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Personalizētā aprūpes plāna (PAP)
pamatprincipi
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Priekšvārds

Šī personalizētā aprūpes plāna (PAP) izstrādes rokasgrāmatas pilnveidotā versija ir
izveidota Leonardo da Vinci programmas starptautisko inovāciju pārneses projektā.
Projektā piedalījās šādas organizācijas un to partneri: CEDIS (Eiropas Sociālās integrācijas
attīstības komiteja, kas uzsāka šo projektu un izveidoja pirmo rokasgrāmatas versiju) no
Francijas, Altea Espana no Spānijas, Questao de Equilibrio no Protugāles, Siksali Attīstības
centrs no Igaunijas, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un Les EPI de Geneve no
Šveices. Dažādu sociālā darba speciālistu komandu pētījumu un eksperimentu rezultātā
sākotnējā metodoloģija tika pilnveidota.
Šīs personalizētā aprūpes plāna (PAP) izstrādes rokasgrāmatas mērķis ir sniegt
norādījumus visiem, kas vēlas personalizēti un dinamiski strukturēt pakalpojumu
saņēmējiem sniegto aprūpi savā nodaļā vai iestādē.
PAP metodoloģija ir īpaši noderīga sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem
darbiniekiem medicīnas jomā, kā arī pašiem pakalpojumu saņēmējiem, to ģimenēm un
iesaistītajiem brīvprātīgajiem.
PAP ir metodoloģija, kas ļauj dinamiski un elastīgi plānot un koordinēt aprūpes
pakalpojumus, tos pielāgojot katram pakalpojumu saņēmējam neatkarīgi no šā lietotāja
neaizsargātības, vajadzībām vai īpašajiem apstākļiem.
PAP pieeja ļauj pakalpojumu saņēmējiem lielākā mērā ietekmēt aprūpi. Tā viņiem
sniedz atbildības sajūtu, vairojot neatkarību, un ļauj būt partneriem vienlīdzīgās
attiecībās ar darbiniekiem un radiniekiem.
PAP un tā ieviešana sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu jomā un iestādēs
ir viena no iespējām, kā izpildīt spēkā esošos likumus un noteikumus, kas paredz, ka
katram pakalpojumu saņēmējam ir jānodrošina galvenā loma savas aprūpes apstākļu
noteikšanā.
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PAP pieeja un definīcija
Pieeja
PAP pieeja pirmkārt ir visu to personu darbību koordinēšana, kas:
palīdz adaptēties cilvēkam, kuram tas sagādā grūtības;
apmierina šā cilvēka vajadzības;
palīdz šim cilvēkam pilnībā iesaistīties sabiedrības dzīvē un būt
aktīvam kopienas loceklim, līdztekus ievērojot arī viņa vēlmes un
potenciālu.

PAP pieeja ir arī process, kas ļauj:
identificēt personas spējas un vajadzības;
noteikt piemērotus attīstības un mācību uzdevumus;
izmantot resursus prioritāro vajadzību apmierināšanai.

Saskaņā ar PAP pieeju aprūpē nepastarpināti iesaistās pakalpojumu saņēmējs
un viņa radinieki, kā arī viņam visnozīmīgākie sociālie un medicīniski sociālie
darbinieki.

PAP pieeja ir rīks pakalpojumu saņēmējiem piešķirto pakalpojumu un resursu
koordinēšanai.

PAP pieeja paredz, ka atbildības sajūta jānodrošina visām procesā iesaistītajām
personām – pakalpojumu saņēmējam, viņa radiniekiem, viņa likumiskajam
pārstāvim (ja attiecināms), kā arī tiem sociālajiem un medicīniski sociālajiem
darbiniekiem, kuri ir atzīti par pakalpojumu saņēmējam īpaši nozīmīgiem.

Definīcija
PAP ir plānošanas un koordinēšanas rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu organizēt
pakalpojumus un resursus kādas personas ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai.
Tas ir nepārtraukts process, kas tiek regulāri pārskatīts un atjaunināts.
Šā procesa mērķis ir panākt, lai visas iesaistītās personas – pakalpojumu
saņēmējs, viņa radinieki un medicīniski sociālie darbinieki – būtu vienlīdzīgi partneri.
Tas ir rīcības plāns, kas apkopo visus pasākumus vienotā plānā, kurš ir pielāgots
pakalpojumu saņēmējam.
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Tāpēc katram pakalpojumu saņēmējam tiek izveidots atšķirīgs plāns, ko īsteno cita
komanda.
PAP pamatā ir pakalpojumu saņēmēja īpašības un vajadzības. Plāna ietvaros tiek
identificēti sniedzamie pakalpojumi un nepieciešamie resursi, tiek koordinēti pasākumi,
norādot, kam, kad un kā šie pakalpojumi jāsniedz, kā arī tiek novērtēta pakalpojumu
efektivitāte, ievērojot noteiktos integrācijas uzdevumus.
PAP nodrošina pakalpojumu saņēmējam un viņa ģimenei piedalīšanos plāna izstrādē
kā pilnvērtīgiem PAP komandas locekļiem.
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PAP pamatkomponenti
Katrā PAP jāiekļauj turpmāk nosauktie pamatkomponenti.
1. To personu tiesību un brīvību atzīšana, kurām vecuma, garīgā vai fiziskā
stāvokļa vai sociālo apstākļu dēļ tās tiek liegtas.
2. Šādi raksturojamu sociālo tiesību veicināšanas principu ievērošana:
• nodrošināt ikvienam cilvēkam, lai cik atšķirīgs viņš būtu, spēju dzīvot savā
ierastajā vidē vai tādā vidē, kas pēc iespējas ir līdzīgāka ierastajai;
• aktīvi veicināt sociālo saziņu ar citiem sabiedrības locekļiem;
• veicināt katra pakalpojumu saņēmēja optimālu līdzdalību viņa ikdienas un
ierastajās darbībās (mācībās, darbā, atpūtā, patēriņa aktivitātēs, lēmumu
pieņemšanā u.tml.);
• pasākumu un savstarpējo attiecību kontekstā izmantot pēc iespējas
iedarbīgākus un ierastākus resursus;
• radīt dzīves vidi (ienākumus, apmešanās vietu, piekļuvi pakalpojumiem
u.tml.), kas pēc iespējas labāk atbilstu personas sociālajiem apstākļiem;
• ar iecietību novērtēt katra pakalpojumu saņēmēja izturēšanos, pieredzi un
statusu.
Sociālo tiesību veicināšanas mērķis ir ar pastāvīgu darbību, kas vērsta gan
uz pakalpojumu saņēmēju, gan uz viņa sociālo vidi:
attīstīt pakalpojumu saņēmēja spējas un zināšanas vai prasmes, to
panākot ar piemērotām mācību metodēm un aprīkojumu;
uzlabot pakalpojumu saņēmēja sabiedrisko tēlu – ļaujot tam izpildīt
pašvērtību

apliecinošas

sociālās

lomas

un

piekļūt

visam

nepieciešamajam sabiedriskā tēla uzlabošanai, līdztekus apmierinot
savas individuālās vajadzības.

3. Pakalpojumu saņēmēja kā vienlīdzīga PAP komandas locekļa pilnvērtīga
līdzdalība.
Ja pakalpojumu saņēmējs nespēj pilnvērtīgi piedalīties komandas sapulcēs,
viņam vismaz jānodrošina iespēja tās apmeklēt aizbildņa vai kāda cita viņa
izvēlēta pārstāvja pavadībā.
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4. Transdisciplināra komanda, kas atbild par plāna izveidi, īstenošanu,
pārraudzību un novērtēšanu.
5. Pakalpojumu saņēmēja spēju vispārējs un konkrēts novērtējums, kas ļauj
identificēt viņa vēlmes un vajadzības.
6. Reālistisku ilgtermiņa mērķu izvirzīšana, nosakot reālistisku īstermiņa un
vidēja termiņa darbības uzdevumus, kas detalizēti izklāstīti skaidrā un pozitīvā
veidā.
7. Detalizēta pienākumu sadale katram komandas loceklim visiem saprotamā
veidā (kas katrai personai jādara, ar ko, kad, kur un kā).
8. Dokumentācija, kurā fiksēta virzība uz mērķu sasniegšanu un uzdevumu
izpildi, izmantojot piemērotus esošus vai jaunizveidojamus novērtēšanas rīkus.
9. Sistēma plāna virzības novērtēšanai un – nepieciešamības gadījumā – tā
pārskatīšanai.
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PAP komanda
Pakalpojumu saņēmēja pozīcija
Jebkuram indivīdam, kurš nonācis sociālās aprūpes iestādē vai sociālo darbinieku
aprūpē, jāsaglabā iespēja izmantot savas individuālās tiesības un brīvības. Tātad
jānodrošina:
viņa cieņas, integritātes, privātuma, intimitātes un drošības ievērošana;
iespēja brīvi izvēlēties starp dažādiem atbilstošiem pakalpojumiem, kas
viņam pieejami vai nu mājās, vai institūcijā, ņemot vērā atzīto juridisko
spēku un nepieciešamību aizsargāt nepilngadīgo intereses;
individualizēts aprūpes plāns, kas pielāgots viņa vecumam un vajadzībām,
kas veicina viņa attīstību, autonomiju un sociālo iekļaušanos; pieliekot visas
pūles, lai pakalpojuma saņēmējs, ja viņš spēj paust savas vēlmes un
piedalīties lēmumu pieņemšanā, ar izpratni pieņemtu šo plānu, vai arī, lai
to pieņemtu viņa likumiskais pārstāvis;
privātās informācijas konfidencialitāte;
pieeja informācijai un dokumentācijai, kas saistīta ar aprūpes plānu, ja vien
nav spēkā juridiski ierobežojumi;
informācija par viņa pamattiesībām un specifisko juridisko vai līgumisko
aizsardzību, uz ko viņam ir tiesības, kā arī par apelācijas tiesībām;
iesaistīšanās personalizētā aprūpes plāna izveidē un īstenošanā - vai nu
tiešā veidā, vai arī ar likumiskā pārstāvja palīdzību.
Tādēļ ir svarīgi ievērot personas brīvo gribu un ļaut viņam, ņemot vērā viņa
iespējas un vēlmes, palikt par sava likteņa noteicējiem, un piedāvāt viņam personalizēto
aprūpes plānu, kas noslēgts rakstveidā. Šim plānam jāsatur mērķi, par kuriem notikusi
vienošanās ar personu, kā arī paņēmieni, kā šie mērķi tiks sasniegti.
PAP uzskata, ka pakalpojumu saņēmējam pašam jābūt sava dzīves plāna
galvenajam noteicējam.
Tāpēc pakalpojumu saņēmējs vai nu pats, vai kopā ar personu, ko tas izraudzījies
aprūpei vai pārstāvībai, ir pastāvīgs un pilnvērtīgs PAP komandas loceklis.
Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi:
ievērot pakalpojumu saņēmēja tiesības;
pamatoties uz pakalpojumu saņēmēja spējām;
ievērot pakalpojumu saņēmēja gaumi, intereses, spējas un viedokli;
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veicināt pakalpojumu saņēmēja līdzdalību, viņam/viņai sniedzot visu
informāciju, kas nepieciešama ar viņu saistīto lēmumu pieņemšanai;
paskaidrot pakalpojumu saņēmējam katru PAP procesa soli un palīdzēt tos
izpildīt;
pielāgot uzdevumus viņa/viņas spējām un vajadzībām;
radīt pakalpojumu saņēmējam atbildības sajūtu par izpildāmajiem
uzdevumiem.

Piezīme
Dažkārt pakalpojumu saņēmēja ģimenes līdzdalības jautājums ir sarežģītāks.
Daudzos gadījumos ģimenes līdzdalība palielina iespēju, ka plāns tiks īstenots
sekmīgi. Taču jāatzīst, ka dažkārt ģimenes intereses neatbilst pakalpojumu saņēmēja
interesēm.
Dažkārt arī gadās, ka kāda ģimene – un dažos gadījumos pat darbinieki – nerīkojas
pakalpojumu saņēmēja interesēs. Šādos gadījumos ir svarīgi panākt, lai komandas
darbības centrā atkal nonāktu pakalpojumu saņēmēja intereses.
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Transdisciplināra metodoloģija
Daudzās nodaļās un iestādēs joprojām lielākoties tiek izmantota starpdisciplināra
komandas organizācija. Šā iemesla dēļ tiek pretnostatīti dažādu disciplīnu darbinieki, kuri
veic dažādu veidu analīzes, veidojot plānus, kas nereti ir savstarpēji neatkarīgi. Lai gan
visu šo plānu mērķis ir sekmēt pakalpojumu saņēmēja attīstību kopumā, līdz ar to tas var
radīt šķēršļus vienota plāna īstenošanā, atbilstoši saņēmēja vajadzībām.
Lai komanda varētu darboties transdisciplināri, ir jāievēro daži principi:
katrs komandas loceklis piedalās lēmumu pieņemšanā;
katru lēmumu kopīgi pieņem visa komanda;
pakalpojumu saņēmējs ir pilnvērtīgs un vienlīdzīgs komandas loceklis;
PAP kopīgi izstrādā visi komandas locekļi;
komandas locekļi darbojas kopīgi;
projekta koordinators sekmē saziņu starp komandas locekļiem.
Transdisciplināras komandas darba pamatprincipi ir:
sadarbība;
līdztiesība;
vienprātīga lēmumu pieņemšana.

 Sadarbība
Komandas locekļiem ir atšķirīgas kvalifikācijas, zināšanas un pieredze. Visiem
komandas locekļiem – atsevišķi un kopā – jākoncentrējas uz pakalpojumu saņēmēja
spējām, jāizvairās no antagonistiskām darbībām un jārūpējas tikai par pakalpojumu
saņēmēja vispārējo attīstību. Tāpēc visiem ir jācenšas saglabāt komandas gars.

 Līdztiesība
Ikviens transdisciplināras komandas loceklis ļauj citiem izmantot savas zināšanas.
Komandā nav vietas sāncensībai vai dažu disciplīnu dominēšanai pār citām.
Tāpēc pastāv līdztiesības princips, kas ļauj visiem brīvi izteikties par jebkuru
programmas aspektu, saglabājot īpašu interesi par savu kompetences jomu.

 Vienprātīga lēmumu pieņemšana
Transdisciplinārā komandā nav veto tiesību, jo pastāv līdztiesība. Lēmumus
pieņem komanda.
Šis princips nodrošina visiem komandas locekļiem padziļinātu iesaisti.
Ja komanda strādā pēc šādiem principiem, lēmumu pieņemšanas process var
prasīt vairāk laika un enerģijas, taču tas nodrošina lielāku saliedētību.
Tikai komanda – panākot vienprātību un ievērojot tās kopējo skatījumu uz
pakalpojumu saņēmēja vajadzībām un pasākumu prioritātēm – var nolemt pieņemt
lēmumu, to apstiprināt, ieteikt pakalpojumu vai noraidīt lēmumu.

15

Projekta
koordinators

Komandas
loceklis

Komandas
loceklis

VISU
komandas locekļu
izstrādāts personalizēts
aprūpes plāns
Komandas
loceklis

Komandas
loceklis
Pakalpojumu
saņēmējs

Kā darbojas transdisciplināra komanda

Pakalpojumu saņēmēja interesēm un tik svarīgajam sadarbības garam, kas tiek
gaidīts no vienlīdzīgiem partneriem, jāpārvar šķirtne starp dažādajām iesaistītajām
profesionālajām disciplīnām.
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PAP komandas izveide
Procesa centrā ir komanda, kas atbild par pakalpojumu saņēmēja PAP īstenošanu.
Katra komanda tiek izveidota atkarībā no pakalpojumu saņēmēja vajadzībām. Tā
parasti sastāv no četriem līdz sešiem komandas locekļiem, tostarp projekta koordinatora,
pakalpojumu saņēmēja, viņa ārsta, citiem svarīgiem atbalstītājiem un/vai personām,
kuras tiek uzskatītas par tuviniekiem (radiniekiem, partneriem, draugiem utt.).
Ideālā gadījumā komandas locekļus izvēlas vai pieņem pats pakalpojumu
saņēmējs. Pat tad, ja pakalpojumu saņēmējs nespēj pieņemt šo lēmumu viens pats,
viņam, viņa pārstāvim vai radiniekiem tomēr ir komanda jāapstiprina. Katram komandas
loceklim jāapņemas veikt savas funkcijas atbilstoši pakalpojumu saņēmēja vēlmēm.
Komandai un katram tās loceklim ir jānodrošina procesa kvalitāte, piemērotība un
dinamika.

 Svarīgais atbalstītājs
Svarīgais atbalstītājs ir jebkura persona, kura ir nodibinājusi būtiskas personiskas
saites ar pakalpojumu saņēmēju. Šī persona var būt sociālais vai sabiedriskais darbinieks,
ģimenes loceklis vai draugs.
Lai kas šī persona būtu, tai ir jāvēlas un jāspēj aktīvi piedalīties pakalpojumu
saņēmēja dzīvē un kādā noteiktā veidā sekmēt viņa vajadzību apmierināšanu. Tai arī
jāievēro pakalpojumu saņēmēja tiesības.

 Projekta koordinators
Projekta koordinators atbild par PAP plānošanu un īstenošanu, pārstāvot
pakalpojumu saņēmēju. Projekta koordinatora uzdevums ir atbalstīt pakalpojumu
saņēmēju, taču kopējo procesu vada pakalpojumu saņēmējs un/vai viņa pārstāvis.
Projekta koordinatora darbs ir prasīgs, un tā veikšanai ir nepieciešamas
daudzveidīgas zināšanas un iemaņas:
pirmkārt, projekta koordinatoram ir jāatbalsta procesa pamatā esošās
vērtības;
projekta koordinatoram ir nepieciešamas gan teorētiskas, gan praktiskas
zināšanas par PAP;
projekta koordinatoram jāpiemīt organizatoriskām un vadības prasmēm;
projekta koordinatoram jābūt atbildīgam un patstāvīgam;
projekta koordinatoram jāspēj klausīties, izteikties, apkopot informāciju,
un viņam nepieciešamas arī izcilas savstarpējās saziņas prasmes;
visbeidzot – projekta koordinatoram ir jāpiemīt visām prasmēm, kas
nepieciešamas, lai panāktu pakalpojumu saņēmēja un pārējo komandas
locekļu transdisciplināru sadarbību.
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Projekta koordinatora amats ir nopietns darbs, un tā veikšanai – tāpat kā jebkurai
citai profesijai – nepieciešama apmācība. Projekta koordinatora lomai ir centrāla nozīme
PAP īstenošanā un izpildē, kas ir saistīta ar cilvēkresursu reorganizāciju nodaļā vai
iestādē, kurā PAP tiek īstenots.
Dažkārt tiek pieņemts, ka pēc pakalpojumu saņēmēja lūguma par projekta
koordinatoru var iecelt svarīgāko atbalstītāju vai ka šo lomu var izpildīt pats pakalpojumu
saņēmējs. Mēs tā neuzskatām. Veicamo darbu sarežģītības, daudzuma un dažādības dēļ
atbalstītājs nevar līdztekus izpildīt gan savus (psihologa, psihoterapeita, jaunatnes vai
sociālā darbinieka utt.), gan projekta koordinatora pienākumus.
Hierarhijas izpratnē projekta koordinatoram transdisciplinārā komandā nav īpašu
tiesību. Koordinatora pienākums ir nodrošināt, lai PAP process noritētu gludi atbilstoši
pakalpojumu saņēmēja vēlmēm, kā arī pārliecināties, ka tiek darīts viss pakalpojumu
saņēmēja vajadzību apmierināšanai.
Lai gan projekta koordinators nav iesaistīts pilnīgi visos procesa aspektos, tā
veicamie uzdevumi (sk. turpmāk) ir ļoti nozīmīgi:
iegūt un apkopot informāciju par pakalpojumu saņēmēju;
palīdzēt pakalpojumu saņēmējam novērtēt savu dzīvi, identificēt un
paredzēt savas vajadzības, kā arī paust savas vēlmes attiecībā uz PAP
komandas izveidi;
plānot un sagatavot visas PAP sapulces;
vadīt PAP sapulces;
izveidot līgumu un nosūtīt to iesaistītajām pusēm;
nodrošināt PAP īstenošanu;
koordinēt pasākumus;
aktivizēt iekšējos un ārējos resursus;
nodrošināt plānošanas ievērošanu;
ieviest novērtēšanas procesus.
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PAP izstrādes procedūras
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Trīs PAP pamatposmi

1. posms

Informācijas ieguve

Analīze un novērtēšana

Vēlmju, spēju un vajadzību noteikšana
Vajadzību prioritāšu noteikšana

Darbības (īstermiņa, vidēja termiņa un
ilgtermiņa) mērķu un uzdevumu
formulēšana
Plāna izstrāde

2. posms
Plānošana un
īstenošana

Pienākumu sadale
Plāna īstenošana

3. posms
Novērtēšana un
mainīšana

Veikto darbību piemērotības novērtēšana
saistībā ar sākotnēji noteiktajiem
mērķiem
Iegūto rezultātu novērtēšana
Nepieciešamo izmaiņu īstenošana
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Informācijas ieguve un novērtēšana
Informācija jāiegūst, lai pilnībā iepazītu un izprastu pakalpojumu saņēmēju, tā
pašreizējo situāciju un biogrāfiju. Šī izpēte ietver informācijas ieguvi par pakalpojumu
saņēmēju no paša pakalpojumu saņēmēja, viņa radiniekiem, darbiniekiem un citām
iesaistītajām personām.
Šī informācija ietver novērošanas veidlapas, ziņojumus, informāciju par sarunām
ar dažādiem medicīniskajiem un medicīniski sociālajiem darbiniekiem, kā arī novērtējuma
ziņojumus par veselības, psiholoģiskajiem, sociālajiem un izglītības jautājumiem.
Iegūtajai informācijai ir jāaptver pakalpojumu saņēmēja dzīves pamatelementi:
fiziskā un garīgā veselība, izglītība, apmācība, identitāte, sociālie apstākļi, ģimene un
sociālās attiecības, sociālās iemaņas, emocionālā dzīve un izturēšanās, patstāvība.
Šī informācija ir rīks, kas ļauj iepazīt un izprast pakalpojumu saņēmēju attiecību,
sociālajā, emocionālajā, maņu un kustību, kognitīvajā, patstāvības un saziņas aspektā.
Visa šī informācija kopumā ļauj veikt visrūpīgāko iespējamo pakalpojumu
saņēmēja īpašību novērtējumu – tiek novērtētas viņa prasmes, spējas, sasniegumi,
gaume un vēlmes, attiecības, izmantotie resursi, attieksme un izturēšanās, trūkumi un
grūtības, materiālā un juridiskā situācija utt.
Šis novērtējums, kas ir un paliek pakalpojumu saņēmēja un/vai viņa radinieku
pastāvīgs īpašums, ir ārkārtīgi svarīgs rīks ne vien PAP komandai, bet arī pašam
pakalpojumu saņēmējam un/vai viņa radiniekiem, un ir svarīgi viņiem palīdzēt to izprast
un iepazīt. Šim novērtējumam jāpalīdz pakalpojumu saņēmējam kopā ar radiniekiem
identificēt savas spējas un vajadzības.
Izpētes posmā ir svarīgi, lai visas iesaistītās personas ievērotu pakalpojumu
saņēmēja tiesības uz intimitāti un privātumu.
Tāpat, pirms ar informāciju par pakalpojumu saņēmēju tiek iepazīstinātas trešās
personas, ir nepieciešama un obligāti jāsaņem pakalpojumu saņēmēja vai viņa
pārstāvja piekrišana.
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Vēlmju, spēju un vajadzību vispārēja noteikšana
PAP praktiskās īstenošanas pamatā ir pakalpojumu saņēmēja vēlmju, spēju un
vajadzību vispārēja noteikšana un novērtēšana, pamatojoties uz iepriekš aprakstīto
novērtējumu.
Lai gan sociālo un medicīniski sociālo pakalpojumu sektorā pasākumi joprojām
nereti tiek izraudzīti, pamatojoties uz personas trūkumiem, PAP – gluži pretēji – aicina
lietotājus izstrādāt pieeju, kuras pamatā ir cilvēka spējas, lai apmierinātu viņa vajadzības,
kompensētu trūkumus un uzlabotu vispārējo stāvokli. Šīs spējas var būt pakalpojumu
saņēmēja spējas, taču tās noteikt var arī pakalpojumu saņēmēja sociālā vide, un ir
jāievēro visi šie elementi.
Tām personām, kurām radušās grūtības slimības, īpašu vajadzību, vecuma vai
marginalizācijas dēļ, ir tādas pašas vajadzības kā pārējiem, taču šo vajadzību
apmierināšanas veids ir jāpielāgo konkrētajai situācijai. Tāpēc PAP kontekstā noteiktas
personas vajadzības jānosaka ne tikai saskaņā ar cilvēka pamatvajadzībām, bet arī
atbilstoši katras situācijas specifikai. Pirms vajadzību apmierināšanai nepieciešamo
resursu un stratēģiju izskatīšanas prioritāra ir vajadzību identificēšana. Tie
pakalpojumi, ko var sniegt iestāde vai nodaļa, jāpielāgo katra pakalpojumu saņēmēja
situācijai un vajadzībām, nevis otrādi.

Resursu identificēšana
Identificēt pakalpojumu saņēmēja spējas un resursus nozīmē izveidot pozitīvu
personisko vērtējumu, palūkojoties uz pakalpojumu saņēmēju citādi – paturot prātā viņa
un viņa radinieku intereses un palīdzot viņam sevi ieraudzīt savu centienu, nevis grūtību
un vajadzību kontekstā. Šim procesam jāliek pakalpojumu saņēmējam justies
novērtētam. Šādi ar pakalpojumu saņēmēju var pārrunāt ikvienu jautājumu, lai palīdzētu
viņam izveidot savu dzīvi.
Jautājumi, kas var noderēt pozitīva personiskā novērtējuma izveidē, var būt,
piemēram, šādi:
Kā pakalpojumu saņēmējs jūtas, kad viss ir kārtībā?
Ko viņam/viņai patiešām patīk darīt?
Ko viņš/viņa spēj izdarīt?
Kādas ir viņa/viņas īpašās spējas, zināšanas?
Ko viņš/viņa ir sasniedzis/sasniegusi?
Kāda ir viņa/viņas pozitīva reakcija uz konkrētiem notikumiem vai cilvēkiem?
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Kā viņš/viņa sazinās ar apkārtējiem cilvēkiem?
Vai viņam/viņai ir ģimene, partneris, draugi?
Vai viņam/viņai kaut kas pieder?
Vai viņš/viņa ir pieķēries tam, kas viņam pieder?
Utt.
Izveidot pakalpojumu saņēmēja spēju sarakstu nozīmē uzskaitīt viņa/viņas
pozitīvās īpašības un tās sagrupēt attiecīgajās attīstības jomās (ģimene, skola, darbs,
atpūta, sociālās grupas utt.).

Vajadzību noteikšana
Vajadzība tiek definēta kā atšķirība starp vēlamo situāciju un faktisko situāciju.
Noteikt pakalpojumu saņēmēja vajadzības nozīmē noteikt, ko viņš/viņa vēl var
sasniegt vai ko viņam/viņai var nodrošināt, lai optimizētu viņa potenciālu, tādējādi radot
pašvērtību apliecinošus personiskos, ģimenes un sociālos apstākļus.
Vajadzības var apmierināt, iegūstot zināšanas, attieksmes un prasmes, kā arī
izmantojot iestādes vai nodaļas iekšējos vai ārējos resursus. Vajadzība ir apmierināta, kad
ir sasniegta vēlamā situācija.
Lai nodrošinātu, ka tiek apmierinātas pakalpojumu saņēmēja pamatvajadzības, un
lai piešķirtu šīm vajadzībām pienācīgo svarīguma līmeni, esam izvēlējušies izmantot
Maslova (Abraham Maslow) vajadzību hierarhiju.
Viņš piedāvā cilvēka vajadzību hierarhiju piramīdas formā: tās apakšā ir primārās
fizioloģiskās vajadzības, savukārt augšā – pašīstenošanās vajadzības.
Lai padarītu skaidrāku izpratni par 26. lappusē attēloto Maslova piramīdu,
turpmāk sniegti dažādo līmeņu apraksti.
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Fizioloģiskās vajadzības: elpošana, pārtika, ūdens, dzimumdzīve, homeostāze,
atkritumvielu izvadīšana.
Vajadzības pēc drošības: justies pietiekami drošam no tagadnes un nākotnes
draudiem un briesmām, bez bailēm dzīvot aizsargātā, drošā, strukturētā, stabilā un
paredzamā vidē (kas ir pretēja draudpilnai, anarhistiskai un bīstamai videi). Fiziski un
fizioloģiski būt drošībā.
Vajadzības pēc piederības: sazināties, rīkoties, sniegt un saņemt pieķeršanos,
draudzību, mīlestību, būt tuvās attiecībās un iesaistīties kopienās, piemēram, klubā,
komandā, darba kolēģu grupā, klanā, ciltī; nebūt vienam, izolētam, atstumtam vai
aizmirstam.
Vajadzības pēc cieņas un atzinības: pašcieņa (vajadzība sevi mīlēt, lepoties ar sevi un
saviem sasniegumiem; justies kompetentam, no citiem neatkarīgam, spēt gūt panākumus
darbā) un citu cieņa (vajadzība justies cienītam un apbrīnotam, vajadzība pēc noteikta
prestiža, labas reputācijas, atzīta un augstu vērtēta sociālā statusa, vajadzība tikt
iedrošinātam, atalgotam, novērtētam un atzītam).
Pašīstenošanās un garīgās vajadzības: izmantot visu savu potenciālu un talantus,
sasniegt visu to, ko ir iespējams sasniegt, ietekmēt visus savas personības aspektus (saprātu,
iztēli, talantus un dažādas citas spējas); izmantot un attīstīt savas fiziskās un citu veidu spējas
(augt un pilnveidoties visos iespējamos veidos); sākt projektus un tos īstenot, iemiesot
filozofiju vai pārliecību, kas ļauj piešķirt nozīmi lietām, notikumiem un galu galā – arī dzīvei.
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V līmenis
Vajadzība pēc pašīstenošanās
Izaicinoši projekti; izdevības būt inovatīvam un
radošam; mācīšanās un radīšana augstā līmenī

IV līmenis
Vajadzība pēc pašcieņas (ego)
Svarīgi projekti; spēka atzīšana; inteliģence,
prestižs un statuss

III līmenis
Sociālās vajadzības; piederība
Pieņemšana; piederība grupai; saistība ar veiksmīgu
komandu; mīlestība un pieķeršanās

II līmenis
Vajadzība pēc drošības un aizsardzības
Fiziska drošība; ekonomiska drošība; drošība no
apdraudējumiem; mierinājums; miers

I līmenis
Fiziskas izdzīvošanas vajadzības
Ūdens; pārtika; miegs; siltums; veselība; fiziskas
aktivitātes; dzimumdzīve

Mācīšanās; aktīva
pašpilnveide;
saziņa; rīcība
saskaņā ar saviem
uzskatiem un
vērtībām

Darbība;
aizņemtība; saziņa;
apmaiņa; augstu
vērtēta sociālā
loma; patstāvība

Piederība grupai;
dalīšanās;
sadarbība ar citiem;
būt aicinātam un
aicināt; mīlestības
sniegšana un
saņemšana

Stabilitāte;
sargājoša vide;
mācību sasniegumi;
fiziska un
fizioloģiska drošība

Normāla elpošana;
ēdiens un dzēriens;
atkritumvielu izvadīšana;
normāla ķermeņa
temperatūra;
homeostāze; miegs;
atpūta; tīrība; veselība
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Vajadzību sakārtošana pēc prioritātes un uzdevumu
formulēšana
Kad vajadzības ir konstatētas, tās jāsakārto pēc svarīguma; pēc tam var formulēt
mērķus un uzdevumus, kas palīdzētu tās apmierināt. Savu vajadzību prioritāti nosaka
pakalpojumu saņēmējs, kuram palīdz citi komandas locekļi.

Vajadzību prioritātes noteikšana
Sakārtot vajadzības pēc prioritātes nozīmē tās sakārtot pēc svarīguma. Lai to
izdarītu:
ir jākonstatē, vai ir apmierinātas pamatvajadzības (primārās fizioloģiskās
vajadzības);
ir jākonstatē, vai katrā attīstības jomā (vajadzības pēc drošības un pašapziņas,
vajadzības pēc mīlestības un piederības, vajadzības pēc cieņas un atzinības;
pašīstenošanās vajadzības) ir vajadzības, kas jāapmierina;
jāievēro noteikta vajadzību hierarhija, kurā tiek ievērota pakalpojumu
saņēmēja pieredze un dzīves apstākļi;
ir jānosaka, kāds efekts ir lēmumam apmierināt vienu vajadzību, nevis kādu
citu;
jāsalīdzina vajadzības, uz kurām informācijas vākšanas gaitā norādījuši dažādi
avoti;
jāpārliecinās, ka komandā pastāv pietiekams vienprātības līmenis jautājumā
par to, kuras vajadzības jāapmierina;
apmierināšanai jāizvēlas tikai divas vai trīs vajadzības, taču pārējās vajadzības
nedrīkst ignorēt.

Mērķu un darbības uzdevumu formulēšana
Pēc vajadzību noteikšanas un sakārtošanas atbilstoši prioritātēm PAP komanda
ieskicē darbības mērķus un uzdevumus, kuru izpilde apmierinātu pakalpojumu saņēmēja
vajadzības prioritātes kārtībā. Šā procesa laikā uzmanības centrā jābūt pakalpojumu
saņēmēja interesēm.
Mērķi ir cieši saistīti ar pakalpojumu saņēmēja vajadzībām un norāda vispārējo
PAP virzienu. Tie plašos vilcienos raksturo pakalpojumu saņēmēja attīstību, kuru iestāde
vai nodaļa cer veicināt atbilstoši viņa vajadzībām un spējām (ilgtermiņa perspektīvā).
Darbības uzdevumus var noteikt tikai pēc mērķu ieskicēšanas. Tie raksturo
pasākumus, kas īstenojami mērķu sasniegšanas nolūkā. Tie ir posmi, kas jāizpilda, lai
sasniegtu mērķus.
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Lai nodrošinātu efektivitāti, mērķu un darbības uzdevumu skaitam jābūt
ierobežotam. Pēc šo mērķu un uzdevumu noteikšanas saskaņā ar pakalpojumu saņēmēja
potenciālu ir jānosaka resursu izmantošanas stratēģijas.
Tas nozīmē, ka jāidentificē visi potenciālie vai esošie šķēršļi, jāievieš īpaši pielāgoti
risinājumi un jāmobilizē nepieciešamie tehniskie resursi un cilvēkresursi.
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Pienākumu sadale un plānošana
Pēc tam, kad ir konstatētas pakalpojumu saņēmēja spējas un vajadzības,
un vajadzības ir sakārtotas pēc prioritātes,
kad ir noteikti mērķi un darbības uzdevumi,
ir laiks sadalīt pienākumus un noteikt izpildes grafiku.

Pienākumu sadale
Šis process nozīmē izlemšanu, respektīvi, tiek izlemts, kurš veiks kuru
pienākumu, ar ko, kad, kur un kā.
Šā posma laikā transdisciplinārās komandas locekļiem tiek sadalīti ar mērķiem un
darbības uzdevumiem saistītie pienākumi.
Katram komandas loceklim pēc tam ir jādefinē īstenojamās stratēģijas un
jāidentificē nepieciešamie tehniskie resursi un cilvēkresursi – gan iekšējie, gan ārējie.

Plānošana
Mērķi un darbības uzdevumi ir pakāpeniski jāizpilda atbilstoši noteiktam grafikam,
tāpēc plānošanas posms ir ārkārtīgi svarīgs un plānošana jāveic ļoti rūpīgi.
Atkarībā no pakalpojumu saņēmēja attīstības un īpašībām transdisciplinārā
komanda var vienoties par paredzamu procesa pārskatīšanu vai mainīšanu.
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PAP sapulce
Sagatavošanās sapulcei
Sagatavošanos sapulcei organizē projekta koordinators.
Projekta koordinators apkopo visus novērošanas ziņojumus un novērtējumus, kas
veikti par dažādajiem pakalpojumu saņēmēja dzīves sektoriem (sociālā izvērtēšana,
veselības, psiholoģiskās un psihiatriskās pārbaudes, ziņojumi par uzvedību, ziņojumi
par mācībām, ziņojumi par darbu, ziņojumi par atpūtas novērošanu utt.).
Projekta koordinators ar pakalpojumu saņēmēja un/vai tā pārstāvja iepriekšēju
piekrišanu sazinās ar katru svarīgo atbalstītāju, kas var sniegt informāciju par
pakalpojumu saņēmēja situāciju.
Pamatojoties uz šādi apkopotajiem datiem, projekta koordinators sagatavo
pakalpojumu saņēmēja spēju un vajadzību tabulu, kas sapulces laikā tiek izsniegta
katram komandas loceklim.
Projekta koordinatoram ir jānodrošina, lai pakalpojumu saņēmējs būtu apmierināts ar
sapulces dalībnieku atlasi.
Projekta koordinators sadarbībā ar pakalpojumu saņēmēju un/vai viņa pārstāvi
sagatavo dienas kārtību, ar kuru iepazīstina visus sapulces dalībniekus. Aicinājumā
apmeklēt sapulci jānorāda sapulces vieta, datums un laiks.

Sapulce
Sapulci vada projekta koordinators.
Projekta koordinators nodrošina, lai sapulces gaisotne ļautu pakalpojumu
saņēmējam un citiem PAP locekļiem brīvi izteikties.
Projekta koordinators pamudina visus izteikties un, ja nepieciešams, skaidri un
saprotami pārformulē sacīto.
Projekta koordinators visiem spēkiem cenšas panākt vienprātību.
Vienam no komandas locekļiem katrā ziņā ir jāveic piezīmes, lai būtu vieglāk
sagatavot rakstveida līgumu, kas jāparaksta pakalpojumu saņēmējam un citiem
dalībniekiem.
Kad ir izklāstīta, iespējams, mainīta un, visbeidzot, apstiprināta sapulces dienas
kārtība, sapulces dalībniekus iepazīstina ar pakalpojumu saņēmēja spēju un vajadzību
sarakstu; arī to nepieciešamības gadījumā var mainīt.
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Pēc šīs prezentācijas pakalpojumu saņēmējs un/vai viņa pārstāvis nosaka
prioritātes, respektīvi, punktus, kas pakalpojumu saņēmējam ir vissvarīgākie un viņu
interesē visvairāk. Ja nepieciešams, komanda saskaņoti vienojoties nosaka, kuras
vajadzības ir prioritāras, ievērojot pakalpojumu saņēmēja intereses, iemaņas un sociālos
apstākļus.
Kad ir noskaidrotas prioritārās vajadzības un ieplānoti darbības uzdevumi,
jāveic pienākumu sadale.
Katra uzdevuma izpildei nepieciešamās stratēģijas un resursi ne vienmēr tiek
noteikti šīs sapulces gaitā. Par katru uzdevumu atbildīgās personas tos var noteikt vēlāk.

Pēc sapulces
Pēc sapulces projekta koordinators sagatavo ziņojumu, kas kalpo kā „līgums” un tiek
izsniegts visiem dalībniekiem.
Tad, kad uzdevumi ir definēti, nepieciešams tos ieviest un regulāri novērtēt, lai veiktu
nepieciešamās izmaiņas.
Projekta koordinators regulāri pārrauga procesa gaitu, iegūst informāciju, plāno un
vada sapulces.
Pēc katra grafikā noteiktā starpposma uzdevuma sasniegšanas notiek sapulce, kuras
mērķis ir novērtēt panāktos rezultātus un nepieciešamības gadījumā mainīt mērķus un
darbības uzdevumus. Ja visi komandas locekļi nevar piedalīties sapulcēs, tās var notikt
pakalpojumu saņēmēja un/vai viņa pārstāvja, projekta koordinatora un to darbinieku
klātbūtnē, kuru darbība ir tieši saistīta ar sapulces tēmu.
Procesa beigās tiek veikta vispārēja novērtēšana un pārskatīšana, piedaloties visiem
PAP locekļiem.

1 mēnesis

Pēc ne vairāk kā mēneša projekta koordinators sazinās ar
pakalpojumu saņēmēju un pārliecinās, ka PAP tiešām tiek
īstenots un funkcionē.

3 mēneši

Pēc katriem trim mēnešiem notiek sapulce, kuras mērķis ir
novērtēt panāktos rezultātus un pārskatīt mērķus un darbības
uzdevumus.

1 gads

Pēc gada visa PAP komanda atkārtoti novērtē un pārskata visu
procesu.

Plānveida grafika piemērs
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Rakstveida līgums
Dažādie elementi, kas veido PAP un kas jāietver līgumā, kurš darbiniekiem ir saistošs
un nodrošina, ka tie rīkosies kopīgi, ir skaidri un saprotami jāpieraksta un jāizsniedz visiem
komandas locekļiem.
Tajā jāietver:
pakalpojumu saņēmēja, viņa ģimenes un radinieku kontaktinformācija;
vispārējs situācijas raksturojums;
pakalpojumu saņēmēja, viņa spēju un vajadzību apraksts;
mērķu, darbības uzdevumu un pienākumu apraksts;
darbības uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai izmantojamo iekšējo un
ārējo resursu apraksts;
vispārējs izmantojamo stratēģiju un resursu raksturojums;
izmantotie novērtēšanas un kārtības kritēriji;
grafiks.
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PAP process
Informācijas ieguve
Pirms
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Regulāra novērtēšana un izmaiņu veikšana

PAP process
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Sintēze
Lai nodrošinātu, ka visi elementi, kas jāievēro PAP izveidē un īstenošanā, tiešām ir
ievēroti, ir būtiski, lai projekta koordinators un tā komandas partneri sev uzdotu vairākus –
tostarp turpmāk minētos – jautājumus.
1. Vai pakalpojumu saņēmējs ir procesa centrā?
2. Vai laikā, kad tika iegūta informācija par pakalpojumu saņēmēju, ar viņu šis
jautājums tika pārrunāts?
3. Vai ir ievērotas pakalpojumu saņēmēja tiesības uz intimitāti un privātumu?
4. Vai pakalpojumu saņēmējs ir piekritis, ka ar informāciju par viņu tiks
iepazīstinātas trešās personas?
5. Vai ar pakalpojumu saņēmēju ir veikta apspriešanās, noskaidrojot viņa gaumi
un personiskās intereses, un vai viņam ir sniegta iespēja paust savas vēlmes?
6. Vai pakalpojumu saņēmējs ir pilnvērtīgi piedalījies PAP sapulces sagatavošanā,
norisē un pēcsapulces procesos?
7. Vai pakalpojumu saņēmējs spēj konkrēti paskaidrot PAP nozīmi savā dzīvē?
8. Ja pakalpojumu saņēmējs nespēj aktīvi piedalīties procesā, vai ir veikta
apspriešanās ar viņa pārstāvi un šis pārstāvis ir iesaistīts procesā?
9. Vai procesā ir iesaistīti visi svarīgie atbalstītāji?
10. Vai ir detalizēti noteiktas visas pakalpojumu saņēmēja spējas, resursi un
vajadzības, lai viņu pilnīgi iepazītu?
11. Vai visi komandas locekļi jūtas iesaistīti procesā un ir tajā aktīvi piedalījušies?
12. Vai mērķi un darbības uzdevumi ir skaidri un reālistiski? Vai tie ir sakārtoti
pēc prioritātes un ir sasniegti? Vai pakalpojuma saņēmējs pēc tiem varēs
redzēt konkrētu un pamanāmu uzlabojumu?
13. Vai komandas locekļi veic savus pienākumus – gan individuāli, gan kopīgi –
atbilstoši nolemtajam?
14. Vai projekta koordinators ir procesā iesaistījis visus partnerus? Vai viņš ir
skaidri un konkrēti paskaidrojis nākamās darbības?
15. Vai ir ieplānota nākamā sapulce?
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Svarīgi atgādinājumi
ATCERIETIES, ka PAP ir process, kas piešķir virzienu cilvēka dzīvei, taču tas nav
pašmērķis. Tas ir līdzeklis.
UZSKATIET PAR PRIORITĀRU pakalpojumu saņēmēja aktīvu līdzdalību, jo viņš ir
procesa centrā. PAP sapulces priekšmets ir cilvēks un viņa vajadzības. Tā nav
situācijas analīze, kas paredzēta ekspertiem.
IZVEIDOJIET PAP, pamatojoties uz jēdzienu „spējas” un „vajadzības” pozitīvu
interpretāciju. Bieži vien kaut kas, kas šķiet raksturojams kā grūtības, attiecīgajam
cilvēkam ir vajadzība.
Sapulces laikā NEIESLĪGSTIET nebeidzamās sarunās par resursiem, plāniem un
metodēm. Tie ietilpst par katru darbības uzdevumu atbildīgā darbinieka
pienākumos. Šim darbiniekam arī jāizraugās piemērotākā stratēģija un resursi.
DARIET VISU IESPĒJAMO, LAI PASTĀVĪGI būtu labi informēti, pienācīgi apmācīti un
paškritiski.

IR ĀRKĀRTĪGI SVARĪGI NODROŠINĀT, LAI PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJS
SAVĀ PROJEKTĀ IR GALVENĀ IESAISTĪTĀ PUSE
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Tehniskās veidlapas

Katrai komandai atkarībā no konteksta un vajadzībām ir jāizstrādā savi darba
instrumenti.
Turpmāk norādītās veidlapas ir tikai paraugi.
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Veidlapu saraksts
1. Personas dati

41

2. Ģimenes apstākļi un tīkli

43

3. Vispārējā un/vai profesionālā izglītība

47

4. Darba pieredze un ienākumi

49

5. Fiziskā un garīgā veselība

51

6. Brīvā laika aktivitātes un pasākumi

53

7. Sociālā saziņa

55

8. Pakalpojumu saņēmēja spējas un prasmes
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9. Pakalpojumu saņēmēja grūtības un izaicinājumi
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10. Pakalpojumu saņēmēja vajadzības un cerības, resursus
nodrošinošas (atbalsta) personas un noderīgas struktūras

61

11. PAP komandas izveide
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12. Personas individuālo īpašo vajadzību atlase un to
prioritātes noteikšana

65

13. PAP plānošana
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Ziņojums par sapulci
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Personas vārds

I. PERSONAS DATI
Vārds: ............................................. Uzvārds: ...................................................
Dzimšanas datums:
Dzimums:

vīrietis 

/

/

, vieta: ……………………………………..………………………………………..

sieviete 

Ģimenes stāvoklis:
neprecējies(-usies)  precējies(-usies)  dzīvo atsevišķi  šķīries(-usies)  ir attiecības 
Kontaktinformācija:
Adrese:...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tālruņa numurs: ..........................................
E-pasta adrese: ………….............@.......................
Mobilā tālruņa numurs: ................................................
Vecāku vai aizbildņu vārdi: ...................................................
Adreses:..........................................................................................................................................
......................................................................................................
Tālruņa numurs: ..........................................
E-pasta adrese: ………….............@.......................
Mobilā tālruņa numurs: ................................................
Kontaktpersonas:
Pilns vārds: .............................................................................................................
Adrese:...........................................................................................................................................
................................................................................................................
Tālruņa numurs: ..........................................

E-pasta adrese: ………….............@.......................

Pilns vārds: .............................................................................................................
Adrese:...........................................................................................................................................
................................................................................................................
Tālruņa numurs: ..........................................

E-pasta adrese: ………….............@.......................

Uzņemšana pēc pieprasījuma, kas saņemts no:
pakalpojumu saņēmēja  sociālajiem dienestiem  veselības iestādēm 
citas personas vai iestādes  juridiskas iestādes  ģimenes  administratīvas iestādes 
Uzņemšanas datums:

/

/

Kontaktdarbinieks: ……………………………………………………….
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Personas vārds

2. ĢIMENES APSTĀKĻI UN SOCIĀLIE TĪKLI

Ģimene: personas, kas mitinās tajā pašā mājsaimniecībā
Vārds

Uzvārds

Vecums

Tēvs
Māte
Partneris
Partneris
Bērni, kas mitinās tajā pašā mājsaimniecībā
Vārds

Uzvārds

Vecums

Bērni, kas nemitinās tajā pašā mājsaimniecībā
Vārds

Uzvārds

Vecums

Dzīvesvieta

Citas personas, kas mitinās tajā pašā mājsaimniecībā
Vārds

Uzvārds

Vecums

Attiecības
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Personas vārds
Materiālie apstākļi
Apmešanās vieta

Situācija darba jomā

Ienākumi

Informācija par ģimeni

.

Norādiet šeit galveno informāciju par pakalpojumu saņēmēja ģimeni, lai viņu varētu labāk iepazīt.
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Personas vārds

Tīkli
. Norādiet šeit personas, kas pakalpojumu saņēmējam šķiet svarīgas.

Uzvārds

Saskarsmes
regularitāte

Adrese

Tālruņa numurs:

Citas personas

Kaimiņi

Draugi

Citi radinieki

Ģimenes locekļi

Vārds
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Personas vārds

3. VISPĀRĒJĀ UN/VAI PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
Vispārējā izglītība
Izglītības iestādes :

Pozitīvā pieredze :

Kas nav veicies :

Svarīgi cilvēki :

Iegūtās kvalifikācijas:

Profesionālā apmācība
Izglītības iestāde / apmeklētie kursi :

Prakses vietas :

Pozitīvā pieredze :

Kas nav veicies :

Svarīgi cilvēki :

Iegūtās kvalifikācijas:
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Personas vārds

4. DARBA PIEREDZE UN IENĀKUMI
Darba pieredze
Darbi/amati :

Pozitīvā pieredze :

Kas nav veicies :

Svarīgi cilvēki :

Pašreizējais amats: _______________________________________________
Darba līguma veids: pastāvīgs  pagaidu  prakse 
cits  (detalizēta informācija)_____________________________________________

Finansiālie ienākumi
alga  darba pabalsts  dzīvokļa pabalsts  ģimenes/bērna/sociālais pabalsts 
citi  (detalizēta informācija)_____________________________________________

Vai personai ir nozīmēts likumiskais pārstāvis?
Aizbildnība
jā  nē 
Aizgādnība
jā  nē 
Citi (detalizēta informācija)__________________________ jā  nē 
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Personas vārds

5. FIZISKĀ UN GARĪGĀ VESELĪBA
Vispārējā informācija
Valsts sociālās apdrošināšanas numurs vai tā ekvivalents:

Ārstējošais ģimenes ārsts: ……………………………………………
Adrese:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tālruņa numurs: ................................................
Pēdējās pārbaudes datums:

/

/

Medicīniskā informācija
Ķirurģiskās operācijas

Fiziskās veselības problēmas

Garīgās veselības problēmas
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Personas vārds
Alerģijas

Pašreizējā ārstēšana

Informācija par medicīnisko un vidējo medicīnisko personālu
Praktizējošā ārsta vārds

Kontaktinformācija

Logopēds
Oftalmologs
Dermatologs
Fizioterapeits
Ergoterapeits
Ginekologs
Zobārsts
Psihologs
Psihiatrs
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Personas vārds

6. BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTES UN PASĀKUMI

Darbība

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

Veikšanas
ilgums

Veikšanas
regularitāte

Līmenis
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Personas vārds

7. SOCIĀLĀ SAZIŅA
Attiecības ar citiem nodaļas vai iestādes pakalpojumu saņēmējiem

Attiecības ar citām personām ārpus nodaļas vai iestādes

Attiecības ar nodaļas vai iestādes darbiniekiem

Attiecības ar ģimenes locekļiem un radiniekiem
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Personas vārds

8. PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA SPĒJAS UN
PRASMES
.

Pierakstiet visas spējas un prasmes, kas, pēc ar pakalpojumu saņēmēju saistīto
personu domām, viņam piemīt.
Spējas, prasmes

Informācijas avots
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9. PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA GRŪTĪBAS UN
IZAICINĀJUMI
.

Pierakstiet visas grūtības, ko pakalpojumu saņēmējs izjūt dažādās attīstības jomās un
kas viņam rada izaicinājumus.
Grūtības, izaicinājumi

Informācijas avots
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Personas vārds

10.

PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA VAJADZĪBAS UN CERĪBAS
RESURSUS NODROŠINOŠAS (ATBALSTA) PERSONAS UN NODERĪGAS STRUKTŪRAS

. Pierakstiet pakalpojumu saņēmēja dažādās vajadzības, atzīmējot resursus un pakalpojumus, kā arī plānus un pasākumus.
. Uzskaitiet dažādus cilvēkus un resursus, kas cilvēkam var sniegt morālu vai praktisku (materiālu) atbalstu

Vajadzības nav resursi!
Piemērs. Pīteram grūtības sagādā runāšana. Viņam ir vajadzība saprotami runāt. To var panākt, izmantojot runas terapijas resursu.

Attīstības jomas

Cilvēka gaidas

Vajadzības

Atbalsta personas vai
pakalpojumi

Prasmes

Kontakti

Dzīvesvieta
Fiziskā un garīgā
veselība
Integrācija
profesionālajā un
izglītības jomā
Transports

Sociālā dzīve
Cits
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Personas vārds

11. PAP KOMANDAS IZVEIDE
Vārds

Uzvārds

Adrese

Tālruņa
numurs

Amats

Loma
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Personas vārds

12. PERSONAS INDIVIDUĀLO ĪPAŠO VAJADZĪBU
ATLASE UN TO PRIORITĀTES NOTEIKŠANA

Vajadzība

Svarīguma
līmenis
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Personas vārds

13. PAP PLĀNOŠANA

Prioritārās vajadzības

Mērķi

Resursi un stratēģijas

Atbildīgās personas

Termiņš
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Pilns pakalpojumu
saņēmēja vārds:

ZIŅOJUMS PAR SAPULCI
Tēma:

Tikšanās datums:
/ /
No plkst. … līdz …
Vieta:
Ziņojuma autors:

Ieradās:

Neieradās:
Datums:

/ /

Lappušu skaits:

Ziņojums

Lēmumi

Nākamā sapulce
Tēma:

Aicinātās personas: Sadalījums:

Datums:
Laiks:
Vieta:

69

Bibliogrāfija

71

Daniels BUASVĒRS (Daniel BOISVERT)

Rišārs KOTS (Richard COTE) un
Vilfrīds PILONS (Wilfried PILON)

Alēns DIPONS (Alain DUPONT),
Žaks PELLETJĒ (Jacques PELLETIER)
un Žans Filips NIKOLETI (Jean-Philippe NICOLETTI)

Žaks PELLETJĒ

Le plan de Service Individualisé
Université Québec

Guide d’élaboration des plans de
service et d’intervention –
GREED, Kvebeka (Québec)

PRP Edition des deux continents
ŽENĒVA (GENEVE)

Le plan de service Individualisé,
outil d’intégration et valorisation
Edition des Deux Continents
ŽENĒVA

Nikola MONTREIJA (Nicole MONTREUIL) un
Gislēns MAŽEROTS (Ghislain MAJEROTTE)

Volfs VOLFENSBERGERS (Wolf WOLFENSBERGER)

Pratique de l’Intervention
Individualisé de BOECK
Université Bruxelles
La Valorisation des Rôles Sociaux
Edition des Deux Continents
ŽENĒVA

73

Organizācija: Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale (European
Committee for the Development of Social Integration – CEDIS)
Valsts: Francija

Organizācijas veids: Bezpeļņas organizācija

Galvenais darbības veids: sociālās integrācijas veicināšana, pētījumi, pieaugušo apmācība sociālajā
un medicīniski-sociālajā jomā.
Kontaktpersona: Aurore BARBASTE

Epasts : ass.cedis@wanadoo.fr

Telefons : +33 5 53 475 735

Mājaslapa: http://www.cedis-europe.org

Organizācija: Siksali Development Centre
Valsts: Igaunija

Organizācijas veids: Nevalstiska organizācija

Galvenais darbības veids: Pieaugušo apmācība un attīstības veicināšana lauku reģionos Igaunijas
dienvidaustrumos.
Kontaktpersona : Kaidi-Mari LIPING
Telefons : +372 55 655 172

E-pasts : kaidimari@siksali.ee
Mājaslapa : http://www.siksali.ee

Organizācija: Altea-España
Valsts: Spānija

Organizācijas veids: Bezpeļņas organizācija

Galvenais darbības veids: Pētījumi un apmācības sociālajā jomā, mazaizsargāto grupu jauniešu
sociālās un profesionālās integrācijas veicināšana.
Kontaktpersona: Rosario RICO
Telefons : +34 966 880 114

E-pasts : altea-europa@ctv.es
Mājaslapa: http://www.altea-europa.org
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Organizācija: Questão de Equilibrio
Valsts: Portugāle

Organizācijas veids: Bezpeļņas organizācija

Galvenais darbības veids: Sociālās integrācijas veicināšanas, pētījumi, pieaugušo apmācība
sociālajā un medicīniski-sociālajā jomā.
Kontaktpersona: Maria Paula COSTA PINHÃO MARTINEZ MARQUES
E-pasts : questao.de.equilibrio@netvisao.pt
Telefons : ++351 265 237 773

Mājaslapa : www.questao-equilibrio.org

Organizācija : Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Valsts: Latvija

Organizācijas veids: Nevalstiska organizācija

Galvenais darbības veids: Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija,
kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības
palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus.
Kontaktpersona: Sandra BRAUNERE

E-pasts : sandra.braunere@sosbca.lv

Telefons : +0371 677 378 353

Mājaslapa: http://www.sosbernuciemati.lv

Organizācija: LEAM Développement et Gestion de Projets
Valsts: Francija

Organizācijas veids: Konsultēšana

Galvenais darbības veids: LEAM palīdz organizācijām un biznesa struktūrām īstenot projektus
Eiropas sadarbības un attīstības jomā, palīdzot nodrošināt Eiropas finansējuma
atbilstību viņu vajadzībām.
Kontaktpersona: Anne-Marie LE

E-pasts : contact@leam-conseil.com

Telefons : +33 556 910 646

Mājaslapa: www.leam-conseil.com
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