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Attīstība 

• 2008.g. – Dienas centrs «Ābeļzieds» 
– 2 darbinieki,  
– 2 nodarbību telpas,  
– daži apmeklētāji 

• 2012.g. 
– 4 darbinieki,  
– paplašinātas telpas – gandrīz 1000 m2 

– 190 apmeklētāji, apmeklējums 1937,  

• 2017.g. – Kopienas centrs «Ābeļzieds» 
– 8 darbinieki,  
– 336 apmeklētāji, 3050 apmeklējumi 



Darbinieki 

• Vadītājs 

• Vecākais sociālais darbinieks 

• 2 sociālie darbinieki 

• Sociālais pedagogs 

• Brīvprātīgā darba koordinators 

• Speciālists āra aktivitātēm ar jauniešiem 

• Datu apstrādes speciālists 



Apmeklētāji 

• Rīgas iedzīvotāji, kuriem, ikdienā nav iespējams 
saņemt nepieciešamo sociālo atbalstu, 
socializēties un realizēt savas idejas 

• Rīgas iedzīvotāji, kuri cieš no atstumtības 

• Rīgas iedzīvotāji, kuri gatavi dalīties ar savām 
zināšanām, pieredzi un prasmēm, lai atbalstītu 
citus 

• Jaunieši, kuri vēlas iegūt jaunus draugus, 
iemācīties pārvarēt grūtības un kopā ar citiem 
veidot  jauniešiem draudzīgu vidi  



Apmeklētāji (2) 

• Apmeklētāji 336 

– Jaunieši – 33 

– Pieaugušie 303 

 

• Apmeklējums 3050 

– Pieaugušie 2775 

– Jaunieši 275 

 



Kopienas 
principi 

Pašiniciatīva 

Savstarpējā 
mijiedarbība 

Brīvprātība 

Pašpalīdzība 

Atbalsts 
līdzcilvēkiem 

Līdzdarbība 

Motivācija 

Kopīgi radīta 
vide 

socializācijai 
Stipra kopienas 

kapacitāte 

Piederība 



Kopienas principi (2) 

• Kopienas centrā apmeklētāji nav tikai 
pakalpojuma saņēmēji, bet gan paši iesaistās 
pakalpojuma veidošanā un nodrošināšanā 

• Apmeklētāji, kopā ar darbiniekiem un 
brīvprātīgajiem, veido kopīgu sociālā atbalsta 
sistēmu 

• Padomāt, ko , apmeklējot kopienas centru, vēlas 
gūt sev, kā palīdzēt citiem, sniedzot savu 
ieguldījumu kopienas centra attīstībā 

• Metodes ir pielāgotas, lai cilvēku ieinteresētu un 
nevis nosūtītu, piesaistītu piespiedu kārtā 
 



Tīklojums grupā 

• Grupa ar vadītāju • Pašpalīdzības grupa 



Ieguvumi, esot grupā 

• Var veidot attiecības, -> iegūt draugus jebkurā vecumā 

• Saņemt atbalstu līdzīgs līdzīgam – > arī citi saskaras ar 
to pašu problēmu – > nejūtas vientuļš 

• Var uzdrošināties runāt par savu problēmu - > 
uzticēšanās 

• Iepazīt sevi, mijiedarbojoties ar citiem 

• Mazina sociālo izolāciju 

• Rada piederības sajūtu 

• Iespēja izzināt citādas pieredzes 

• Attīsta klausīšanās un reflektēšanas spējas 



Grupas skaitļos 

• Kopā 65 grupas 

– 44 pašpalīdzības grupas    

– 16 sociālā atbalsta grupas 

• 9 pieaugušajiem 

• 7 jauniešiem 

• Kopā nodarbības nedēļā - 92 

 



Virzieni 

• Vingrošana 

• Nūjošana 

• Rokdarbi 

• Angļu valoda 

• Līnijdejas 

• Kristīgās diskusijas 

• Kulinārijas klubiņš 

• Āra basketbols 

• Vācu valoda 

• Bokss 

• Āra vingrošana 

• Gleznošana  

• Smieklu klubs 

• Jaunās tehnoloģijas 

• Breakdance 

• Dziedāšana 

• Spāņu valoda 

• Florbols 



Brīvprātīgo 
kustība Kopienas 

centrā 



Brīvprātīgo kustības koordinēšana 

• Informācija par vajadzību no Kopienas Centra vadības 
un/vai sociālā darbinieka (senioru un/vai jauniešu 
grupās vai sabiedriski derīgajiem darbiem, vai 
pasākumiem) 

• Piedāvājums vadībai un sociālajiem darbiniekiem par 
pieejamiem attiecīga profila brīvprātīgajiem  

• Brīvprātīgo meklēšanas process pa piesaistes kanaliem 
• Intervēšana,novērtēšana, informēšana, instruēšana un 

motivēšana 
• Dokumentēšana 
• Novirzīšana pie grupām vai grupu atbildīgajiem 

 



Brīvprātīgo kustības  
Kopienas Centrā ‘’Ābeļzieds’’ 

procesa shēma 
                                 

                               Nepieciešamība  

 

                                   Piesaiste 
Motivācijas izpēte 

                                     Atlase 

                                   

                                 Noturēšana 

 



Brīvprātīgo piesaistes kanāli un esošais 
reģistrētais skaits no 2017.gada 1.01.-1.05. 

• Kopienas Centra darbinieku propagandas rezultātā ieradušies-
22(16-darbojās,3-gadījuma darbiem uz izsaukumu,t.sk.2-
nepilngadīgie) 

• No augstskolām uz studiju prakšu līguma pamata-18 (3-darbojas,2-
izteikuši vēlmi atgriezties,1-palicis kā brīvprātīgais citā jomā) 

• No Kopienas Centra sociālām atbalsta grupām veidojušies-38 (38-
darbojas) 

• www.brivpratigie.lv (atkarīgs no šīs web lapas popularitātes, kas 
pagaidām nedod rezultātu) -0 

• 2017.g.martā darbojošies brīvprātīgie no ārienes-33 
• Novadītās nodarbības-123 
• 2017.g.aprīlī darbojošies brīvprātīgie no ārienes-24 
• Novadītās nodarbības-94 

 

http://www.brivpratigie.lv/


www.lspa.eu 



Brīvprātīgo dalījums Kopienas Centrā  

• Brīvprātīgie senioru sociālā atbalsta grupām 

• Brīvprātīgie jauniešu sociālā atbalsta grupām 
(12-14 g.v.) un (14-17 g.v.) 

• Brīvprātīgie grupām ar kustību traucējumiem 

• Brīvprātīgie Kopienas Centra sabiedriski 
derīgajiem darbiem 

• Brīvprātīgie gadījuma darbiem un palīdzībai 
pasākumu organizēšanā 

 



Nākotnes mērķi 

• iesaistīt vairāk brīvprātīgos tieši no Pārdaugavas kopienas 
• Pēc iespējas veikt profesionālāku atlasi (pie nosacījuma, ja piedāvājums 

pārsniegs pieprasījumu un neapslāpējot cilvēka labo gribu) 
• Kopienas Centra jauniešu grupu dalībnieku izaugsme par brīvprātīgajiem 
• Studentu praktikantu ilgstoša piesaiste brīvprātīgo darbam Kopienas 

Centrā 
• Brīvprātīgo darba popularitātes veicināšana vasaras periodos un nometņu 

rīkošana 
• Brīvprātīgo darba popularizēšana ideoloģiski un izsniedzot apliecības 
• Izsniegto brīvprātīgā darba apliecinājumu atzīšanas popularizēšana 

valstiskā līmenī un starp darba devējiem 
• Kopienas Centra brīvprātīgo īpaša atpazīšanas atribūtikas izveide 

 



Brīvprātīgie Kopienas Centrā piemēros 



Boksa nodarbība 



Boksa nodarbība 



Studentu 6 nedēļu prakse āra aktivitātēs 
Kopienas Centrā no 20.03.-30.04.,2017. 



Rīta rosmes grupa 



Āra vingrošana 



Āra vingrošana 



Datora nodarbība 



Angļu valodas nodarbība 



Spāņu valodas nodarbība 



Basketbola nodarbība 



Āra aktivitātes 



Break Dance nodarbība 



Iekštelpu aktivitātes 



Fitnesa nodarbība 



Cigun nodarbība 



Cigun nodarbība 



Paldies 

par 

uzmanību! 

Uz tikšanos Kopienas Centrā ‘’Ābeļzieds’’ 


