IEGULDĪJUMS
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Projektu finansē Eiropas Savienība

MOBILĀ BRIGĀDE SNIEDZ BEZMAKSAS PAKALPOJUMUS JEBKURAM,
KAM TAS TIEŠĀM NEPIECIEŠAMS
Projekta „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība Lielvārdes novadā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099) ietvaros no 2011.gada 10.jūnija
Lielvārdes novadā aktīvi un enerģiski darbojas mobilā brigāde (turpmāk tekstā – MB) deviņu speciālistu
sastāvā. Ar klientiem strādā tādi speciālisti kā sociālais darbinieks (brigādes vadītājs) Iveta Dzērve,
sociālais rehabilitētājs Ritma Vāne un sociālais aprūpētājs Agnese Žaltauska uz pilnu darba laiku un
ergoterapeits Ilze Baltiņa – Mežgaile, fizioterapeits Inga Miglāne – Siliņa, audiologopēds Lauma
Lūžniece, psihologs Linda Hofmane, medmāsa Sandra Kupča un pavadonis - asistents personām ar
funkcionāliem traucējumiem Ervīns Gusars.
Mobilā brigāde sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, praktisku palīdzību un/ vai konsultācijas
klientam un klienta tuviniekiem dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā klienti ar funkcionāliem
traucējumiem ar speciāli aprīkotu MB transportu var nokļūt arī Sociālajā dienas aprūpes centrā (turpmāk
– SDAC), kur atrodas MB speciālistu „bāze”. SDAC ir nozīmēta atbildīgā persona – dežurante - klientu
ieteikumu un/ vai sūdzību iesniegšanai un reģistrēšanai. SDAC telpās klientiem viegli pieejamā vietā ir
izvietota ieteikumu un sūdzību pasta kastīte. Lūdzam izmantot arī šo iespēju – Jūsu iesniegumi palīdzēs
labāk saprast vajadzības un vēlmes, varēsim efektīvāk palīdzēt!
Mobilās brigādes speciālisti:
1.izstrādājuši motivācijas programmu un ievieš sociālās aprūpes programmu personām, kurām ir
objektīvas grūtības sevi aprūpēt un sociālās rehabilitācijas programmu personām, kuras ir izolētas no
sabiedrības dažādu sociālo problēmu dēļ;
2. motivē līdzdarboties potenciālos pakalpojumu saņēmējus saņemt motivācijas pakalpojumu, lai
iesaistītos sociālās aprūpes programmā vai sociālās rehabilitācijas programmā;
3. aprūpē mājās un piedāvā arī tādus sociālās rehabilitācijas pasākumus, kā piemēram, individuālas
psiholoģiskās konsultācijas, atbalsta grupas, psiholoģiskos treniņus, izglītojošas lekcijas.
Uz 2011.gada 30.septembri mobilās brigādes datu bāzē bija reģistrētas 76 klientu lietas (par 26 klientu
lietām vairāk, nekā bija plānots uz šo laika periodu) – kas liecina, ka pakalpojumi ir tiešām pieprasīti.
Institūcijas un iedzīvotājus joprojām lūdzam būt aktīviem, zvanīt un pieteikties MB klientu datu bāzei
pašiem vai ziņot par tiem iedzīvotājiem, kuriem būtu nepieciešami mobilās brigādes pakalpojumi pa
tālruni 650 53895, mob.tālr. 20266604 vai personīgi Ausekļa ielā 3 Lielvārdē, Sociālajā dienas aprūpes
centrā. Uzrakstīsiet iesniegumu mobilajai brigādei (veidlapas pieejamas SDAC) un, ja tiksiet atzīts par
piederīgu projekta mērķa grupai, Jums izveidos klienta lietu un būs iespējams saņemt iepriekš minētos
pakalpojumus.

