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VISC ciemojas pie bērniem sociālajā aprūpes centrā Baldonē
Saglabājot iestādes ikgadējo tradīciju, arī šogad Valsts izglītības satura centra (VISC)
kolektīvs sarūpēja kādu vēlamu un ļoti gaidītu Ziemassvētku dāvanu vienam no
Latvijas bērnunamiem. Šoreiz VISC darbinieki nolēma ar dāvanām iepriecināt Valsts
sociālā aprūpes centra “Baldone” bērnus, klātienē viesojoties 21. decembrī.
VSAC “Baldone” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus
bērniem un jauniešiem invalīdiem ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem.
Sarunā ar iestādes vadību noskaidrots, ka sociālo aprūpes centru par savām mājām dēvē 84
bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem.
Lai arī sniegotā ziema Latviju vēl nav sasniegusi, bērni to ļoti gaida, lai varētu baudīt ziemas
priekus tuvējā Riekstu kalnā. Uz kuplo saimi iestādē bija mazāk nekā desmit ragaviņas, tālab,
apzinot iestādes vajadzības, bērniem sarūpētas kārotās ragavas, dāvināti arī krāsu zīmuļi,
galda spēles un, par piemiņu no šovasar notikušajiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, dāvātas košas auduma mugursomas un cepures-naģenes.
Papildus tam Valsts izglītības satura centrs sirsnīgi pateicas ziedotājiem par sniegto atbalstu:
„Egmont Latvija” – par dāvinātajām krāsojamajām grāmatām bērniem, „Rīgas
Piensaimnieks” – par sieriņiem „Kārums” un desertiem, SIA "Liger Farmaceitiskais
mārketings" – par dāvātajiem multivitamīniem un zivju eļļas vitamīniem, SIA “Capitalis
Inženiersistēmas” par sniegto līdzfinansējumu ragavu iegādei.
Ziedojums ir brīvprātīga VISC darbinieku iniciatīva, piesaistīto uzņēmēju ziedojums ir
bezatlīdzības, un bērnunama izvēle ir nejauša.
Ņemot vērā bērnu skaitu iestādē, vajadzību vēl ir daudz, ko no valsts līdzekļiem nevar visu
sarūpēt nepieciešamajā skaitā. Ārpus mācībām palīgskolās bērniem brīvajā laikā ļoti patīk
zīmēt, tālab noderīgs ir viss, kas saistās ar vizuālo mākslu. Nepieciešamas būtu zīmēšanas
platformas, krāsas un otas. Noderīgas arī būtu floristikai paredzētās lietas, kas attīsta radošo
domāšanu un roku kustību, tāpat arī šuvējām noderētu viss, kas saistīts ar šūšanu un
rokdarbiem – diegi, dzija, audumi.
Vingrošanas zālē vajadzētu vairāk fizioterapijas vingrojumu veikšanai paredzētos piederumus.
Savukārt mazākajiem bērniņiem noderētu dažādas attīstošās spēles un lego kluči.
Jauniešu nodaļā iemītnieki ikdienā mācās dzīvei nepieciešamās prasmes – gatavot un
iepirkties. Tāpēc mansarda stāvā ierīkota mācību virtuve, datorklase un mācību veikals.
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Ierīkotais mācību veikals īpaši nepieciešams, lai jaunieši, iepērkoties vietējā veiklā, neapjuktu
un spētu pielāgoties ārējās vides apstākļiem.
Bērni priecājas par katru ciemiņu savās mājās, jo ikdienā viņi savu pieķeršanos izrāda viens
otram, medpersonālam un sociālā centra lutinātam kaķim un diviem bruņurupučiem.
Vairāk foto šeit:
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20151221/gallery.shtml
VISC iepriekšējo gadu veikums:
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20141219/gallery.shtml
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20131220/gallery.shtml
Papildus informācijai:
Diāna Āboltiņa
Valsts izglītības satura centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67212415
E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

