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Problēmas
• Palielinās sociālās palīdzības saņēmēju
skaits
– 2010.gada janvāri salīdzinot ar 2009.gada janvāri turpināja
pieaugt GMI(+ 69%) un dzīvokļa pabalstu (+ 9%)izmaksas ,
personu skaits minētajos pabalstos pret attiecīgo periodu
2009.gadā ir pieaudzis garantētā minimuma pabalsta saņēmēji
par 42% , dzīvokļa pabalsta saņēmēji par 28%

• Mainās sociālās palīdzības saņēmēju
struktūra – vairāk personu darbspējas
vecumā
– Starp testēto pabalstu un pakalpojumu saņēmējiem turpina
dominēt ģimenes ar bērniem (vidēji 45%). Starp jaunajiem
klientiem ģimenes ar bērniem veido 59%

• 48,5% no visiem Rīgā aptaujātajiem
sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu saņēmējiem dzīvo vieni
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Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām
• Rīgas domes Sadarbības
memorands
– Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību
lēmumu pieņemšanā, nevalstiskajām
organizācijām Rīgas pilsētas
pašvaldībā ir iespēja noslēgt
Sadarbības memorandu ar Rīgas domi.
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Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām
• Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome
Padomes uzdevumi:
– piedalīties ilgtermiņa stratēģijas izstrādē personu ar
invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā un sekot
tās īstenošanai pašvaldībā;
– sniegt atzinumus par pašvaldības institūciju un iestāžu
normatīvajiem un stratēģiskajiem dokumentiem;
– izskatīt un sniegt atzinumus par Rīgas domes lēmumu
projektiem, kas skar pašvaldībā dzīvojošo personu ar
invaliditāti tiesības;
– veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu projektu
izstrādes procesā;
– izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības
institūcijām un iestādēm veiksmīgākai personu ar
invaliditāti integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai
un pilsoniskai līdzdalībai;
– aktualizēt informāciju par personu ar invaliditāti
jautājumiem, problēmām, vajadzībām un interesēm
pašvaldībā.
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Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām
• Atbalsts NVO projektu īstenošanai
– Budžeta programmā „Sadarbība ar
nevalstiskajām organizācijām” tiek iekļauti
projekti, kas paredz:
• Rīgas pašvaldībai aktuālu sociālo pakalpojumu
sniegšanu;
• Atbalstu pasākumiem veselības aprūpes
pieejamības nodrošināšanai un/vai veselīga
dzīvesveida veicināšanai;
• Vienreizēju pasākumu realizāciju ar sociālās
integrācijas mērķi riska grupām un veselības
aprūpes jomā;
• Atbalstu aktīvu nevalstisko organizāciju attīstībai
sociālajā un veselības aprūpes jomā.

– Kopējais finansējums 2010.gadā – Ls 30000
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Dienas centri
• Dienas centru darbības mērķis ir:
– Iesaistīt personu grupas sabiedriskajās norisēs;
– Sniegt profesionālu sociālo atbalstu cilvēkiem, kuri
vecuma, hronisku slimību, bezdarba vai invaliditātes
ierobežojumu sakarā ir sociāli izolēti;
– Veicināt nevalstisko organizāciju savstarpēju mijdarbību
vietējās sabiedrības vajadzību apzināšanā un
risināšanā.

• Dienas centra uzdevumi ir:
– Organizēt sociālās aktivitātes, lai iedrošinātu cilvēkus
iesaistīties, piedalīties, mācīties un radoši attīstīties
kolektīvā;
– Sniegt sociālo darbinieku konsultācijas un informāciju
par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
– Organizēt interešu pulciņus, atbalsta un pašpalīdzības
grupas;
– Organizēt formālo un neformālo sociālo kontaktu izveidi,
brīvprātīgo darbu u.c. kopienas resursu piesaisti.

6

Dienas centri
31 dienas centri, dienas aprūpes centri,
brīvprātīgo un atbalsta grupu centri, t.sk.:
• 13 centri pilngadīgām personām, t.sk.
pensijas vecuma personām un personām
ar fiziska rakstura invaliditāti;
• 3 dienas aprūpes centri personām ar
demenci;
• 9 dienas centri personām ar garīga
rakstura traucējumiem;
• 9 dienas centri ģimenēm ar bērniem;
• 1 dienas centrs bezpajumtniekiem un
maznodrošinātām personām.
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Sadarbība ar Draudžu kolēģiju
• 2009.gada 22.janvārī ar Rīgas domes
Prezidija lēmumu tika izveidota Rīgas
pilsētas kristīgo draudžu kolēģija
• Kolēģija ir brīvprātīga, konsultatīva
institūcija
• Viens kolēģijas uzdevumiem ir nodrošināt
iespējami vispusīgu un pilnvērtīgu
sadarbību starp pašvaldību un kristīgajām
draudzēm un organizācijām
• Ir apzināti kristīgo organizāciju resursi
ārkārtas palīdzības sniegšanai cilvēkiem
• LD organizēta apaļā galda diskusija
„Sadarbības iespējas starp pašvaldību un
kristīgajām organizācijām atkarību
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profilaksē”

Sociālie dienesti
• Zupas virtuve – LEBL diakonijas centrs
(līdzfinansē LD) un "Vecā Ģertrūde"
• Pārtikas pakas sadarbībā ar Nodibinājumu
“Kraukļa fonds”
• Bērnu nometnes – Sv. Rīgas Jāņa Pareizticīgo
biedrība un Latg.pr-tas SD
• LEBL diakonijas centrs (finansē LD) - atbalsta
centrs „Sirdsgaisma” bērniem un ģimenēm
• Apģērbu nodošana/ izsniegšana - M.Terēzes
Žēlsirdības Misionāru māju Ludzas ielā 6/8 un
LEBL Diakonijas centrs
• Kurzemes raj. DC pilngadīgajiem – ar Svētā gara
draudzi un 7. dienas adventistu draudzi –
diskusijas un Alfa kurss (plānots)
• Informācijas apmaiņa un draudžu pārstāvju
apmācība
• Cita Draudžu garīgā un praktiskā palīdzība - 9

Paldies par uzmanību!
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