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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)

psychosocialwork



Sociālā terapija ( angļu socialtherapy) - 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)



Sociālā ārstēšana (angļu socialtreatment) – 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
(Sociālā darba terminu vārdnīca 2000)



Likumdošana

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 

• Izglītības likums

• Bērnu tiešibu aizsadzības likums

• Civillikums



Sociālā palīdzība ģimenēm, kurās aug bērns ar
īpašām vajadzībām,

• 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



Valsts noteiktā sociālā palīdzība

Valsts nodrošina atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā 
piešķirtajiem līdzekļiem:  

• personu ar invaliditāti un personu ar prognozējamu invaliditāti
profesionālās piemērotības noteikšanu un profesionālo
rehabilitāciju;

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidu, apjomu, saturu, 
pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas 
kārtību nosaka Ministru kabinets;

• Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus

• Psihosociālo rehabilitāciju veidu, apjomu, saturu, saņemšanas 
nosacījumus un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;



Pašvaldību piedāvātā sociālā palīdzība 

• Palīdzības apjoms, ko var saņemt no konkrētās pašvaldības, 
kurā deklarēts bērns ar īpašām vajadzībām, un viņa vecāki, 
atšķiras

• Ir pašvaldības, kas saviem iedzīvotājiem izmaksā gan
transporta kompensāciju, gan apmaksā dažādas rehabilitācijas
iespējas, taču ir arī tādas, kur palīdzības apjoms ir krietni
mazāks. Pašvaldību piedāvātā palīdzība ir gan dažādi pabalsti, 
gan atlaides, piemēram, nekustāmā īpašuma nodoklim.



Dažādu uzņēmumu sociālās atbildības iniciatīvas vadīta
palīdzība

• Lattelecom piedāvā dažādas atlaides saviem pakalpojumiem – TV, 
Internetam un tālrunim, ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām
vajadzībām. http://lattelecom.lv/majai/akcijas/cilvekiem-ar-ipasam-
vajadzibam

• Latvijas Leļļu teātris piedāvā 20% atlaidi ģimenēm, kurās ir bērns invalīds. 
Atlaidi var saņemt, biļetes iegādājoties Leļļu teātra kasē un uzrādot
invaliditātes apliecību. Patīkami, ka atlaide tiek piemērota visām biļetēm, 
ko ģimene iegādājas, līdz ar to teātri lētāk var apmeklēt gan bērna vecāki, 
gan citi brāļi un māsas. http://www.lelluteatris.lv/lv/192-kase

• Dažādi muzeji – ļoti daudzos muzejos bērniem ar īpašām vajadzībām un 
viņu pavadoņiem ieeja ir bez maksas. Ja vēlaties apmeklēt kādu muzeju, 
noteikti pirms biļešu iegādes apvaicājaties, kādas atlaides Jums pienākas. 
Arī dažādos citos pasākumos ārpus muzejiem, piemēram, izstādēs, biļeti
bērna pavadonis var iegādāties daudz lētāk, bet pats bērns pasākumu var
apmeklēt vispār bez maksas.

http://lattelecom.lv/majai/akcijas/cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam
http://www.lelluteatris.lv/lv/192-kase


Ģimenes dzīves kvalitātes novērtējumā īpaši tiek pasvītrotas
ģimenes specifiskās materiālās vajadzības, kas rodas, audzinot

bērnus ar speciālām vajadzībām, bet ļoti nepieciešams ir  
apmierināt arī citas vajadzības.

Visiem cilvēkiem ir vienādas vajadzības, neatkarīgi no tā, vai viņi
ir veseli vai slimi, ar mentāliem traucējumiem vai bez tiem.



šoks, depresija, nomāktība, kauns, vainas sajūta, sirdsapziņas 
pārmetumi, pamestības, vientulības sajūta, bezpalīdzība, atstumtība, 
atsvešinātība no visiem, izolētība



Kas nepieciešams vecākiem, kad piedzimis ir 
bērns ar īpašām vajadzībām

• Skaidrojums par bērna veselības stāvokli, perspektīvu 
novērtējums

• Psihoterapeitiska  palīdzība emocionālās līdzsvarotības 
atgūšanai, lai mazinātu negatīvos psiholoģiskos un fiziskos 
simptomus: mazvērtības sajūtu, pēkšņas bailes bez iemesla, 
nervozitāti, galvas sāpes, depresiju, satraukumu, bezmiegu. 

• Informācija par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību



Vecāku, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, 
atziņas

• bērns ar īpašām vajadzībām ir un paliek bērns

neskatoties uz diagnozi, bērns joprojām ir bērns. Paralēli ārstu, 
rehabilotologu un fizioterapeitu noteiktajam, viņš joprojām apgūst 
pasauli, apgūst emocijas, apgūst attiecības, apgūst robežas, apgūst 
rotaļas. Viņš zina, ko vēlas un ko nevēlas – viņš vēlas izmēģināt, viņš 
kautrējas, viņš dusmojas. Viņam patīk multenes un planšetes. Viņš 
kaujas ar māsu/ brāli un smejas par jokiem un smieklīgiem 
izgājieniem. 

• tikai vecāki ir labākie ārsti, rehabilotologi un terapeiti

daudzi vecāki, kas audzina īpašo vajadzību bērnus, to jau ir 
sapratuši, ka tikai viņi paši zina un jūt vislabāk, kas viņu bērnam ir 
vajadzīgs, cik liela slodze ir vajadzīga un ar kādiem cilvēkiem ir 
jāsadarbojas! Ir jāiegūst pārliecība par savām spējām un jātic savai 
intuīcijai.



Vecāku, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, 
atziņas

• ar laiku pielāgojas jebkuriem apstākļiem

"Ja nevari mainīt apstākļus, maini savu attieksmi pret tiem!“Mēs 
nevaram novērst radušos smadzeņu bojājumus, mēs nevaram ar 
vienu knipi panākt, lai viņš sāk staigāt vai runāt, tāpēc mēs mainām 
attieksmi pret to. Mēs pieņemam apstākļus tādus, kādi tie ir, un 
pielāgojāmies. Pielāgoties nenozīmē padoties! Mēs meklējam 
arvien jaunus veidus, kā dzīvot pēc iespējas normālāk. 

• mums katram ir sava dzīve un tās ceļš

Ir jāpieņem fakts, ka bērna īpašās vajadzības būs daļa no vecāku un 
visas ģimenes dzīves, bet tas nebūs vecāku un ģimenes  dzīves 
centrā. Ir jāatrod veids, kā turpināt piepildīt un izdzīvot savu dzīvi! 
Strādāt, mācīties, atpūsties, ceļot un dzīvot!



Vecāku, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, 
atziņas

• nebaidies lūgt un pieņemt palīdzību!

Bērna ar īpašām vajadzībām ienākšana ģimenē nav kaut kāds 
sods, kas ģimenei būtu jāpārcieš vieniem pašiem. Šāds bērns 
var ienākt jebkurā ģimenē, tā vienkārši ir dzīves sastāvdaļa, 
kas nenoliedzami rada papildus rūpes un arī finansiālās raizes. 
Šajā laikā ģimenei ir jāsaprot, ka viņi nav vieni paši ar 
jaunajiem izaicinājumiem. Nevajag baidīties lūgt palīdzību 
valstij, pašvaldībai, apkārtējām kopienām, ziedotājiem un 
ģimenei.



Palīdzība vecākiem

Sabiedriskās organizācijas:

• Velku biedrība, Mārtiņa fonds, Bērnu fonds, Diabēta 
asociācija, Neredzīgo biedrība, Portidža asociācija, SO 
Saulstariņi, Invalīdu biedrība, n/o Rūpju bērns, dažas reliģiskas 
organizācijas, Saules bērni, Latvijas Sarkanais Krusts.

• Vecāku neinformētība vismaz sākumā, kad ģimenē tikko ienāk 
bērns ar speciālām vajadzībām, ir neizbēgama parādība, jo 
neviens jau iepriekš - pirms tieši nesaskaras ar šādu situāciju -
tam negatavojas. Tāpēc, vienalga cik veiksmīgi informācija 
tiktu piedāvāta, tā neizbēgami “aizslīdēs garām”, pirms nav 
kļuvusi cilvēkam aktuāla.



Palīdzība vecākiem

• Vecāki kā sev vispiemērotākos un biežāk izmantotos norādīja 
neformālos informācijas ieguves kanālus (sarunas ar 
draugiem, kaimiņiem, paziņām) un vēršanos sociālajā dienestā 
pēc informācijas.

• Vecāki ļoti pozitīvi vērtēja iespēju piedalīties vecāku atbalsta 
grupās, organizējot tās gan pēc reģionālā principa, gan pēc 
bērnu diagnozēm. Tomēr šobrīd esošais vecāku atbalsta grupu 
tīkls ir nepietiekams.



Psihosociālā darba “stūrakmeņi” ir klienta situācijas 
novērtēšana, klienta un sociālā darbinieka attiecības, dažādības 

respektēšana un klienta stipro pušu un resursu atzīšana. 
(Goldstein, 2008)

Sociālais darbinieks: 
•palīdz klientam attīstīt prasmes; 

•sniedz emocionālo atbalstu; 
•ietekmē vidi, tai skaitā piesaista resursus. (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. 


