DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS
AKTUALITĀTES LATVIJĀ
ILNP
23.09.2015.

Institūcijām alternatīvo
sociālo pakalpojumu
raksturojums, 31.12.2014.

Valsts finansēto ilgstošas
aprūpes institūciju
klientu skaits dinamikā,
uz katra gada 1.janvāri

Avots: LM dati
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Bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs,
01.01.2015.
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Mērķis
Attīstīt sabiedrībā balstītos pakalpojumus, lai
personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi
aprūpēt, būtu pieejams nepieciešamais
atbalsts mājās vai ģimeniskā vidē
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Sasniedzamie rezultāti (2020)

BĒRNI
•Bērnu skaits, kas ievietoti
ilgstošās aprūpes institūcijās
ilgāk par 3-6 mēnešiem
samazinājies par 60%
•Bērnu skaits institūcijās
samazinājies līdz 720 (2012.g.
– 1799)
•3400 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
nodrošināti sociālie
pakalpojumi

PILNGADĪGAS PERSONAS AR
GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM
• 1400 personām sniegti sociālie
pakalpojumi, novēršot nonākšanu
institūcijās
• 700 klienti atstājuši ilgstošās aprūpes
institūcijas
• Slēgtas vismaz 3 VSAC filiāles
• Klientu vietu skaits ilgstošās aprūpes
institūcijās samazinājies par 1000
• Sabiedrībā balstīto pakalpojumu īpatsvars
pieaudzis no 20 līdz 45%
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(1) Aktualitātes...
Kas jau ir izdarīts?
• DI starptautiskā Konference: liela atsaucība no

sabiedrības puses – 1571 skatītāju (15.06.2015.)
http://www.lm.gov.lv/news/id/6559
• MK noteikumu Nr. 313 «DP “Izaugsme un
nodarbinātība”
9.2.2.1.
pasākuma
“Deinstitucionalizācija”
īstenošanas
noteikumi»
pieņemšana (16.06.2015.)
• DI Rīcības plāna pieņemšana
http://www.lm.gov.lv/text/3071

(15.07.2015.)

• Izsludināta DI projektu iesniegumu atlase
• Daļa pašvaldību ir noslēgušas nodomu protokolus
ar PR
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(2) Aktualitātes...
Kas tiks izdarīts līdz 2015.g.beigām?
• Tiks veicināta ciešāka sadarbība ar VSAC, PR un
pašvaldībām
• Vadlīnijas
plānošanas
reģioniem
klientu
individuālo
vajadzību
novērtēšanai
un
deinstitucionalizācijas plānu izstrādei
• Metodika par vienas vienības izmaksu standarta
likmju aprēķina un piemērošanas DP pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanai
• DI Projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana
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Sabiedrībā balstīto pakalpojumu
izmaksas ESF projektos
Sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks
piemērotas vienas vienības izmaksu standarta likmes:

Pakalpojuma veids

Indikatīvās izmaksas

Īslaicīgās sociālās aprūpes
pakalpojums

14,29 EUR dienā

Dienas aprūpes centrs

16,85 EUR dienā

Grupu dzīvoklis

10,96 dienā

Specializētās darbnīcas

13,84 EUR dienā

Aprūpe mājās

3,47 EUR stundā

Atbalsta grupas

11,04 EUR stundā

Speciālistu konsultācijas un
individuāls atbalsts

18,28 EUR stundā

Citiem pakalpojumiem – izmaksu maksimālās robežas noteiktas MK noteikumos vai paredzēta
faktisko izmaksu kompensācija
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Mērķa grupas individuālo vajadzību
novērtēšana un deinstitucionalizācijas
plānošana ESF projektos, 2015.-2016.g.
VM
garīgās
veselības
tīklu
attīstības
vadlīnijas
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Sociālo pakalpojumu sniegšana
ESF projektos, 2017.-2021.g

1
0

Pašvaldības ir galvenie PR sadarbības
partneri, kas:

Plāno sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību DI
projekta mērķa grupām
 Slēdz ar PR sadarbības līgumus
 Piedalās DI plānu izstrādē
 Sniedz PR informāciju par tās īstenotajiem sabiedrībā
balstītajiem pakalpojumiem un mērķa grupas
personām
 Piesaista “sociālo mentoru”
 Nodrošina sabiedrībā balstīto pakalpojumu
sniegšanu, priekšfinansējot un saņemot ikmēneša
faktisko izmaksu kompensāciju
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Secinājumi

 DI process notiek neatkarīgi no DI projektiem, un tas ir
neatgriezenisks

 DI projekti paplašina iespējas attīstīt pakalpojumus
cilvēkiem, kuru neatkarīgas dzīves iespējas ir atkarīgas no
profesionāla atbalsta pieejamības, tomēr pašvaldību
līdzdalība projektos ir brīvprātīga
 Pašvaldībām/SD ir jāizlemj cik klientiem un kāda apjomā
attīstīt sabiedrībā balstītos pakalpojumus DI finansējuma
ietvaros
 EK plānošanas periodā 2014-2020 nepieļauj ES fondu
ieguldījumus ilgstošas aprūpes institūcijās (tas ir pretrunā
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pantam)

 ERAF projektu īstenošana pašvaldībās tiks veikta atbilstoši
ESF projektos izstrādātajiem DI plāniem
 30.09.2015. visi plānošanas reģioni būs iesnieguši projektu
iesniegumus, un būs zināmas pašvaldības, kuras aptvers DI
projekti
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Paldies par uzmanību!

1
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ES fondu ieguldījumi DI atbalstam

(1)

sagatavošanās/ priekšnoteikumu izpilde
Darbība

Īstenotājs

Pašvaldību (PV)
ieguldījums

SPSPL grozījumi

LM

Saskaņošana

ESF MK noteikumi (16.06.2015.,
Nr. 313)

LM

Saskaņošana

ESF projektu vērtēšanas kritēriji
(17.04.2015.)

LM

Saskaņošana

DI Rīcības plāns (15.07.2015.)

LM

Saskaņošana (SPAP)

ESF projektu atlases nolikums

CFLA

ESF projektu izstrāde
(01. – 30.09.2015.)

ESF projektu vērtēšana
(līdz 31.10.2015.)
Metodika klientu individuālo
vajadzību izvērtēšanai
(līdz 30.09.2015.)
Līgumu slēgšana ESF projektu
īstenošanai
Metodika vienas vienības
izmaksām
(līdz 31.12.2015.)

PR

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Nodomu protokols par
sadarbību

CFLA,
LM
LM

CFLA,
PR
LM

Vienošanās par
sadarbību
1
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ES fondu ieguldījumi DI atbalstam

(2)

projektu īstenošana: plānošanas fāze

Darbība

Īstenotājs

Pašvaldību (PV)
ieguldījums

Klientu individuālo
vajadzību izvērtējums,
atbalsta plānu izstrāde

PR
piesaistīti
speciālisti

Informācijas sniegšana par
PV klientiem un
pakalpojumiem

Reģionālie DI plāni (klientu
un pakalpojumu izvietojums)

PR
piesaistīti
speciālisti

Saskaņošana

Slēgšanai atbalstīto VSAC
filiāļu reorganizācijas plānu
izstrāde

PR
piesaistīti
speciālisti

Bērnu centru reorganizācijas
plānu izstrāde

PR
piesaistīti
speciālisti

Saskaņošana

VSAC speciālistu un sociālo
mentoru apmācības, atbalsts
darbā ar klientiem

PR
piesaistīti
speciālisti

Sociālo mentoru piesaiste

Informatīvi izglītojoši
pasākumi sabiedrības
attieksmes maiņai

LM; PR
piesaistīti
speciālisti

Līdzdalība

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1
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ES fondu ieguldījumi DI atbalstam

(3)

projektu īstenošana: ieviešanas fāze

Darbība

Īstenotājs

Pašvaldību (PV)
ieguldījums

201
5
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Klientu sagatavošana pārejai
uz dzīvi sabiedrībā

VSAC,
sociālie
mentori

Sociālo mentoru piesaiste,
atlīdzības priekšfinansēšana
(1-3 mēn)

Sabiedrībā balstīti
pakalpojumi personām ar
GRT (2 gadus)

PV
pakalpojum
u sniedzēji

Pakalpojumu
priekšfinansēšana (1-3 mēn)

Sociālā rehabilitācija
bērniem ar FT

PV
pakalpojum
u sniedzēji

Pakalpojumu
priekšfinansēšana (1-3 mēn)

‘Atelpas brīdis’ un sociālā
aprūpe bērniem ar FT

PV
pakalpojum
u sniedzēji

Pakalpojumu
priekšfinansēšana (1-3 mēn)

DI plānu izpildes
novērtējums
ERAF ieguldījumi (ESF
projektā iesaistītajām

PR
piesaistīti
speciālisti
PV

2

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Saskaņošana

Izstrādā, īsteno,
priekšfinansē un līdzfinansē

1
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DI aktivitātēm plānotais ES fondu
finansējums 2014-2020

EUR 47 209 260

EUR 44 441 977

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

t.sk. valsts līdzfinansējums (15%)

t.sk. pašvaldību līdzfinansējums (15%)

Nedrīkst ieguldīt ilgstošas aprūpes institūcijās
EK plānošanas periodā 2014-2020 nepieļauj šādus ES fondu ieguldījumus, jo uzskata to
par Konvencijas 19.panta pārkāpumu
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pants paredz nodrošināt, ka:
a) personām ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem ir iespējas izvēlēties dzīvesvietu un to, kur un ar ko
tās dzīvo, un ka tām neliek dzīvot kādos noteiktos apstākļos;
b) personām ar invaliditāti ir pieejami dažādi mājās un dzīvesvietā sniegtie pakalpojumi un citi
sociālā atbalsta pasākumi, tostarp personīgā palīdzība, kas nepieciešama, lai dzīvotu un iekļautos
sabiedrībā un lai nepieļautu izolēšanu vai nošķiršanu no sabiedrības;
c) plašai sabiedrībai paredzētie sociālie pakalpojumi un objekti ir vienlīdz pieejami arī personām ar
17
invaliditāti un atbilst to vajadzībām.

