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Darbs tika uzsākts 2006.gadā un pēc triju gadu darba tika 

pārtraukts. Tas atsākās 2011.gadā ar Šveices Konfederācijas 

līdzfinansētu projektu.

Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija



SOS BC asociācijas galvenās  darba 
jomas Latvijā 

Ģimenes modeļa bērnu 

ilgtermiņa aprūpe 

Ģimeņu atbalsts un rehabilitācija

Bērnu tiesību un 

interešu aizstāvība, 

sadarbība ar 

pašvaldībām, NVO

Atbalsts izglītībai

Publicitāte, 

finanšu piesaiste



Misija/mērķis

•Sniegt atbalstu situācijās, 
kad bērns tiek pakļauts 
riskam: vardarbība ģimenē, 
bioloģiskās ģimenes aprūpes 
zaudēšana, sociālā atstumtība 
skolā, sabiedrībā;

•Sadarbībā ar valsts un 
pašvaldības iestādēm 
nodrošināt sociālo atbalstu 
un rehabilitāciju.



Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta 
speciālisti

Asociācijas finansējums:

 Sociālais darbinieks

 Psihologs darbā ar pieaugušajiem

 Psihologs darbā ar bērniem

 Ģimeņu asistents

 Jurists

 Supervizors sociālajā darbā 

Pašvaldības resursi:

 Sociālais darbinieks

 Ģimeņu asistents

 BEA grupas vadītājs

 Supervīzors sociālajā darbā



Pašvaldības resursi

 Telpu nodrošinājums speciālistu darbam un 

aktivitāšu organizēšanai;

 Transporta nodrošinājums nepieciešamības 

gadījumā (projektam ir automašīna);

 Iknedēļas sociālo darbinieku apspriedes, gadījumu 

apspriešana;



Galvenās aktivitātes

 Speciālistu individuālas konsultācijas

 Atbalsta grupu darbs:

 Izglītojošas nodarbības – Vecāku atbalsta 

grupa, u.c.;

 Kultūras un izklaidējošas aktivitātes–

pasākumu apmeklējums, gadskārtu svētki;

 Bērnu emocionālās audzināšanas 

grupa

 Vasaras nometnes ģimenēm ar 

bērniem (sadarbība ar ABLV fondu)



Dalība projektos

o Šveices - Latvijas  

sadarbības 

programmas finansēts 

projekts “Iekļaujoša 

ģimene, bērnudārzs, 

skola un sabiedrība” 
(2011.gada februāris –

2012.gada jūlijs)

Budžets: kopā 116 32,10 

LVL; 11447.10 LVL 

programmas finansējums, 

185, 00 LVL  Asociācijas 

līdzfinansējums 



Dalība projektos

o EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds" 

apakšprogramma NVO projektu programma

(makroprojekts)

«Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības 

riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai 

sabiedrībā»
( 2013.gada novembris – 2015.gada jūlijs)

Budžets: 110 984,00 EUR, 99 885,60 EUR programmas 

finansējums, Asociācijas finansējums 11098,40 EUR, 

no kura, savukārt, 1408,64 EUR veidoja brīvprātīgais darbs 

un 9689,76 EUR Asociācijas finansiālais ieguldījums.



Sociālais darbinieks

 Situācijas ģimenēs un 

problēmu atpazīšana

 Rehabilitācijas plāns

 Starpprofesionāļu

komanda

 Starpinstitucionālā

sadarbība

 Problēmas risinājums



Psihologs 

 Atbalsta grupu darbs: šeit tiek iegūti domubiedri, 

apgūtas jaunas zināšanas par bērnu audzināšanu 

un bērnu vecuma posmiem, ir iegūta sapratne par 

ģimeni kā sistēmu un katra ģimenes locekļa 

atbildību tajā;

 Jaunievedums - ģimenes grupu konferences 

metode:  savdabīga ģimenes padome, kura apvieno 

sevī divus resursus:

 ģimenes spēkus un iespējas;

 speciālistu un dienestu palīdzību.



Ziedojumu un dāvinājumu piesaiste

 Labdarības 

organizācijas „Giving for

Latvia” no Lielbritānijas: 

sešām ģimenēm iegādāti 

nepieciešamie sadzīves 

priekšmeti;

 “Velku biedrība”  - pārtikas 

produkti un cita veida 

materiāls atbalsts;

 Dāvinājums ģimenēm 

Ziemassvētkos no Vācijas, 

sagādāts arī ratiņkrēsls. 



Projekta darbs 2016.gadā

 pakalpojumi sniegti 

kopumā 65 ģimenēm, 

kurās ir 161 bērns;

 gada laikā projektu 

atstājušas 23 ģimenes un 

sadarbību uzsākušas 16 

ģimenes;

 projekta budžets 42 510 

EUR un pašvaldības

atbalsts 17 992 EUR;



Projekta darbs 2017.gadā

 Plānots sniegt 

pakalpojumus 100 bērniem 

no 40 ģimenēm mēnesī;

 Piedāvāt individuālas 

konsultācijas un grupu 

nodarbības;

 ABLV CF finansēta 

nometne jūnijā;

 Dažādas aktivitātes 

vecākiem ar bērniem;

 Plānotais budžets 42 510 

EUR + pašvaldības atbalsts

17 992 EUR.



Projekta darba novērtējums

Pašvaldības sociālie darbinieki:

 Var pārrunāt visas situācijas, dalīties pieredzē. Galvenais –

sajūta, ka neesi viens ar savu gadījumu, iespēja paskatīties 

uz situāciju no cita skatu punkta; 

 Vienmēr ir atbalsts un profesionāla sadarbība;

 Sociālam darbiniekam ieguvums ir tas, ka īsā laika periodā 

klientiem ir iespēja iegūt nepieciešamos pakalpojumus bez 

maksas. Ģimenēm sniegts dubults atbalsts, dažādu 

speciālistu redzējums situāciju uzlabošanai;

 Ieguvumi ir motivētas ģimenes, stiprākas, veselākas un 

priecīgākas ģimenes.

Sadarbība ar projekta speciālistiem novērtēta atzinīgi. 

Paldies par mūsu darba novērtējumu!



Informācija par projektiem

 Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas mājas lapā 

http://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/citi-

projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-

atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-

sabiedriba/

 Bauskas novada pašvaldības mājas lapā 

http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/projekti/citi/projekts-

atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-

riskam-paklauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-

sabiedriba

http://www.sosbernuciemati.lv/lv/ko-mes-daram/citi-projekti/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba/
http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/projekti/citi/projekts-atbalsta-pasakumu-attistiba-socialas-atstumtibas-riskam-palauto-gimenu-ar-berniem-ieklausanai-sabiedriba


Paldies par uzmanību!

Liene Lapsa, sociālā darbiniece
liene.lapsa@sosbca.lv

Ērika Pulkstene, psiholoģe
erika.pulkstene@gmail.com
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