Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta (ID Nr.
9.1.2.0/16/I/001) “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”
2018. gada 3. ceturkšņa aktualitātes
Aktualitātes Klientu karjeras plānošanas un nodarbinātības atbalsta blokā
2018. gada 3. ceturksnī projekta darbības Nr. 1. “Integrēti profesionālās piemērotības
noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem” ietvaros sešās
ieslodzījuma vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā,
Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā) 77 klienti saņēmuši
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās
profesionālās izglītības programmās.
Šīs pašas darbības ietvaros 22 notiesās personas Rīgas Centrālcietumā, Jēkabpils
cietumā un Daugavgrīvas cietumā iesaistītas latviešu valodas apguvē un kārtojušas
Valsts izglītības un satura centra Valsts valodas eksāmenu.
Grupu karjeras konsultācijās pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu 2018. gada
3. ceturksnī iesaistīts 83 notiesātie (projekta darbība Nr. 2. “Pasākumi ieslodzīto un
bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai”).
Projekta apakšdarbības Nr. 3.1. “Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto
nodarbināšanai” ietvaros viens Valsts probācijas dienesta (VPD) klients iesaitīts
Minesotas programmā.
Apakšdarbības Nr.3.2. “Speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita/psihoterapijas
speciālista konsultācijas personām, kuras jebkad ir bijušas sodītas ar brīvības
atņemšanu, lai novērstu problēmas, kas traucē klienta nodarbinātībai” ietvaros notikušas
trīs konsultācijas VPD klientiem.
Apakšdarbības Nr. 3. 3. “Darba prasmju attīstības programmu ieviešana visās
ieslodzījuma vietās” sešos cietumos (Brasas cietumā, Jēkabpils cietumā, Jelgavas
cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Valmieras cietumā un Olaines cietumā) organizēti 22
pasākumi.
Projekta darbības Nr. 4. “Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem”
ietvaros, sadarbībā ar VPD trešajā ceturksnī notikušas 12 Starpinstitucionālās
sadarbības grupu sanāksmes.
Aktualitātes Klientu ģimenes saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības
blokā
Projekta apakšdarbības Nr. 5.1. ietvaros pabeigts pētījums par brīvprātīgo darba
iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē. Petījuma autors:
SIA “AC Konsultācijas”.

Apakšdarbībās Nr. 5.3. un 5.4. “Līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide, tai skaitā
līdzgaitnieku apmācības un līdzgaitnieku darba koordinēšana” ietvaros 2. ceturksnī,
sadarbībā ar VPD notikušas 5 līdzgaitnieku un 10 brīvprātīgo apmācības.
Projekta apakšdarbības Nr. 6.1. “Speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju
nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē”
notikusi viena psihiskās veselības speciālista atbalsta konsultācija notiesāto personu
ģimenes locekļiem.
Aktualitātes Klientu bērnu un ģimeņu atbalsta blokā
Projekta darbības Nr. 7. “Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai”
ietvaros šī gada 3. ceturksnī organizēti 11 Ģimenes dienu pasākumi.

