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Projektu Nr. 2019.LV/NVOF/IAS/014/21 “Ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas 
plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības 
palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā ” finansiāli 
atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  



Vispārējais ieskats 
§  Atbalsta pakalpojumi audžuģimenēm tiek nodrošināti ES 

projekta ietvaros visos 28 Bulgārijas reģionos. 
§  Atbalsta pakalpojumi tiek monitorēti primāri caur projekta 

montoringa prizmu. 
§  Atbalsta pakalpojumu finansējuma plūsma: ES – valsts – 

pašvaldība. 
§  Atbalsta pakalpojumus audžuģ imenēm nodroš ina 

pašvaldībās izveidotas audžuģimeņu komandas, kuras 
veido sociālie darbinieki, kas nodrošina uzraudzību un 
sniedz atbalstu audžuģimenēm (Sofijas pilsēta- izņēmums). 

§  Darba slodze uz 1 sociālo darbinieku – 12 audžuģimenes. 
§  Pēc projekta beigām (2020.g.) valsts plānojusi šo 

pakalpojumu turpināt, pieļaujot arī funkcijas delēģēšanu – 
šobrīd izstrādā pakalpojuma standartu. 



Atbalsta pakalpojuma monitorings 

§  Kvalitātes monitorings fokusēts uz bērnu. 
§  Galvenais monitoringa rīks – individuālā bērna attīstības 

karte – dod iespēju monitorēt bērna attīstību audžuģimenē un 
caur to arī audžuģimenes darba kvalitāti un audžuģimenei 
sniegtā atbalsta kvalitāti. 

§  Par monitoringu atbildīgā iestāde – Bērnu aizsardzības 
departaments. 

§  Lai informācija par bērnu būtu plaša un pilnīga, šo karti 
aizpilda audžuģimenes sociālais darbinieks, cieš i 
sadarbojoties ar audžuģimeni, kā arī ievācot informāciju no 
izglītības iestādes, ārstiem utt. 

§  Karte ik mēnesi tiek iesniegta Bērnu aizsardzības 
departamentam elektroniski, kas tālāk šo informāciju apkopo 
un analizē, atsevišķos gadī jumos dod vadlīnijas un 
rekomendācijas, kā arī dodas mājvizītēs. 



Atbalsta pakalpojuma monitoringa rīks 

INFORMĀCIJAS KARTE PAR BĒRNA ATTĪSTĪBU AUDŽUĢIMENĒ 
§  Informācija par audžuģimeni un bērnu 
§  Bērna veselības stāvoklis un fiziskā attīstība 
§  Bērna emocionālās un uzvedības īpašības 
§  Kontakti ar bioloģisko ģimeni, radiem vai tuviniekiem 
§  Sagatvošana patstāvīgai dzīvei 
§  Izglītība 
§  Droša augšanas vide 
§  Identitāte 
§  Brīvais laiks un intereses 
§  Vispārīgas piezīmes 



Pakalpojuma saturs audžuģimenēm 

§  2 grupas supervīzijas gadā 
§  2 individuālās supervīzijas gadā 
§  Atbalsta grupas 1 reizi mēnesī 
§  24 stundu apmācība gadā 
§  Sociālā darbinieka mājvizītes vismaz 1 reizi mēnesī 

•  Projektā ir detalizēti izstrādātas atbalsta sniegšanas 
dokumentēšanas prasības – telefonsarumu, mājvizīšu 
pieraksti, audžuģ imeņu lietas saturs, bērna 
individuālās attīstības plāns u.tml. 

•  Pakalpojuma kvalitātes pārbaude koncentrējas uz 
dokumentu atbilstības pārbaudi. 


