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NODROŠINĀT IZVEIDOT PALIELINĀT  ROSINĀT

Bērna vislabākā potenciāla attīstība 

viņa nākotnes nodrošināšanai.

Kompetenti un profesionāli 

darbinieki, kas  jūtas labi un lepojas 

ar savu darbu.

Labas kvalitātes pakalpojums, ko 

novērtē visas puses. 

Iegūstam un ņemam vērā bērnu un 

jauniešu viedokli.

Ieguldām resursus darbinieku 

apmācībā, lai celtu viņu 

kompetences.

Regulāri pārskatām un atjaunojam 

sava darba procesus. 

Iesaistāmies jaunu ģimenes aprūpes 

modeļu formu izstrādē un pilotēšanā 

valstī.

Attīstām jaunus pakalpojumus un to 

pieejamību ģimeņu stiprināšanas un 

atbalsta jomā.

Īstenojam apmācību programmas 

profesionāļiem,  stiprinot viņu 

kapacitāti un veicinot attīstību sociālo 

pakalpojumu jomā. 

Izvērtējam iespējas veidot sociālo 

uzņēmējdarbību.

Parādām savu darbību kā nozīmīgu 

katram Latvijas iedzīvotājam.

Aktīvi sadarbojamies ar citiem 

profesionāļiem valsts un pašvaldību 

institūcijās un NVO.

Nodrošinām informācijas pieejamību un 

caurspīdīgumu partneriem, 

finansētājiem un ziedotājiem. 

Veicam likumdošanas un prakses analīzi

sociālajā, izglītības un veselības jomā.

Sagatavojam un iesniedzam ministrijās 

priekšlikumus normatīvajiem aktiem.

Aktīvi iesaistāmies De-I procesā valstī.

Bērniem un ģimenēm ir pieejami 

pakalpojumi, kas atbilst to vajadzībām 

un jaunākajām tendencēm un pieejām.

 

Sniegts ieguldījums ģimenes modeļa 

aprūpes un sociālā darba ar ģimenēm un 

bērniem attīstībā valstī.

 

Attīstām partnerību ar valsts, 

pašvaldību, nevalstisko un privāto 

sektoru un stiprinām starptautisko 

sadarbību. 

Sabiedrībā palielinās izpratne par 

organizācijas izvirzīto mērķu nozīmību, 

notiek sabiedrības izglītošanas process.

 

Piesaistīti resursi organizācijas mērķu 

īstenošanai – cilvēki, partneri, 

finansējumi, materiāli.

 

Palielinās uzticēšanās organizācijai, kas 

atvieglo pozitīvu lēmumu pieņemšanu 

par sadarbību, iesaisti un finansēšanu. 

Likumdošana un sistēmiskas 

pārmaiņas bērna tiesību jomā, 

pamatojoties uz starptautiskajiem 

standartiem un labo praksi.

Pilnveidota sociālo pakalpojumu joma 

ģimenēm ar bērniem.

Bērniem un jauniešiem nodrošināta 

aizstāvība atbilstoši viņu interesēm.  

OPTIMIZĒT ORGANIZĀCIJAS DARBĪBU ATBILSTOŠI RESURSU UN SNIEGTO PAKALPOJUMU ANALĪZEI 

Vienota izpratne par organizācijas vadības procesiem. Izstrādāt vienotu izvērtēšanas sistēmu esošajam un jaunajiem pakalpojumiem. 

Ko mēs darām?


