
 

SOS pieredze atbalsta centru “AIRI 
vecākiem” pakalpojumu kvalitātes 

izvērtēšanā 
 

29.10.2019 
L.Zīverte  

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.  



Atbalsta centru izvērtējums – SOS pieredze 

§  Vispārējais organizācijas ietvars pakalpojumu kvalitātes 
izvērtējumam  

-  Atbalsta centru pakalpojumu novērtējums iekaujas organizācijas 
stratēģiskās plānošanas ciklā  

-  Plānošanas process un sratēģiskā vadība 

   

 



 
Plānošanas process  



Atbalsta centru izvērtējums – SOS pieredze 

Procesi un ikgadējais izvērtējums :  
 
ü Vadības procesi (plānošana) 
ü Pamatprocesi (bērnu aprūpe, sociālā  gadījuma vadīšanas  process, 
atbalsts AAA, u.c.) 
ü Atbalsta procesi (personālvadība, finanšu vadība, u.c.)     

 



Atbalsta centru izvērtējums – SOS 
pieredze 

Atbalsta centru izvērtējums – SOS pieredze 



Atbalsta centru pakalpojumu izvērtējums  

§  Valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma –  
atbalsts ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā - veikšanas 

līgums un tajā noteiktās funkcijas  (Līguma 3.punkts “Atbalsta 
centrs apņemas”) , 2019.gadā -izlases veidā :  

 



Atbalsta centra pakalpojumi  
ü  Sabiedrības informēšana un centra atpazīstamība  
ü  Mērķa grupas piesaiste  
ü  Sākotnējās apmācības audžuģimenēm un adoptētājiem  
ü  Psihologa atzinuma sagatavošana par piemērotību  
ü  Audžuģimenes atbalsta plāns  
ü  Audžuģimenē ievietotā bērna atbalsta plāns un tā īstenošana 
ü  Bērna un audžuģimenes savietošana   
ü  Pilnveides apmācības  
ü  Speciālistu (sociālais darbinieks, psihologs, citi speciālisti) atbalsts uzņemošajām 
ģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem 

ü  Sadarbība ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem,u.c. 
ü  Bērna saskarsme ar bio-ģimeni 
ü  Atbalsta grupas  
ü  Atbalsts aizbildņiem  

ü  Citi neformālie pasākumi   
 



Atbalsta centra “AIRI vecākiem” pakalpojumu 
izvērtējums 2019  

Pakalpojums	   Indikatori	   Izpilde	   Risinājumi	  
Sabiedrības	  
informēšana	  
1) Centra	  atpazīstamība	  
2) Mērķgrupas	  piesaiste	  
un	  informēšana	  	  

1)  Informācijas	  sniegšana	  
bāriņ5esām;	  

2)  personīgie	  kontak5;	  	  
3)  pasākumu	  ietvaros	  (atbalsta	  

grupas);	  	  
4)  Facebook	  (par	  ak5vitātēm,	  

nometnēm,	  apmācībām);	  	  
5)  raks5	  pašvaldību	  mājas	  lapas;	  
6)  informācijas	  nosūIšanai	  par	  

pakalpojumiem/pasākumiem	  
katram	  klientam	  (telefoniski,	  
SMS);	  

7)  Kopīgi	  pasākumi	  ģimenēm	  ar	  
bērniem,	  kopā	  sanākšanas;	  

1)  individuālās	  5kšanās	  ,mājvizītes	  ar	  
mērķgrupas	  pārstāvjiem	  –	  centra	  
speciālis5	  dodas	  tuvāk	  klientam;	  

2)  sadarbība	  ar	  bāriņ5esām	  (5kšanās,	  
telefona	  zvani,	  informācijas	  
nosūIšana	  –	  piedāvāt	  jaunos	  
pakalpojumu,	  informēt	  par	  centra	  
pakalpojumiem);	  

3)  Informācijas	  izplaIšana	  apmācību,	  
atbalsta	  grupu	  laikā;	  

4)  Kopīgu	  pasākumu	  rīkošana	  –	  akIvā	  	  
atpūta,	  radošās	  ak5vitātes,	  sporta	  
ak5vitātes,	  skolēnu	  brīvlaiku	  
ak5vitātes	  (ir	  laba	  atsaucība	  no	  
klien5em)	  

InformaIvi	  raks5	  mājas	  lapās;	  
Kontaktu	  uzturēšana	  ar	  BT	  (ja	  rodas	  
mērķgrupai	  vajadzība,	  tad	  BT	  ir	  
informācija	  par	  centru	  un	  
pakalpojumiem,	  lai	  zina,	  kurp	  novirzīt	  
klientu);	  
Ziņu	  nosūIšana	  klien5em	  uz	  telefonu	  
(SMS;	  whatsup	  grupa)	  par	  
pasākumiem,	  jaunumiem	  uX.	  
Kopīgu	  pasākumu	  rīkošana	  (arī	  
miksējot	  mērķgrupas)	  
	  	  
	  	  

•  Fokusgrupas diskusija ar katru no “AIRI vecākiem” atbalsta centra komandu  
2019.gada mērķi:   
1)  veikt atbalsta centra pakalpojumu izvērtējumu  
2)  identificēt padziļinātus kvantitatīvos rādītājus katram no pakalpojumiem  
3)  apkopot priekšlikumus atbalsta centru darbība virzieniem un prioritātēm  

2020.gadā  
•  Rezultāts protokols  



Atbalsta centra “AIRI vecākiem” pakalpojumu 
izvērtējums 2019 

•  Sadarbības partneru atgriezeniskā saite – aptaujas un intervijas  

Bāriņtiesas 

Sociālie dienesti 

Atbalsta grupu vadītāji 
Atbalsta grupu dalībnieki  

Audžuģimenes 



Atbalsta centra “AIRI vecākiem” pakalpojumu 
izvērtējums 2019 



BT - cik skaidra jums ir sadarbība ar mūsu 
Atbalsta centru/-iem sekojošās jomās? 



BT -Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, lūdzu novērtējiet 
mūsu AC/-us pēc sekojošiem parametriem 



BT- Vai jūs piekrītat, ka kompetenču pieeja ir uzlabojusi potenciālo 
audžuģimeņu izvērtēšanu un adoptētāju sagatavošanu 



AĢ - lūdzu novērtējiet Atbalsta centrā saņemto 
pakalpojumu kvalitāti  



AĢ -vai Jūs piekrītiet, ka Atbalsta centra 
darbība atbilst šādiem parametriem 



AĢ  - kā Jūs vērtējat savas atbalsta 
saņemšanas iespējas pirms un pēc 
Atbalsta centra izveidošanas? 

AĢ  - Lūdzu kopumā novērtējiet Atbalsta 
centra sniegto atbalstu, vai tas ir pietiekams 
un atbilstošs Jūsu vajadzībām? 



Secinājumi   
§  Nevis kvantitāte, bet kvalitāte  
§  Kopumā AC tiek vērtēti pozitīvi gan no audžugimeņu, gan BT puses  
§  Metodiskā vadība būtiski ietekmē izpildi un pakalpojuma kvalitāti  
§  Iekšēja un ārēja vajadzība pēc metodiskās vadības 
§  Veicot pakalpojuma pašizvērtējumu, kvantitatīvie dati jākombinē ar 

kvalitatīvajiem, kas paskaidro aptaujā iegūtos rezultātus  
§  Būtisks  Atbalsta centru  resurss ir zinoši, kompetenti darbnieki ar izcilām 

saskarsmes prasmēm 
§  Sadarbības attīstības (BT, sociālie dienesti).  
§  Pakalpojums ir uzsākšanas posmā un to vēl ir grūti izvērtēt  
§  Pakalpojuma kvalitātes izvērtējums ir laika un cilvēkresursu ziņā laikietilpīgs 

process  



PALDIES ! 


