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Stiprās puses
 Valstī ir aktualizēts jautājums par DI procesu;

 Pašvaldība ir ieinteresēta par grupu dzīvokļu izveidi;

 Ir ēkas grupu dzīvokļu izveidei (bijusī profesionālā vidusskola); 

 Sakārtota infrastruktūra (ceļi);

 Pieejamā teritorijā un ēkās ir iespējas dažādu aktivitāšu un specializēto darbnīcu 
izveidei (sporta stadions sporta un aktu zāle, dārzniecība, mehāniskās darbnīcas, 
ēdnīca);

 Apkārtējā lauku vide ir piemērota klientiem ar garīgā rakstura traucējumiem;

 Stratēģiska izdevīga vieta starp novadu teritorijām;

 Pašlaik nav konkurences tuvākajos novados šim pakalpojumam;

 Ir iespējamie potenciālie darbinieki (profesionālās vidusskolas darbinieki);

 Gulbenē ir 2 praktizējoši psihiatri

 Novada teritorijā esošajā VSAC un pašvaldības SAC atrodas klienti, kam 
nepieciešami grupu dzīvokļi;

 VSAC notiek klientu sagatavošana dzīvei grupu dzīvokļos.



Iespējas

 Nodrošināt pakalpojumu pēctecību DI procesam;

 Klientu „patērētāju” motivēt un veidot  par līdzvērtīgu sabiedrības locekli;

 Izglītot un informēt sabiedrību par grupu dzīvokļu klientiem;

 Pārkvalificēt esošos darbiniekus;

 Renovēt un pielāgot esošās telpas grupu dzīvokļiem;

 Piesaistīt brīvprātīgos darbā ar klientiem;

 Sadarboties ar NVO;

 Grupu dzīvokļu pakalpojuma reklamēšana klientu un darbinieku piesaistei;

 Finanšu līdzekļu piesaiste;

 Radīt produktus tirgus papildināšanai.



Vājās puses

 Nav informācijas par klientu skaitu, kam nepieciešami grupu dzīvokļi;

 Nav regulējošo dokumentu un metodisko ieteikumu  par DI procesu;

 Pašvaldībai nav informācijas, kā VSAC tiek sagatavoti klienti dzīvošanai grupu 
dzīvokļos;

 Nepietiekama piekļuve datu bāzēm par potenciālajiem klientiem;

 Pašvaldībai trūkst vienotas informācijas par cilvēkiem ar garīga rakstura 
saslimšanām;

 Trūkst profesionālu kvalificētu darbinieku;

 Nav veikta telpu renovācija;

 Nav nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;

 Pašvaldībā nav specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti;

 Nav veikta izpēte par tirgus  pieprasījumu produkcijai;

 Trūkst inovatīvu ideju produktu ieviešanai.



Draudi

 Potenciālie darbinieki nevēlēsies strādāt šajā jomā;

 Finanšu trūkums telpu renovācijai;

 Sabiedrības neviennozīmīgā izpratne par šo klientu grupu;

 Klienti ir nesagatavoti dzīvei ārpus aprūpes centra;

 Nav informācijas par grupu dzīvokļu izveidošanu blakus esošajos novados;

 Klientu finansiālais nodrošinājums (VSAC no visas valsts);

 Klienti ir ar dažāda rakstura un pakāpes saslimšanām.
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