
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008281764
Nosaukums PLECS NODIBINĀJUMS
Taksācijas gads 2018

1. Organizācijas darbības mērķis
1.Veicināt katra bērna iespējas un tiesības augt ģimenē;
2.Sniegt emocionālu, juridisku un praktisku atbalstu ģimenēm, tai skaitā tām ģimenēm, kuras
uzņem bez vecāku gādības palikušus bērnus;
3.Būt par kompetenču centru jautājumos, ka saistīti ar bērnu aprūpi, adopcijas un izglītības
jautājumiem, tai skaitā ar ārpusģimenes aprūpes jautājumiem;
4.Īstenot un organizēt prezencijas darbu ģimenēm ar bērniem;
5.Veicināt sabiedrības izpratni par vecāku lomu bērnu emocionālajā un praktiskajā audzināšanā.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
4 - Izglītības veicināšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
15 - Bērni
Ārpus ģimenē esošie bērni un vecāki, kas vēlas uzņemt kādu bērnu no ārpusģimenes aprūpes,
ģimenes un jaunie vecāki

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Indrānu iela 13, Rīga, LV-1012
kontaktadrese Indrānu iela 13, Rīga, LV-1012
tālruņa numurs 29119938
faksa numurs
e-pasta adrese inga@plecs.lv
mājaslapa www.plecs.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nodibinājums „Fonds Plecs” līdz 2018.gada 31. decembrim darbojās kā Fonds „Ziedot.lv”.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Nodibinājums „Fonds Plecs” līdz 2018.gada 31. decembrim darbojās kā Fonds „Ziedot.lv” ,
reģistrācijas numurs 40008078226, struktūrvienība, veicot iepriekšminētos darbības mērķus. Ar
2019.gada 1. janvāri pārņem visu līgumu saistības no fonda „Ziedot.lv”, kas slēgtas ar
struktūrvienību PLECS.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 6
7.2 iesaistīto personu skaits 0
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 0

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
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III. Turpmākās darbības plāns 
11. Organizācijas darbības mērķis

Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Tiem, kas apsver pieņemt bērnu no ārpusģimenes aprūpes:
•Individuālās konsultācijas, lai risinātu konkrētās ģimenes vajadzības un neskaidros
jautājumus;

Tiem, kas jau pieņēmuši lēmumu pieņemt uzsākt statusa saņemšanas procesu:
•Konsultācijas un atbalsts pa telefonu, e-pastu, klātienē;
•Individuālu gadījumu risināšana, nepieciešamības gadījumā piesaistot juristu;
•Pabalsta kalkulators uzņemošajām ģimenēm.

Tiem, kas ieguvuši statusu un meklē bērniņu;
•Ārpus ģimenes esošo bērnu un potenciālo vecāku neformālo pasākumu organizēšana visā
Latvijā;
•Informācija par bērniem, kam nepieciešama ģimene
•Došanās līdzi un atbalsts, iepazīstoties ar bērniem aprūpes centrā

Tiem, kas bērnu ģimenē jau uzņēmuši:
•Mentorprogramma ģimenēm – mentora nodrošinājums uz 6 mēnešiem, proaktīva sadarbība
ar ģimeni, krīzes situāciju novēršana, praktiska palīdzība, vizītes, ja nepieciešams visa veida
statusu ieguvušajām ģimenēm;
•Pieredzējušu mentoru atbalsts jaunajām āudžuģimenēm un adoptētājiem pirmadopcijas
periodā;
•Palīdzība ģimenēm ārkārtas situācijās (nepieciešama auklīte, steidzama speciālista
konsultācija utml.);
•Palīdzība bērnam pirmo nepieciešamo mantu sagādē (sadarbībā ar organizācijām, kas
pieņem ziedotus apģērbus un apavus.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Vecāku izglītības programmas izveide un realizācija (Janvāris – Decembris):
•Programmas satura atlase, izstrāde un kvalitātes apstiprinājums no nozares ekspertiem
(Februāris/ Marts/Aprīlis – “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana” ir ASV radīta, zinātnē
balstīta pieeja bērnu audzināšanā. Pieeja ir izstrādāta “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības
institūtā” ASV un tiek izmantota jau 34 pasaules valstīs);
•Treneru apmācības un atlase (Marts/Aprīlis);
•Treneru apmācība - Vecāku izglītības programmas apmācības, TBRI® mentoru vadībā
treneri apgūst  jaunās programmas saturu un pasniegšanas metodiku (Maijs)
•Izdelases materiālu izstrāde jaunajiem vecākiem (Jūnijs/ Jūlijs/Augusts);
•Metodes adaptāciijai ar bērnu audzināšanu saistītās jomās – ārpusģimenes aprūpē, skolās,
pusaudžu izglītībā, ieslodzījuma vietās( Jūlijs – Decembris);
•Sadarbību veidošana ar pašvaldībām vecāku izgļītības programmas nodrošināšanā visā
Latvijā (visa gada garumā);
•Apmācību nodrošinājums jaunajiem vecākiem- 21h  semināri vecākiem grupās -
programmas mērķis ir pilnveidot vecāku izpratni par nozīmīgākajiem posmiem bērna
attīstībā, drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā un sniegt prasmes, kas palīdzētu
iegūtās zināšanas pielietot ikdienas saskarsmē ar bērnu, audzinot emocionāli veselu un
pilnvērtīgu indivīdu. Programmas noslēgumā vecāki ir ieguvuši teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas, kas palīdz veidot uzticības pilnas, emocionāli veselīgas attiecības ar
saviem bērniem. Vecāki apzinās savu individuālo audzināšanas stilu, spēj atpazīt un mainīt
savu uzvedību sadarbībā ar bērnu, pamatojoties uz drošās piesaistes pamatprincipiem un
izpratni par emocionālas saiknes nozīmi bērna sekmīgā attīstībā. (Jūlijs – Decembris);

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Tiem, kas apsver pieņemt bērnu no ārpusģimenes aprūpes:
•Sarunu vakari/rīti nelielās grupās ar pieredzējušiem vecākiem un speciālistiem;
•Lekcijas un semināri par mītiem un realitāti, uzņemot bērnu ģimenē;
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Pētījuma un vadlīniju izstrāde: “Ģimeniskas vides nodrošināšana un labās prakses īstenošana
darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem” (Marts- Novembris);
•Metodiskā materiāla izstrādes mērķis ir veicināt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu
labklājības nodrošināšanā iesaistīto institūciju – bāriņtiesu, atbalsta centru, ilgstošas sociālās
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aprūpes un sociālās rehabilitācijas un citu institūciju darbinieku vienotu izpratni par
starpinstitucionālās sadarbības nozīmi ģimeniskas vides (akcentējot ilgtermiņa aprūpes
vajadzības) nodrošināšanā bērniem un piedāvāt instrumentus (labās prakses piemērus)
efektīvai bērnu tiesību nodrošināšanai.
Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, komerciestādēm, NVO un citām organizācijām
nozares problēmjautājumu risināšanai.

Vadītājs Inga Oliņa
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