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I. Vispārīgā daļa
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 prevencijas darbu ģimenēm ar bērnim.
5.Veicināt sabiedrības izpratni par vecāku lomu bērnu emocionālājā 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
Ārpusģimenē esošie bērni un vecāki, ģimenes un jaunie vecāki
15 - Bērni
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011
kontaktadrese
Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011
tālruņa numurs
+371 29119938
faksa numurs
e-pasta adrese
info@plecs.lv
mājaslapa
www.plecs.lv

II. Darbības pārskats
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)
14 ārpus ģimenes esošo bērnu un potenciālo vēcāku neformālo pasākumu organizēšana visā
Latvijā;
Ārpus ģimenes esošo bērnu un potenciālo vēcāku neformālo pasākumu organizēšana visā Latvijā;
Mentorprogrammas nodrošinājums 100 ģimenēm visā Lativijā – mentora nodrošinājums uz 6
mēnešiem, proaktīva sadarbība ar ģimeni, krīzes situāciju novēršana, praktiska palīdzība, vizītes,
ja nepieciešams visa veida statusu ieguvušajām ģimenēm;
Pieci semināri visu pašvaldību bāriņtiesām par kopēju sadarbību ārpusģimenes jomas
sakārtošanā (Daugavpils, Tērvete, Siguldā, Liepājā un Rīgā, laikā no 2019.gada 11.aprīļa līdz
30.aprīlim) un sešu sarunu vakaru organizēšana par nozīmīgām tēmām uzņemošajām ģimenēm
(Rīgā (vairākkārtīgi), Daugavpilī, Talsos un Valmierā, laikā no 2019.gada septembrim līdz
decembrim);
Programmas satura atlase, izstrāde un kvalitātes apstiprinājums no 135 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); 43 treneru apmācības un atlase (Marts/Aprīlis).
Nodrošināta "Vecāku izglītības programmas" apmācība deviņām jauno vecāku grupām, laikā no
2019.gada septembra līdz decembrim. “Vecāku izglītības programma” piedāvā apgūt zināšanas
un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības
pilnas attiecības caur drošo piesaisti. Programmas mērķis ir pilnveidot vecāku izpratni par bērna
smadzeņu attīstību, sensorajiem procesiem, drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā
un sniegt prasmes, kas palīdzētu iegūtās zināšanas pielietot ikdienas saskarsmē, audzinot
emocionāli veselu un pilnvērtīgu indivīdu. (Rīgā, Jūrmalā, Mārupē un Liepājā)
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Ar PLECA palīdzību uzņemošajās ģimenēs nonācis 91 bērns
PLECA piedāvātos mentorpakalpojumus uzņemošajām ģimenēm izmantojušas 100 ģimenes
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Kopā PLECA rīkotajos bērnu nama bērnu un potenciālo uzņemošo ģimeņu satikšanās pasākumos
ir satikušies 165 bērni un 117 ģimenes
Sarunu vakaros par nozīmīgām tēmām uzņemošajām ģimenēm piedalījušies 74 vecāki
PLECS izstrādījis un ieviesis Vecāku Izglītības programmu - izzinošo un praktisku
treniņprogrammu topošajiem vecākiem un vecākiem ar maziem bērniem. Treniņprogrammu
kopumā absolvējuši 121 topošie vecāki un vecāki ar maziem bērniem.
PLECS organizējis un vadījis apmācības Ieslodzījumu vietu pārvaldē, kur piedalījās 50 darbinieki
PLECS izstrādājis “Startpinstitucionālā sadarbības ģimeniskas vides nodrošināšanā ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniem un labās prakas ieviešana” vadlīnijas sadarbībā ar Labklājības ministriju
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
6
7.2 iesaistīto personu skaits
0
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
3412
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
85123 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
85123 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
53732 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
5302 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām, komerciestādēm, NVO un citām organizācijām nozares
problēmjautājumu risināšanai
Organizācijas darbību kavējošie faktori

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)
Individuālās konsultācijas, lai risinātu konkrētās ģimenes vajadzības un neskaidros
jautājumus, sarunu vakari/rīti nelielās grupās ar pieredzējušiem vecākiem un speciālistiem,
lekcijas un semināri par mītiem un realitāti, uzņemot bērnu ģimenē;
Sarunu vakari/rīti nelielās grupās ar pieredzējušiem vecākiem un speciālistiem, konsultācijas
un atbalsts pa telefonu, e-pastu, klātienē, individuālu gadījumu risināšana, nepieciešamības
gadījumā piesaistot juristu;
Mentorprogramma ģimenēm – mentora nodrošinājums uz 6 mēnešiem, proaktīva sadarbība
ar ģimeni, krīzes situāciju novēršana, praktiska palīdzība, vizītes, ja nepieciešams visa veida
statusu ieguvušajām ģimenēm;
Realizēt Latvijas Republikas Nepilngadīgo personu aizsardzības informācijas sistēmas
(NPAIS) stratēģisko pārbūvi;
Nodrošināt 583 vecākiem Vecāku izglītības programmas (VIP) treniņprogrammu Latvijas
pilsētās.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Izstrādāt VIP programmas adaptāciju aprūpes iestāžu speciālistiem, pirmsskolas un
sākumsskolas pedagogiem un sociālā riska ģimenēm;
Piesaistīt papildu finansējumu fondam PLECS sadarbojoties ar pašvaldībām un pasniedzot
Vecāku izglītības treniņprogrammu visā Latvijā;
Sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru īstenot un ieviest pirmsskolas izglītības iestāžu
intervences programmu Stop 4-7.
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)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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Vadītājs Inga Oliņa
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