TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

TUKUMA NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA
Reģistrācijas Nr.90009182572
Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
tālrunis 63181067, fakss 63180802, www.tukums.lv, e-pasts: soc.nod@tukums.lv
Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests”
Tukuma patversmes pakalpojuma nodrošināšanas plāns uz slēgšanas periodu
No 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.augustam

Plānotie darbi
Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Mīksto mēbeļu
utilizācija

Dezinsekcija

Materiālu iegādāšana

Remontdarbi

Remontdarbi

Telpu uzkopšana

Tapešu un grīdas
seguma noņemšana
Telpu pilnīga
atbrīvošana

Nepieciešamības
gadījumā atkārtota
dezinsekcija
Telpu sagatavošana
remontdarbiem

Telpu iekārtošana

Klienti
Šobrīd patversmē uzturas 33-35 klienti, vēl 9 klienti periodiski saņem pakalpojumu.
Aprīlī tiek veikta klientu izvērtēšana, nosakot klientam piemērotāko pakalpojumu
Sociālais darbinieks ar komandu sniedz konsultācijas, kopīgi meklējot piemērotāko dzīvesvietu
Vasaras periodā ir neliels klientu samazinājums
Klienti,
kuriem
izvērtējot
konstatēta 10 klienti
nepieciešamības pēc aprūpes 2. - 3.līmeņa
Uz 4 mēnešiem tiks ievietoti Engures novada
domes pansionātā “Rauda” un SIA "Irlavas
Sarkanā Krusta slimnīca"
Klienti,
kuriem
turpmāk
nepieciešams 10 – 15 klienti
patversmes pakalpojums un nav iespējas atrast Nodrošināts patversmes pakalpojums Slampes
piemēroto dzīvesvietu
un Džūkstes pagastu kopienas centrā “Rīti”
Klienti, kuri ir nodarbināti un kuriem nav Kopā ar sociālo darbinieku meklē dzīvokļu īres
pajumtes (uzturēšanās KC “Rīti” apgrūtina piedāvājumus. 4 personas var kopā īrēt dzīvokli,
ikdienas nokļūšana)
finansiāli tas neietekmē (2,01 euro/dienā x 31
diena=62,31euro mēnesī no katra, 4 personām
sanāk 249,24 euro. Par tādu summu personas
var atrast īrēt dzīvokli)
Klienti, kuru dzīvesvieta ir patversme, bet ir 1-2 klienti naktī
konstatēts alkohola reibums (šobrīd patvērums
tiek nodrošināts izolatorā)
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Darbinieki
Atvaļinājums 21.06.2019.-29.07.2019.
Darbs ar klientiem, kas izvietoti “pagaidu uzturēšanas vietās”
“Pagaidu” uzturēšanas vieta-Tidaholmas ielā 1, Tukumā
Pieņems klientus

Sociālais darbinieks (1)






Medmāsa (0,5)

 Atvaļinājums 03.06.2019.-12.07.2019.
 Turpinās sniegt konsultācijas un medicīniskas manipulācijas
“aprūpes istabās”:
Celtnieku ielā 3 – otrdienās 14:00-18:00
Aviācijas ielā 3-trešdienās 9:00-11:00
 Ceturtdienās 9:00-12:00, kopā ar atkarības speciālistu sniegs
konsultācijas pagastos;
 Pirmdienās 14:00-18:00 apmeklēs klientus “pagaidu
uzturēšanas vietā”

Dežuranti-kurinātāji (4)

 Maijs- Iesaistīsies patversmes telpu atbrīvošanā,
 Aizvietos citu pakalpojumu dežurantus-aprūpētājus (Sociālo
pakalpojumu centrā “Mežrozītes” un Slampes un Džūkstes
pagastu kopienas centrā “Rīti”)
 Jūnijs un jūlijs – Atvaļinājumi un aizvietošana (SPC
“Mežrozītes un KC “:Rīti”, remontdarbi
 Augusts – remontdarbi, telpu sagatavošana

Apkopēja (0,5)







Atvaļinājums 01.07.2019.-28.07.2019.
Maijs: iesaistīsies telpu atbrīvošanā
Jūnijs aizvietos DAC “Saime” apkopēju (uz atvaļinājuma laiku)
Jūlijs-Atvaļinājums
Augusts – iesaistīsies uzkopšanas darbos un telpu iekārtošanā

Sagatavoja J.Hodakovska-Migunova
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