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Sociālās rehabilitācijas  un agrīnas intervences 
programma bērniem ar garīgas veselības problēmām 

un viņu ģimenēm 

Bērni ar 
uzvedības 

traucējumiem 

Bērni ar 
garīgas 

veselības 
traucējumiem 

Bērni ar 
autiska 
spektra 

traucējumiem 

Bērni ar 
psihiskas 
veselības 

traucējumiem 



Misija, filozofija, mērķis 

Sadarbība, 
integrācija, 

neatkarīga dzīve 

Prasmju, 
iemanu 

apgūšana, 
attīstību 

veicinošas vides 
veidošana 

Vajadzību 
apzināšana, 

spēju 
novērtēšana 



Novērtēšanas aspekti? 
 ietekmes faktori? 

Bērns 

• Attīstība, spējas, prasmes, veselības resursi 
• Sociālie kontakti, sadzīves apstākļi 

Ģimene 

• Tētis, māmiņa, brāļi, māsas, vecmāmiņas - sastāvs 
• Gaidas, aktivitātes, iesaistīšanas, pieņemšana 

Speciālisti 

• Medicīniski, psiholoģiska, pedagoģiska, sociāli atbalstoša komanda  
• Sadarbībā ar pašvaldības sociālo darbinieku ģimenēm ar bērniem 



Problēmas /grūtību  
analīze, noteikšana, 

nosaukšana 

bērna spējas, 
prasmes, 

vajadzības 

skola 

vienaudži 

Brāļi, 
māsas 

vecāki 

pašvaldības 
sociālais 

darbinieks 

bērnu dārzs 

Papildus tiek  organizēta 
komandas sanāksme, kurā 

piedalās: 
 Ārstējošais ārsts 
 Psihologs 
 Psihoterapeits 
 Sociālais pedagogs,  
 Speciālais pedagogs 
 Sociālais darbinieks 
 Ergoterapeits 
 Fizioterapeits 
 Un citi speciālisti pie 

kuriem ir nosūtījis 
ārstējošais ārsts 
 



Mūsu speciālistu komanda 



Sociālās rehabilitācijas mērķi 

Attīstību 
veicinošie 

sociālie korekcijas 



Kā sasniedzam bērna individuālus 
mērķus? 

 

Bērns, 
vecāki 

 

Medicīniskas  
rehabilitācijas 
metodes  

Sociāli 
pedagoģiskas 
metodes 

Psiholoģiskas, 
psiho 
terapeitiskas 
metodes 







Pie ergoterapeita 



 







Mūsu darbi 



Mūsu darbi 



Kā mēs jūtamies sastopoties ar Autismu??? 
Kā jūtas Autiskie cilvēki??? 



Par vienu smaidu vairāk, par vienu vārdu 
vairāk, par vienu prasmi vairāk….  
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