Dienas centrs katru darba dienu
no plkst. 8.00-17.00 saviem klientiem
piedāvā šādas nodarības

Vizuālā māksla;
Sporta nodarbības;
Sociālās zinības;
Sarunas par ticību;
Darbs ar datoru;
Mūzika, mūzikas terapija;
Rokdarbi;
Pašaizstāvības grupa - to veido paši
klienti patstāvīgi analizējot un
izvērtējot savu dzīves kvalitāti;
Mājturība;
Kokapstrāde;
Teātris;
Agrāk apgūto spēju uzturēšana
(lasīšana, rēķināšana, rakstīšana,
prāta spēles, valodas);
Interešu klubiņš;
Atbalsta grupa cilvēkiem ar
psihiskām saslimšanām.

Ogres novada Sociālais dienests
Upes pr. 16, Ogre, LV-5001
Vadītāja Sarmīte Ozoliņa, tālr. 28807916;
65022922
Vadītājas vietniece sociālo pakalpojumu
kvalitātes jautājumos Ilona Reinholde,
tālr. 65023360
e-pasts: ogressd@ogresnovads.lv
Dienas centrs "Saime"
Upes pr. 16, Ogre, LV-5001
Vadītājs Jurijs Lanavojs, tālr. 28807874,
65055197
e-pasts: dcsaime@ogresnovads.lv
Darba laiks: P.-P. 8.00-17.00

Dienas centrs
"Saime"

Speciālisti, kuri nodrošina rehabilitāciju:
Vadītājs;
Sociālais darbinieks;
Sociālais rehabilitētājs;
Sociālais aprūpētājs;
Psihologs;
Aprūpētājs.
Speciālisti, kuri nodrošina radošās
darbnīcas:
Kokapstrādes speciālists;
Mūzikas pasniedzējs;
Rokdarbu pasniedzējs.

http://www.ogresnovads.lv

Dienas aprūpes centrs "Saime"
cilvēkiem ar intelektuālās attīstības
traucējumiem un psihiskām
saslimšanām

Uzsāka savu darbību 2002.gada 15.jūlijā. Šo
centru apmeklē cilvēki ar intelektuālās
attīstības traucējumiem un psihiskām
saslimšanām, kas sasnieguši 16 gadu
vecumu un kuriem ir I vai II invaliditātes
grupa. Šobrīd dienas centru apmeklē ap 40
klientu.
Dienas centra mērķis - nodrošināt sociālās
aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību,
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas personām ar intelektuālās attīstības
traucējumiem un psihiskām saslimšanām,
lai radītu pēc iespējas lielāku personas
pašnoteikšanos un pēc iespējas pilnīgāku
integrāciju sabiedrības dzīvē.
Centra darbībai ir jāveicina savu klientu
dzīvošanu ārpus stacionāra tipa iestādēm,
atbalstot tās ġimenes, kuras vēlas pašas
uzturēt un aprūpēt šādas personas.

Uzdevumi
Apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās
pašaprūpes
iemaņas
(ēdienu
gatavošanu,personīgo higiēnu, uzvedības
kultūru, telpu uzkopšanu, darbs pagalmā
un dārzā), kurām liela nozīme sociālās
funkcionēšanas uzlabošanā.
Nodrošināt klientu tālāko atbilstību,
balstoties uz individuālās rehabilitācijas
plāniem un nodarbībām, kas veicinātu
amata prasmju apguvi (izšūšana, adīšana,
kokapstrāde, metālapstrāde u.c.). Tas dod
iespēju audzēkņiem apliecināt savu
varēšanu, atrast savu vietu dzīvē, pieteikt
sevi darba tirgū.
Nodrošinat
iespēju
piedalīties
sabiedriskajā dzīvē, apmeklējot dažādus
pasākumus (izstādes, ekskursijas, svētkus),
ejot
ciemos,
uzņemot
ciemiņus,
iepērkoties,
piedaloties
televīzijas
pārraidēs,
sniedzot
informāciju
un
intervijas laikrakstiem un citiem masu
medijiem u.t.t.

Klientiem sniegt saprotamu informāciju
par sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
veicinot izpratni par sabiedrības dzīvi.
Klientiem ir iespēja vērot un mācīties
uzvedību
no
pārējiem
cilvēkiem
sabiedrībā, savukārt sabiedrība saņem
plašāku informāciju par personu ar
garīga rakstura traucējumiem dzīvi un
problēmām, kas ir nozīmīgs faktors, lai
mainītu cilvēku attieksmi pret viņiem.
Nodrošināt un veicināt izpratni par
ikdienā nepieciešamo pakalpojumu
sistēmas izmantošanas iespējām.
Nodrošināt
intelektuālo
spēju
saglabāšanu un attīstību, organizējot
atbilstošas nodarbības.
Nodrošināt radošās nodarbības, kas ar
mākslas, mūzikas, kustību un runas
terapijas palīdzību veicina personas
garīgo attīstību un spēju pilnveidošanu.
Sniegt konsultācijas klientu ġimenēm
par pedagoġiskajiem, sociālajiem un
tiesiskajiem
jautājumiem,
nepieciešamības gadījumā nodrošināt
sociālā darbinieka. psihologa un citu
nepieciešamo pieaicināto speciālistu
pakalpojumus,
kā
rezultātā
ceļas
ġimenes
locekļu
aktivitāte
un
darbaspējas.

