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Pirmais nodarbību bloks
,, Uz personību vērsta atkarības mazināšanas motivācijas veidošana
personām ar atkarību no psihotropām vielām”.
1. Nodarbība: ,,Atkarības jēdziena izpratne”.
2. Nodarbība: ,,Atkarība ģimenes kontekstā”.
3. Nodarbība: ,,Daţādu vielu atkarības”.
o alkohola atkarība;
o smēķēšanas atkarība;
o narkotisko vielu atkarība.
4. Nodarbība: ,,Psihotropo vielu lietošanas sekas”.
5. Nodarbība: ,,Atkarīgas personība”.
6. Nodarbība: ,,Atkarīgas personības uzvedība, lomas”.
7. Nodarbība: ,,Alkoholisms kā slimība”.
o izpausmes;
o attīstības stadijas;
o recidīva simptomi.
8. Nodarbība: ,,Jūtu slimība – atkarība”.
9. Nodarbība: ,,Atkarība un nodarbinātība”.
o darba zaudējums;
o zaudējuma pārvarēšanas stratēģijas.
10. Nodarbība: ,,Motivācijas dzīvot skaidrā”.
o motivācijas jēdziena izpratne;
o mērķu formulēšana;
o mērķu sasniegšanas pieredzes.
11. Nodarbība: ,,Atveseļošanās, resursi atbalsta sistēmas izveidošanai”.
o atveseļošanās pazīmes;
o pašpalīdzības grupas (AA, AN u.c.) to nozīme skaidrības
uzturēšanā;
o personiskie resursi-personība, kas orientēta uz attīstību;
o sociālie resursi- attiecības, ģimene, draugi, sabiedrība;
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o garīgie resursi- garīgā izaugsme, karjera, ticība;
o fiziskie resursi- rūpes par veselību, sports.
12. Nodarbība: ,,Atveseļošanās plāns dzīves kvalitātes uzlabošanai”.
o ,,Kā es plānoju uzturēt skaidrību”- ietverot fiziskos,
psihiskos, sociālos un garīgos aspektus.
13. Izbraukuma interaktīvā nodarbība.
o Garīgās dzīves attīstīšanas loma atkarības pārvarēšanā

Otrais nodarbību bloks
Datrolietošanas pamatprasmju apguve, lai paplašinātu peronu ar atkarību no
psihotropām vielām iespējas integrācijai darba tirgū
Datorlietošanas pamati
1. Nodarbība: ,, Datora uzbūve un pirmie soļi pie datora”.
2. Nodarbība: ,, Datoru raksturojošie lielumi un programmas. Programmu
nozīme un pielietojums”.
3. Nodarbība: ,, Informācijas iegūšana, apstrāde un uzglabāšana datorā un citos
informācijas nesējos”.
4. Nodarbība: ,, Internets, kā informācijas avots un informācijas apmaiņas
punkts. Elektroniskie pakalpojumi ikdienā”.
5. Nodarbība: ,,Teksta apstrādes iespējas izmantojot datortehniku. Teksta
dokumentu noformēšana”.
6. Nodarbība: ,, Lietišķa sarakste, CV nozīme un tās sagatavošana. Atkārtojums
par iegūto un izveidoto datu saglabāšanu. Elektroniskais paraksts, tā iegūšana
un pielietošana”.
Secinājumi
Izmantojamā literatūra
Pielikumi
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1. Informācija par finansētāju un autoru grupu
Sociālās rehabilitācijas programma tiek izstrādāta Eiropas Savienības Eiropas
Sociālā fonda projekta „Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku
novadā” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075 ietvaros. Projekts tiek īstenots
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” ietvaros. Projekts finansētājs 100% apmērā ir Eiropas Sociālais
fonds. Programmu izstrādāja Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta sociālā
darbiniece Jana Veide, programmas konsultantes psiholoģe Gundega Kozlova un
psihoterapeite Vineta Šplīta.

2. Sociālās rehabilitācijas programmas pamatideja
Nodrošinot sociālos pakalpojumus daţādām iedzīvotāju grupām, Vecumnieku
novada Domes Sociālais dienests arvien bieţāk saskaras ar sociālajām problēmām,
kur klientiem trūkst sociālās un funkcionālās prasmes, nespēja integrēties sabiedrībā
un darba tirgū.
Līdz šim novada sociālais darbs bija vērsts uz individuālu sociālo gadījumu
risināšanu, psihoemocionāla atbalsta sniegšanu un sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu kavē finanšu līdzekļu un kvalificētu speciālistu
(psihologs, u.c.) trūkums tāpēc tiek meklēti risinājumi sociālo pakalpojumu
paplašināšanai novadā.

3. Sociālās rehabilitācijas programmas teorētiskais

pamatojums
Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta redzeslokā aktualizējas sociālās
problēmas, kuru cēlonis ir klientu sociālo un funkcionālo prasmju trūkums un nespēja
integrēties sabiedrībā. Viena no izteiktākajām problēmmērķauditorijām Vecumnieku
novadā, kurai netiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ir no
psihoaktīvām vielām atkarīgas personas.
Latvijā, tajā skaitā Vecumnieku novadā, tāpat kā vairumā industriāli attīstīto
zemju, psihoaktīvo vielu lietošana ir nopietna sociāla problēma. To lietošana
nelabvēlīgi ietekmē ļoti daudzas indivīda dzīves jomas. Šis kaitīgais ieradums ietekmē
ne vien lietotāja veselību, bet arī viņa labklājību, ģimenes dzīvi un attiecības ar citiem
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cilvēkiem, kā arī panākumus darbā, sekmes mācībās, nodarbinātības iespējas un
finanses.
Atkarīgais ir jebkurš, kam atkarības vielu lietošana kļūst par problēmu un sāk
traucēt kādā no viņa dzīves sfērām.
Vecumnieku novada Sociālā dienesta redzeslokā šādas ģimenes visbieţāk
nonāk situācijās, kad vecāki zaudējuši darbu, ilgstoši nespēj uzsākt darba attiecības,
uzturēt savus bērnus. Retāk vecāku ierašanās iemesls Sociālajā dienestā, ir vēlme
risināt tieši atkarības problēmu. Pēc Sociālā dienesta speciālistu novērojumiem tieši
pārmērīgi bieţa alkohola lietošana izmaina cilvēka dzīvesveidu un apgrūtina vai
reizēm pat apstādina darba ar klientu pozitīvu viņa sociālās funkcionēšanas
atjaunošanu.
Atkarība, ja tā netiek ārstēta, var izraisīt psihiskās veselības problēmas.
Tādējādi Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests, lai novērstu, indivīdu ar
pazīmēm uz psihotropo vielu lietošanu un izolāciju no sabiedrības, vēlējās iesaistīt
šos cilvēkus savu problēmu risināšanā un personības atveseļošanā, kas sekmētu
novada iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū, kā arī nodrošinātu
bērniem pilnvērtīgāku aprūpi un audzināšanu un veselīgu vidi.
Līdz šim, Vecumnieku novadā darbu ar no psihoaktīvām vielām atkarīgiem
cilvēkiem efektīvi nav bijusi iespēja veikt sakarā ar to, ka, lai motivētu un atveseļotu
šīs mērķauditorijas iedzīvotājus novadā nav speciālistu ar atbilstošām iemaņām.

4. Atbalsta grupas teorētiskais pamatojums
Sociālās rehabilitācijas programmas pamatā ir atbalsta grupas darbība.
Dalībnieki atbalsta grupā tiek iesaistīti, veicot pārrunas, pēc tam sastādot individuālos
sociālās rehabilitācijas plānus, kuros tiek noteiktas katram dalībniekam nepieciešamās
aktivitātes. Mērķa grupas apmierinātības noskaidrošanai tiek izstrādātas anketas, ar
kuru palīdzību apkopots mērķa grupas dalībnieku viedoklis par projektā īstenotajām
aktivitātēm, ieguvumiem no atbalsta grupas darbībām.
Atbalsta grupas ir viens no efektīgākajiem cilvēku savstarpējās palīdzības
pakalpojumiem, tās ir grupas, kurās tiek dotas iespējas līdzdarboties, risināt grūtības
un dalīties pieredzē. Atbalsta grupas balstās uz pašpalīdzības un atbalsta principiem,
kopā sanāk cilvēki ar līdzīgām problēmām. Grupā cilvēki aktualizē savas grūtības,
uzklausa citu dalībnieku pieredzi daţādu jautājumu risināšanā, rod spēku un cerības
mainīt savu dzīvi. Grupas darba procesā, iepazīstot paši sevi, cilvēki pilnveidojas un
uzlabo savas attiecības un dzīves kvalitāti.
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Atbalsta grupas mērķi ir palīdzēt panest zaudējumu un emocionālas sāpes,
rūpēties pašiem par sevi, veicināt cilvēkos savu spēku apzināšanos, atbalstīt cilvēka
izaugsmi un celt pašcieņu.
Atbalsta grupa dod iespējas:
o apzināties, ka ir cilvēki, kas viens otru saprot un pieņem tādu, kāds katrs ir;
o izprast savas grūtības;
o drošības izjūtu, izreaģējot savas jūtas (katrs var „izlādēties” kā viņam
nepieciešams);
o atjaunot ticību sev;
o atziņu, ka cilvēks nav vientuļš savās problēmās;
o saņemt savstarpēju atbalstu un palīdzību;
o dzirdēt un redzēt citu viedokļus par problēmu;
o novērtēt, saprast to, ko grupas dalībnieks reāli dara;
o iegūt jaunu informāciju.
Atbalsta grupās dalībnieki savstarpēji apmainās ar daţāda veida palīdzību, kas
ir, kādam konkrētam tematam veltīta. Palīdzība var izpausties kā informācijas
sniegšana un tās izvērtēšana, kas balstās uz personīgo pieredzi; klausoties un
pieņemot citu pieredzi, sniedzot iejūtīgu sapratni un izveidojot sociālo tīklu. Atbalsta
grupas tiek veidotas daţādām vajadzībām. Atbalsta grupa ir efektīva tieši ar to, ka tajā
sastopas līdzīgs ar līdzīgu – cilvēki, kuriem ir līdzīgas problēmas. Notiek dalīšanās
vienam ar otru personiskajā pieredzē, kā rezultātā realizējās atveseļošanās process.
Atbalsta grupas ir piemērotas ikvienam, kurš šobrīd domā un jūtas, ka ir viens savās
problēmās, bet meklē iespēju uzzināt, kā citi tiek galā ar līdzīgām problēmām, meklē
sapratni un atbalstu. Tāpat tas ir veids, kā palīdzēt tiem, kas grib dalīties ar savām
jūtām, pārdzīvojumiem, pieredzi un vēlas justies piederīgi, saņemt informāciju, iegūt
jaunas zināšanas un iemaņas. Tradicionālajās atbalsta grupās optimālais dalībnieku
skaits var svārstīties no 7 līdz 12 dalībniekiem. Pašpalīdzības grupās tas var būt daudz
lielāks. Pastāv tā saucamās atvērtās un slēgtās grupas. Atvērtajās grupās var nākt klāt
jauni dalībnieki, bet slēgtajās – jauni dalībnieki nepienāk visu grupu darbošanās laiku.
Atbalsta grupu tikšanās parasti notiek 2 – 2,5h vienu reizi vienā divās nedēļās.

5. Atbalsta grupa sociālās rehabilitācijas programmas

ietvaros
Atbalsta

grupa

sociālās

rehabilitācijas

programmas

ietvaros

veidota

Vecumnieku novada iedzīvotājiem, kuri ir atkarīgi no psihotropām vielām. Grupas
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darbā piedalās 15 cilvēki- vīrieši un sievietes. Grupa tiek veidota kā slēgta grupa,
nodarbības ilgs 9 mēnešus.
Pirms grupas darba uzsākšanas vadītājs tiekas ar potenciālajiem grupas
dalībniekiem individuāli, lai pārrunātu viņu grūtības, priekšstatus par psihoaktīvo
vielu lietošanas pārtraukšanu un gatavību darboties atbalsta grupā.
Atbalsta grupa tiks veidota uz tādiem priekšnosacījumiem kā integrācija un
komunikācija sabiedrībā, sociālo un darba prasmju attīstība, sociālais atbalsts.
Viena no galvenajām atbalsta grupas metodēm būs minilekcija. Tas ir
informācijas pasniegšanas veids, apskatot un analizējot konkrētu informāciju, kuras
laikā grupas dalībnieki var klausīties un izprast saturu. Minilekcijas uzdevumi ir
izskaidrot tēmu un radīt interesi dalībniekos. Izskaidrot nozīmē palīdzēt, izprast
izvēlēto tēmu, problēmas un sakarības. Lai grupas dalībniekiem atvieglotu uztveri, ir
lietderīgi ņemt vērā:
o lekcijas sākumā iepazīstināt grupas dalībniekus ar nodarbības mērķiem,
paskaidrojot, ko viņi uzzinās;
o izskaidrot tēmu atbilstoši mērķauditorijas iepriekšējo zināšanu un
psiholoģiskās attīstības līmenim;
o grupas dalībnieki vieglāk uztvers informāciju, ja tā ir noderīga un
izmantojama praktiski reālajā dzīvē;
o nobeigumā vēlreiz aplūko lekcijas būtiskākos aspektus.
Lekcijas laikā dominē vienvirziena komunikācija – grupas vadītājs stāsta, pārējie
klausās, līdz ar to lai nodrošinātu efektīvu sniegtās informācijas uztveršanu, ir
lietderīgi lekcijas saistīt ar interaktīvām darba metodēm. Kontakts ar auditoriju
palielina lekcijas efektivitāti. To panāk, uzturot skatiena kontaktu ar auditoriju, dodot
iespēju grupas dalībniekiem iesaistīties, uzdodot jautājumus.
Vēl viena svarīga metode būs diskusija. Diskusijas mērķis ir viedokļu apmaiņa sadarbība grupā, kad dalībnieki kopīgi mēģina rast atbildes uz viņiem būtiskiem
jautājumiem vai meklē risinājumus problēmām, izsverot daţādus faktus, pieņēmumus,
izteikumus,

pieredzi,

perspektīvas.

Diskusijā

ir

iespēja

piedalīties

visiem

dalībniekiem, rezultātus vienmēr var labot, papildināt, noslēgumā nav neviena
secinājuma, ieteikuma, lēmuma. Lai diskusija sasniegtu mērķi, ir jāievēro sekojoši
pamatprincipi:
o brīvība– katrs dalībnieks var piedāvāt savu domu; vienlīdzība– visi viedokļi
tiek uzklausīti;
o cieņa – respektē katra izteikumus, neapstrīd cilvēku, bet viedokli;
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o patiesums– runā, par ko ir pārliecināti;
o miers un kārtība– visi ievēro noteikumus, nepārtrauc cits citu, nekliedz;
o atvērtība– dalībnieki ir atklāti.
o skaidrība– domas tiek izteiktas skaidri, bez zemtekstiem, aplinkiem,
liekvārdības.
Iesaistoties diskusijā dalībnieki mācās uzvedību un demokrātiskas attieksmes.
Diskusijas galvenie uzdevumi ir: attīstīt prasmi skaidri, īsi un konkrēti formulēt domu;
mācīties ieklausīties citos; censties izprast un pieņemt citu viedokļus; veicināt spēju
uzņemties atbildību. Diskusijas ilgus ilgs 20-30 minūtes.
Lomu spēle – kuras mērķis ir situāciju simulēšana. Lomu spēles ir paņēmienu kopums
vai darbības veids, kurā grupas dalībnieki iejūtas konkrētā, iepriekš mērķtiecīgi
izraudzītā situācijā, uzņemoties konkrētas lomas izpildi, rīkojas tipiski reālai
situācijai, tādējādi, apgūstot vai nostiprinot nepieciešamās prasmes, kas virzītas uz
apkārtējās pasaules izzināšanu, noteiktu rīcības veidu apgūšanu un radošu darbību.
Lomu spēles ietvaros dalībniekiem ir iespēja domāt, spriest, runāt, sarunāties,
klausīties, risināt problēmas. Metode attīsta prasmes: atšķirt būtisko no mazāk
svarīgā; izteikt viedokli un aizstāvēt; klausīties citos; būt iecietīgam pret atšķirīgu
viedokli. Reālu problēmu risināšana dod pārliecību, ka katrs ir atbildīgs par notiekošo
daţādās darbības jomās un ka ikviens spēj ietekmēt notikumus. Lomu spēle kā
rehabilitācijas programmas metode izmantota tādēļ, ka tai ir liela loma dalībnieku
uzvedības korekcijā. Tā ļauj uz saviem dzīves notikumiem paskatīties ar citām acīm,
izprast sevi un citus, savas jūtas, izmēģināt sevi citā lomā, attīsta empātiju, līdzjūtību,
realizēt jūtas ,,bez sekām’’, iemācīties sadarboties ar citiem.
Atgriezeniskā saite – savu jūtu, viedokļa izvērtējums un izteikšana. Ar atgriezeniskās
saites palīdzību dalībnieki un nodarbību vadītāji var iegūt informāciju par savu rīcību.
Radošā pašizpausme – daţādas radošas aktivitātes, piemēram, veidošana ar plastilīnu,
zīmēšana, kolāţu veidošana.

6. Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis
Veicināt

motivāciju

pilnveidot

dzīves

kvalitāti.

Uzlabot

sociālās

funkcionēšanas prasmes, veicināt integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, personām,
kuras ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām.
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7. Sociālās rehabilitācijas programmas uzdevumi
o palīdzēt apzināties iespējamos resursus dzīves kvalitātes uzlabošanai:
viņa reālais stāvoklis, iemesli, kuri noveda pie šāda stāvokļa, situācijas
analīze, iespēja izmainīties un dzīvot bez psihotropām vielām.
o aktīva iesaistīšana rehabilitācijas procesā.
o veidot motivāciju iekļauties rehabilitācijas procesā un pilnīgi atteikties
no psihotropo vielu lietošanas.
o veidot un attīstīt pozitīvu personību.
o veicināt emocionālo labsajūtu.
o mazināt atkarības recidīvu risku.
o motivēt attīstīt darba iemaņas un uzsākt darba gaitas.
o veidot prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas.
o izstrādāt noturīgu noraidošu attieksmi pret atkarību izraisošu vielu
lietošanu turpmākajā dzīvē.
Psiholoģiski: klienta atbildības veidošana par sevi un savu atveseļošanos; atkarības
un tieksmes pārvarēšana; domāšanas, emociju, uzvedības traucējumu stabilizēšana;
psiholoģiski sociālās attīstības līmeņa

pieauguma veicināšana; pašapziņas,

gribasspēka, mērķtiecības veidošana; starppersonu kontaktu veicināšana; vērtību un
attiecību pārorientācija; noturīgas noraidošas attieksmes veidošana pret apreibinošu
vielu lietošanu;
Sociāli: sevis kā sociālās personas apzināšanās veicināšana; attiecību un uzticības
atjaunošana ģimenē un sabiedrībā; darba un dzīves prasmju apgūšana; jauna dzīves
satura iegūšana; veselīga un saturīga atpūta; jaunu paziņu loka veidošana.

8. Programmas teorētiskā un praktiskā pielietojamība
Programma tiek organizēta šādos virzienos:
1) izglītošana, kuras mērķis ir ne tikai sniegt zināšanas par slimību, bet arī saprotami
un pārliecinoši atklāt tās likumsakarības, kas nosacījušas slimnieka uzvedību, reakciju
veidus, nepiepildītos solījumus u.tml.;
2) personības izaugsmes veicināšana atbalsta grupas ietvaros, kuras mērķis ir ieraudzīt
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sevi un citus cilvēkus kā personības, kam ir jūtas, atklāt tos aizsargmehānismus, kas
kavē to ieraudzīt. Dalībnieki mācās analizēt, vērtēt sevi, savu stāvokli, izteikt savas
jūtas un neslēpt tās no citiem. Komunikācijas un dzīves mākslas treniņos tiek attīstīta
spēja būt atbildīgam, tiek izstrādāts uzvedības un rīcības plāns draudoša recidīva
gadījumā;
3) konsultācijas pie psihologa;
4) dalībnieku individuālais darbs;
Programmas efektivitāte atkarīga no daţādiem faktoriem - dalībnieka motivācijas,
atklātības, spējas uzticēties, turpmākās rehabilitācijas organizācijas.

9. Sociālās rehabilitācijas programmas novitāte
Sociālās rehabilitācijas programma ir novitāte Vecumnieku novadā, jo līdz
šim, darbu ar iedzīvotājiem, kuri ir atkarīgi no psihoaktīvām vielām nav bijusi iespēja
veikt sakarā ar to, ka nav speciālistu ar atbilstošām iemaņām.

10. Sociālās rehabilitācijas programmas

mērķauditorija
Sociālās rehabilitācijas programmas mērķauditorija ir pilngadīgi daţāda
vecuma un dzimuma iedzīvotāji, kuriem ir psihoaktīvo vielu lietošanas pazīmes no
Vecumnieku novada.

11. Sociālās rehabilitācijas īstenošanas apraksts
Sociālās rehabilitācijas programma tiek realizēta, izstrādājot individuālo
sociālās rehabilitācijas plānu katram dalībniekam, kura ietvaros tiek piesaistīti
speciālisti veiksmīgākai psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšanai. Programmas
ietvaros tiek sniegts atbalsts grupas dalībnieku problēmu risināšanā, tiek veicināta
izpratne par situāciju, meklēta motivācija to mainīt. Darbs tiek veidots mērķtiecīgi un
sistemātiski, lai saprastu klienta problēmu, to identificētu un nodrošinātu palīdzības
procesu, kā arī darbības rezultātu novērtēšanu. Tiek izmantots atbalsta grupas darbs
speciālista vadībā, meklējot personības resursus integrācijai sociālajā vidē un
ekonomiski aktīvā dzīvē. Svarīgi, ka mērķa grupas dalībniekiem paredzēts arī
individuāls darbs, konsultācijas pie psihologa. Dalībnieku darba organizēšanai tiek
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iekārtotas darba mapes saņemto izdales materiālu un darba lapu glabāšanai (skat.
Pielikums Nr.2), kas ļaus dalībniekiem turpināt atbalsta grupās darbu arī mājās.
Programmas kopējais apjoms ir 62 stundas.

12. Sociālās rehabilitācijas programmas plānotie

rezultāti
Paredzams, ka pēc piedalīšanās sociālās rehabilitācijas programmā dalībniekiem
būso mainījusies attieksme pret psihoaktīvo vielu lietošanu un tās sekām,
o paaugstinājusies atbildība par savām izvēlēm,
o uzlabojusies emocionālā labsajūta,
o pilnveidojušās prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu
lietošanas,
o izveidojusies noraidoša attieksme pret atkarību izraisošu vielu
lietošanu turpmākajā dzīvē.

13. Sociālās rehabilitācijas programmai nepieciešamie

resursi
1. telpa nodarbībām;
2. lielformāta papīra tāfele un krāsaini flomāsteri tāfelei,
3. kancelejas

preces-

plastilīns,

mapes

materiālu

glabāšanai,

klades

dienasgrāmatām, krāsaini ţurnāli kolāţu veidošanai, līme, pildspalvas, vārdu
kartes, A4 formāta lapas.
4. datori.
5. projektors.
6. darba samaksa piesaistītajiem speciālistiem;
7. transports.

14. Sociālās rehabilitācijas programmā izmantotās

metodes
o aktīva uzklausīšana;
o pārfrazēšana;
o atbalstīšana;
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o jūtu atspoguļošana;
o empātiska komunikācija;
o pārrunas;
o diskusijas;
o novērošana;
o motivācijas nostiprināšana;
o plānošana;
o mērķu izvirzīšana;
o atgriezeniskas saites došana;
o pozitīva vērtējuma došana;
o lomu spēles;
o saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
o individuālās konsultācijas pie psihologa.

15. Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas plāns
1.solis:
Sagatavošanās:
o dalībnieku apzināšana;
o atlase;
o vienošanās, līguma slēgšana (skat. pielikumu Nr.1, trīs veidlapas);
o sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde (skat. Pielikumu Nr.16);
o sākotnējā anketēšana (skat. Pielikumu Nr.2;5),
o datu apkopošana .
2.solis:
Programmas īstenošana:
Programmas īstenošana notiek 9 mēnešus, katrā mēnesī notiek divas atbalsta
grupas nodarbības. Deviņos mēnešos reizi ir interaktīva vienas dienas izbraukuma
nodarbība.
3.solis:
Noslēgums
o noslēguma anketēšana (skat. Pielikumu Nr.4;6);
o datu apkopošana; secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
13

1. Nodarbību bloks

Uz personību vērsta atkarības mazināšanas motivācijas
veidošana personām ar atkarību no psihotropām vielām
Dienas kārtība 1.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Atkarības jēdziens un būtība.
Nodarbības laiks – 180 min
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Iepazīstināt nodarbības dalībniekus ar atkarības jēdzienu,
rašanās cēloņiem, izpausmēm.
Nodarbības uzdevumi-

o dalībnieku iepazīstināšana ar programmas uzdevumiem un mērķi,
o vienošanās par grupas noteikumiem,
o individuāla atkarības jēdziena formulēšana, izpratne.
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Dalībnieki

parakstās

par

ierašanos

minūtes

reģistrācijas lapā, katram ir sagatavota

lapa (skat.

vārda karte uz, kuras dalībnieks uzraksta

Pielikumu

savu vārdu un piesprauţ sev redzamā vietā.

Nr.7)

Nodarbības vadītājs iepazīstina dalībniekus
ar programmas mērķi un uzdevumiem.
Tad veic vingrinājumu, kas vienlaikus ļauj
gan

iepazīties,

gan

uzzināt

Reģistrācijas

Grupas aplis

vārdu kartes,
pildspalvas

grupas
14

dalībnieku vēlmes. Piemēram, katrs grupas
dalībnieks nosauc savu vārdu un savu
raksturīgāko

īpašību.

Vingrinājuma

tempam nav jābūt ātram, jo pašā grupas
darba sākumā galvenais uzdevums ir
mazināt spriedzi, tāpēc vingrinājumam
jābūt pēc iespējas vienkāršam un jānorit
ātri.

50

Grupas

darba

noteikumu

kopīga Papīra tāfele,

minūtes

izstrādāšana- dalībnieki izsaka iespējamos flomāsteri

Grupas aplis

variantus. Nodarbības vadītājs pieraksta
noteikumus uz tāfeles.
Projekta

mērķa

konkretizēšana

un

izpratnes veidošana.
Nodarbības vadītājs uz papīra tāfeles,
veidojot diskusiju, pieraksta dalībnieku
gaidas no nodarbībām, dalībnieku izpratni
par to kas ir atkarība.
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Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

60 min

kafijai, tējai
Aktivitāte ,,Es no pagasta’’. Dalībniekiem

Galda rituāls

Grupas aplis

liek ieņemt telpā vietas izvietojoties tādā
veidā, kas atspoguļo viņu izvietojumu
novadā, par centru ņemot novada centru.
Minilekcija- ,,Atkarības jēdziena izpratne”.
Nodarbības vadītājs padziļina izpratni par
to, kas ir atkarība, tās rašanās cēloņiem,
izpausmēm.

20

Dalībniekiem

katram

individuāli

minūtes

uzdots izveidot no plastilīna kaut ko, kas plastilīns

tiek

Praktiskas
nodarbības.
15

viņiem asociējās ar jēdzienu ,,atkarība’’.
Kad darbi ir izveidoti tos saliek grupas

Grupas aplis

apļa vidū un dalībnieki pastāsta kāpēc tieši
šāds

veidojums,

ko

viņiem

nozīmē

izveidotie tēli.
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Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. A 4 lapas

minūtes

Tiek uzdots mājas darbs kolāţa ,,Mana

Grupas aplis

bērnības ģimene’’.

Dienas kārtība 2.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Atkarība ģimenes kontekstā
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Veidot izpratni par ģimenes ietekmi uz atkarīgas personības
veidošanos.
Nodarbības uzdevumi-

o iepazīstināt nodarbības dalībniekus ar jēdzienu ,,līdzatkarība’’,
o personas lomām sabiedrībā un ģimenē,
o iepazīstināt nodarbības dalībniekus ar jēdzienu ,,funkcionālas’’ un
,,disfunkcionālas’’ ģimenes,
o veicināt grupas izpratni par disfunkcionālu ģimeni, izprast savu lomu
bioloģiskajā ģimenē, saskatīt kā šī loma ir ietekmējusi turpmākās dzīves
veidošanos.

16

aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

minūtes

Atgriezeniskā

Reģistrācijas
saite

no

pagājušās

nodarbības.
Iesildīšanās vingrinājums.

Grupas aplis

lapa,
pildspalva,
vārdu kartes,
bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

minūtes

Meditācija
Nr.1

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Smaids’’

60
minūtes

Minilekcija- Atkarība ģimenes kontekstā

Papīra tāfele,

,,funkcionālas’’ un ,,disfunkcionālas’’

flomāsteri

Grupas aplis

ģimenes. Personas lomas ģimenē, jēdziens
,,līdzatkarība’’.
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Kopīga tējas dzeršana

minūtes

Krūzītes
kafijai, tējai

Galda rituāls

45
minūtes

1.Lomu spēle -,,Disfunkcionāla ģimene’’
Nolūks – veicināt grupas izpratni par
disfunkcionālu ģimeni, izprast savu lomu

Izdales

Lomu spēle

materiāls

Darbs pāros

,,Atkarīgas
17

bioloģiskajā ģimenē, saskatīt kā šī loma ir

personas

ietekmējusi turpmākās dzīves veidošanos.

uzvedības,

Atpazīt savu vecāku un savus šķēršļus un

lomas’’

resursus krīzes pārvarēšanā.
,,Ieskaties
2.Darbs pāros-dalībnieki sadalās pāros un saknēs’’
pārrunā mājas darbu ,,Mana bērnības
ģimene’’.

Pielikums
Nr.11 un 13

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Klades

minūtes

Mājas

darba

izskaidrošana dienasgrā-

Grupas aplis

,,Dienasgrāmatas” rakstīšanas uzsākšana, matai
jautājumi, kuri ļautu izprast atkarības,
dienas

notikumu

pierakstīšana,

jūtu

analīze.

Dienas kārtība 3.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Daţādu vielu atkarības
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Veicināt dalībniekus atpazīt savas atkarības veidu.
Nodarbības uzdevumi-

o iepazīstināt nodarbības dalībniekus ar vielām, kuras izraisa atkarību,
o veicināt dalībnieku izpratni par atkarību.
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aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

lapa,

Iesildīšanās vingrinājumsTurpinām iepazīties - ,,Vērtības’’. Sēţot
aplī bumbiņu met kādam no dalībniekiem
nosaucot kādu no savās dzīves vērtībām.
Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības, dalīšanās pārdomās.
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Grupas aplis

Rīta meditācija.

minūtes

pildspalva,
vārdu kartes,
bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

Meditācija
Nr.2

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Mans
iekšējais
dārzs’’

60

Minilekcija- Alkohola, cigarešu u.c. vielu

Papīra tāfele,

minūtes

atkarības’’.

flomāsteri

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

45

kafijai, tējai
Praktiskā nodarbība.

minūtes

Galda rituāls

Ţurnāli
kolāţas

Kolāţa ,,Ko man dod alkohola, cigarešu

Grupas aplis

veidošanai,

Individuāls
darbs
19

lietošana u.c. vielu lietošana”.

šķēres, A 4
formāta
lapas, līme

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite.

minūtes

Mājas

darba

,,Atkarības

izskaidrošana.

koks” Pielikums

Grupas aplis
Prezentācija

Grupas aplis

Nr.12

Dienas kārtība 4.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Psihoaktīvo vielu lietošanas sekas.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Veicināt dalībniekus apzināties vielu lietošanas sekas veselības,
attiecību, nodarbinātības, garīgā jomā, personības izmaiņas.
Nodarbības uzdevumi-

o veicināt izpratni par psihoaktīvo vielu lietošanas sekas veselības
jomā.
o veicināt izpratni par psihoaktīvo vielu lietošanas sekas
nodarbinātības jomā
o veicināt izpratni par psihoaktīvo vielu lietošanas sekas garīgās
sfēras jomā.
o veicināt izpratni par psihoaktīvo vielu lietošanas sekas saistībā ar
personības izmaiņām.
o mājas darba „Dienasgrāmatas rakstīšanas” būtības izskaidrošana.
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aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības.

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

minūtes

Meditācija
Nr.3

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Sniegpārsliņa”

60

Minilekcija- Alkohola, smēķēšanas u.c.

Papīra tāfele,

minūtes

vielu lietošanas sekas.

flomāsteri

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

45

kafijai, tējai
Praktiskā nodarbība.

minūtes

Grupas aplis

Galda rituāls

Darbs pāros,
diskusija

Dalībnieki diskutē par vielu lietošanas

Grupas aplis

sekām daţādos vecuma posmos savā dzīvē.

21

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Izdales

minūtes

Mājas darba izskaidrošana ,, Mājas darbs materiāls

Grupas aplis

,,Vai es esmu atkarīgais?’’. Dalībnieki mājas darbam
mājās izpēta atkarības līkni uzdodot sev
jautājumu ,,Vai es esmu atkarīgais?’’

,,Ilgais

ceļš

no atkarības
uz
atveseļošanos
’’
Pielikums
Nr.10

Dienas kārtība 5.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Atkarīga personība.
Nodarbības laiks – 180 min
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- iepazīstināt dalībniekus ar atkarīgas personības rakstura iezīmju
veidošanās pamatnosacījumiem, psihisko procesu darbības pamatprincipiem atkarīgas
personības kontekstā.
Nodarbības uzdevumi-

o iepazīstināt nodarbības dalībniekus ar „atkarīgas personības portreta”
raksturojumu un mācīties meklēt saistību ar individuālo pieredzi.
o veicināt izpratni par izmaiņām gribas procesos un lēmumu pieņemšanā
atkarīgām personībām.

22

aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes

Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības, dalīšanās pārdomās.

15

Rīta meditācija.

Meditācija

minūtes

Nr.4

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,, Veselības
templī’’

60

Minilekcija- „ Atkarīga cilvēka portrets”

Papīra tāfele,

minūtes

flomāsteri

10

Krūzītes

Grupas aplis

Galda rituāls

minūtes

Kopīga tējas dzeršana

45

Praktiskā nodarbība, kuras gaitā iespējams

Lomu spēle

minūtes

iegūt zināšanas par izmaiņām gribas

Individuāls

procesos

darbs,

un

lēmumu

kafijai, tējai

pieņemšanā

atkarīgām personībām un mācīties meklēt

Grupas aplis

saistību ar individuālo pieredzi.
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Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite.

minūtes

Mājas darbā dienasgrāmatas papildināšana.

Grupas aplis

23

Dienas kārtība 6.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Atkarīgas personības uzvedība, lomas.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- veicināt dalībnieku izpratni par alkohola atkarības sociālajiem
aspektiem.
Nodarbības uzdevumi-

o veicināt izpratni par atkarīgas personības lomu repertuāru,
o mācīties atpazīt sev tipiskāko rīcības modeli,
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības.

pildspalva,
vārdu kartes,
bumbiņa vai

Iesildīšanās vingrinājums

simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija, vēlējumi.

minūtes

Dalībnieki izlasa tekstu, 5 minūtes tiek

Meditācija

Grupas aplis

24

dots laiks individuālām pārdomām,
sadalās pa 3 un pārrunā izlasīto vēlējumu,
dalās pārdomās, viens otram izsaka vienu
pozitīvu vēlējumu šai dienai.

Nr.5
,,Prieka
vēlējums”

60

Minilekcija- „Alkohola atkarības sociālie

Papīra tāfele,

minūtes

aspekti”.

flomāsteri

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

kafijai, tējai

Grupas aplis

Galda rituāls

45

Praktiskā nodarbība , kuras gaitā tiek dota

Lomu spēle

minūtes

iespēja dalībniekiem veicināt izpratni

Individuāls




par atkarības personības lomu

darbs,

repertuāru,

Grupas aplis

mācīties atpazīt sev tipiskāko

Prezentācija

rīcības modeli,


mācīties koriģēt savu uzvedību.

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Izdales

minūtes

Mājas darba ,,Ilgais ceļš no atkarības uz materiāls
atveseļošanos’’ izskaidrošana

Grupas aplis

mājas darbam
,,Ilgais

ceļš

no atkarības
uz
atveseļošanos
’’
Pielikums
Nr.10

25

Dienas kārtība 7.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Alkoholisms kā slimība
Nodarbības laiks – 180 min
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- veicināt dalībnieku izpratni par alkoholismu kā slimību.
Nodarbības uzdevumi-

o sniegt dalībniekiem zināšanas par alkoholismu kā slimību,
o mācīties atpazīt sevī alkoholisma izpausmes, stadijas, recidīva
simptomus,

aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā
nodarbības.

saite

no

pagājušās

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var mētāt

15
minūtes

Rīta meditācija.

Meditācija
Nr.6

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

26

,,Brīnumpupa”

60

Minilekcija- „Alkoholisms kā slimība. Papīra tāfele,

minūtes

Alkoholisma izpausmes, stadijas, recidīva flomāsteri

Grupas aplis

simptomi”.

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

kafijai, tējai

Galda rituāls

45

Praktiskā nodarbība –kuras gaitā tiek dota

minūtes

iespēja dalībniekiem mācīties atpazīt sevī

Individuāls

alkoholisma izpausmes, stadijas, recidīva

darbs,

simptomus.

Grupas aplis
Prezentācija

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā Izdales

minūtes

saite.
Mājas

materiāls
darba

,,Makšķernieks” mājas darbam

izskaidrošana.
Tiek

,,Makšķernieks

izdalītas

,,Makšķernieks”,

Grupas aplis

darba
uzdevums

lapas ”
ir

mājās Pielikums Nr.8

pierakstīt savas 8 rakstura īpašības.

Dienas kārtība 8.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Jūtu slimība – atkarība
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Palīdzēt apzināties un atpazīt dalībnieku emocijas un jūtas.
27

Nodarbības uzdevumi-

o sniegt zināšanas par jūtām un emocijām, emocionālo inteliģenci.
o veicināt dalībnieku izpratni par „jūtu slimības- atkarības” saistību ar
individuālo pieredzi.
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības.

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

minūtes

Meditācija

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

Nr.7
,,Meditācija
par
piedošanas
tēmu”

60

Minilekcija- ,,Jūtas un emocijas,

Papīra tāfele,

minūtes

emocionālā inteliģence. Jūtu slimība-

flomāsteri

Grupas aplis

atkarība”.

28

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

Galda rituāls

kafijai, tējai
Praktiskā nodarbība, kura veicina savu

45

emociju atpazīšanu.

Darba lapa

minūtes

,,Emociju

Individuāls

izvērtēšana”

darbs, darbs

Dalībniekiem tiek izdalītas darba lapas

Pielikums

,,Emociju izvērtēšana”, 15 minūtes tiek

Nr.9

dots

laiks

individuālam

darbam,

Grupas aplis

30

Prezentācija

minūtes diskusijai pāros.

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Izdales

minūtes

pāros

Grupas aplis

materiāls
Tiek uzdots mājas darbs:

mājas darbam

” Psihoaktīvo vielu lietošanas līkne-

,,Ilgais

regress ” turpinājums saistībā ar emocijām,

no atkarības

jūtām.

uz

ceļš

atveseļošanos
’’
Pielikums
Nr.10

Dienas kārtība 9.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma - Atkarība un nodarbinātība. Darba zaudējums, zaudējuma pārvarēšana.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Veicināt dalībnieku izpratni un atbildīgumu par atkarības un
nodarbinātības mijsakarībām.
Nodarbības uzdevumi-

29

o sniegt dalībniekiem zināšanas par atkarības lomu darba zaudēšanas
procesā,
o sniegt zināšanas par zaudējuma pārvarēšanas stratēģijām,
o mācīties atpazīt darba zaudējuma pārdzīvojuma pārvarēšanas iespējas,

aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā

saite

nodarbības.

no

pagājušās

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

minūtes

Meditācija
Nr.8

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Tavs koks”

60

Minilekcija- „Atkarība un nodarbinātība. Papīra tāfele,

minūtes

Darba

zaudējums,

zaudējuma flomāsteri

Grupas aplis

pārvarēšana.”

10
minūtes

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes
kafijai, tējai

Galda rituāls

30

45

Praktiskā nodarbība , kuras gaitā ir iespēja

Darba lapa

minūtes

mācīties atpazīt konkrētā dalībnieka darba

Pielikums

zaudējuma

pārdzīvojuma

pārvarēšanas

Nr.14

iespējas.

Individuāls
darbs,
Grupas aplis
Prezentācija

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Pielikums

minūtes

Mājas darba „ Mērķu revīzija”

Nr.15

Grupas aplis

Izskaidrošana.

Dienas kārtība 10.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Motivācija dzīvot skaidrā.
Nodarbības laiks – 180 min
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- veicināt dalībnieku motivāciju mazināt savu atkarību no
psihoaktīvām vielām.
Nodarbības uzdevumi-

o sniegt zināšanas par motivācijas jēdzienu,
o apgūt prasmes mērķu formulēšanā,
o mērķu sasniegšanas šķēršļu individuālā izpēte.
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30
minūtes

Reģistrācija

Reģistrācijas

Grupas aplis

lapa,
31

Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības.

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

Meditācija

minūtes

Nr.9

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Ziepju
burbulis”

60

Minilekcija- Motivācija dzīvot skaidrā. Papīra tāfele,

minūtes

Motivācijas
formulēšana,

jēdziena

izpratne,

mērķu

mērķu flomāsteri

Grupas aplis

sasniegšanas

pieredzes.

10

Kopīga tējas dzeršana

minūtes

Krūzītes
kafijai, tējai

45

Praktiskā nodarbība - diskusija

minūtes

„ sasniedzami, nesasniedzami mērķi.

Galda rituāls

Grupas aplis

Atkarība un līdzatkarība kā šķērslis mērķu

Diskusija

sasniegšanā.

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite. Pierakstu

minūtes

Mājas darbs ,, Kādus šķēršļus es lieku, lai

klade

nesasniegtu savus mērķus”.

Darba lapa

Grupas aplis

,,Kā veikt
mērķa

32

definēšanu?”
Pielikums
Nr.15

Dienas kārtība 11.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Atveseļošanās. Dzīve skaidrā, resursi atbalsta sistēmas veidošanai.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- individuālo resursu apzināšanās atbalsta sistēmas veidošanā, lai
mazinātu atkarību no psihoaktīvām vielām.
Nodarbības uzdevumi-

o sniegt zināšanas par atveseļošanās procesa resursiem un riskiem,
o veicināt dalībnieku motivāciju individuālo resursu izpētē, lai veidotu
atbalsta sistēmu,
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

Reģistrācijas

minūtes

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,

Atgriezeniskā
nodarbības.

saite

no

pagājušās

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var

33

mētāt

15

Rīta meditācija.

Meditācija

minūtes

Nr.10

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Sūklis”

60
minūtes

Minilekcija- Atveseļošanās pazīmes;


Pašpalīdzības grupas (AA, AN u.c.)

Papīra tāfele,
flomāsteri

Grupas aplis

to nozīme skaidrības uzturēšanā;


Personiskie resursi-personība, kas
orientēta uz attīstību;



Sociālie resursi- attiecības, ģimene,
draugi, sabiedrība;



Garīgie resursi- garīgā izaugsme,
karjera, ticība;



Fiziskie resursi- rūpes par veselību,
sports.

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

kafijai, tējai
nodarbība,

kura

Galda rituāls

45

Praktiskā

minūtes

dalībnieku motivāciju individuālo resursu

Individuāls

izpētē, lai veidotu atbalsta sistēmu.

darbs,

veicina

Grupas aplis
Prezentācija

34

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā Pielikums

minūtes

saite.

Grupas aplis

Nr.10

Tiek uzdots mājas darbs
”Psihoaktīvo
regress”,

lai

vielu

lietošanas

veiktu

pārdomas

līknepar

atveseļošanās plāna izstrādi.

Dienas kārtība 12.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Atveseļošanās individuālais plāns
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- atveseļošanās individuālā plāna izstrāde.
Nodarbības uzdevumi-

o veicināt katra dalībnieka „soļu” definēšanu individuālā plāna izstrādē.
o veicināt katra dalībnieka iespējamo „šķēršļu” pārvarēšanas iespēju
izpēti.
o grupas darba izvērtējums.

aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Reģistrācija

minūtes

Reģistrācijas

Grupas aplis

lapa,
Iesildīšanās vingrinājums

pildspalva,
vārdu kartes,
35

Atgriezeniskā

saite

no

pagājušās

nodarbības.

bumbiņa vai
simbolisks
priekšmets,
kuru var
mētāt

15

Rīta meditācija.

Meditācija

minūtes

Nr.11

Ērtā stāvoklī
sēdus telpā.

,,Klusuma
Mācību
stunda”

60

Minilekcija- ,,Atveseļošanās plāns dzīves Papīra tāfele,

minūtes

kvalitātes uzlabošanai”.

flomāsteri

10

Kopīga tējas dzeršana

Krūzītes

minūtes

kafijai, tējai

45

Praktiskā nodarbība: ,,Kā es plānoju

minūtes

uzturēt

skaidrību”-

ietverot

fiziskos,

psihiskos, sociālos un garīgos aspektus.


Katra dalībnieka „soļu” definēšana
katra
„šķēršļu”

dalībnieka
pārvarēšanas

Galda rituāls

Individuāls
darbs,
Grupas aplis
Prezentācija

individuālā plāna izstrādē.


Grupas aplis

iespējamo
iespēju

izpēte.

20

Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite.

minūtes

„ Ko es ieguvu no nodarbībām kopumā?”

Grupas aplis

Atvadīšanās.

36

13. Izbraukuma interaktīvā nodarbība
Dienas kārtība
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Garīgās dzīves attīstīšanas loma atkarības pārvarēšanā.
Nodarbības laiks – 360 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis- Gūt ieskatu par lūgšanu un darba terapiju skaidrības uzturēšanā.
aktivitāte

laiks

materiāli

nodarbības
veids,
izmantojam
ās metodes

30

Dalībnieki

parakstās

par

ierašanos

minūtes

reģistrācijas lapā, piesprauţ vārda kartes.

Reģistrācijas

Grupas aplis

lapa,
pildspalva,

Iesildīšanās vingrinājums

vārdu kartes

Gaidas no izbraukuma nodarbības.

15

Rīta meditācija.

minūtes

30

Ceļš uz Kalnu svētību kopienu Bruknā.

Meditācija

Ērtā stāvoklī

Nr.12.

sēdus telpā.

transports

minūtes
Pastaiga
100

Nodarbība Bruknas kopienā- apskate,

minūtes

vēsture, diskusija ar kopienas

Māls

iedzīvotājiem, praktiskas nodarbības ar

Akmens

māliem un akmeņu kalšana.

plāksnes

Pieredzes
apmaiņa,
diskusija
37

60

Galda rituāls

Pusdienas

minūtes
Ceļš uz Skaistkalnes katoļu baznīcu

20

transports

minūtes

65
Tikšanās ar Skaistkalnes baznīcas mūku

minūtes

Tēvu Jāni. Diskusijas lūgšana.
Noslēgumā – refleksija, atgriezeniskā saite.

Grupas
aplis,
Pastaiga
Diskusijas
lūgšana

2. Nodarbību bloks

Datrolietošanas pamatprasmju apguve, lai paplašinātu
peronu ar atkarību no psihotropām vielām iespējas
integrācijai darba tirgū
Dienas kārtība 1.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Datora uzbūve un pirmie soļi pie datora.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits - 15
Nodarbības mērķis- Iepazīties ar datoru iespējām, apgūt pamatdarbības ar datoru un
mācēt to sagatavot darbam.
Laiks

Tēma

Nodarbības veids

20 minūtes

Savstarpēja iepazīšanās, iepazīstināšana ar
nodarbību telpu un aprīkojumu.

Grupas aplis
38

45 minūtes

Nodarbības plāna, drošības tehnikas noteikumu un
ergonomikas prasību izklāstījums.

25 minūtes

Datora un perifērijas ierīču pareiza ieslēgšana.

10 minūtes

minilekcija

Praktiska
nodarbību ar skaidrojumu

Kafijas pauze

20 minūtes

Grafiskā lietotāju saskarne, darba virsma, ikonas,
logi un darbības ar tiem.

50 minūtes

Darbības ar ikonām un logiem.

10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

minilekcija
Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

Grupas aplis

Dienas kārtība 2.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Datoru raksturojošie lielumi un programmas. Programmu nozīme un
pielietojums.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis - Apgūt pamatprasmes darbam ar datoru, tastatūru un peli.
Izprast programmatūras nozīmi informācijas meklēšanā un apstrādē.
Laiks

Tēma

Nodarbības veids

10 minūtes

Savstarpējās iepazīšanās un iepazīstināšanas ar
nodarbību telpu un aprīkojumu turpinājums.

Grupas aplis

15 minūtes

Datora parametri, tastatūras valoda,
pamatinformācija par datoru. Darba virsmas
noformējums.

minilekcija

65 minūtes

Darbs ar tastatūru un peli, darbība ar ikonām un
programmām.

Praktiska
nodarbību ar skaidrojumu
39

10 minūtes

Kafijas pauze

15 minūtes

Instalētā programmatūra. Interneta
pārlūkprogrammas un darbības ar tām.

minilekcija

55 minūtes

Interneta pārlūkprogrammas atvēršana, adrešu
ievade, informācijas meklēšana un
pārlūkprogrammas aizvēršana.

Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

Grupas aplis

Dienas kārtība 3.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Informācijas iegūšana, apstrāde un uzglabāšana datorā un citos informācijas
nesējos.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis - Izprast informācijas apstrādes un saglabāšanas principus
datoros un informācijas nesējos.

Laiks

Tēma

Nodarbības veids

10 minūtes

Savstarpējās iepazīšanās un iepazīstināšanas ar
nodarbību telpu un aprīkojumu turpinājums.

Grupas aplis

15 minūtes

Datu organizēšana atmiņas ierīcēs. Mapes un
apakšmapes. Datnes un to veidi. Datņu lielumi.
Ikonas un saīsnes.

minilekcija

65 minūtes

Mapes un apakšmapes. Datnes un to veidi. Ikonas
un saīsnes.

10 minūtes
15 minūtes

Praktiska
nodarbību ar skaidrojumu

Kafijas pauze
Darbības ar mapēm un datnēm, to arhivēšana,
pārvietošana, pārsaukšana. Informācijas
saglabāšana.

minilekcija
40

55 minūtes

Darbības ar mapēm un datnēm, izveidošana,
pārvietošana, pārsaukšana un dzēšana. Informācijas
saglabāšana.

10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

Grupas aplis

Dienas kārtība 4.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Internets, kā informācijas avots un informācijas apmaiņas
punkts.Elektroniskie pakalpojumi ikdienā.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis - Iepazīties ar informācijas ieguves un apmaiņas iespējām
izmantojot Internetu. Iepazīties ar elektroniskajiem pakalpojumiem Internetā.

Laiks

Tēma

Nodarbības veids

10 minūtes

Savstarpējās iepazīšanās un iepazīstināšanas ar
nodarbību telpu un aprīkojumu turpinājums.

Grupas aplis

15 minūtes

Darbības ar lietojumprogrammām (lietotnēm ),
atvēršana, darba vides sakārtošana, programmu
aizvēršana

minilekcija, praktiska
nodarbību ar skaidrojumu

65 minūtes

Interneta pārlūkprogrammas, e-pasts, e-pastkastīte,
tās izveidošana

10 minūtes

minilekcija,
praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

Kafijas pauze

15 minūtes

E-pakalpojumi ikdienā ( e-Latvija, e-banka, eveikals, e-izziņas...)

55 minūtes

Darbības ar informācijas meklēšanu, kas saistīta ar
e-pakalpojumiem

minilekcija
Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu
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10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

Grupas aplis

Dienas kārtība 5.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Teksta apstrādes iespējas izmantojot datortehniku. Teksta dokumentu
noformēšana.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis - Iepazīties ar teksta apstrādes programmas Word pamatiem,
apgūt pamatiemaņas datorizēta teksta apstrādē.

Laiks

Tēma

Nodarbības veids

10 minūtes

Savstarpējās iepazīšanās un iepazīstināšanas ar
nodarbību telpu un aprīkojumu turpinājums.

Grupas aplis

15 minūtes

Teksta dokumenta izveide un noformēšana

65 minūtes

10 minūtes

minilekcija
Teksta dokumenta izveide un noformēšana,
dokumenta saglabāšana

Praktiska
nodarbību ar skaidrojumu

Kafijas pauze

15 minūtes

Teksta dokumenta piemales, nummerācija, izdruka,
printeru apskats

55 minūtes

Teksta dokumenta piemales, priekšskatījums,
dokumenta saglabāšana un pārsaukšana

10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

minilekcija
Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

Grupas aplis
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Dienas kārtība 6.nodarbībai
Atbalsta grupas nodarbība no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Tēma – Lietišķa sarakste, CV nozīme un tās sagatavošana. Atkārtojums par iegūto un
izveidoto datu saglabāšanu. Elektroniskais paraksts, tā iegūšana un pielietošana.
Nodarbības laiks – 180 minūtes
Dalībnieku skaits- 15
Nodarbības mērķis - Iepazīties ar valsts e-pārvaldi, tās iespējām un pakalpojumiem.
Izprast un izveidot pareizi CV un motivācijas vēstuli.
Laiks

Tēma

Nodarbības veids

10 minūtes

Savstarpējās iepazīšanās un iepazīstināšanas ar
nodarbību telpu un aprīkojumu turpinājums.

Grupas aplis

15 minūtes

Lietišķā sarakste, elektroniskā dokumentu aprite
valsts un pašvaldībās iestādēs.

minilekcija

65 minūtes

Mapes un apakšmapes. Datnes un to veidi. Ikonas
un saīsnes.

10 minūtes

Praktiska
nodarbību ar skaidrojumu

Kafijas pauze

15 minūtes

CV izveidošana.

55 minūtes

CV pārsūtīšana ar e-pastu, elektroniski parakstīti
dokumenti, e-paraksts.

10 minūtes

Nodarbības kopsavilkums –„ Ko mēs šodien
apguvām? ”

Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu
Praktiska nodarbību ar
skaidrojumu

Grupas aplis

Kaut kā jauna apguvē svarīga ir pašas personas ieinteresētība un motivācija
tāpēc kā viens no galvenajiem uzdevumiem sociālās rehabilitācijas programmas
43

īstenošanā ir dalībnieku motivēšana savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un nolieguma
mazināšana.
Izstrādāto sociālās rehabilitācijas programmu paredzēts izmantot Vecumnieku
novada sociālā darba speciālistiem, kas ir apguvuši iemaņas atbalsta grupu vadīšanā.
Programmā ir sniegtas vadlīnijas darbam ar no psihoaktīvām vielām atkarīgām
personām, speciālistam, kurš turpmāk izmantos šo programmu nepieciešams izvērtēt
grupas dalībnieku attieksmes pret problēmu dinamiku un izvēlēties darba metodes
atbilstoši dalībnieku motivācijas līmenim, vajadzībām un savai profesionalitātei. Lai
rezultāti darbā ar atkarīgām personām būtu efektīvāki, ir nepieciešams atbalsta
pasākumu kopums ilgtermiņā.
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PIELIKUMS

Pielikums Nr.1

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075

PIEDĀVAJAM IESPĒJU
piedalīties Vecumnieku novada domes ESF projektā „Alternatīvu sociālo pakalpojumu
attīstība Vecumnieku novadā” projekta identifikācijas Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
2013.gadā.
Projekta mērķis ir: Attīstīt un pilnveidot Vecumnieku novadā alternatīvus sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām, kā arī, lai
veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests uzaicina
_________________________________personas kods ___________-___________
piedalīties ESF projekta Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā
2013. gada sekojošās atbalsta grupas aktivitātēs:
1. Atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām. Nodarbības
paredzētas sešus mēnešus no aprīļa līdz septembrim, divas reizes mēnesī (datumus
skatīt pielikums Nr.1), speciālista - pieredzējuša psihoterapeita vadībā. Atbalsta
grupa tiks veidota, lai sekmētu dalībnieku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Nodarbības rosinās izprast atkarību izraisošo vielu procesus, palīdzēs attīstīt
personības individuālās un sociālās prasmes, uzlabots garīgo un fizisko veselību.
Atbalsta grupas darbā tiks izmantotas mērķa grupas vajadzībām un spējām atbilstošas
aktivitātes - izglītojošās projektīvās, darbības metodes, kas dalībniekiem palīdzēs
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iepazīt sevi, iegūt pieredzi un prasmes savu emociju, domu un paradumu
izmainīšanai.
Nodarbības notiks Rīgas ielā 29a, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
,,Iniciatīvu un aktivitāšu centra” telpās.
2. Vienas dienas informatīvi izglītojoša mācību nodarbība - ekskursija ar pusdienām,
kurā dalībniekiem būs iespēja viesoties ,,Kalna svētību kopienā” Bruknas muižā,
tikties ar kopienas iemītniekiem, cilvēkiem, kuri ir atveseļojas no psihoaktīvo vielu
atkarības. Būs iespēja viesoties arī Skaistkalnes katoļu baznīcā.
3. Datorapmācības nodarbības notiks trīs mēnešus no jūnija līdz septembrim, divas
reizes mēnesī. Nodarbībās dalībniekiem tiks sniegtas pamatzināšanas datorprasmē.
Nodarbības vadīs informatīvo tehnoloģiju speciālists, kurš apmācīs darbam
dalībniekus darbā ar interneta pārlūkprogrammām, informācijas meklēšanu un
apstrādāšanu no interneta. Iegūtas prasmes vēlāk var tikt izmantotas, lai attīstītu
sociālās prasmes un rastu iespēju iekļauties darba tirgū.

4. Nokļūšanai uz nodarbībām un atpakaļ mājās tiks nodrošināts bezmaksas
transports.
Paredzamās aktivitātes ir atbalsta grupas komplekss piedāvājums un dalībnieks
slēdzot apņemšanos piedalās visās augstākminētajās aktivitātēs pēc sastādīta laika grafika,
kas pievienots Piedāvājuma Pielikumā Nr.1
Atbalsta grupa tiks veidota uz tādiem priekšnosacījumiem kā integrācija un
komunikācija sabiedrībā, sociālo un darba prasmju attīstība, sociālais atbalsts. Atbalsta grupā
un sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē tiks iesaistīti vairāki speciālisti – sociālais
darbinieks, psihologs, psihoterapeits.
Piekrītot piedalīties projektā Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku
novadā tiek parakstīts Apliecinājums par piedalīšanos. Sk. Pielikumu Nr. 2.
Piedāvājums un pievienotie pielikumi sastādīti divos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku. Viens eksemplārs glabājas pie projekta dalībnieka, otrs eksemplārs glabājas
pie projekta organizētāja.

______________________

(vārds, uzvārds)

___________________________

( paraksts)
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Pielikums Nr.2

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
AKTIVITĀŠU PLĀNS _____________________
(vārds, uzvārds)
Aktivitāte
Mēnesis

Atbalsta grupas
nodarbība
Datumi

Izglītojoši
informatīvā
nodarbībaekskursija

Datorapmācības
nodarbības

Konkrēti aktivitāšu laiki telefoniski tiks saskaņoti individuāli vismaz vienu nedēļu
pirms aktivitātes.
Par nepieciešamību mainīt aktivitātes datumu tiks ziņots individuāli.
Uzmanību: uz nodarbībām nedrīkst ierasties alkohola un citu psihoaktīvo vielu
iespaidā.
_______________________
( paraksts)

___________________
(datums)
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Pielikums Nr.3

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
APLIECINĀJUMS
Es ______________________________ (vārds, uzvārds) apņemos piedalīties
projektā Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā, projekta
identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075, no 2013.gada 1.janvāra līdz
2013.gada 31.septembrim. Esmu iepazinies/usies ar projekta pielikumiem un
informēts(a) par projekta aktivitātēm un nodarbību laikiem.
Apņemos aktīvi līdzdarboties grupu nodarbībās, ievērot sociālo darbinieku un atbalsta
grupu vadītāju norādījumus un ieteikumus.
Apņemos sniegt patiesu informāciju par savu sociālo situāciju, kas var traucēt man
piedalīties projektā paredzētajās aktivitātēs.
Apņemos uz tikšanos neierasties alkohola u.c. vielu reibumā.
Trīs dienas iepriekš apņemos ziņot, ja radīsies objektīvi šķēršļi (slimība), lai
apmeklētu nodarbības.

__________________
(vārds, uzvārds)

_______________________
(paraksts)

______________________
(datums)

50

Pielikums Nr. 4

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Alternatīvu sociālo pakalpojumu
attīstība Vecumnieku novadā”
Nr.
1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075

____________________________
(vārds uzvārds)

Darba mape

2013
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Pielikums Nr. 5

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075

Labdien, Jūs piedalāties Eiropas Sociālā fonda projektā
,,Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075. Lūdzam atbildēt uz jautājumiem,
kuri palīdzēs organizēt atbalsta grupas darbu un izvērtēt Jūsu
apmierinātību.
1. Ar ko Jūs pašreiz nodarbojaties (viens variants)?
o ir pastāvīgs darbs (ar darba līgumu)
o strādāju 100 latu programmā
o strādāju gadījuma darbus (darbs bez darba līguma)
o darbs nav
o esmu bērna kopšanas atvaļinājumā (ja bērnam ir mazāk
kā 1.5 gadi)
o esmu pensijā
o invalīds
o Cits________________________________
2. Vai saņemat pabalstu Sociālajā dienestā?
o saņemu
o nesaņemu
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3. Cik lieli ir Tavi ienākumi (viens variants)?
o 0-50
o 50-100
o 100-200
o 200-300
o 300 un vairāk
4. Izglītības līmenis :
o nepabeigta pamatskola
o pamatskola
o vidējā izglītība
o profesionālā izglītība
o augstākā izglītība
5. Lūdzu, novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais un cik svarīgs (atbildi katrā
variantā) :
o ģimene

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o draugi

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o mīlestība

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o nauda

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o vara

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o ārējais izskats

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o reliģija

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

darbs

6. Es uzskatu, ka (viens variants):
o savu dzīvi es veidoju un ietekmēju pats/i.
o ir kāds augstāks spēks par mums, kas ietekmē manu dzīvi un palīdz.
o savu dzīvi veidoju pats/i, paļauties uz augstāka spēka palīdzību un ietekmi.
7. Cik bieži Jūs smēķējat (viens variants)?
o katru dienu
o aptuveni reizi nedēļā
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o aptuveni reizi mēnesī
o retāk nekā reizi mēnesī
o nesmēķēju
8. Cik bieži Jūs lietojat alkoholu (viens variants)?
o katru dienu
o aptuveni reizi nedēļā
o aptuveni reizi mēnesī
o retāk nekā reizi mēnesī
o nelietoju
9. Cik lielā mērā Tavu darbu ietekmē psihotropo (smēķēšana, alkohols vai vielas)
vielu lietošana?
maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

10. Citi uzskata, ka es esmu atkarīgs/a no psihotropām (smēķēšana, alkohols vai
vielas) vielām:
nemaz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

11. Es uzskatu, ka es esmu atkarīgs/a no psihotropām (smēķēšana, alkohols vai
vielas) vielām:
nemaz 1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

ļoti

12. No atbalsta grupas es sagaidu (atbildi katrā variantā) :
o jaunu informāciju

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o draudzību

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o izklaidi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o iemācīties nelietot psihotropās vielas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o atbalstu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o uzlabot dzīves kvalitāti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o iespēju uzlabot saskarsmes prasmes darba vid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o cits________________________________________________________
13. Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt (atbildi katrā jautājumā)
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o

bērniem

maz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

darbam

maz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ļoti

o

veselībai

maz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o

izglītībai

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

o

ārējam izskatam

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ļoti

o

reliģijai

maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

vēlos sakārtot savas mīlas lietas

o

atpūtai

maz

maz 1
1

2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

ļoti

ļoti
10 ļoti
ļoti

14. Cik ļoti Tu vēlies būt brīvs no atkarības (smēķēšana, alkohols u.c vielas).
maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

15. Mana patreizējā dzīves kvalitāte mani:
neapmierina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

apmierina

16. Mana dzīves kvalitāte pēc šīm nodarbībām būs:
bez izmaiņām

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

būtiskas izmaiņas

17. Norādiet informāciju par sevi:
Dzimums:
o sieviete
o vīrietis
Vecums________
Paldies!
Novēlam labu noskaņojumu nodarbībās.
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Pielikums Nr. 6

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Labdien, Jūs piedalāties Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Alternatīvu sociālo
pakalpojumu
attīstība
Vecumnieku
novadā”
Nr.
1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075. Lūdzam atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs
organizēt atbalsta grupu darbu un izvērtēt Jūsu apmierinātību. Šī anketa ir anonīma.
6. Ar ko Jūs pašreiz nodarbojaties?
o
o
o
o

ir pastāvīgs darbs (ar līgumu)
strādāju gadījuma darbus
darbs nav
Cits________________________________

7. Vai saņemat pabalstu?
o saņemu pabalstu Sociālajā dienestā,
o saņemu VSAA pabalstu (pensija, bērnu pabalsts, invaliditātes pabalsts,
slimības lapa),
o pabalstu nesaņemu.
8. Cik lieli ir Tavi ienākumi (viens variants)?
o
o
o
o
o

0-50
50-100
100-200
200-300
300 un vairāk

9. Izglītības līmenis
o Nepabeigta pamatskola
o Pamatskola
o Vidējā izglītība
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o Profesionālā izglītība
o Augstākā izglītība
10. Lūdzu novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais un cik svarīgs:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ģimene
Draugi
Mīlestība
Nauda
Vara
Darbs
Ārējais izskats
Reliģija

maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10

ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti

11. Citos cilvēkos visvairāk cienu:
o
o
o
o
o
o
o

Atklātību
Uzticību
Panākumus karjerā
Prāta spējas
Darba prasmes
Ārējo izskatu
Prasmi audzināt bērnus

maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1
maz 1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10

ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti
ļoti

6. Es uzskatu, ka:
o Ļoti daudzas lietas savā dzīvē es veidoju un ietekmēju pats
nē 1
2 3 4 5
jā
o Nav vērts plānot un mēģināt ietekmēt dzīves notikumus, tāpat nekas nemainās
nē 1 2 3 4 5 jā
o Ir kāds augstāks spēks par mums, kas ietekmē manu dzīvi
nē 1 2 3 4
5
jā

7. Cik bieži Jūs smēķējat?
o
o
o
o
o

Katru dienu
Aptuveni reizi nedēļā
Aptuveni reizi mēnesī
Retāk nekā reizi mēnesī
Nesmēķēju

8. Cik bieži Jūs lietojat alkoholu?
o Katru dienu
57

o
o
o
o

Aptuveni reizi nedēļā
Aptuveni reizi mēnesī
Retāk nekā reizi mēnesī
Nelietoju

9. Cik lielā mērā Tavu darbu ietekmē psihotropo vielu lietošana?
maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

10. Citi uzskata, ka es esmu atkarīgs/a no psihotropām vielām:

nemaz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

11. Es uzskatu, ka es esmu atkarīgs/a no psihotropām vielām:
nemaz 1

2

3

4

5

6 7

9

8

10

ļoti

12. No atbalsta grupas es saņēmu:
Jaunu informāciju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atpūtu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Draudzību
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izklaidi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nopietni strādāju ar sevi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iemācījos nelietot psihotropās vielas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atbalstu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uzlaboju dzīves kvalitāti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sāku strādāt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attīstīju prasmes darba meklējumos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Informāciju kā pārstāt lietot atkarību izraisošas vielas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
o Cits___________________________________________________________
___
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13. Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt:
o Bērniem
o Darbam
10 ļoti
o Veselībai
ļoti
o Izglītībai
ļoti

maz 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ļoti
maz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

maz 1
maz 1

2

3
2

4
3

5
4

6
5

7
6

8
7

9
8

10
9

10
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o Ārējam izskatam, skaistumkopšanai maz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ļoti
o Pievērsīšos kādai reliģijai
maz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ļoti
o Vēlos sakārtot savas mīlas lietas
maz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ļoti
o Cits_________________________________________________________

14. Cik lielā mērā Tu šobrīd esi brīvs no atkarības (smēķēšanas, alkohola).
maz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ļoti

15. Mana patreizējā dzīves kvalitāte mani:
neapmierina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

apmierina

16. Mana dzīves kvalitāte pēc šīm nodarbībām ir :
bez izmaiņām

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

būtiskas izmaiņas

17.Vai Tu vēlreiz apmeklētu šādas nodarbības?
o jā
o nē
18. Norādiet informāciju par sevi:
Dzimums:
o sieviete
o vīrietis
Vecums_________

Paldies!
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Pielikums Nr. 7

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā”
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
Atbalsta grupa no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.

Datums: _____________________
Vieta: _________________________________________________________
Tēma: _________________________________________________________
Apmācības vada: _______________________________________________

REĢISTRĀCIJAS LAPA
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

nodarbošanās

adrese

Paraksts
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Meditācija Nr.1
Smaids
Ērti iekārtojies. Iztaisno muguru, atslābini ķermeņa muskuļus un ļauj domām
izklīst kā dūmiem. Aizver acis un iekšējo skatu virzi uz deguna galiņu. Izdari dziļu
ieelpu un izelpu, atslābini apakšējo ţokli. Turpini elpot, kā esi pieradis to darīt, un
vēro savu elpu, elpošanas procesu. Tikko sajutīsi iekšējo mieru un klusumu, turpini
meditāciju.
Koncentrē savu uzmanību sirdī. Ieklausies tās ritmā. Un tad atrod sirdī
dievišķo punktu. Varbūt tu to ieraudzīsi savā iekšējā ekrānā, vai arī uzzīmēsi savā
iztēlē, varbūt vienkārši sajutīsi. Šis punkts atsauksies pats, tikko veltīsi tam savu
uzmanību.
Tikko būsi atradis dievišķo punktu savā sirdī, radīsies vēlēšanās atvērties visai
pasaulei, ieelpot pēc iespējas vairāk gaisa. Ja ļausi, ja atdosies šim stāvoklim, tavā
sirdī uzplauks pavasaris. Prieks , mīlestības sajūsma izlauzīsies cauri visdaţādāko
aizliegumu un aizsardzības bruņām zemapziņā. Uzsmaidi pats sev no sirds
dziļumiem! Uzsmaidi sirdij, dievišķajam punktam tajā. Smaids kā vilnis pārskrien
ķermenim. Smaids plūst no viena orgāna uz otru. Piepildi ar smaidu plaušas un krūtis.
Tagad jau smaida tava sirds, plaušas un krūšu kurvis. Tālāk smaids aizplūst uz
pleciem un lāpstiņām. Un tagad sāk smaidīt kakls, aknas, kuņģis, ţultspūslis, nieres,
aizkuņģa dziedzeris. Pamazām smaids pārņem visu ķermeni. Tas atslābinās arvien
vairāk, muskuļi atbrīvojas, parādās patīkams siltums, varbūt to patīkami dursta kā ar
sīkām adatiņām. Tevi piepilda prieks. Vienkārši tāpat vien – prieks. Smaids ielīst tavā
vēderā. Tas maigi plūst uz katru orgānu, sistēmu, ķermeņa daļu. Tu vēro notiekošos
procesus savā ķermenī un baudi šo dzīvības prieku.
Tad kad sajutīsi, ka tam pienācis laiks, izdari vairākas dziļas ieelpas un
izelpas, izstaipies, sajūti, ka esi šeit un tagad. Atver acis un uzsmaidi visai pasaulei!
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Meditācija Nr.2
Mans iekšējais dārzs.

Ērti iekārtojies. Aizver acis, atslābini ķermeni... Izdari daţas dziļas ieelpas un izelpas.
Izelpojot iztēlojies, ka viss saspringums no ķermeņa aizplūst caur pēdām zemē...
Visas rūpes, domas izkūp, izklīst kā dūmi... Turpinājumā brīdi elpo, kā parasti to dari,
uzmanību koncentrējot uz pašu elpošanas procesu...Vēro katru ieelpu, izelpu, vēro, kā
arvien vairāk atslābinies, kā tevī ieplūst bezgalīgs miers... Un tagad koncentrē savu
uzmanību sirds centrā...elpo caur sirdi... turpini to visu turpmāko meditācijas laiku...
Iztēlojies, ka stāvi pie dārza vārtiņiem. Pēc mirkļa tu vērsi tos vaļā...tur aiz tiem
vārtiņiem ir tavs iekšējais dārzs...tu izstiep roku... vārtiņi veras... pretī plūst dārza
smarţas, skaņas, krāsas...
Tu ej pa dārza celiņu, vērodams, baudīdams....un, kad ieraudzīsi soliņu, apsēdies.
Turpini vērot, baudīt, saplūst ar visu, kas ap tevi...
Klusumā tu dzirdi savu balsi... Kad esi mierīgs, tu redzi savu seju...
Tava iekšējā dārza svētnīcā tu sajūti savu sirdi...
Tavā iekšējā dārzā gaiss piepildīts ar tavu uzvaru un paveikto darbu saldo aromātu...
Zem tavām kājām auglīga zeme – tāda tumša, valguma pilna, gatava jaunai dzīvībai.
Tomēr šeit ir arī akmeņi un nepaklausīgas saknes... Vēji reizēm draud nolauzt maigos
ziedus...
Te ir arī nezāles, kuras jāizrauj. To augšanu baro tava nepacietība, neiecietība un
pārliecības trūkums par saviem spēkiem, varēšanu. Tavas dusmas tevi iegrūţ šo
nezāļu valstībā, tavas skumjas liek atkāpties to straujās augšanas un vairošanās
priekšā...
Kaut arī tu proti visu, kas jādara dārzniekam, - apstrādāt zemi, ravēt nezāles, novākt
raţu, reizēm tas prasa daudz spēka un pūļu, jo pietrūkst atbilstošu darbarīku. Vai arī tu
vēl turpini mācīties, kā ar tiem apieties - pārliecinoši un eleganti...
Tu būvē mūra sienas, bet pēc tam, kad klūpi un krīti, atkal jauc tās nost... Tu priekā
dziedi, ieraudzījis zaļos asnus. Kad gan tie beidzot izaugs lieli?... Gadās dienas, kad
uzstādītie biedēkļi dārzā tik labi pilda savu darbu, ka tu ar trīcošu sirdi ver sava dārza
vārtiņus. Un kā gan tā gadījies, ka šie biedēkļi mazliet ir līdzīgi tev?...
Tu mācies pieņemt kā balvu visus augļus, kurus izaudzējušas tavas domas, vārdi,
vēlmes, bailes... Ir jāpieņem viss – gan puķes, gan nezāles, tiem visiem saknes ir tavā
sirdī... Tu pats esi barojis gan sapņus, gan šaubas. Tu uzcēli šīs sienas un iestaigāji šīs
takas...
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Tu esi šīs pašas mīļākās vietas, šī iekšējā dārza saimnieks, tu mācies būt atbildīgs par
šo dārzu, lemt, kādus augus izvēlēties, lai visu iekārtotu vislabāk... Iespējams, tu
mainīsi tā formu un izskatu. Iespējams, tu ziedosies, lai labāk par to rūpētos...
Un vēl tu savā dārzā mācies būt augstsirdīgs pret sevi, cienīt savas iekšējās izaugsmes
harmoniju... Tāpat kā dārznieks, kurš nevar pierunāt ziedus uzplaukt ātrāk, vai augiem
kļūt citādiem kā tam, kas ielikts to sēklās, tu katru dienu mācies tiekties tuvāk saulei
un ar savām saknēm ieaugt dziļāk zemē, zinot, ka reiz uzplauksi visā krāšņumā,
krāsās un starojumā kā brīnumains zieds!...
Izdari vairākas dziļas ieelpas un izelpas. Pie izelpas pasmaidi... Sasprindzini un
atslābini muskuļus... pakustini roku un kāju pirkstus....izstaipies, atver acis...vēlreiz
pasmaidi – sev, visai pasaulei!
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Meditācija Nr.3
Sniegpārsliņa

Ērti apsēdies, koncentrē savu uzmanību uz kādu punktu vai priekšmetu savā priekšā.
Tā varētu būt degoša sveces liesmiņa vai arī kas cits... Vairākas reizes dziļi ieelpo un
izelpo. Aizver acis...
Turpini elpot kā parasti - tikai vērojot savu elpu. Kas tā par dāvanu - elpot! Esi tikai tu
un tava elpa.... Sajūti, kā gaiss tevī ieplūst un kā tu to atdod. Tā ir dievišķa saite ar
Visumu, kas ir daļiņa no tevis. Izbaudi šīs sajūtas...
Palūdz savai iztēlei vai radošajai daļai palīdzību, atmodini zemapziņu - tā jau sen
vēlas ar tevi tikties...
Iztēlē pārcelies uz kādu vietu bērnībā, kur juties priecīgs un laimīgs. Ievēro, ka snieg
sniegs. Pārslas ir lielas, un to ir daudz. Pacel galvu uz augšu, ļauj pārslām snigt uz
sejas, varbūt vēlies izbāzt mēli, pārslas izgaršot? Tu taču zini, kā tās garšo. Dari to...
Satver pārslas saujās, ļauj tām izkust...
Iedomājies, ka esi viena no sniega pārsliņām. Tu esi mirdzoša, akurāta, līdzīga citām,
bet tomēr neatkārtojama, vienreizēja, unikāla. Tu nezini, no kurienes nāc, tu nezini,
kurp dodies, bet tev ir tik labi. Tu virpuļo kā dejā, ik pa brīdim sastopoties ar citām
pārsliņām. Tu nezini, vai vēlreiz tās sastapsi, bet tev pilnīgi pietiek, ka tās bijušas tavā
dzīvē šo īso mirkli. Tu dāvā beznosacījumu mīlestību un tādu pašu saņem pretī.
Tavu sirdi pārņem prieks par neko, prieks, ka vienkārši esi. Kāda pārsliņa virpuļojot
pieskaras tev, kādu brīdi tu kopā ar viņu dejo, tad kāda cita jūs izšķir, bet tavs prieks
nemazinās. Viena sniega pārsliņa krīt lejup straujāk par tevi. Kādu brīdi gribas to
aizturēt, bet ātri saproti - katrai savs ceļš ejams. Tu ļauj viņai to darīt, novēlot
veiksmi.
Vienotības un mīlestības sajūta piepildījusi katru tavu šūniņu, katru atomu. Kur tu, tur
arī es. Tu saproti, ka esi tāda pati, kā citas un citas ir tādas pašas kā tu. Tu saproti, ka
ikviena no tām ir gan dāvana, gan skolotāja otrai.
Paldies, ka mēs esam satikušās, dejodama tu saki visām un ikvienai, kuru satiec savā
ceļā.
Pavisam drīz tu beigsi deju, lai atgrieztos ierastajā stāvoklī, bet jau tagad zini, ka
vienmēr, kad to vēlēsies, spēsi pārvērsties par sniegpārsliņu un atkal izjust meditācijas
burvīgās izjūtas.
Lēnām atgriezies Šeit un Tagad...
Dziļi ieelpo, strauji izelpo, atver acis... Uzsmaidi sev un visai pasaulei.:)
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Meditācija Nr.4
Veselības templī.
Noskaņojies meditācijai. Atlaid visas liekās domas, atslābini ķermeni. Kādu brīdi
pavēro savu elpu, pašu elpošanas procesu.
Tad, kad sajutīsi, ka vari spert nākošo soli, izdari dziļu ieelpu un izelpu un iztēlē aizej
skaistā vietā pie dabas. Tā var būt radīta tavā iztēlē, vai arī pazīstama vieta, kur Tev ir
labi. Paklejo, papriecājies par dabas skaistumu un mieru. Tā pastaigājoties, mainās
ainava ap tevi, un nemanot esi nonācis vietā, kur paceļas Veselības templis. Tu ieej
šajā templī. Tevi sagaida priesteris, smaidot un paklanoties. Sasveicinies. Priesteris
tevi aicina apsēsties. Ērti iekārtojies, pacenties muguru turēt taisnu. Koncentrējies uz
savas elpošanas ritmu. Seko katrai ieelpai un izelpai un pacenties pagarināt pauzes
starp tām. Tikai dari to tā, lai būtu komfortā.
Un tad tavā priekšā parādās gaišzilas gaismas strūklaka. Tā pakāpeniski palielinās,
kamēr gaišzilās straumes sāk apskalot tavu ķermeni. Tu atrodies šo straumju pašā
viducī. Šī gaišzilā gaisma arī Tevi nokrāso tirkīzzilā krāsā. Viss ķermenis mirdz
gaišzilā gaismā. Turpini koncentrēties uz elpošanas ritmu.
Gaišzilā gaisma caur degunu ieelpojot, pamazām piepilda tavu ķermeni no iekšpuses
un nokrāso to gaišzilā krāsā. Tu vēro, kā tas notiek. Katra tava šūna piepildās ar
skaisto, starojošo enerģiju. Tevī ielīst prieks par šo brīnišķīgo saplūšanu. Esi gaismas
strūklakā tik ilgi, cik vēlies. Tikai tad, kad to vēlēsies gaišzilā gaisma izzudīs
Veselības tempļa dziļumos. Piecelies, pateicies un atvadies no tempļa priestera. Zini,
ka vari atgriezties Veselības templī, kad vien vēlēsies.
Dziļi ieelpo, izelpo, sajūti sevi, savu ķermeni šeit un tagad, atver acis un uzsmaidi
pasaulei.
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Meditācija Nr. 5
Prieka vēlējums.

Es tev novēlu, lai Prieka eņģelis vienmēr ir tev blakus. Lai viņš tev māca priecāties
par dzīvi ne tikai brīvdienās un svētkos, bet katru mīļu dienu. Un katru rītu viņš tev
plaši atvērs acis, lai tu spēj ieraudzīt jaunās dienas lielus un mazus noslēpumus un
priekus, kurus Dievs sagatavojis tieši tev. Atver logu un izbaudi svaigo gaisu, un kad
iesi mazgāties, neaizmirsti papriecāties par savu apbrīnojami skaisto ķermeni!
Brokastīs ar baudu kod aromātiskā maizes rikā, uzņemot zemes dāvāto spēku. Lai tev
ir prieks un pateicība par katru cilvēku, ko satiksi savā ceļā.
Prieka eņģelis tevi mīļi paņems aiz rokas un parādīs, ka dzīve ir skaista pati par sevi.
Cik labi būt veselam, kāda bauda ir elpot, saņemt dzīves pārsteigumus un dāvanas, ko
Dievs sūta tieši tev, cik labi ir vienkārši dzīvot priekā.
Un tad, kad tu būsi iemācījies priecāties katru mīļu brīdi, būsi sevi visu ar prieku
piepildījis tā, ka tas staros tālu ap tevi, varbūt pats kādam kļūsi par Prieka eņģeli!
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Meditācija Nr. 6
Brīnumpupa
Apsēdies, izdari vairākas dziļas ieelpas un izelpas. Atslābinies, atlaid domas. Lai tās
izklīst kā dūmi... Turpinājumā elpo, kā parasti, tikai vērojot savu elpošanas procesu....
Vēl viena dziļa ieelpa un izelpa. Tagad savā iztēlē aizej skaistā vietā pie dabas. Ir agrs
pavasaris. Koku zari auklē piebriedušus pumpurus. Saule, spirgts vējš... Tu stāvi tikko
uzarta lauka vidū. Zeme kūp un smarţo, gaidot sēklas, graudus. Tavās rokās viena
raiba pupa, tāda silta, dzīva... Tu noliecies, izveido bedrīti, ieliec pupu , apsedz ar
zemi... Tad apsēdies un vēro... Padomā par to, kas esi, ko vēlies sasniegt savā dzīvē.
Varbūt ir kāds jautājums, uz kuru jau sen meklē atbildi, bet varbūt tā ir kāda tava
karsta vēlēšanās, kuru gaidi piepildāmies... No zemes izspraucas zaļš, spēcīgs asna
snīpītis, tas tiecas augšup, uz sauli... Parādās pirmā lapiņa, stādiņš pieņemas spēkā,
aug arvien lielāks un lielāks...Ir noticis brīnums. Tavu acu priekšā izaugusi milzīga
pupa. Tu atmet galvu un paskaties debesīs – pupas galotne tur augstu, augstu un
nemaz nav redzama. Vareni zari kā kokam, tie šūpojas vējā un auklē uzplaukušus
raibus ziedus ... Brīnumpupai ir deviņi zari, kā kāpnes tie ved uz debesīm...
Tu viegli palecies un uzrāpies pupas pirmajā zarā. Šai brīdī tu pamet apkārtējo
īstenību un nokļūsti senču laikos, sekojot viņu pēdām... Apzinies, ka viņi, tavi senči ir
kopā ar tevi. Kā putni tie sasēduši apkārtējos pupas zaros un dzied un čivina, un vītero
daudzbalsīgā korī... Tu šūpojies pupas zarā un klausies, klausies, klausies...
Un tagad rāpies uz augšu, otrajā zarā... Tu atbrīvojies no visām rūpēm, uztraukumiem,
liekām domām. Tavs prāts arvien vairāk sakoncentrējas uz mērķi...
Pašūpojies otrajā zarā, tu rāpies uz augšu, trešajā. Tavs prāts kā īlena asmens
sakoncentrējies uz to, kā dēļ tu esi sācis šo ceļojumu. Varbūt atnāks pēkšņa atklāsme,
kāpēc dzīvo šo zemes dzīvi, kas esi patiesībā. Brīdi uzkavējies šajā zarā. Lai tavas
rokas sajūt zaļo, dzīvīgo pupas stumbru. Lapas un ziedi tik tvanīgi smarţo...Sajūti, kā
dzīvības sulas pulsē stumbrā, lapās, ziedos...
Un tagad spēcīgi sašūpo trešo zaru un uzrāpies ceturtā. Tas tev uzdāvina vēl lielāku
vieglumu. Padomā, kā izpauţas miers, laime tavā dzīvē, ģimenē, valstī, visā pasaulē...
Bet tagad rāpies piektajā zarā. Tajā šūpojoties, izzūd visas bailes, slimības, viss
negatīvais.
Un tagad dodies tālāk, uz augšu, uz sesto zaru. Te izzūd robeţas laikā un telpā. Garā
pupa, pa kuras zariem tu pašlaik tik neatlaidīgi rāpies, ir visa centrs. Tu vairs nejūti
savu fizisko ķermeni. Tu kļūsti gaisīgs, gaismas caurausts, viegls kā pūciņa...
Ieklausies, kā pupas zari šalc vējā... Varbūt sadzirdēsi arī, kā kliedz zosu bariņš,
izkārtojies kāsī, kā rādīdams tev ceļu...
Pašūpojies sestajā, rāpies septītajā zarā. Tu jau skaidri vari saredzēt debesis. Tur
augšā, tieši virs tevis debesīs ir atvērums. No tā staro brīnumaina gaisma... Tu sajūties
ka putns, tev izaug spārni...
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Izplet savus skaistos spārnus un viegli pārlido uz astoto zaru. Debesīs spoţa rīta
zvaigzne. Tā apgaismo pupas zarus sidrabainā gaismā....
Tu atkal izplet spārnus un uzlido devītajā zarā. Te ir pupas galotne. Tagad tu saproti,
ka esi sasniedzis atvērumu debesīs, ieeju augšējā pasaulē. Tu neesi viens. Ar tevi kopā
ir tavi sargeņģeļi, gaismas būtnes, kuras tevi ļoti mīl un sargā. Palūkojies caur
atvērumu. Ko tu redzi? Tur ir nakts vai diena, apmācies vai saulains? Dodies augšējā
pasaulē pēc atbildēm, pēc palīdzības. Kājas pašas aiznesīs uz īsto vietu. Atceries arī,
ka tev ir spārni! Atceries, ka tev ir pavadoņi. Uzticies viņiem...
Un tad, kad būsi atradis atbildes uz saviem jautājumiem, dodies atpakaļ pa to pašu
ceļu, pa kuru atnāci Augšējā pasaulē. Tikai tu pats to zināsi, kad atgriezties....
Kad nonāksi pie atvēruma, palūkojies tajā uz zemi. Izplet savus brīnumaini skaistos
spārnus un nolaidies uz devītā zara... Brīdi pašūpojies un nolaidies uz astoto. Debesīs
vēl joprojām spoţi staro rīta zvaigzne... Pašūpojies un laidies zemāk – uz septīto zaru,
pēc tam uz sesto. Tagad atgrieţas robeţas laikā un telpā. Tavi spārni izzūd. Sajūti
savu ķermeni. Tu jūties spēka pilns...
Brīdi pašūpojies un nokāp zemāk, uz piekto zaru. Tu jūties vesels un priecīgs... Nokāp
vēl zemāk, uz ceturto. Padomā par mieru un laimi savā dzīvē...Turpini ceļu, kāp uz
trešo zaru. Sajūti pupas zaļo, dzīvīgo stumbru. Apkārt tvanīgi smarţo lapas un
ziedi...Dzīvības sulas pulsē lapās, ziedos, stumbrā... Nokāp uz otrā zara. Tevī
bezgalīgs miers... Turpini ceļu uz pirmo zaru. Putni dzied pupas zaros daudzbalsīgā
korī...Tu atgriezies apkārtējā īstenībā... Spēcīgi sašūpo zaru un nolec uz zemes. Abām
rokām apskauj vareno pupu un pateicies par skaisto ceļojumu. Tad, kad sajutīsi, ka
vari atgriezties pilnībā šeit un tagad, izdari vairākas dziļas ieelpas un izelpas, atver
acis un pasmaidi.
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Meditācija Nr. 7
Meditācija par piedošanas tēmu
Aizver acis. Atslābini ķermeni, atlaid domas. Noskaņojies uz meditāciju.
Iztēlojies, ka atrodies lielā kinozālē. Pustumsa ... tu sēdi viens krēslainā kinozālē un
skaties uz ekrānu ... Tas pagaidām tukšs balo tur, zāles pustumsā, tomēr tu zini – tu
esi atnācis šurp, lai noskatītos filmu par sevi, savu dzīvi ... Interesanti, ko tur parādīs ..
Un tagad noskaņojies uz pagātnes nepatīkamām atmiņām. Tik bieţi kāds tev ir
nodarījis pāri, licis ciest, piemānījis, nodevis, tev ir bijis ļoti sāpīgi ... tik daudz
izciests, pārdzīvots ... atceries bērnību ... pirmās vilšanās, nepelnīti apvainojumi ...
Iedomājies sevi kā ceļinieku uz dzīves ceļa. Atskaties atpakaļ ... viss, kas bijis dārgs ir
aizgājis, palicis pagātnē ... priekšā nezināmais, nenoteiktība, neskaidrība ... Sajūti, cik
esi vientuļš, cik bezgala nelaimīgs …
Ekrāns pamazām sāk izgaismoties ... tu vērīgi skaties, kas tur? ... parādās neskaidri
silueti ... tie kļūst arvien labāk saskatāmi, skaidrāki ... Tu skaties, varbūt kādu atpazīsi
... tikko tas notiks, iztēlē ieej ekrānā, kļūsti nevis skatītājs, bet dalībnieks visā, kas
notiek ... Ieklausies, ieskaties ... kas ir šis cilvēks ... par ko viņš runā? Ja reiz šis
cilvēks atnācis pie tevis, viņam tas ļoti vajadzīgs. Un tev arī ... Uzklausi viņu ... pasaki
visu, ko uzskati par vajadzīgu ... neaizturi neko sevī ... un tad ej tālāk ... Uzklausi
katru, kurš parādīsies tavā priekšā, parunājies, pat ja tas liekas svešs cilvēks ... vēl jo
vairāk, ja cilvēks ir jau aizgājis no fiziskās pasaules.
Katram pasaki apmēram tā : „Jā, tu man esi nodarījis pāri, licis ciest ... toreiz man tik
ļoti sāpēja...bet es to esmu pārdzīvojis, tas palicis pagātnē ... un es tev piedodu.
Piedodu un saku tev ... ardievu! Tu paliki pagātnē, bet mana dzīve ir tagadne. Es šeit
esmu pēc savas brīvas gribas, lai tev piedotu. Paliec sveiks! Es tev piedodu.” ... Un tā
saki katram, kurš pie tevis atnāks ... It sevišķi, ja tas ir tuvs cilvēks. Tuvākie reizēm
sagādā vissāpīgākos brīţus ... Bet, ja jūti, ka kādam pats esi nodarījis pāri, palūdz
piedošanu, sagaidi, lai šī cilvēka piedošana pieskaras tev ... pieņem to ... Ej tālāk pa
dzīves ceļu, nekur neuzkavējies pārāk ilgi, un tomēr nepalaid garām nevienu, kurš pie
tevis atnāks. Ar katru parunā, katram piedod, palūdz piedošanu ...
Ja rodas vēlēšanās paraudāt, dari to, neaizturi asaras ... Lai ar asarām aizplūst viss
rūgtums, visi akmeņi, smagums no sirds, viss, kas traucējis mierīgi dzīvot ... lai ar
asarām un piedošanu aiziet visi apvainojumi ... piedot taču nozīmē atlaist ...Un droši
vien arī tev kaut kur nav bijusi taisnība. Palūdz piedošanu tiem, kam esi nodarījis pāri
– apzināti vai neapzināti... Izdari to. Atrodi īstos vārdus. Palūdz atbalstu tiem
spēkiem, kurus parasti lūdz grūtos brīţos ...
Bet tagad pasaki sev – stop! Pietiek! Es pabiju pagātnē un tas bija tāpēc, ka pats to
gribēju. Mana dzīve ir tagadne. Tas ir tas, kas pašlaik, šeit, tagad ... Tagad es vairs
neesmu tāds, kā agrāk. ... Es esmu mainījies, kļuvis labāks, tīrāks, stiprāks ... Sliktais
no pagātnes vairs nespēj mani ietekmēt. Tam vairs nav palicis vietas manā dzīvē ... Jā,
man ir bijis daudz grūtību, daudz kļūdu ... Bet es to visu esmu pārdzīvojis, tas ir
pagātnē. Es dzīvoju tagadnē. Es dzīvoju, tātad esmu stiprs. Man tagad ir vērtīga
pieredze, tā palīdz. Es vairs nebūšu agrākais ... gribu būt vēl labāks ... es daru visu,
kas manos spēkos ... es dzīvoju, domāju, jūtu, elpoju, redzu, dzirdu ... tā vien jau ir
laime ... Esmu laimīgs izredzētais šajos Dzīves Svētkos ... Esmu pārliecināts par sevi
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... Man ir dzīves jēga, mērķis ... Padomā par mērķiem savā dzīvē, par to, ko vēlies
sasniegt ...
Un tagad iztēlē aizej nākotnē ... mēnesi vai divus uz priekšu, bet ne vairāk ...
Vissīkākajās detaļās redzi sevi skaistu, jaunu, laimīgu, veselu ... mīlošu un mīlētu ... ar
katru šūnu sajūti sevi tādu, kāds vēlies būt ... iekšēji un ārēji ... redzi, ka tavs mērķis,
tava karstākā vēlēšanās ir piepildījusies...
Tad, kad sajutīsi, ka vēlies to, nesteidzoties atgriezies šeit un tagad. Dziļi ieelpo,
izelpo, atver acis un pasmaidi!

Meditācija Nr. 8
Tavs koks.
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Ērti iekārtojies krēslā. Aizver acis. Izdari vairākas dziļas ieelpas un izelpas.
Atslābinies un turpini elpot, kā vienmēr to dari, tikai vēro savu elpošanas procesu.
Ļauj, lai domas izklīst un tevi piepilda bezgalīgs miers un labsajūta.
Iedomājies, ka pastaigājies meţā. Ieslēdz visas sajūtas. Varbūt sadzirdēsi, kā šalc
lapas vējā, kā dzied putni, sajutīsi, kā smarţo meţa gaiss cik mīkstas sūnas zem
kājām, ieraudzīsi, kāda krāsu un formu daudzveidība visapkārt. Kāds koks tev liekas
īpaši pievilcīgs. Pieej tam klāt un uzmanīgi aplūko. Sasveicinies ar to. Sajūti, ka starp
jums eksistē smalka saite, ka jūs mīlat viens otru. Un tu saproti, ka tāpat tu mīli sev
tuvos cilvēkus. Sajūti, ka šo koku tu mīli tikpat stipri kā sevi, ka tu un šis koks esat
viens, ka tu esi kļuvis par koku. Tavas kājas pārvērtušās par saknēm. Tās dziļi, dziļi
iesniedzas zemē un sūc no tās dzīvinošas sulas, kas palīdz zaļot tavām lapām un
sniegties pretī saulei. Tu esi koks un ar saules stariem saņem brīnišķīgu dziedinošu
spēku.
Esi koks tik ilgi, cik vēlies. Tad izdari dziļu ieelpu un izelpu, sajūti, ka esi atdalījies
no koka.
Nesteidzoties atgriezies šeit un tagad. Atver acis, izstaipies, it ka būtu pamodies no
stipra un veselīga miega. Neaizmirsti pasmaidīt!
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Meditācija Nr. 9
Ziepju burbulis.
Aizver acis un atslābinies. Izdari daţas dziļas ieelpas un izelpas. Pēc tam turpini elpot,
kā parasti un vēro savu elpu. Ļauj, lai domas izklīst. Tad, kad sajutīsi, ka vari spert
nākošo soli, iztēlojies, ka atrodies skaistā vietā pie dabas. Tev ir patīkami šeit klejot.
Tu izbaudi dabas skaistumu un mieru.
Un tagad iedomājies, ka tālumā, pie horizonta parādās milzīgs, visās varavīksnes
krāsās zaigojošs ziepju burbulis.
Saprotot, ka drīz burbulis būs tev līdzās, tu tomēr sāc lēnām iet tam pretī... Nu jau tas
atslīdējis izstieptas rokas attālumā no tevis. Tu saproti, ka gribi kādu brīdi pabūt tā
iekšienē.
Ieej ziepju burbulī. Tā iekšienē tu esi pasargāts no visām nelaimēm un ciešanām. Tevi
iekļauj bezgalīgs miers.
Pilnībā koncentrējies uz elpošanas ritmu. Vēro, kā tavs ķermenis gan no iekšienes,
gan ārienes sāk zaigot kā ziepju burbulis visās varavīksnes krāsās.
Tu zini, ka tad, kad šī meditācija beigsies un tu iziesi no šī burbuļa, laimes un iekšējās
labklājības sajūta tevī saglabāsies.
Tad, kad sajutīsi, ka vēlies to, izej no ziepju burbuļa. Izdari vairākas ieelpas un
izelpas, atver acis un pasmaidi.
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Meditācija Nr. 10
Sūklis.
Ērti iekārtojies, aizver acis un atslābinies. Kādu brīdi uzmanību koncentrē uz savu
elpošanas ritmu. Ļauj, lai domas izklīst kā dūmi.
Kad jutīsi, ka vari spert nākošo soli, izdari dziļu ieelpu un izelpu. Un tad iztēlojies, ka
tavā priekšā stāv sūklis. Tas sāk augt arvien lielāks, tik liels, ka tu vari tajā ieiet.
Sūklis ir piepildīts ar ūdeni.
Ieej šajā milzīgajā sūklī. Paliec tajā un sajūti, kā ūdens piepilda visu tavu ķermeni no
galvas līdz kājām. Ieklausies sajūtās.
Iedomājies, ka parādās milzīga roka. Tā tuvojas sūklim, paceļ to. Tu paliec uz vietas
un vēro, kā lielā roka aiznes sūkli tālāk no tevis, tavas mājas un izspaida no tā ūdeni.
Tu zini, ka ūdens ir aiznesis zemē arī visas tavas kaites. Tagad tavs ķermenis ir vesels
kā no ārpuses, tā no iekšpuses. Ieklausies sevī. Pavēro, ko tagad jūti.
Kad sapratīsi, ka vēlies to, izdari dziļu ieelpu, izelpu. Sajūti sevi šeit un tagad. Atver
acis, izstaipies un pasmaidi!
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Meditācija Nr. 11
Klusuma Mācību stunda

Apsēdies pēc iespējas ērtāk un aizver acis.
Ļauj domām nomierināties, pārtraukt straujo skrējienu.
Tavā priekšā ir durvis. Pieskaries tām ar labo roku tā, lai tās lēnītēm atvērtos. Tu stāvi
uz sliekšņa, aiz kura sākas vesela telpu virkne. Dodies uz priekšu.
Pirmo zāli, kurā ieej, iztēlojies kā lapu koku meţu. Tur aug gan krūmi, gan daţādi
koki: bērzi, apses un pa kādam varenam ozolam. Ieklausies: čivina putni, galotnēs
šalko vējš, kas čabina lapas... Visapkārt nomierinošs, rāms pusdienlaika miers un
klusums.
Ej tālāk.
Arī nākamajā zālē turpinās meţs, bet te jau aug priedes un klusums savādāks:
krakšķina koku stumbri, zem kājām čab skujas.
Lūk, upītes krasts!
Priekšā smiltājs..., tuksnesis..., pļava...
Tad jūra..., kapsēta..., muzeja zāle....
Visbeidzot apsnidzis lauks mirdz naksnīgā tumsā...
Ieklausies klusumā, salīdzini tā izpausmes. Izbaudi, cik daţāds tas var būt, cik daţādi
iedarbojas uz ķermeni un dvēseli! Te tas uznes augstumos, te spieţ pie zemes.
Un tagad ieej pēdējā zālē – templī! Ieklausies tā skanīgajā klusumā.
Padomā, ko vēlies sasniegt un vēlies to no visas sirds! Nenovirzies ne uz sekundi!
Vai izdevās?
Brīnišķīgi!
Esi apguvis pirmo Klusuma mācības stundu.
Tagad vērsies pie Visaugstākā ar lūgumu: tempļa klusumā bezvārdu lūgšana taps
uzklausīta...
Tad atgriezies pie durvīm, pieskaries pie tām ar kreiso roku un dodies atpakaļ
realitātē. Durvis aiz tevis nedzirdami aizveras.
Lēnām atgriezies Šeit un Tagad!
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Meditācija Nr. 12
Šodienas Lūgšana
Šodien, Visuma Radītāj, es Tevi lūdzu –
Palīdzi man pieņemt sevi tādu, kāda esmu, bez vērtējuma.
Palīdzi man pieņemt savu prātu tādu, kāds tas ir, ar visām manām emocijām, cerībām
un sapņiem, manu personību un vienreizīgumu.
Palīdzi man pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir, visā tā skaistumā un pilnībā. Ļauj
manai mīlestībai būt tik spēcīgai, lai es nekad vairs nenoraidītu sevi un neaizliegtu sev
laimi,
prieku,
brīvību
un
mīlestību.
No šī brīţa ļauj katrai darbībai, katrai pretdarbībai, katrai domai, katrai emocijai
rasties mīlestībā.
Ļauj mīlestības spēkam būt tik stipram, lai varu dzīvot savu dzīvi, nevadoties pēc citu
cilvēku viedokļiem.
Ļauj man pilnībā uzticēties sev, lai izvēlētos savas iespējas.
Sevi mīlot, es vairs nebaidos uzņemties atbildību vai stāties pretī problēmām un
atrisināt tās - ar mīlestību.
Lai ko es vēlētos paveikt, ļauju visam tam notikt ar mīlestību.
Sākot ar šo dienu, palīdzi man sevi mīlēt tik ļoti, lai es nekad vairs nenostātos pret
sevi. Stiprini manu gribu piedot sev. Iztīri manu prātu no emocionālās indes un
spriedumiem,
lai
varu
dzīvot
pilnīgā
mīlestībā
un
mierā.
Palīdzi man būt laimīgai kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem, piedot viņiem jebkuru
pārestību, ko sajūtu savā prātā.
Palīdzi man mīlēt sevi tik ļoti, lai es piedotu ikvienam, kas kādreiz dzīvē mani
sāpinājis.
Palīdzi manām attiecībām ar ģimeni un draugiem veidoties mīlestības un cieņas
piepildītām. Palīdzi man pieņemt citus tādus, kādi viņi ir - bez vērtējuma.
Šī diena ir jauns sākums. Ļauj man atvērt savu sirdi Mīlestībai! Palīdzi man kļūt par
Pateicības, Dāsnuma un Mīlestības meistaru!
Paldies!
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Pielikums Nr. 8
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Pielikums Nr. 9
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Pielikums Nr. 10
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Pielikums Nr.11

80

Pielikums Nr.12
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Pielikums Nr. 13

Atkarīgas personas uzvedības, lomas.
Darītājs
Darītājs dara ļoti daudzas lietas. Viņš ir uzņemies pārsvarā visas ģimenes funkcijas.
Ģimenē, kur ir atkarīgais, parasti šī persona – darītājs – ir iespēju devējs atkarīgajam
un ir arī līdzatkarīgs. Darītājs maksā rēķinus, gatavo, gludina, strādā vairākās darba
vietās, nodarbojas ar bērniem. Darītājs izskatās ļoti enerģisks, daudz paspēj. Bet
patiesībā viņš kompensē otra – atkarīgā – neizdarību.
Iekšēji darītājs jūtas noguris, vientuļš, iztukšots. Patiesībā viņam nav bērniem daudz,
ko dot, jo viņš pats emocionāli nesaņem pietiekami. Ir risks pašam kļūt atkarīgam.
Vientuļnieks
Viņš patiesībā bēg no tā, kas notiek ģimenē, atsvešinoties. Patiesībā šis bērns arī
pārstāv ģimenes vajadzību pēc nošķirtības un autonomijas. Viņš bieţi paliek viens
savā istabā, spēlējas pārsvarā viens, arī laukā ir viens. Viņš ir viens, bet tā nav
veselīga vienatne. Tā ir dziļa vientulība, kura pārņem visus, kas dzīvo šajā lomā.
Varonis
Varoņa lomas uzdevums ir celt ģimenes pašvērtējumu. Skolā labi mācās. Ir ļoti
kārtīgs un grib daudz sasniegt. Varbūt viņš studē jurisprudenci vai kļūst par
starptautiski zināmu personu, bet klusībā izjūt šausmas, jo viņa brālis (vai māsa) ir
psihiski slims un vecāki ir miruši no alkoholisma. Bet publiski viņš ar savu lomu
aizsargā sevi un ģimeni. Viņš liek ar sevi lepoties, strādā smagi, lai to uzturētu, bet tā
ir liela cena par šādu eksistenci – ārēju lepnumu un iekšējām bailēm.
Āksts
Parasti viens no jaunākajiem bērniem. Rada ģimenē jautrību un haosu. Dod ģimenes
locekļiem viegluma sajūtu, prieku pēc grūtībām. Cena par to ir viņa patiesās,
apslēptās jūtas – sāpes un izolācija, kuru nekad nedrīkst izpaust. Jo visam ir jāizskatās
viegli un jautri.
Grēkāzis
Grēkāzis uz āru parāda visu ģimenes disfunkciju un uzņemas vainu par notiekošo
ģimenē. Viņš var sākt agri lietot vielas, būt par “melno avi”. Viņš bieţi iesaistās
kautiņos, seksuālajās attiecībās u. C. Spēj runāt par problēmām ģimenē. Ģimene var
teikt: “Ja mums nebūtu mazākā brāļa, mūsu ģimenē viss būtu kārtībā.”
Maksa par šo uzvedību ir acīmredzama.
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Pielikums Nr. 14

Aktivitātes zaudējumu pārvarēšanai.
Norise un instrukcija: Novērtē ( 10 ballu skalā) kādas aktivitātes palīdzējušas Tev
pārvarēt savus zaudējumus, vari ja nepieciešams papildināt sarakstu.
Grupā izvērtējiet, pēc efektivitātes un piešķiriet katrai no aktivitātēm vietu rangu
tabulā.
Aktivitāte

Tavs
Grupas
vērtējums
vērtējums

Fizisks darbs ( ravēšana, trauku mazgāšana, malka skaldīšana u.c.)
Savu jūtu un domu izpratne
Sarunas ar kādu, kurš mani uzklausa
Daba, miers un klusums
Lūgšanas, meditācijas
Iepirkšanās
Atslābināšanās izmantojot psihoaktīvās vielas ( tabaka, alkohols,
narkotikas)
Lasīšana
Radošs darbs (rokdarbi, dzeja, māksla u.c.)
Kad kāds par mani parūpējas ( frizieris, manikīrs, viesmīlis
kafejnīcā u..c.)
Kāda rituāla veikšana ( simboliska ceremonija)
Mehāniskas darbības ( TV, datorspēles, spēļu automāti u.c.)
Rūpes par citiem cilvēkiem
Rūpes par mājdzīvniekiem
Profesionāļa

palīdzība(ārsts,

skolotājs,

psihologs,

sociālais
83

darbinieks, policists)
Laika pavadīšana kopā ar domubiedriem
Piedošana sev

Iespējamie jautājumi un uzdevumi paplašinātai apspriešanai:
Pastāsti par savu aktivitātēm krīţu pārvarēšanā?
Kuras no aktivitātēm tu pielieto parasti, kāpēc?
Kuras no aktivitātēm tu pielieto retāk?
Kuras no aktivitātēm un rakstura īpašībām tu vēlētos attīstīt?
Kuras no aktivitātēm vairāk lieto šajā grupā, kuras mazāk?
Pielikums Nr. 15

Kā veikt mērķa definēšanu?
Jautājumi, kas jāuzdod sev
Atbildes
1. Kas ir tavs mērķis? Kādas ir tavas prioritātes?
2. Kāds ieguvums tev būs no šā mērķa sasniegšanas?
3. Kas notiks, ja tu mērķi nesasniegsi?
4. Ar kādām grūtībām, šķēršļiem tu varētu saskarties, virzoties uz savu
mērķi?
5. Kā tu ar šīm grūtībām, šķēršļiem tiksi galā, ja tie radīsies?
6. Kādu cilvēku atbalsts vai resursi tev būtu noderīgi šā mērķa sasniegšanai?
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Pielikums Nr. 16

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075

Sociālās rehabilitācijas plāns
___.___________ 20___. gadā
------------------------------------------------------------------------------------------------------(vārds)

(uzvārds)

(personas kods)

Klients: [ ] „brīvprātīgs” [ ]„obligāts”
Dzīvesvietas adrese: __________________________________________________
Kontakttālrunis: ________________________
Sākotnējā sociālā situācija:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Primārā(s)
problēma(s):__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Problēmas risinājums:
1. Klienta skatījumā (klienta problēma, klienta vēlamais rezultāts, klienta rīcība tā sasniegšanā?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Sociālā darbinieka skatījumā:
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Saskaņotais:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sociālās rehabilitācijas mērķis:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:
N.p.
k.

Datums,
kad

Uzdevums, plānotās
darbības

Atbildīgais
par izpildi

Izpildes
termiņš

uzdevums

vai norāde

uzdots

pastāvīgi

Atzīme par
izpildi/komentārs

1.

2.

3.

4.

5.
Sadarbības līgums:

ir [ X ]

nav[ ]

Klienta paraksts____________________________________________
Sociālā darbinieka paraksts___________________________________________
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Sociālās rehabilitācijas novērtējums

Novērtējuma periods _____________________________________________
Nr.p.k.

Identificētās problēmas Situācijas izmaiņas klienta Situācijas izmaiņas sociālā
skatījumā
darba speciālista skatījumā

Komentāri:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sociālā darba speciālists:______________________________________________
(paraksts un paraksta atšifrējums)
20__.gada________._________________
______________________
(Datums)
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