
DIGNITY  AND   
WELL-BEING

Cieņa un labklājība.

Gods un atgūšana.

Cieņa un labošanās.



ATSLĒGAS VĀRDI

■ Cieņa un labklājība – pamatjēdzieni, kas raksturo projektā un ārpus tā 
sasniedzamos mērķus.

■ Bezpajumtnieki un cilvēki ar garīgās veselības problēmām. Personas galējā 
nabadzībā. Nabadzība un sociālā atstumtība.

■ Laika faktors, lai notiktu situāciju noregulēšanās. Hroniski vai akūti. Uz ielas vai 
iestādēs. Visu iesaistīto mērķtiecīga sadarbība laiku īsina.

■ Partnerība un partneri. Publiskais un privātais sektors, profesionāļu apvienības. 
Brīvprātīgie, kuri strādā sociālā un garīgās veselības jomā – kā partneri un 
brīvprātīgais darbs kā resurss.

■ Mājas – apmešanās vieta. Mājoklis, kur cilvēks jūtas labi ir viņa mājas.

■ Atbildība un līdzatbildība. Var būt arī citi vārdi (jēdzieni), piemēram, 
pamattiesības un pamatvajadzības, subjektīvs – objektīvs, sociālās saites un to 
pārrāvums, ārstēšana un kaitējuma mazināšana…



https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-and-Well-
Being-Social.pdf

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-and-Well-
Being-Recovery.pptx

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Erasmus-English.pdf

Bezpajumtnieku un cilvēku ar garīgās 
veselības problēmām labklājība nozīmē 
kopienas labklājību.

Sociālās tiesības – sociālā aizsardzība –
profilakse – sociālā palīdzība.

Praktiska pieeja darbā ar bezpajumtniekiem 
un cilvēkiem ar garīgās veselības 
problēmām.

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-and-Well-Being-Social.pdf
https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-and-Well-Being-Recovery.pptx
https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Erasmus-English.pdf


Grūtības – visās valstīs līdzīgas.

■ Sadarbības trūkums stap sociālajiem un 

veselības dienestiem.

■ «Sociālā trauksme»

■ Resursu trūkums (ne tikai naudas, bet 

arī zināšanu, izpratnes, prasmju u.c.)

■ Agresīva vai vienaldzīga (inerta) 

uzvedība

■ Latvijai īpaši – plaisa starp sociālām 

sociālām grupām.



Grūtības
■ Spiediens ātriem rezultātiem

■ Uzsvars uz īstermiņa risinājumiem

■ Pakāpeniska modeļa izstrāde un pirmā pieeja 

neelastīga pēc pieredzes vai priekšrakstiem, 

ne cilvēka konkrētās situācijas.

■ Konkurētspējīgs darba tirgus. Darbs un 

atbilstoša alga/ darbs ietekmē identitāti

■ Atgūšana jeb atgriešanās prasa laiku un nav 

lineāra. Svarīgas attiecības!

■ Attiecības starp CILVĒKIEM un dienestiem, 

partneriem bieži ir savstarpēji pārmetumi, 

paštaisnums.



Sociālā atstumtība 
Zīdaiņi un bērni

■ Nepareizas vai neatbilstošas 
mājas

■ Fiziska un / vai seksuāla 
vardarbība

■ Vecāku kaitīgu vielu lietošana vai 
garīgā veselība

■ Dzīve prom no mājām

■ Veicināta formāla aprūpe un 
institucionalizāciju

Pieaugušie

■ Darbavietu zudums

■ Ekonomikas krīzes

■ Slikta fiziskā un garīgā veselība

■ Vielu ļaunprātīga izmantošana, 
atkarības

■ Fiziska vai seksuāla vardarbība

■ Sociālo tīklu jeb saišu trūkums

■ Informācijas telpa…



LABĀ PRAKSE

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-

and-Well-Being-Social.pdf

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Dignity-and-Well-Being-Social.pdf


Nevis rīkoties, kad jau 
ir problēmas un 
ārkārtas situācijas, bat 
izzināt problēmas un 
savākt informāciju.

■Būt 
ziņkārīgiem 

■Rosināt 
ziņkārību 
(zinātkāri), 
ieinteresēt

■Par interesēm 
ne par 
problēmām

Radīt interesi un 

modināt ziņkārību 

ierasties, sadarboties. 

Ja interese radīta –

nepievilt.



Rīkoties 
apsteidzot 
ārkārtas situācijas

■Proaktīva 

attieksme 

un 

negaidīšana

■Attiecības

Kad ir informācija par interesēm, iespējamām 
problēmām - rīkoties preventīvi, lai novērstu ārkārtas 

situācijas, nevis gaidīt, kad būs ārkārtas situācija un tad 
pieļāgot tai rīcību un uzvedību.

Katrā vietā līdzīgu situāciju var (un pat vajag) risināt to 
pielāgojot CILVĒKAM.

Cilvēciska attieksme pret cilvēku nevis pret situāciju.

Nevis gaidīt, kad kaut kas notiks, bet rīkoties proaktīvi un 

profilaktiski.

Attiecības starp sociāliem darbiniekiem un 

bezpajumtniekiem vai cilvēkiem ar garīgās veselības 
problēmām.

Sociālā darbinieka un bezpajumtnieka vai cilvēka ar 
garīgās veselības problēmām veidot balstītas uz 

savstarpēju uzticēšanos un interesi.



Sociālais darbs bieži ir 
neredzams, saziņa 
ierobežota.
Svarīgi ir rīkot konferences, 
seminārus, lai veidotu 
redzamību un informētību.

■Saziņa
■Redzamība
■Vajadzībām 
un vēlmēm 
pielāgoti pa-
kalpojumi

Svarīgi, lai pakalpojumi un 

iesaistīšanās ir pēc būtības 

un elastīgi, ne tikai formāli 

Jābūt īstā laikā un pareizā 

vietā – atbilstoši situācijai un 

konkrētam cilvēkam 

(vispirms cilvēks, tad 

situācija, elastīgi).



LABĀ PRAKSE NO CITA SKATU PUNKTA

Droša un stabila vide ar galvenajiem rādītājiem

Galvenā uzmanība tiek pievērsta attiecībām

Stabili lietu un politikas vadītāji

Aprūpes nepārtrauktība

Personiski orientēta pieeja

Atbilstīga aprūpes līmeņa nodrošināšana

Tīklošana

Salīdzinošs atbalsts un eksperti rīkojas pēc pieredzes

Aktīva pilsonība



Atgūšana jeb atgriešanās
■ Personīgs process

■ Lietotāja jeb pakalpojumu saņēmēja 
viedoklis un tā respektēšana.

■ Cerības pieaugums un uzturēšana

■ Jauna nozīme, jaunas intereses dzīvē

■ Pilnvarošana

■ Prasmju iegūšana un stratēģiju izstrāde

■ Droša ekonomiskā un sociālā bāze

■ Atbalstošās attiecības un sociālā integrācija

■ Nodarbinātība darot vajadzīgu darbu un 
rehabilitācija.



PALDIES!

Rīgā, 2019.06.18.

Varšava

2019.05.09.




