Darbību uzsāk Biedrības „Ģimenei un veselībai”
Sociālās rehabilitācijas centrs „UPE”. Centrs
atrodas tikai 20 km no Rīgas un piedāvā vecākiem
un pusaudžiem individuālas narkologa – psihiatra,
psihologa un psihoterapeita konsultācijas atkarību
jautājumos, kā arī uzsāk Valsts finansētu
programmu - sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem, 12
līdz 18 gadus veciem, pusaudžiem.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas (SRPP) speciālistu komanda
(programmas vadītājs, konsultants, sociālais darbinieks, narkologs - psihiatrs, grupas vadītājs,
psihologs, mākslas terapeits un bērnu aprūpētāji) nodrošina individuālu pieeju katram
dalībniekam. Rehabilitācijas laikā tiek nodrošināta vispārējās izglītības apgūšana blakus esošajā
skolā.
Kārtība, kādā bērni saņem sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojumu ir atbilstoši
MK noteikumiem Nr. 914. Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā
atbilstoši bērna dzīvesvietai šādus dokumentus:
o rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu SRC”UPE”;
o narkologa atzinumu – bērns pakalpojumu var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanās
kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā
ārstēšanās kursa pabeigšanas vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina,
ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.
o izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības
stāvokli, t.sk. norādot vai drīkst piedalīties sporta nodarbībās (veidlapa Nr.027/u).
Pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests: triju darba
dienu laikā pēc iepriekš minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par dokumentu un bērna
sociālās vides un kontaktu novērtējuma akta nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai
(SIVA). SIVA triju darba dienu laikā izvērtē saņemtos dokumentus un pieņem lēmumu par
pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju un izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim
norīkojumu bērnam uz sociālās rehabilitācijas institūciju un nosūta minētos dokumentus un
bērna sociālās vides un kontaktu novērtējuma aktu pakalpojumu sniedzējam.
SRPP sastāv no trīs secīgiem posmiem.
Motivācija jeb sākuma adaptācija: līdz četriem mēnešiem, saskaņā ar individuālu programmu.
Pamata rehabilitācija: no sešiem līdz desmit mēnešiem, saskaņā ar individuālu programmu,
multidisciplināras speciālistu
komandas vadībā nodrošinot socioterapeitisku metodiku
īstenošanu, iekļaujot pusaudzi grupas aktivitātēs.
Stabilizācija: no diviem līdz četriem mēnešiem, iekļaujot apgūto iemaņu praktisku
nostiprināšanu, pakāpenisku ierobežojošā režīma samazināšanu un pusaudža sagatavošanu
rehabilitācijas procesa pabeigšanai, t.sk. patstāvīgu lēmumu pieņemšana un rīcības iemaņu
attīstīšana, adekvātas uzvedības stabilizācija.
SRPP tiek izmantota humānistiskā pieeja, nodrošinot pozitīvu, uz resursiem orientētu
rehabilitāciju.
SRC „Upe” adrese: Upesleju internātpamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 no Rīgas
var nokļūt ar 6835 un 6827 maršruta autobusu 45 minūtēs.
Kontakti:
SRC vadītāja Dita Antone
tālrunis: 20396274; 20388415
e-pasts: centrs.upe@gmail.com

