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2019. gada 2.decembrī

Latvijas Bērnu bāreņu fonda darbības stratēģija 2020. – 2022.gadam
Nodibinājuma “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” (turpmāk – LBBF) darbības stratēģijas 2019. –
2021.gadam (turpmāk – stratēģija) mērķis ir noteikt darbības virzienus, to mērķus, uzdevumus,
rezultātus un vienlaikus izvirzīt prioritātes. Stratēģija ietver arī misiju un vīziju, un tajā ir definētas
vērtības, uz kurām LBBF balstās savā darbībā. Stratēģijas ieviešanu novērtē, sagatavojot gada
publisko pārskatu. Stratēģiju aktualizē un precizē pēc nepieciešamības, nepieciešamās izmaiņas
pārrunājot un lemjot par tām LBBF valdei.
Misija:
Veidot sociāli drošu un atbalstošu vidi sabiedrības mazaizsargātām grupām, veicināt iedzīvotāju
labklājības līmeņa celšanos un līdzdalības iespējas sabiedrībā.
Vīzija:
LBBF ir vadošā organizācija dialogam starp publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem viņu
individuālajām vajadzībām orientētas atbalsta sistēmas izveidei, veidojot kvalitatīvu vidi aktīviem
un zinošiem pilsoniskās sabiedrības locekļiem “savas balss” paušanai.
Stratēģiskās prioritātes:
1. Attīstīt individuālajām iedzīvotāju vajadzībām atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, nodrošinot
ilgtspējīgu, efektīvu un caurspīdīgu privāto un publisko finanšu resursu mijiedarbību.
2. Palielināt iedzīvotāju ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot “savas balss” pārstāvību
dažāda līmeņa izpildvaras lēmumu pieņemšanas posmos.
3. Veidot zinošu un aktīvu pilsonisko sabiedrību, vienlaikus veicināt labu un caurspīdīgu
pārvaldību nevalstiskajā sektorā.
Vērtības:
1. Kompetence – mainīgos apstākļos darbojamies saskaņoti, pilnvērtīgi izmantojam savas
zināšanas, prasmes un iemaņas kvalitatīva procesa ieviešanā un atbalsta sniegšanā, regulāri
pilnveidojam savas zināšanas un profesionālo skatījumu.
2. Kvalitāte – īstenojam atklātu, sistēmisku pieeju pierādījumos balstītas, pēctecīgas, ar citām
organizācijām koordinētas un uz iedzīvotāju individuālajām vajadzībām vērstas atbalsta sistēmas
veidošanu.
3. Sadarbība – ievērojot atklātību, sadarbojamies ar nozares iesaistītām institūcijām, izzinot
iedzīvotāju vajadzības, veidojot konstruktīvu dialogu un savstarpējās sadarbības mehānismu.
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Darbības virzieni:
1. Sniegt materiālu un finansiālu palīdzību sabiedrības mazaizsargāto grupu pārstāvjiem,
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.
2. Sniegt dažāda veida sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot nepieciešamo atbalstu,
lai mazinātu ģimeņu ar bērniem disfunkcionālo stāvokli.
3.

Attīstīt un pilnveidot esošo izglītības sektoru.

4.

LBBF kapacitātes stiprināšana.

5.

Izglītot un pilnveidot redzeslokā esošo personu zināšanas par savu interešu aizstāvību.
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Nr.

Darbības virziens

Uzdevumi tā sasniegšanai

1.

Sniegt materiālu un finansiālu
palīdzību
sabiedrības
mazaizsargāto grupu pārstāvjiem,
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Termiņi

1. Pilnveidot un uzturēt datu bāzi par Visu gadu, regulāri
atbalstu
saņēmušām
personām
(fiziskām un juridiskām);

Rezultatīvais rādītājs
Uzlabojusies
labklājība

iedzīvotāju

2. Organizēt regulārus labdarības
pasākumus, sadarbības partneru
palielināšanai
un
daudzveidīga
atbalsta nodrošināšanai.
3. Sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo
atbalstu

2.

3.

Sniegt dažāda veida sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus,
nodrošinot nepieciešamo atbalstu,
lai mazinātu ģimeņu ar bērniem
disfunkcionālo stāvokli.

1. Īstenot ikgadējās Sporta un atpūtas 1. Katru gadu jūlijā
nometnes
– augustā
2. Nodrošināt sociālās rehabilitācijas 2. Visu gadu,
pakalpojumu bērniem ar uzvedības regulāri
traucējumiem
un
saskarsmes
grūtībām un viņu ģimenēm
3. 2021. –
3. Izveidot sociālās rehabilitācijas
2022.gads
pakalpojumu bērnu ar īpašām
vajadzībām un viņu ģimeņu atbalstam

Attīstīt un pilnveidot esošo 1. Izstrādāt metodoloģiju darbam ar
izglītības sektoru darbā ar bērniem bērniem ar uzvedības traucējumiem
ar saskarsmes grūtībām un un saskarsmes problēmām skolās;
uzvedības traucējumiem.

1. 2020.gada
septembris –
2022.gada augusts
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1. Īstenotas 3 nometnes.
2. Katru gadu sniegts
pakalpojums vismaz 20
bērniem un viņu ģimenēm
3. Izstrādāt pakalpojuma
saturu,
aprakstu
Pārdaugavā
sniegtajiem
sociālajiem
pakalpojumiem
1. Īstenots
projekts
atbalsta sistēmas bērniem
ar uzvedības traucējumiem
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2. Izglītot vismaz 20 skolotājus
metodoloģijas pielietošanai praksē;
3. Reģistrēt jaunu pakalpojumu
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
reģistrā darbam ar bērniem izglītības
iestādēs

2. 2021.gada
janvāris –
2022.gada maijs
3. 2022.gada
decembris

un saskarsmes grūtībām
izveidošanai
2. Vismaz 20 pedagogi
ieguvuši
zināšanas
ikdienas darbā ar bērniem,
kuriem ir saskarsmes
grūtības un uzvedības
traucējumi
3. Atbalsta pakalpojumus
izglītības
iestādēm
reģistrēts
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
reģistrā

4.

LBBF kapacitātes stiprināšana.

1. Paplašināt
darbinieku
un 1. 2021.gada maijs
piesaistīto ekspertu zināšanas darbam 2. Regulāri
ar bērniem, kuriem ir īpašas
3. 2022.gada maijs
vajadzības
2. Veidot sadarbības tīklu ar nozares 4. Visu gadu,
iesaistītajām NVO un publiskās, regulāri
privātās pārvaldes sektoru
5. 2021.gada maijs
3. Paplašināt
esošo
LBBF
administrācijas kapacitāti, piesaistot
jaunus darbiniekus
4. Stiprināt darbinieku profesionālās
zināšanas un psiholoģisko noturību
5. Veikt LBBF re-brendingu
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1. Vismaz 5 darbinieki vai
piesaistītie
eksperti
piedalījušies
pieredzes
apmaiņā ārzemēs
2. Sadarbības līgumu vai
nodomu
protokolu
slēgšana,
partneru
apzināšana un vienošanās
par kopīgu darbu
3. Pieņemti vismaz 3 jauni
darbinieki
patstāvīgam
darbam
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4. Nodrošinātas regulāras
supervīzijas un apmācības
atbilstoši
darbinieku
vajadzībām
5. Izstrādāta
jauna
mājaslapa un uzlabota
LBBF vizuālā identitāte
5.

Izglītot un pilnveidot redzeslokā 1. Ieviest Bērnu tiesību aizsardzības
esošo personu zināšanas par savu standartu
LBBF
pakalpojumu
interešu aizstāvību.
sniegšanā.
2. Izglītot un iesaistīt vecākus
lēmumu pieņemšanā attiecībā uz viņu
bērnu pakalpojuma sniegšanas vietā
un izglītības iestādēs.

1. 2022.gada maijs
2. 2020.gada
septembris –
2022.gada
decembris
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1. LBBF
apmeklētāji
informēti par savu tiesību
un interešu aizstāvības
kārtību.
2. Vecāki ir izglītoti par
savu un sava bērna
tiesībām un to pārstāvības
iespējām

