana, ārvalstu atbalsta pakalpojumu klāsta izpēte un analīze (īpaši pakalpojumi ar multidisciplināru
pieeju)
- Vienota uzvedības un atkarības problēmu agrīna risku novērtēšanas algoritma izstrāde (digitalizēta un
sinhronizēta ar jau esošiem rīkiem, gan vecumposma kontekstā, gan saturā) un integrēšana vienotā informācijas
sistēmā (visdrīzāk NPAIS).
- Speciālistu apmācība darbā ar novērtēšanas rīka algoritmu, tai skaitā, praktiskās apmācības speciālistu
sadarbības veidošanai un izmēģinājumprojekta īstenošana (2 gadi)

- Lietotāju (tajā skaitā ģimenes) ceļa kartes izstrāde, balstoties uz pētījumos un sabiedriskās domas izpētē
veiktajiem secinājumiem dažādām lietotāju vajadzībām.
- Psihoemocionāls atbalsts vecākiem, tajā skaitā izglītojošas, psiholoģiskas, multidisciplināras un praksē
balstītas (vecāks – vecākam) konsultācijas.
- Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem ar uzvedības un atkarību problēmas attīstības risku un to ģimenēm.
- Pakalpojumu kataloga ģimenēm ar bērniem izveide, uzturēšana un aktualizācija.

- Bērna atbalsta speciālistu tīkla izveide, vadlīniju un darba metodikas izstrāde, kā arī izmēģinājuma projekta
īstenošana bērna atbalsta speciālista darba aprobēšanai un rezultātu izvērtējums.
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Paldies par uzmanību!

Ilze Skrodele-Dubrovska
ilze.skrodele-dubrovska@lm.gov.lv; tel.67021662
Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore

