Vardarbībā cietušo
personu sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma

mērķi ir:
nodrošināt psihosociālu palīdzību;

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums
no
vardarbības
cietušām
pilngadīgām
personām

novērtēt apdraudējumu un plānot
drošības pasākumus;
motivēt personu sociālās
funkcionēšanas spēju (ierobežotas
personas spējas strādāt, aprūpēt sevi,
iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai
uzlabošanai;
nostiprināt vai atjaunot personas
sociālās funkcionēšanas spējas.

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedz saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumiem
Nr.790
„Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtība no
vardarbības cietušām un vardarbību
veikušām pilngadīgām personām”

Labklājības ministrija
Sociālo pakalpojumu
departaments
Skolas ielā 28,
Rīga, LV – 1331
Tālrunis: 67021634, 67021647,
67021669.

Kurš var saņemt
pakalpojumu?

Personas, kas ir cietušas no:

Kādu sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu var saņemt?

Kur var vērsties
palīdzības?

Institūcijā ar izmitināšanu:

Persona var vērsties:

30 dienu rehabilitācija;
(papildus 30 dienu rehabilitācija,
maksimāli 60 dienas).



fiziskas vardarbības;



seksuālas vardarbības;



ekonomiskas vardarbības;

Individuālo konsultāciju veidā:



emocionālas vardarbības;



fiziskas vardarbības

10 speciālistu konsultācijas sociālais darbinieks, psihologs,
jurists
(10 papildus konsultācijas,
maksimāli 20 konsultācijas).

draudiem;


seksuālas vardarbības
draudiem;



vardarbīgas kontroles.

Persona var saņemt pakalpojumu
neatkarīgi no tā, vai ir uzsākts
Administratīvais vai
Kriminālprocess.
Atkārtoti sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu persona var saņemt tad,
ja pēc pakalpojuma saņemšanas
beigām pagājuši 12 mēneši.

vai

Nepieciešamības gadījumā, lai persona
varētu saņemt individuālo konsultāciju,
tiek segti transporta izdevumi ne vairāk
kā 7 euro par vienas konsultācijas
apmeklējumu.




Nepieciešamības gadījumā, lai persona
varētu saņemt individuālo konsultāciju,
tiek segti transporta izdevumi ne vairāk
kā 7 euro par vienas konsultācijas
apmeklējumu.

jebkurā pašvaldības
sociālajā dienestā
vai
institūcijā, kas reģistrēta
sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā
(piemēram, krīzes
centrā, ģimenes atbalsta
centrā).

Lai saņemtu vardarbībā cietušo
rehabilitācijas pakalpojumu, persona
vai
tās
likumiskais
pārstāvis
pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
 iesniegumu;


ja ir izmeklētāja, prokurora,
izmeklēšanas
grupas
dalībnieka vai administratīvā
pārkāpuma lietu izskatījušās
institūcijas
(amatpersonas)
lēmumu
(kopiju)
vai Kriminālprocesa
likumā noteiktajā gadījumā –
tiesas lēmumu (kopiju) par
personas atzīšanu par cietušo;



ja ir - tiesas vai tiesneša
lēmumu (kopija) par pagaidu
aizsardzību pret vardarbību
vai policijas lēmumu (kopija)
par nošķiršanu.

Individuālo konsultāciju
nodrošināšana arī pēc sociālā
rehabilitācijas kursa pabeigšanas:
persona var saņemt 3 individuālās
speciālistu konsultācijas - sociālais
darbinieks, psihologs, jurists.

pēc

