NAUJENES PAGASTA PADOMES
SOCIĀLĀS APRŪPES DIENAS CENTRA “ŽĒLSIRDĪBA”

2006.GADA PĀRSKATS
Sociālās aprūpes dienas centrs „Žēlsirdība” dienas laikā nodrošināja sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas un informācijas pakalpojumus (sociālo prasmju attīstību, un brīvā laika
pavadīšanas iespējas pensijas vecuma personām, invalīdiem un personām ar garīgā un emocionāla
rakstura traucējumiem). SADC ”Žēlsirdība” darbu 2006.gadā organizēja vadītāja Solvita Lazdāne
un iestādē strādāja 9 darbinieki
SADC „Žēlsirdība” darbība 2006.gadā tika virzīta uz sociālās rehabilitācijas pasākumu
kopumu, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, lai
nodrošinātu iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī psiholoģisko, fizisko, un darba spēju atjaunošanu.
2006.gada laikā SADC „Žēlsirdība” darbībā notika sekojošas pozitīvas iezīmes:
1. Tika apstiprināta V.Grišinas autorprogramma „Veselības skola”
2. Ieviests jauns terapijas veids –teātra terapija Veselības skolas ietvaros
3. Palielinājās trenažieru zāles apmeklētāju skaits
5. Palielinājās klientu skaits, kam bija nepieciešama psihologa individuālā konsultācija
6. 8 Naujenes pagasta iedzīvotāji veiksmīgi integrējušies sabiedrībā izejot resocializācijas
programmu „Dzīves skola” sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu
7. Izveidota veselības skolas jauna dalībnieku grupa Naujenes ciemā, kurā aktīvi darbojas 9
dalībnieki
8. Aprīkota un darbojas vingrošanas zāle, kurā norit fizkultūras nodarbības (locītavu
vingrošana) ar jogas elementiem
9. Pensionāriem, invalīdiem un trūcīgajiem pagasta iedzīvotājiem piedāvāta atlaižu sistēma
maksas pakalpojumiem
10.Ieveisti jauni pasākumi : vecmāmiņu diena un informācijas dienas
11. Veikta aptauja par jaunu vai esošo pakalpojumu kvalitātes izpēti.
12. Veiksmīga sadarbība ar pašvaldības iestādēm: NKC, BJC, NTB, Lāču pamatskolu
2006. gada laikā centru apmeklēja 173 klienti no tiem 41 Veselības skolas dalībnieks, 13 interešu
pulciņu dalībnieki, 119 pasākumu dalībnieki
SADC „Žēlsirdība” ieņēmumu izdevumu tāmes budžets 2006. gadā sastādīja 30727 Ls
Vislielākā izdevumu daļa saistīta ar darbinieku algu nodrošinājumu – 53 % no kopējās
izdevumu daļas, kapitālajiem izdevumiem tika patērēti – 32 % komunālo pakalpojumu apmaksai –
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11 % un pārējo pakalpojumu apmaksai saistītiem ar iestādes uzturēšanu (kancelejas piederumi,
saimniecības preces) – 4%, komandējuma braucieniem -1%
2006. gada laikā palielinājās darbinieku atalgojums, kas ir pozitīvs rādītājs darbinieku
stimulēšanai kvalitatīva darba izpildei. Tika iegādāts dators darba kvalitātes uzlabošanai un 1
krāsainais printeris- kopētājs Nopirktas jaunas mēbeles Pateicoties iedalītajai summai Ls 690
apmērā no valsts mērķdotācijas VA „ Pīlādzītis” tapa jauni koncerttērpi.
Rehabilitācijas pasākumi galvenokārt mērķēti uz invalīdiem un pensionāriem.
SADC „Žēlsirdība” piedāvā sekojošus sociālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem:
-

Rehabilitācijas programmu „Veselības skola”;Resocializācijas programmu „Dzīves skola”;

-

Individuālās psihologa konsultācijas;

-

Interešu pulciņus- floristikas pulciņš un sieviešu vokālais ansamblis;

SADC „Žēlsirdība’ sniedz arī citus rehabilitācijas pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem – maksas
pakalpojumus. Aprīkotas un darbojas trenažieru zāle un vingrošanas zāle, kurā speciāliste I.Poga
veic sociālās rehabilitācijas pasākumus pensionāriem un invalīdiem un citām pagasta iedzīvotāju
grupām, kā arī dušas, saunas, džakūzi, veļas mazgāšanas pakalpojumi un telpu nomas (semināriem,
kursiem u.c.) pakalpojumi. Pensionāriem un invalīdiem darbojas atlaides sistēma.
2006 gadā palielinājās klientu skaits, kas iesaistījās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā.
Palielinājās veselības skolas dalībnieku skaits par 9 dalībniekiem, sakarā ar jaunas grupas
izveidošanu Naujenes ciemā. Aktīvāk tika apmeklēta trenažieru zāle, Biežāk klienti saskatīja
nepieciešamību saņemt profesionālu psihologa konsultāciju, kuru galvenais mērķis ir veicināt
personas sociālo adaptāciju. Pēc psihologa konsultācijas centrā griezās 16 personas
2004.gadā tika noslēgts līgums ar Valsts Probācijas dienesta Daugavpils nodaļu par sociālās
uzvedības korekcijas psiholoģiskās programmas pakalpojumu sniegšanu un psihologa V.Grisinas
izstrādāto programmu „Dzīves skola” ieviešanu dzīvē, kuras rezultātā norit veiksmīgs, atbrīvoto no
ieslodzījuma, resocializācijas process. Pateicoties V.Grišinas programmai, vairums bijušo ieslodzīto
ir integrējušies sabiedrībā: atguvuši personas dokumentus, atraduši dzīvesvietu un darbu,
atjaunojuši ģimenes. 2006.gadā programmā V.Grišinas vadībā piedalījās 93 personas, no tiem 8
Naujenes pagasta iedzīvotāji
No 2003.gada ar lieliem panākumiem darbojas psiholoģes V.Grišinas autorprogramma
Veselības skola ar apakšprogrammām : Antistress, Saskarsme, Jaunais redzējums, Pilnveidošanās.
Veselības skolas programma ir programma, ar kuras palīdzību, atbilstoši katra cilvēka
spējām un vajadzībām, tiek apgūtas ikdienā nepieciešamās iemaņas un mobilitāte un orientācijas
apkārtējā vidē, veselības ābece.
2006.gada beigās Veselības skolā aktīvi darbojās 51 cilvēks, Veselības skolas nodarbības ir
maksimāli pietuvinātas klienta dzīves vietai. Jau 2005 gadā tika izveidota grupa Lociku ciemā (17
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dalībnieki) un 2006 gadā pēc iedzīvotāju lūguma tika izveidota grupa Naujenes ciemā (9
dalībnieki). Veselības skolas programmu vada V.Grišina ar pedagogu komandu.- Sociālo pasākumu
organizatoru Olgu Dunaļsku; Mākslas terapijas pulciņa skolotāju Oksanu Markovu ,Trenažieru
zāles pārzini Inesi Poga
2006.gada laikā tika ieviests jauns rehabilitācijas pakalpojumsmākslas terapija, kas sevī ietver sociālo gleznošanu un teātra
terapiju.(Vad. O.Markova). Ar iestudēto uzvedumu par strēlnieku
Fedotu Veselības skolas dalībnieki uzstājās ne tikai SADC , bet arī
pagasta organizētajos pasākumos :Grāmatu svētki, Zemnieku balle, kā
arī piedalījās NVO forumā Dubnas pagastā.
Veselības skolas dalībnieki ir draudzīgs kolektīvs un ne tikai aktīvi piedalās sabiedriskajā
dzīve, bet kopīgi svin dzimšanas dienas, dodas pārgājienos un izbraucienos, paši ir iniciatori
dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Veselības skolas dalībnieki ir nodibinājuši NVO „ Naujenes
Nika’ un aktīvi darbojas šajā jomā , regulāri piedalās Daugavpils rajona partnerības piedāvātajās
aktivitātēs
SADC „Žēlsirdība” piedāvā arī prasmju, talanta realizāciju un aktīvu brīvā laika pavadīšanu
interešu pulciņos:
-

floristikas pulciņā (vad. A.Iļjicova);

-

vokālajā ansamblī „Pīlādzītis”(vad. V.Petrovs)
VA „Pīlādzītis’, vada profesionāls mūziķis V.Petrovs,

un

darbojas jau 9 gadus un izveidojās pateicoties mīlestībai uz
dziesmu. Sievu skanīgās balsis priecē daudzu koncertu,
festivālu,

saietu

klausītājus.

2006.gada

laikā

ansambļa

dalībnieki piedalījās SADC un citu pagasta iestāžu rīkotajos
pasākumos. Sniedza

koncertus pagasta lielākajos ciemos un

Višķu sociālās aprūpes centrā. Dalībnieki aktīvi piedalās arī rajona mēroga organizētajos
pasākumos- senioru ansambļu skatē , Latgales novada senioru festivālā, kā arī uztur draudzīgus
sakarus ar citu pagastu dziedošiem pensionāriem un tika uzlūgti uz Višķu folkloras kopas jubilejas
pasākumu
Arī floristikas pulciņš, kuru vada aktīviste pensionāre
A.Iļjičova, un kurā ir 6 dalībnieces, sievietes ar invaliditāti un
pensionāres ir atradušas savu sirds darbu un aktīvi darbojas šajā
pulciņā. 2006.gadā pulciņa dalībnieces piedalījās Daugavpils
rajona partnerības kopienu forumā ”Jauni aspekti kopienu
attīstībā” ar savu darbu izstādi, kā arī tradicionāli katru gadu
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piedalās festivālā „Augšdaugava”, un Latgales novada senioru festivālā, aktīvi piedalās centra telpu
uzpošanā un rotāšanā tradicionālo svētku priekšvakarā. Organizēja Lieldienu izstādi un izstādi
„Rudens brīnums” Ar A.iļjičovas palīdzību tika izveidots akmeņdārzs, kas tagad priecēs acis ne
tikai centra apmeklētājiem , bet arī visu Vecstropu iedzīvotājiem.
SADC darbinieki patstāvīgi organizē arī kultūras pasākumus pagasta iedzīvotājiem. Pensionāri un
invalīdi ir apmierināti, ka notiek daudz pasākumu.
Vispopulārākie un atzinību iemantojuši 2006.gadā bija
-

“ Masku balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Jaungada pasaka”-93 dalībnieku

-

sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – 60 dalībnieki

-

Pasākums pensionāriem “Rudens balle” -80 dalībnieki.

-

Ziemassvētku pasākums vientuļiem pensionāriem – 50 dalībnieku

-

Vecmāmiņu diena – 34 dalībnieki

-

SD un SADC Informācijas dienas Naujenes pagastā -25 dalībnieki

Pasākumu organizēšanas mērķis ir veicināt dažādu tautu tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu,
saskarsmes un dialoga veidošanu.
Jau ilgus gadus Naujenes pagastā ir izveidojusies un nostiprinājusies tradīcija apsveikt Naujenes
pagasta ilgdzīvotājus dzimšanas dienās. 2006.gadā tika apsveikti 57 pagasta ilgdzīvotāji.
SADC ”Žēlsirdība” 2006.gada laikā aktīvi sadarbojās ar pašvaldības iestādēm:Sociālo
dienestu pasākumu organizēšanā, Naujenes kultūras centrs ir nācis pretī iedzīvotāju vēlmēm un
Veselības skolas dalībnieku Lociku grupa darbojas kultūras centra telpās. ar Lāču pamatskolu
paaudžu saiknes stiprināšanā. Ļoti pozitīva sadarbība noritēja ar Bērnu jauniešu centru. Jaunieši
aktīvi iesaistījās un palīdzēja izplatīt informāciju par SADC aktivitātēm, apciemoja mājās vecus un
vientuļus cilvēkus, kā arī piedalījās pasākumos sniedzot koncertpriekšnesumus, zīmējumu
konkursos un labdarības akcijās. Vasarā SADC telpās bērniem tika organizēta interešu grupa.
Aktīva sadarbība noritēja arī ar Naujenes pagasta Sociālo un veselības aprūpes jautājumu
komiteju, kura koordinēja centra darbu un ieteica priekšlikumus darba efektivitātes uzlabošanai, kā
arī ar Naujenes pagasta padomes priekšsēdētaju, deputātiem, administrācijas darbiniekiem,
informatīvo biļetenu „Naujenes vēstis”, kur katru mēnesi tiek atspoguļota aktuāla, izglītojoša vai
informatīva informācija par centra norisēm , pasākumiem, aktivitātēm.
.
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