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Psihosociālā palīdzība — sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt indivīdam un 
ģimenei risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot psiholoģisku un 
sociālu atbalstu
(Sociālā darba terminu vārdnīca 2000)

Psychosocial work is a social work direction that aims
to help an individual and a family solve interpersonal
and social environment problems providing
psychological and social support



Sociālā terapija ( angļu social therapy) - bieži lietots sinonīms jēdzienam – psihosociālais darbs. 
Sociālajā terapijā izmanto īpašas sociālā darba formas un terapeitiskās metodes, lai mērķtiecīgi

ietekmētu klienta un vides attiecības.
( Sociālā darba terminu vārdnīca 2000)

Social therapy is a frequently used synonym for 
psychosocial work. Social therapy uses special social 
work forms and therapeutic methods to purposefully 

influence the relationship of the client and the 
environment.



Sociālā ārstēšana (angļu social treatment) – sociālajā darbā pasākumu komplekss, kura mērķis ir 
noteikt sociālo diagnozi un sniegt palīdzību sociālās krīzes situācijās. Sociālā ārstēšana ir 

starppersonu palīdzības veids, kurā tiek izmantotas tiešas un netiešās iejaukšanās stratēģijas, lai 
palīdzētu indivīdiem, ģimenēm un mazajām sociālajām grupām uzlabot sociālo funkcionēšanu un 

atrisināt sociālās problēmas

Social treatment is a set of activities focused on identifying a 
social diagnosis and providing help in the situations of social 

crisis. Social treatment is a way of interpersonal help using the 
strategies of direct and indirect involvement.



Likumdošana

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 

• Izglītības likums

• Bērnu tiešibu aizsadzības likums

• Civillikums

Law

• Law in social care and social work

• Law in education

• Law in protecting children’s rights

• Civil law



Sociālā palīdzība ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām,

Social work in families with a special needs child

• Iespējamo sociālo palīdzību ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, nosacīti var
dalīt 3 lielās grupās –

– valsts noteiktā, 

– pašvaldību piedāvātā

– dažādu uzņēmumu sociālās atbildības iniciatīvas vadīta palīdzība

Social work is classified as:

 State-supported

 Offered by local municipalities

 Initiated by an enterprise social responsibility group



State-supported social work

The state budget provides:

• Social work  for a disabled person and a person with 
a potential professional retardedness, professional 
rehabilitation

• Technical equipment service

• Psychosocial rehabilitation, its type, amount, 
conditions



Social work offered by local municipalities

• The amount of help provided by a certain 
municipality differs

• Some municipalities cover transport expenses, 
rehabilitation;

• Some municipalities cover fewer expenses;

• Social help may include  discounts, e.g. estate tax 
discount



Initiated by an enterprise social responsibility group

• Lattelecom offers payment discounts (TV, Internet, 
telephone)

• Latvijas Leļļu teātris (Latvia Puppet Theatre) offers 
20% discounts on tickets

• Museums– free admission (incl. exhibitions)



The quality of life in the family raising a special needs child 
presupposes both material and other necessities.

All people have similar needs whether they are healthy or sick, 
mentally retarded or not.



Shock, depression, boredom, shame, feeling guilty, loneliness, 
helplessness, neglect, isolation



Parents of a special needs child should have:

• Description of the child’s health condition, its pespectives

• Psychotherapeutic help to recover from emotional disbalance, 
get rid of low esteem, suden fears with no reason, anxiety, 
headaches, worries, insomnia

• Information about social service and aid



Parents’ opinions

• A special needs child remains a child

• Parents are the best doctors, rehabilitators, and
psychotherapists

• Adaptation over the time

• We all have our own lives

• Do not be afraid of asking for help and accepting this help



Help for parents

Non-governmental organisations:

• Communities

• Charity funds

• Associations

• Red cross

• Religious organisations

Immediate help when it is actual



• Informal information (friends, neighbours, acquaintances)

• Social service information

• Support groups (regional, diagnostic)



• Psychosocial work focuses on:
situation evaluation
cooperation relationships
tolerance
acceptance of strong resourses

Social worker:
•develops the skills; 
•provides emotional support; 
•influences the environment (Goldstein, 2008)



Psihosociālā darba stratēģijas
(Goldstein, 2008)

• 1. Apzināt un stiprināt klienta personīgos resursus, spējas un 
pozitīvās īpašības.

• 2. Atbalstīt un stiprināt klienta spēju pārvarēt grūtības, risināt 
problēmas.

• 3. Stiprināt klienta pašapziņu.

• 4. Mainīt disfunkcionālo (neproduktīvo) klienta domāšanas, 
emocionālās reaģēšanas un attiecību veidošanas veidu.

• 5. Mazināt klienta vides izraisīto stresu un problēmas. 



Darbības principi

• Ilglaicība-pastāvīgs kontakts un sadarbība

• Pēctecība

• Regularitāte darbību plānošanā un realizācijā

• Resursu apmaiņa

• Pieņemšana

• Iniciatīvas atbalstīšana



Integratīvās metodes:

• Drāmas, mākslas, kustību un mūzikas terapijas metodes, 
teātra uzvedumu un pasākumu veidošana ( radošs projekts ar 
rezultātu),

• Nometnes un pārgājieni,

• Nodarbības (Sociālās spēles, grupu darbi un diskusijas, kino 
vakari u.c.)

• Saskarsmes treniņi un interaktīvi semināri,

• Brīvprātīgais darbs projektos



Resilience jeb dzīvesspēka pieeja

• Dzīvesspēks cilvēkam apzīmē tieši viņa spēju ne tikai pārvarēt 
grūtības, bet arī iegūt jaunus spēkus pēc pārbaudījuma. 
Dzīvesspēka resurss ir visiem neatkarīgi no traumas dziļuma. 
Mūsu uzdevums to aktivizēt.

• Resilientai personībai piemīt:
– Pašcieņa

– Pašapziņa, optimisms,cerības

– Virzība uz pašattīstību

– Spēja tikt galā ar stresu

– Sabiedriskā aktivitāte

– Spēja izjust un izpaust dažāda veida emocijas

– Pozitīva attieksme risinot problēmas



Ģimeņu izglītības programmas

• Mērķis ir atbalstīt ģimenes vienotību, lai ģimenēs būtu 
iespējama katra indivīda un visas ģimenes izdevusies kopēja 
dzīve. 

• Izglītības darbu ar ģimenēm un vecākiem uzskata galvenokārt
par traucējumu novēršanas darbu, uzlabojot vecāku
audzināšanas kompetenci un radot priekšnoteikumus bērnu
pozitīvai attīstībai. Tādā veidā traucējumi tiek novērsti iepriekš
un pastāvošie traucējumi tiek mazināti (Plaude, 2003).



Ģimeņu izglītības programmas

• Pārsvarā šīs programmas piedāvā izglītības par veselību, kas
tiek īstenota pieaugušo izglītības ietvaros, kā arī zināšanu par 
stresu un tā pārvarēšanu, adaptēšanos un sociālā atbalsta
nepieciešamību ieguvi.

• Labās prakses piemēri ietver brīvprātīgo pedagogu, studentu, 
ģimeņu, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, sabiedrisko
darbinieku un universitāšu pasniedzēju iesaisti. 

• Ģimeņu izglītības programmu apguve, sekmē ģimeņu
adaptāciju, ietverot medicīniska rakstura zināšanas, zināšanas
par specifisku saskarsmi ar bērnu un zināšanas par resursiem
un atbalstu.



Ģimeņu izglītības programmas

• Ģimeņu izglītības attīstību Latvijā visvairāk ietekmē faktori, kas
saistās ar materiālo nodrošinājumu, sociālajiem kontaktiem, 
ģimenes savstarpējo saliedētību un atbalstu (Millere, 2012).

• Latvijā tiek izmantota galvenokārt uz pakalpojumu
piedāvājumu balstīta un uz ģimeni centrēta pieeja, kuras
ietvaros vecākiem ir iespēja piedalīties atbalsta grupās, 
nometnēs, semināros, kā arī iegūt izglītojošus materiālus.

• Valsts izglītības satura centrs (VISC) īstenotajā projektā
„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” (2011 – 2014) tika izstrādāti informatīvi materiāli, lai
palīdzētu vecākiem labāk izprast dažādus traucējumu veidus
un rast labāko risinājumu katrai situācijai. 


