“ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMI BĒRNIEM
AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
Kas var saņemt “atelpas
brīža”pakalpojumu?
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem
ir noteikta invaliditāte un kuriem
izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu
vecumam ieskaitot.

Pakalpojuma apjoms —

Pakalpojums ietver:
bērna uzraudzību;
pašaprūpes nodrošināšanu;
speciālistu konsultācijas;
ēdināšanu četras reizes dienā;
pastaigas;
saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
nakts "atelpas brīža" pakalpojums (tiek sniegts laikā no
plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00)

līdz 30 diennaktīm gadā.

Kas maksā par
pakalpojumu?
Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam
izmaksas tiek kompensētas no
Eiropas Sociālā fonda projekta
līdzekļiem.

Kur var saņemt
iesnieguma formu?
Pašvaldības sociālajā dienestā

Ko jāizdara, ja vēlaties
saņemt pakalpojumu?
Bērna likumiskajam pārstāvim vai
audžuģimenei jāuzraksta iesniegumu pašvaldības sociālajam
dienestam par nepieciešamību
nodrošināt aprūpes pakalpojumu.

Sīkāku informāciju var iegūt jūsu
pašvaldības sociālajā dienestā
vai Latgales Plānošanas reģionā
pa tālruni 654 40862.
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Ko dara pašvaldības
sociālais dienests:

Kāda informācija ir
nepieciešama iesniegumam:

Pieņem iesniegumu;
Pārbauda informāciju;
Pārliecinās par pievienotiem dokumentiem un
papildus informāciju;
Izvērtē informāciju un
pieņem lēmumu;
Paziņo par lēmumu bērna
likumiskajam pārstāvim;

Bērna vārds, uzvārds un
personas kods;

Organizē nepieciešamo
pakalpojumu.

Bērna likumiskā pārstāvja
vai audžuģimenes kontaktinformācija un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Pašvaldības sociālais dienests
pieņem lēmumu 1 mēneša laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas:
Par "atelpas brīža" pakalpojuma
piešķiršanu
Par "atelpas brīža" pakalpojuma
atteikumu:
ja bērnam nav izsniegts Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem, līdz astoņpadsmit
gadu vecumam (ieskaitot);
ja bērna likumiskā pārstāvja vai
audžuģimenes iesniegtais iesniegums nesatur visu nepieciešamo
informāciju un iesniegumam nav
pievienoti visi augstākminētie
nepieciešamie dokumenti.

Kādi dokumenti jāpievieno
iesniegumam:
Bērna likumiskā pārstāvja vai
audžuģimenes pārstāvības tiesību
apliecinoša dokumenta kopija;
Komisijas atzinuma kopija par
īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem;
Ģimenes (vispārējās prakses)
ārsta izsniegta izraksta kopija
no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes "Izraksts no
stacionārā pacienta/ambulatorā
pacienta medicīniskās kartes"
(veidlapa Nr. 027/u) par bērna
veselības stāvokli (izraksta
derīguma termiņš seši mēneši);
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