
Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām

CIMDIŅŠ



⚫ VĒSTURE:

2000.gads

⚫ Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” ir nevalstiska 

organizācija, kuras pamati veidoti no 2000.g. apvienojot un pārstāvot Ventspilī vairākas 

Latvijas mēroga nevalstiskās organizācijas (Rūpju bērns, Latvija Portidžas mācībsistēma, 

Latvijas Bērnu fonds, Latvijas Kustība par Neatkarīgu Dzīvi/LKNDZ,…).

2010.gads

⚫ «Cimdiņš» izveidots 2010. gada 1. novembrī Latvijas Bērnu fonda un Ventspils pilsētas 

domes realizētā ESF projekta “Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām 

vajadzībām” ietvaros. Projekta veidotāji un realizētāji bijām mēs paši, izmantojot LBF 

projektu un finanšu apguves pieredzi.

⚫ Projekta ietvaros Ventspilī izveidoja multifunkcionālu atbalsta centru (164 m2), kas 

nodrošināja kompleksus rehabilitācijas pakalpojumus 20 bērniem ar īpašām vajadzībām, kā 

arī viņu ģimenēm.



2020.gads = DEINSTITUCIONALIZĀCIJAs darbības augļi:



SALĪDZINOT:
2000.gads:

# Nav statistikas;

# «Nav» šādu bērnu, jo mēs viņus neredzam;

# Nav atbalsta pasākumu, pakalpojumu, informācijas, rehabilitācijas, ….

# Katrs «uzstājīgā/izmisušā vecāka» gadījums tiek izskatīts kā unikāls, neērts, ātri apklusināms, …

# «TAS» ir jūsu bērns un tādēļ arī jūsu problēma;

# Jūtams sabiedrības nosodījums (tie jau dzērāji,…. );

# Nav sabiedrības atbalsta, labdarības un ziedojumu vākšanas tradīciju, lai atbalstītu grūtībās esošos;

Rezultātā no 25 vecākiem (pirmā vecāku pašpalīdzības grupa 2001.gads):

# 90% vientuļās mātes;

# 99% bezdarbnieces;

# PAŠNĀVĪBAS (iedzerta etiķa esence, miega zāles);

# Trūkums (nevar samaksāt īri, nav naudas speciālistiem, medikamentiem, ……);

# BEZIZEJA (vecāki mūk uz ārzemēm un bērnus atstāj SAC);

# ģimenes DEPRESIJA (nav izejas no bezizejas);

# MAMMAS ziedo savu dzīvi bērnam (aprūpē, nestrādā, vientuļās mātes, izdegušas, negulējušas, ….);

# bez jebkādām cerībām NĀKOTNĒ!





SALĪDZINOT:
2023.gads:
* Psiholoģiskais atbalsts (speciālisti, sabiedrība, mediķi, valsts/pašvaldības iestādes,…)

* Vecāku atbalsta un pašpalīdzības grupas

* Psihologa konsultācijas

* Vecāku kopiena

* Sabiedrības atbalsts un izpratne

* Nodarbinātības veicināšanas projekti vecākiem

* Stabila rehabilitācija

* Stabils finansiālais stāvoklis

* Vecāku izglītošana

* Stabila atbalsta sistēma (asistenti, valsts pabalsti, atelpas brīdis, dienas centri, rehabilitācijas centri,…)

* Izglītība pieejama visiem (izveidotas A/B un C klasītes, mājmācības arī paliatīviem bērniem)

* Specializētās darbnīcas un nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti



INFORMĒTI

Labdarības tradīcijas

Smaidīgi, 

jo safrizēti, 

uzklausīti 

un atbalstīti

Valsts un Pašvaldības atbalsts

Esam KOPĀ!

Sabiedrības atbalsts

Kur visi- tur arī mēs!

2016.gadā  vecāku 

informatīvs pasākums:

Mēs esam sabiedrībā

CERĪBA



Nodrošina šādus pakalpojumus:

Nodibinājums 

“Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem 

ar īpašām vajadzībām «CIMDIŅŠ»»



Dienas aprūpes centrs
NODARBĪBAS:

1) Logopēda

2) Sociālā darbinieka

3) Speciālā pedagoga (Montesori, Minhenes dg., Barboleta, Silto smilšu nod., 

kanisterapija, Dabas vides estētikas nod., ……)

4) Psihologa 

5) Mūzikas terapija (orff terapija, folkloras nod., ansamblis, Tomatis,….)

6) Fizioterapeita

7) Ergoterapeita

8) Radošās darbnīcas (šūšana, aušana, keramika, stikla, kokapstrāde,…) 



Psihologa grupas un individuālās nodarbības



Montesori attīstošās nodarbības



Attīstošās nodarbības sensorajā istābā



Mūzikas terapijas nodarbības



Orff terapijas nodarbības



Logopēda nodarbības

* Individuālas nodarbības 

* atzinumi, ieteikumi, konsultācijas 

* logoritmika



Attīstošās nodarbības ar smiltīm un silto smilšu galds



Speciālā pedagoga attīstošās grupas un 

individuālās nodarbības



Minhenes funkcionālā diagnostika 

(0-3g.v.)

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika ļauj sniegt precīzu 

vērtējumu bērnu psihomotorai attīstībai agrīnā vecumā. 

Ietver vairākus svarīgus funkcionālās diagnostikas aspektus, 

piemēram, tādus kā:

*vispārīgās kustības (runa ir par soļošanu un  skriešanu);

*roku plaukstu kustība un smalkā motorika;

*runa: uztvere, izpratne un prasme;

*izpratne par savstarpējo saiti starp daļējo un veselo;

*sociālā komponente;

*autonomijas līmenis.

Minētā metodika aptver vecuma diapazonu, sākot no1-a gada 

līdz 3-iem gadiem.



Sociālais darbinieks

• Grupas un individuālās attīstošās nodarbības 

• konsultācijas vecākiem, ģimenei, speciālistiem

• vecāku atbalsta/pašpalīdzības grupas

• rehabilitācijas plāna veidošana, klientu lietu aktualizēšana

• palīdzības un atbalsta koordinēšana 

• atbalsts ģimenēm dokumentu kārtošanā



Sports, koriģējošā vingrošana, baseins,..



Fizioterapeita nodarbības



Ergoterapeita nodarbības



Dabas vides estētikas nodarbības



Kanisterapijas nodarbības



Rotaļu terapija



Attīstošās nodarbības ar datoru



Lietderīga brīvā laika pavadīšana 
– radošās nodarbības



Sabiedrisko pasākumu apmeklēšana 
– kafejnīca, kino, izstādes, koncerti....



IEGUVUMI atbalstot ģimenes, kurās ir cilvēki ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem:

1. Tiek saglabāta veselīgas ģimenes struktūra, kurā visi ir pilnvērtīgi 

sabiedrības locekļi /vecāki strādā, bērni mācās, apmeklē dienas 

centrus, jaunieši apgūst nodarbinātību,…/

2. Bērni un jaunieši/pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem paliek 

ģimenēs un ģimene par viņiem rūpējas /atslogo SAC un arī ietaupa 

tiešās pašvaldības finanses/

3. Vecāki strādā un maksā nodokļus /papildinās pašvaldības 

budžets/

4. Jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek veidotas darba 

iemaņas un integrēti darba tirgū /pilnīgi vai daļēji paši spēs sevi 

nodrošināt un samazināsies pašvaldības pabalstu apjoms/

5. Patstāvīgas dzīves iespējas jauniešiem (grupu dzīvokļi, sociālās 

mājas,….)  /atslogo SAC/

6. Vecākiem nodrošinātas vecumdienas, jo strādājot maksājuši 

nodokļus un drošības sajūta, ka bērns pēc viņu nāves būs drošībā.



Paldies par iespēju dzīvot!

Ventspils, Kuldīgas iela 4, LV-3601
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