SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
 2017.gadā saistībā ar Kalupes pagasta iedzīvotājiem ir pieņemti 315 lēmumi,
kuru projektus sagatavoja sociālais darbinieks ( sociālā palīdzība, sociālā
rehabilitācija, sociālā aprūpe)
 2017.gadā sociālo palīdzību saņēmušas 47 ģimenes 112 personas .
 Kalupes pagasta pārvaldē, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā
obligātie izmaksāti 2017.gadā:
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 17 324 euro 72
personām 31 ģimenei

 Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2017.gadā 1752 euro 69 personām 17
ģimenēm

Pārējie sociālās palīdzības pabalsti, kuri noteikti pašvaldības saistošajos
noteikumos (bērnu ēdināšanai, bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, pabalsti
ārkārtas situācijā, audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem
bērniem, bēru pabalsti, pabalsti 80 un 90.gadu jubilejās) izmaksāti 2017.gadā:
8612 euro - 33 ģimenēm 84 personām

 Konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 51 ģimenei personu skaits tajās – 123
Konstatēta atbilstība maznodrošinātas ģimenes statusam 3 ģimenēm, personu
skaits tajās - 9
 Klientiem klātienē vai telefoniski sniegtas konsultācijas par sociālo palīdzību,
sociālo rehabilitāciju un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī citos jautājumos .
 2017.gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu :
tika izsniegtas 640 pārtikas pakas.
109 higiēnas un saimniecības preču komplekti
18 skolas piederumu komplekti
 Organizētas 4 donoru dienas
 4 bērni no trūcīgām ģimenēm, bērni ar invaliditāti un nopietnām veselības
problēmām piedalījās Daugavpils novada Sociālā dienesta organizētajā vasaras
nometnēs .
 Ziemassvētkos apsveikti vientuļie pensionāri, politiski represētas personas,
apmeklēti Ziemassvētku pasākumi novadā bērniem invalīdiem un bērniem
bāreņiem.

Pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām iesaistījās Daugavpils novada
organizētajos pasākumos.

Kalupes pagasta cilvēki ar īpašām vajadzībām iesaistījās Ilūkstes Daugavpils
novadu invalīdu biedrības „Ildra” dibināšanā

Sociālais darbinieks piedalījās diskusijā Saeimā ”Informācijas pieejamība
cilvēkiem ar invaliditāti un iespēja piedalīties dažādu līmeņu diskusijās lēmumu
pieņemšanas procesā”, kā arī piedalījās 4.Eiropas parlamentā cilvēkiem ar
invaliditāti, kurš norisinājās Briselē.

Sadarbībā ar Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrību „Ildra” un LSK
Daugavpils Ilūkstes novadu komitejas jauniešiem Kalupes kopienu atbalsta centrs
”Vitrāža” realizēja projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Jūs līdzās mums
mēs līdzās Jums”

Iedzīvotāju saņemtie sociālie pakalpojumi
 Sociālās aprūpes pakalpojumus mājās par saviem līdzekļiem saņēma 8 klienti
un par pašvaldības līdzekļiem 2 klienti.
 Aktīvas ir 2 audžuģimenes
 Ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus no saņēma 2 personas SAC Višķi .

