700 personas ar garīga rakstura traucējumiem
uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes
institūcijām un 2 100 personas saņem sabiedrībā
balstītus pakalpojumus;
2 270 bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem saņem sociālos
pakalpojumus;
Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits
samazināts līdz 720;
3 sociālās aprūpes institūcijas/filiāles
slēgtas;
150 nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji
saņēmuši atbalstu;

30.06.2021.

ESF, ERAF un REACT-EU fondu sadalījums un
sasniedzamie rādītāji labklājības nozarē
2014.-2020. gada periodā*

ESF pasākumi personu
atbalstam un sistēmu
pilnveidei: 72 045 595;
16%

ERAF pasākumi
sociālās infrastruktūras
attīstībai: 57 311 744;
12%

3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām
personām veikts funkcionālo traucējumu
izvērtējums;
5 825 speciālisti cēluši kvalifikāciju bērnu
tiesību aizsardzības jomā;
147 atbalstīti sociālie uzņēmumi
65 bezdarbnieki iesaistīti sociālos uzņēmumos;
Izstrādāti 2 sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu finansēšanas un 1 atbalsta personas
pakalpojums un ieviešanas mehānisms

Izveidota darba tirgus apsteidzošo
pārkārtojumu sistēma;
10 iekļaujoša darba tirgus un nabadzības
risku pētījumi;
800 EURES informatīvie pasākumi;

ESF pasākumi personu atbalstam:
313 482 987 (t.sk. REACT-EU finansējums
16 100 001); 68%

Izveidota funkcionēšanas
novērtēšanas sistēmas
infrastruktūra;
250 izveidoto un/vai labiekārtoto
vietu skaits bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē;
2 473 izveidoto un/vai labiekārtoto
vietu skaits sabiedrībā balstītu
pakalpojumu sniegšanai personām ar
garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (DI infrastruktūra).

142 801 atbalstu saņēmušas
personas (t.sk. bezdarbnieki,
sociālās atstumtības un
diskriminācijas riskam pakļautās
personas) kvalifikācijas
iegūšanai, iesaistīšanai
nodarbinātībā t.sk.
pašnodarbinātībā vai darba
meklēšanā;
29 078 atbalstu saņēmušie jaunieši
iesaistīšanai nodarbinātībā, izglītībā
un/ vai kvalifikācijas, prakses vietu
saņemšanā;

900 atbalstīti mikro, mazie un vidējie uzņēmumi
darba tiesību un darba drošības jomā un 3 600
darba vietās veikts darba vides risku
novērtējums;

500 gados vecākas nodarbinātas
personas saņēmušas atbalstu;

Aprobējot invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem,
izmēģinājumprojektā atbalsts sniegts 50 personām;

1 300 bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem saņem sociālos
pakalpojumus.

1 400 sociālie darbinieki gadā (līdz 2023.g.)
cēluši savu profesionālo kvalifikāciju;
2 000 sociālie darbinieki piedalījušies
apmācībās un supervīzijā.

* Informācija par finansējumu un sasniedzamajiem rādītājiem norādīta atbilstoši 30.06.2021. EK apstiprinātajiem DP grozījumiem Nr.7

