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PAR SEVI:  

Biedrības «Rīgas pilsētas Rūpju bērns» valdes priekšsēdētājs 
 
DI Atbalsta persona 
 
Brālis 



KO CILVĒKI DOMĀ PAR 
DEINSTITUCIONALIZĀCIJU?  



Neko nav dzirdējis un Lieciet mani mierā!  

 Parastais Latvietis 



Ja kādam nebūs labi, tik pasakiet man..... 

 Latvietis zinošais 



Atkal kaut ko tur augšā izdomājuši, priekš kam tas 
vajadzīgs. 

 Pašvaldības darbinieks 



Ko mēs atkal esam ievārījuši?  

 Valsts pārvaldes darbinieks 



KAS AR MANI BŪS? 

 VSAC darbinieks 



KAS ................? 

 VSAC klients 



Es par to nedomāju... 

 Klients pašvaldībā 



Visam vajadzētu izdoties 

 Es un man līdzīgie 



KAS TAD ĪSTI IR 
DEINSTITUCIONALIZĀCIJA?  



 
 

Process pārejai no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu nodrošināšanu dažādām mērķa 
grupām, kas attiecas uz dažādu sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu attīstības procesu, ieskaitot preventīvo darbu, 
ar mērķi likvidēt vajadzību pēc institucionālās aprūpes.   



ATBILSTOŠAS TELPAS 
 
ATBILSTOŠS APRĪKOJUMS 
 
ATRAŠANĀS VIETA 
 

INFRASTRUKTŪRA: 



ATBILSTOŠA ATTIECĪBA DARBINIEKS -
KLIENTI 
 
ATBILSTOŠS DARBA PLĀNS 
 
KLIENTA VAJADZĪBAS UN INTERESES 
 
SABIEDRĪBAS DOMAS MAIŅA 
 

ATTIEKSME: 



KAD ĪSTI SĀKĀS 
DEINSTITUCIONALIZĀCIJA?  



Starp Humpalām un IDEJĀM 
 
SKANDINĀVIJAS PIEREDZE UN APĢĒRBI!  

 1992. gads 



KĀPĒC TAGAD?  



 
 

• 2010. gadā Latvija ir ratificējusi ANO Konvenciju „Par 
personu ar invaliditāti tiesībām”, kuras 19.pants 
„Patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā” nosaka, 
ka tās dalībvalstīs personām ar invaliditāti ir tiesības 
saņemt atbalsta pakalpojumus un personisko palīdzību, lai 
dzīvotu sabiedrībā un nebūtu izolēti un nošķirti no tās. 
Starptautisko tiesību akti un vispārējie cilvēktiesību 
principi vērš uzmanību uz to, ka institucionalizācija tiek 
uzskatīta par sliktu praksi un cilvēktiesību pārkāpumu.  

• ............ 

• ............ 

Mainās domāšana un uzskati 

 



 
 

KAD TAD, JA 
NE TAGAD?  



Netiecoties pēc liela mērķa  
Nav iespējams sasniegt pat mazos 



DEINSTITUCIONALIZĀCIJA – VAI VĒL TĀLU?  

Francija  
1904. gads 

Francija  
2014. gads 

Francijas sabiedrība mainās 

Arī Latvijas 
22 



ATTIEKSMES UN VĒRTĪBU MAIŅA 
 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
 
VAJADZĪBAS UN INTERESES 
 
 
 

DI PROJEKTA NOZĪME: 



DEINSTITUCIONALIZĀCIJA – VAI VĒL TĀLU?  

24 



• Viss šajā prezentācijā redzamais un 
dzirdamais ir tikai un vienīgi manas 
pārdomas, ko nevar uzskatīt par oficiālu 
nostāju. 

• Iebildumu/pretenziju vai citu sajūtu 
gadījumā jāveic trīs dziļas izelpas un 
jāturpina mierīgi strādāt.    

• PALDIES PAR UZMANĪBU 

 


