
 

Nodibinājums „Allažu bērnu  un ģimenes atbalsta centrs” partnerībā ar Latvijas Bērnu 

fondu uzsāk jaunu projektu 

 

Sākot ar 2014. gada oktobri nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” kopā ar 

partneri –nodibinājumu „Latvijas Bērnu fonds” uzsāk projektu „Vecāku prasmju aprūpēt un 

audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana”. 

Projekta nepieciešamības pamatojums. Ja bērns cieš no vardarbības ģimenē, ir jāsekmē viņam 

droša vide uzreiz un arī perspektīvā. Bieži krīzes centrs sniedz bērnam valsts garantēto sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu un bērna interesēs sadarbojas ar citām institūcijām un bērna ģimeni. 

Normatīvie akti paredz vecāku - bērna saskarsmes un vecāku prasmju izvērtējumu. Tomēr 

vienotu izvērtēšanas standartu Latvijā nav. Tādēļ iesaistītie speciālisti var atšķirīgi vērtēt un lemt 

par bērna atgriešanos ģimenē un plānot turpmākos atbalsta pasākumus.  

Mērķi. Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt labklājības izaugsmi, izstrādājot un ieviešot 

inovatīvu sociālo pakalpojumu krīzes centrā, sociālās atstumtības riskam pakļautām personām- 

no vardarbības ģimenē cietušiem bērniem un vardarbību veikušiem vecākiem 

Konkrētie mērķi: 

1. Izstrādāt un ieviest vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu izvērtēšanas un attīstīšanas 

motivācijas programmu institūcijā. 

2. Mazināt vardarbību ģimenē, novērtējot vecāku prasmes aprūpēt un audzināt bērnu un 

motivējot tās attīstīt 

 

Galvenie etapi. Projekta realizēšanas gaitā vispirms paredzēts izstrādāt programmas koncepciju, 

balstoties uz zinātniski pamatotiem principiem. Lai nodrošinātu izstrādājamās programmas ciešu 

saistību ar praksi un institūciju darbā konstatētajām aktualitātēm, tiks piesaistīti profesionāļi, 

jomas eksperti un konsultanti- sociālo dienestu un bāriņtiesu pārstāvji, psihologi. 

Izstrādātā programmas koncepcija tiks aprobēta praksē krīzes centrā un periodiski to izvērtēs 

minētie speciālisti. Nepieciešamības gadījumā tiks ieviestas korekcijas. 

Projekta noslēgumā tiks organizēta konference, kurā ar izstrādāto programmu tiks iepazīstināti 

bērnu sociālajā rehabilitācijā iesaistīto institūciju pārstāvji.   

Partnera loma. Projekta partneris - Latvijas bērnu fonds līdzdarbosies programmas izstrādē un 

pārraudzīs, lai tā atbilstu valsts garantētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma standartiem, un 

sekmēs programmas ieviešanu Latvijas krīzes centros. 



Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Aelita Ziemele, e-pasts: 

aelita@allazukrizescentrs.lv, tālr.: 26818926. 

Tīmekļa vietnes papildus informācijai: 

www.sif.lv 

www.eeagrants.lv 

www.norwaygrants.org 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ 

finanšu instruments un Latvijas valsts. 
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