
Projekta «Mēs vara, ja mēs gribam!» 
REZULTĀTI 

Dana Dūda-Čača, 29.08.2015. 



 01.09.2014. - 31.08.2015. 

•  Rīga domes Labklājības departaments 

• Biedrība «Mēs saviem bērniem»  



Projekta mērķis 

Uzlabota situācija jauniešiem ar invaliditāti, lai tie 
spētu ticēt saviem spēkiem un dzīvotu pilnvērtīgu 
dzīvi, būtu sociāli un ekonomiski aktīvi, veiksmīgi 

integrējoties sabiedrībā.  



Mērķa grupa 

• jaunieši ar kustību traucējumiem un to 
ģimenes locekļi 



Projektā iesaistījās 34 jaunieši: 

Vīrieši 

41% 
Sievietes 

59% 

Dalībnieku sadalījums pēc dzimuma: 



Aktivitāšu rezultāti 

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde 

Autors: Mg. Sc. Sal. Līga Barone 



Programma pieejama internetā: 

• http://www.kustibutraucejumi.lv/lv/projekti/me
s_varam_ja_mes_gribam 

 

• http://www.ld.riga.lv/lv/par-
departamentu/projekti/sabiedribas-integracijas-
fonda-projekti.html  
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Aktivitāšu rezultāti 

Velotrenažiera iegāde 

 
+ Uzlabojas kāju muskuļu spēks 

+ Uzlabojas fiziskās slodzes 
izturība 

+ Uzlabojas gaitas paterns un 
palielinās soļu garums 



Inventāra iegāde 
• Soļu skaitītāji 

• Dienasgrāmatas (USB flash un pierakstu blociņu 
iegāde) 



Aktivitāšu rezultāti 

Jauniešu sociālās rehabilitācijas programmas 
ieviešana no 01.10.2014.-30.06.2015.  

 

• Dalībnieku atlase, izvērtēšana 

• Noslēgtas Vienošanās par dalību programmā ar 
30 ģimenēm 

• Piesaistīti nepieciešamie speciālisti 



Ārsta rehabilitaloga konsultācijas 

• 1 konsultācija uzsākot dalību 
projektā, lai pārliecinātos par 
dalībnieka kopējo veselības 
stāvokli un spējām piedalīties 
programmā 

• 1 konsultācija programmas 
beigās, lai novērtētu sasniegto 
izaugsmi 

Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 

 



Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 
 

 

• Notikušas 28 nodarbības 
baseinā 

• Nodarbības vadīja 
Olimpiskā sporta centra 
baseina hidroterapeits 

 

Hidroterapijas nodarbības 
Olimpiskā sporta centra 

baseinā 

 



Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 
 

Kombinētās apļa 
fizioterapijas nodarbības 

 
• Notikušas 680 fizioterapijas 

nodarbības 
• 30 jaunieši sadalīti 10 grupās 

atbilstoši to spējām 
 
 
+ Līdzās komandas darbam veidojās 

savstarpējais atbalsts un sacensības gars, 
cenšoties sasniegt labākus rezultātus 



Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 
 

Psihologa konsultācijas 
jauniešiem 

 
• 10 individuālās psihologa 

konsultācijas 
• 10 grupu konsultācijas 

 
+ projekta laikā sniegtais psiholoģiskais 

atbalsts jauniešiem ar kustību 
traucējumiem sekmējis dalībnieku 
saskarsmes prasmes 

 



Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 
 

       Radošās nodarbības 
 

• 30 jaunieši dalīti 3 grupās 
• 10 nodarbību tēmas 
 
+ jaunieši kopā gatavoja rotaslietas, 

strādāja ar dekupāžas tehniku, 
gatavoja pārsteigumus mīļajiem Sv. 
Valentīna un Mātes dienās, filcēja 
utt. 

 



Sociālās rehabilitācijas 
programmas ieviešana 

Nodarbības jauniešu 
vecākiem/ ģimenes locekļiem 

 
• Vecāki/ģimenes locekļi dalīti 3 

grupās 

• Katrai grupai 7 nodarbības 
 

+ Mazinājies vecāku stress 

+ Paaugstinājusies vecāku kompetences sajūta 

+ Uzlabojusies prasme pazīt un regulēt savas 
emocijas 

+ Paaugstinājies pašvērtējums 



Intensīvais vasaras rehabilitācijas 
seminārs (9 dienas) 

• No 30.07.2015. – 08.08.2015. 
• Norises vieta: Vaivaru pamatskola, 

Jūrmala 
• Pievienojas 4 jaunieši no Madonas 

reģiona 



34 jauniešiem tika nodrošinātas: 

• 6 stila un 6 uzvedības un komunikācijas kultūras 
speciālista lekcijas 

• 24 improvizācijas teātra nodarbības 

• 8 hidroterapijas nodarbības NRC «Vaivari» peldbaseinā 

• 77 kombinētās apļa fizioterapijas nodarbības 

• 24 radošās nodarbības 

• Tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem dažāda līmeņa un 
profesiju māksliniekiem u.c. 



Rezultātu apkopošana 

▫ Projekta laikā notikušas 5 darba grupas 

▫ 1 diskusiju grupa ar speciālistiem 

▫ Speciālisti sagatavojuši Pašvērtējumus par 
sniegtajiem pakalpojumiem 

▫ Vadošie speciālisti sagatavojuši slēdzienus par 
sniegtajiem pakalpojumiem 

 



Projekta publicitāte 
• Informācija par projektu mājas lapā 

www.kustibutraucejumi.lv 

• Informācija par projektu sadarbības partneru 
mājas lapās 

• Projekta uzsākšanas pasākums 2014.gada 
septembrī 

• Projekta noslēguma pasākums  

http://www.kustibutraucejumi.lv/


Paldies par uzmanību! 

e-pasts: dana.dudacaca@projekti.lv 

tālrunis: 67240042 

mailto:dana.dudacaca@projekti.lv

