


Noslēguma darba nosaukums

Inovatīva sociālā pakalpojuma

“Auklīšu dienests” ieviešana Preiļu novadā.

Rīcības plāns.



Noslēguma darba saturs :

1. Preiļu novada sociālekonomiskais raksturojums.

2. Preiļu novadā pieejamo sociālo pakalpojumu

raksturojums.

3. Preiļu novada sociālās jomas SVID analīze.

4. Preiļu novadā pieejamo sociālo pakalpojumu

izvērtējums.

5. Anketa, tās izstrāde, anketēšanas process, rezultātu

apkopošana, izvērtēšana, analīze.

6. Inovatīva pakalpojuma ieviešanas mehānisms,

pakalpojuma nodrošināšanā un sniegšanā iesaistāmie

speciālisti.



Mērķis

Preiļu novadā esošo un pieejamo sociālo pakalpojumu

izvērtēšana, ņemot vērā veiktās anketēšanas procesu un

iegūtos rezultātus, kā arī viena jauna inovatīva

pakalpojuma ieviešana.



Izmantotā metode - anketēšana

 no šī gada 15. jūnija līdz 31. jūlijam ikvienu iedzīvotāju aicināja piedalīties aptaujā par Preiļu

novadā pieejamajiem sociālajiem un veselības aprūpes veicināšanas pakalpojumiem. Tāpat tika

aicināts sniegt priekšlikumus turpmākā darba pilnveidošanai.

 Anketa sastāvēja no 15 jautājumiem, no kuriem pirmie seši raksturoja respondentu (dzimums,

vecums, tautība, dzīves vieta, izglītība, statuss darba tirgū), bet pārējos jautājumos respondentiem

bija jāsniedz vērtējums par jau pieejamajiem pakalpojumiem, problēmām/ pozitīvajiem

raksturlielumiem, tos saņemot; lūgts norādīt, kādām sociālajām grupām pašvaldībā nepieciešams

ieviest jaunus pakalpojumus un kurš no piedāvātajiem pakalpojumiem – 4- būtu

visnepieciešamākais, kā arī aicināts sniegt savu skatījumu par to, kādas izmaiņas nepieciešams veikt

jau šobrīd pieejamajos pakalpojumos.

 Jautājumi analizēti, vadoties pēc visu 548 iesniegto anketu datiem, no kurām 292 aizpildījuši Preiļu

pilsētas iedzīvotāji, 24 – Aizkalnes pagasta, 26 – Pelēču pagasta, 68 – Preiļu pagasta, 28 – Saunas

pagasta iedzīvotāji, bet 110 anketas iesnieguši arī citu novadu iedzīvotāji (viena no vietām, kur

anketēšana tika veikta, bija Preiļu poliklīnika, kurā pakalpojumus saņem arī citu novadu

iedzīvotāji).



Anketēšanas galvenie secinājumi

 Zems iedzīvotāju informētības līmenis par pieejamajiem

pakalpojumiem un neliels skaits respondentu, kuri pakalpojumu

izmantojuši personīgi

 Nepieciešamākie pakalpojumi pašvaldībā – aprūpe mājās, krīzes centra

pakalpojums un ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

institūcijā

 Tuvākajā laikā būtu jāievieš auklīšu dienests un „brīvā laika kavētāja”

pakalpojums

 Šobrīd pieejamie pakalpojumi jāpadara pieejamāki iedzīvotājiem,

paplašinot to saņēmēju loku, vienkāršojot pakalpojuma saņemšanas

kārtību un sniedzot informāciju par tiem masu medijiem



Rīcības plāna iespējamais saturs 

 Inovatīva sociālā pakalpojuma “Auklīšu dienests”

ieviešana Preiļu novadā:

1. Ieviešanas mehānisms

2. Pakalpojuma nodrošināšanā un sniegšanā iesaistāmie 

speciālisti. 

3. Datu bāzes izveide

4. Pakalpojuma administrēšana

5. Pakalpojuma izmaksas, finansējuma piesaiste 

6. Ieviešanas termiņi



Paldies par pacietību!


