Dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas
Vidzemē

Lai cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, ir būtiski
nodrošināt nodarbinātības iespējas atbilstoši cilvēka spējām un vajadzībām, gan
cilvēkam, kurš dzīvo ģimenē, gan cilvēkam, kurš dzīvo grupu dzīvokļa pakalpojumā,
tāpēc Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns paredz dienas
aprūpes centru un specializēto darbnīcu izveidi pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem
Vidzemes plānošanas reģionā dienas aprūpes centrus pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem veido 13 pašvaldības, bet specializētās darbnīcas veido 10 pašvaldības.
Cilvēkam ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem piemērotāka ir darbošanās
dienas aprūpes centrā, kur nodrošina nepieciešamo aprūpi, sniedz atbalstu un attīsta
nepieciešamās vai saglabā esošās prasmes. Ja funkcionālie traucējumi ir vieglāki, bet
algota darba veikšanai vēl jāattīsta darba prasmes, tad piemērots ir specializēto
darbnīcu pakalpojums – sveču liešana, dārzkopības iemaņu apgūšana, ēst gatavošana,
darbs ar mālu, ādas apstrādes, kokapstrādes u.c. iemaņas. Pieredze rāda, ka
specializētās darbnīcas palīdz cilvēkiem uzsākt darba attiecības vai atgriezties darba
tirgū, jo tajās apgūst ne tikai amata prasmes, bet arī sociālās iemaņas.
“Esmu ļoti priecīga, ka man šogad no 5. oktobra ir iespēja apmeklēt dienas centru. Man
ļoti patīk, ka dienas centrā ir visādas nodarbības. Katru nedēļu, kas cits. Man ļoti patīk,
ka pirmdienās ir vingrošana un dejošana. Tas palīdz manai veselībai. Man ļoti patīk, ka
var uzdziedāt. Un taisīt visādus darbiņus. Galvenais, ka dienas centrā ir jauks kolektīvs
un jauki darbinieki. Paldies par visu. Par mīlestību un siltumu, ko izstaro jauki cilvēki
dienas centrā!” pārdomās dalās dienas aprūpes centra “Stropiņš” apmeklētāja.
Valmieras dienas aprūpes centra “Stropiņš” un specializēto darbnīcu vadītāja Agnese
Valdēna uzsver, ka cilvēkam, apmeklējot dienas aprūpes centru vai specializētās
darbnīcas pakalpojumus, paplašinās redzesloks. Dienas aprūpes centra apmeklētājiem
tiek organizētas ekskursijas, radošas nodarbes un, pats svarīgākais, pilnveidotas
socializēšanās prasmes - cilvēks kļūst patstāvīgāks un spējīgāks iekļauties un
līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Šo pakalpojumu vērtība ir individuālajā pieejā
katram apmeklētājam. Arī dienas aprūpes centrā “Stropiņš” tiek īstenota individuāla
pieeja - rasts laiks nelielai sarunai, jokam vai kāda darbiņa kopīgai paveikšanai ar katru
apmeklētāju. Arī brīvajā laikā darbinieki cenšas piemeklēt katram interesējošo nodarbi.
“Man patīk centriņā dejošana, mūzika un radošās nodarbības pie Līgas un Ritas, arī
pastaigas ārā,” stāsta dienas aprūpes centra “Stropiņš” apmeklētāja.
Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums ir liels atbalsts ģimenēm,
kuras rūpējas par tuvinieku ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot iespēju ģimenes
locekļiem atgriezties darba tirgū, zinot, ka tuvinieks ir drošībā un viņam tiek
nodrošināta saturīga laika pavadīšana. Arī cilvēkiem, kuri dzīvo grupu dzīvokļos, ir
svarīgs konkrēts dienas ritms un nodarbinātība, kas palīdz veiksmīgāk iekļauties
sabiedrībā.

Vīrietis, kurš specializētajās darbnīcās apgūst kokapstrādes prasmes, stāsta: ”Patīk
kokapstrādē dedzināšana, patīk būt kopā ar Līgu. Patīk, ka varu strādāt priekš
veikaliņa.”
“Kopš ir specializētās darbnīcas, man patīk darboties,” dalās specializēto darbnīcu
apmeklētājs.
Specializētajās darbnīcās veidotie kokapstrādes produkti tiek pārdoti sociālā
uzņēmuma “Čaklās bites bode” veikalā. Katrs pārdotais izstrādājums ir apliecinājums,
ka funkcionālie traucējumi nav šķērslis, lai radītu, iesaistītos un apgūtu jaunas
prasmes.
Jautājot dienas aprūpes centra “Stropiņš” un specializēto darbnīcu vadītājai par
motivāciju strādāt šādā pakalpojumā, A.Valdēna teic: “Man patīk tas patiesums. Nekas
netiek sarežģīts, valda vienkāršība, kas dod vieglumu. Ir tāds teiciens - esi vienkāršs un
cilvēki tieksies pie tevis! Te tas ir abpusēji. Ja dienas beigās mēs ejot mājas
apskaujamies vai paspiežam viens otram roku, tad man liekas, ka diena ir izdevusies! ”

