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RMHC Global
• 48 gadu pieredze pasaulē.

• Vairāk kā 260 pārstāvniecības 65 valstīs & reģionos.

• Galvenās programmas:  

Bērnu Mobilais veselības aprūpes centra

programma

Ģimeņu mājas programma

Ģimeņu istabu programma



RMHC Latvija
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• Nodibinājums «Ronald McDonald House Charities

Latvija» (RMHC Latvija) Latvijā dibināts 2007.gadā.

• Programma bērnu «Mobilais veselības aprūpes

centrs» (MVAC) darbojas kopš 2010.gada nogales.

• 12 gadu laikā nodrošinātas 50 000 bezmaksas ārstu-

speciālistu konsultācijas bērniem un jauniešiem līdz

18 gadu vecumam visā Latvijā.

• MVAC ir oficiāli reģistrēta ambulatorā medicīnas

iestāde.

• Kopš 2022.gada 18.marta viena no MVAC transporta

vienībām nodrošina primārās medicīnas

pakalpojumus Ukrainā.



RMHC Latvija misija un mērķis
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Mūsu misija

• nodrošināt pakalpojumu pieejamību, kas tieši ietekmē

bērnu veselību un labklājību visā Latvijā.

Mūsu mērķis

• nodrošināt 4600 – 5000 savlaicīgas un kvalitatīvas

bezmaksas ārstu konsultācijas ģimenēm ar bērniem

tuvāk viņu dzīvesvietai gada laikā Latvijas reģionos.



RMHC Latvija programma bērnu 

«Mobilais veselības aprūpes centrs» (MVAC)



MVAC darbība

• 3 – 4 izbraukumi nedēļā uz vairāk kā 40 vietām 
Latvijā.

• 2 – 3 ārstu-speciālistu konsultācijas viena 
izbraukuma laikā. 

• Sākot no 40 ārstu speciālistu konsultācijām 
viena izbraukuma laikā.

• 4 600 – 5 000 ārstu-speciālistu konsultācijas 
gada laikā. 



MVAC komanda
• 24 ārsti no 11 dažādām specialitātēm:

✓ bērnu pneimonologs,

✓ otolaringologs, 

✓ bērnu neirologs,

✓ oftalmologs

✓ fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

✓ logopēdijas speciālists

✓ alergologs

✓ bērnu endokrinologs

✓ bērnu gastroenterologs

✓ dermatologs

✓ bērnu ķirurgs/ortopēds



MVAC izmaksas
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• Vienas konsultācijas izmaksas: EUR 40,00.

• Gada budžets: EUR 200,000.

• Izmaksas: 75% programmas darbības izmaksas, 25%

programmas administrācijās un mārketingā izmaksas.

• MVAC darbība tiek nodrošināta patiecoties gan korporatīvajiem,

gan individuālajiem finanšu un preču un pakalpojumu

ziedotājiem.



RMHC Latvija nākotnes plāni



RMHC Latvija nākotnes plāni
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• Paaugstināt RMHC Latvija un bērnu MVAC

atpazīstamību Latvijā.

• Uzturēt attiecības ar jau esošajiem partneriem un jaunu

partneru piesaiste.

• Paplašināt esošo bērnu MVAC programmas darbību.

• Jaunu pakalpojumu izveide saskaņā ar vietējo kopienu

vajadzībām.

• Otrās bērnu MVAC programmas uzsākšana Latvijā.

• Ģimeņu istabu programma reģionālajās slimnīcās.

• Veselības izglītības programmas bērniem un jauniešiem

un jaunajiem vecākiem.



PALDIES!

KONTAKTI:

Diāna Niedra

MVAC menedžere

Tel.: +371 29847754

E-pasts: diana.niedra@gmail.com

Guna Caune

RMHC Latvija Izpilddirektore

Tel.: +371 29103658

E-pasts: guna@rmhc-latvia.lv
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