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Rīgas politiskā un administratīvā
struktūra
Rīgas dome

Sociālo jautājumu komiteja

Labklājības departaments
Veselības pārvalde

Rīgas sociālais
dienests
(10TC)

Bērnu un
jauniešu centrs
(7stuktūrvienīb
as)

Sociālā pārvalde

Rīgas
patversme (3
stuktūrvienības)

3 SAC

Līgumorganizācijas 35 NVO,
28 – valsts vai pašvaldības
org., 30 - privātpersonas

Labklājības departamenta loma cilvēku tirdzniecības
risku ierobežošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā
 Dalība Iekšlietu Ministrijas darba grupas „ Cilvēku
tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. –
2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksmēs - katru
ceturksni

 Preventīvo pasākumu plānošana un organizēšana
 Starpinstitūciju sadarbības koordinēšana un uzraudzība
 Informācijas apkopošana – analīze

Cilvēktirdzniecības riska grupas










Personas bez vai ar zemiem ienākumiem
Personas ar zemu izglītību
Jaunas sievietes bez darba, profesijas
Vientuļās mātes
Bāreņi
Bērni un jaunieši
Bezpajumtnieki
Personas, kuras meklē darbu ārzemēs
Personas ar atkarībām

Trūcīgo personu skaits Rīgas pilsētas
pašvaldībā

Bezdarba statistika Rīgā 2008-2015
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RSD reģistrēto darbspējīgo nestrādājošo klientu skaits
NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis
t.sk. ilgstoši nestrādājošo klientu skaits un īpatsvars
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Pakalpojumu saņēmēju skaits Rīgas patversmē
un līgumorganizāciju naktspatversmēs
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Patversmes/ naktspatversmes klientu
skaits gadā

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
2013

2014

2015

Atbalsta un dienas centri bērniem

342

267

311

Dienas centri bērniem

465

194

190

Atbalsta un izglītojošās grupas (klientu skaits)

140

167

247

Konsultatīvā krīzes centra konsultācijas un informatīvie zvani

7430

7817

6277

Individuālās psihologa konsultācijas (konsultāciju skaits)

1471

1463
900

2060
1054

Mobilā brigāde (dzīvesvietu apmeklējumi)

660

530

660

Ģimenes asistents (klientu skaits)

59

119

136

Atbalsta personas (klientu skaits)

16

20

12

Īstermiņa uzturēšanās mītne, ģimenes ar bērniem (no 28.03.2013.)

137

141

180

Krīzes centri

784

783

756

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums
institūcijā bērniem

592

524

458

Sociālie pakalpojumi Rīgā cilvēku
tirdzniecības riska grupām
 Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba pakalpojums –
psihosociālais darbs
 Atbalsta grupas bezdarbniekiem
 Dienas centra pakalpojumi bērniem un jauniešiem

 Dienas centra pakalpojumi pilngadīgām personām
 Starpinstitucionālā sadarbība ar Rīgas Bāriņtiesu, skolām,
Rīgas Pašvaldības policiju, Nevalstiskajām organizācijām
t.sk. atkarību profilakses jomā.
 Sadarbības līgums: “Institūciju sadarbības kārtība gadījumos,
ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem un gadījumos,
ja ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi”

Sociālie pakalpojumi Rīgā cilvēku
tirdzniecības riska grupām
 Krīzes centru pakalpojumi
 Naktspatversmes/patversmes pakalpojumi

 Dienas centra pakalpojumi bezpajumtniekiem
 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pilngadīgām personām un bērniem pakalpojumi
 Dienas aprūpes/Dienas centri personām ar garīga rakstura
traucējumiem; bērniem invalīdiem; bērniem no trūcīgām ģimenēm
un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi
 Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības
Mobilās brigādes pakalpojumi
 Rīgas patversmes struktūrvienības Mobilās brigādes pakalpojumi
 Biedrības „DIA+LOGS” Mobilā brigāde sniedz profilakses un
psiho-sociālos pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem

Cilvēku tirdzniecības tendences Rīgas
pilsētas pašvaldībā
 2011. gadā zināmi 7 gadījumi ar iespējamām cilvēku tirdzniecības pazīmēm, no
tiem 2 gadījumus konstatēja Rīgas Sociālais dienests, 2 gadījumi krīzes centros, 3
gadījumus konstatēja nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats”, kas nodrošina
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu
bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem. Visos gadījumos personas
devās uz Īriju un pastāv aizdomas, ka viņu mērķis varētu būt noslēgt fiktīvas
laulības
 Sievietes dodas uz Īriju, lai noslēgtu, iespējams, fiktīvas laulības peļņas nolūkā.
Konstatēts, ka paaugstinātā riska grupā ietilpst jaunas sievietes, kuras saņēmušas
ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādēs, ar vidējo vai nepabeigtu vidējo
izglītību un bez nodarbošanās. Minētās personas visvairāk pakļautas fiktīvo laulību
riskam

Rīcība konstatējot cilvēku tirdzniecības
risku
 Rīgas Sociālais dienests sadarbojas ar biedrību “Patvērums “”Drošā
māja””, biedrību Resursu centrs sievietēm „Marta”, nepieciešamības
gadījumā nodrošina psihologa pakalpojumus
 Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība Mobilā
brigāde sniedz sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupu
bērniem un viņu ģimenēm, veicot apsekojumus dzīvesvietā, reidus
sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju, kā arī reaģējot uz krīzes un
ārkārtas situācijām
 Rīgas patversmes struktūrvienība Mobilā brigāde ielu sociālajam
darbam ar bezpajumtniekiem
apzina un regulāri apseko
bezpajumtnieku pulcēšanās vietas, apseko konkrētas adreses pēc
operatīvās informācijas saņemšanas, noskaidro klientu vajadzības,
informē un motivē saņemt palīdzību
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 Biedrības „DIA+LOGS” Mobilā brigāde sniedz profilakses un psihosociālos
pakalpojumus
narkotisko
vielu
lietotājiem
un
to
kontaktpersonām
 Krīzes centru pakalpojumu nodrošināšana

Preventīvu pasākumu realizēšana cilvēku
tirdzniecības novēršanā Rīgas pilsētas
pašvaldībā
No 2010. gada katru gadu Labklājības departamentam tiek piešķirts
finansējums no Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda, lai
realizētu preventīva rakstura pasākumus cilvēku tirdzniecības
mazināšanā: Organizētas apmācības speciālistiem par cilvēku
tirdzniecības problemātiku, riskiem un to novēršanu
Apmācīti speciālisti:

2010. gadā – 60
2011. gadā – 60
2012. gadā – 95
2013. gadā – 81
2014.gadā – 110
2015.gadā – 81
2016.gadā plānots – 100
Tiek palielināta speciālistu (sociālo institūciju vadītāju, sociālā darba speciālistu un citu
pašvaldības speciālistu) izpratne par cilvēku tirdzniecību, tās globālo raksturu. Tiek
akcentēta speciālistu loma cilvēku tirdzniecības novēršanā, pilnveidojot prasmes atpazīt
iespējamos upurus un riskus, kas ir pirmais solis, lai cietusī persona varētu saņemt,
sociālo, psiholoģisko un juridisko palīdzību, kā arī parādot, kādas cilvēku tirdzniecības
formas ir identificētas un kā tās var atpazīt. Personām, kuras cietušas no cilvēku
tirdzniecības, tiek sniegti kvalitatīvi sociālā darba speciālistu pakalpojumi

Preventīvu pasākumu realizēšana cilvēku
tirdzniecības novēršanā Rīgas pilsētas
pašvaldībā









Bukletu „Cilvēku tirdzniecības novēršana” izdošana:
2010. gadā – 20 000 eksemplāri
2011. gadā – 20 000 eksemplāri
2012. gadā – 5 000 eksemplāri
2013. gadā – 10 000 eksemplāri
2014. gadā – 10 000 eksemplāri
2015. gadā – 14 400 eksemplāri
2016. gadā plānots – 14 400 eksemplāri

Sabiedrībai palielinās iespējas iegūt informāciju par cilvēku
tirdzniecības riskiem, samazinās risks kļūt par cilvēku tirdzniecības
upuri
Bukleti tiek izplatīti sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās,
Nodarbinātības valsts aģentūrā, skolās un citās sadarbības
institūcijās

PALDIES!

Rīgas domes Labklājības departamenta
bezmaksas informatīvais tālrunis

80005055
www.ld.riga.lv
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