
 

 

- Latvijas Roma(čigānu)Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā 

atbalsta  darba grupa “Mānušs” izveidošanā, kuri vēlas būt  līdzīpašnieki un 

ieguldīt kopējā organizācijas izveidošanā:  profesionāli 

 vajadzīgi Romi un Sociālās Aprūpes un Veselības nozarēs strādājošie 

 vajadzīgi Romi pēdējo klašu skolēni un/vai student, kuri  darbojas vai dziļi 

interesē Sociālās Aprūpes vai  Veselības nozares jautājumi 

 vajadzīgi Romi  kapitālieguldītāji(transports,telpas un finasiāls ieguldījums) 

 vajadzīgi Romi  brīvprātīgie(voluntieri) un entuziasti(sirdspatikai) 

 vajadzīgi Romi  profesionāļi – juristi, grāmatveži, medmāsas vai sanitāri 

uc.., kuriem nav svešs   atbalsta darba grupas “Mānušs” vajadzību īpatnības 

 vajadzīgi Romi Latvijā un ārzemēs dzīvojošie, attālums nav šķērslis 

 vajadzīgi Romi, latviešu un krievu valodā runājoši  Latvijas romi  

Plānotās Sociālās aprūpes un Psiholoģiskās atbalsta grupas atbalsts būs vajadzīgs romiem visā 

Latvijā. To klientūra ir visi Roma(čigānu) vecumi un dažādas sociālas un psiholoģisko, 

medicīniskas grūtības un statusu līmeņi. Plānotās Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā atbalsta 

darba grupas “Mānušs” mērķis apzināt(apsekot)  un izstrādāt un  piedāvāt regulārus 

pakalpojumus visas Latvijas roma indivīdiem un ģimenēm, kuri ir nonākuši  sociālās 

aprūpes, medicīniska, psiholoģiska rakstura grūtībās; savstarpēji ciešāks  

pakalpojumu klāsts nedublējas ar pašvaldības profesionāļiem; Romi rūpējas par 

romiem. 

Mūsu Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā atbalsta darba grupas “Mānušs” uzdevumi: 

1. Regulāri apsekot minētās ģimenes un indivīdus 

2. Formulēt skaidras  Latvijas roma Sociālās aprūpes un Psiholoģiskās problēmas 

3. Pašorganizēt  un izveidot profesionālus standartus: kā strādāt ar Latvijas romiem 

4. Iztsrādāt darba  īpatnībai un  specifikai  darba kvalitātesstandartus(kontrolēšanas sistēmu), kas 

apliecina  Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā atbalsta  darba grupa “Mānušs” organizācija darbojas  

sociāli, psiholoģiski, veselīgi un saglabāt roma (orģinālās) nacionālās  īpatnības kā 

autentiskās etniskās pazīmes 

    

 

 

 

 

 

 

17.februārī 2019 gadā 

Andris Tertats,   

Latvijas roms, psihologs(Mag.psych.) un  Sociālais un Veselības  aprūpētājs 

 

 Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā atbalsta  darba grupas “Mānušs” izveidošanas pieteicēji var rakstīt man 

personīgi uz e-pastu ziņu, un norādīt šādu saturu, kas ieinteresēja pieteikties aicinājumā, vecums, nodarbošanās, 

izglītība; kādu ieguldījumu vēlas piedāvāt līdzstrādnieka statusā; norādīt, kādu nodarbošanos interesi (jomu) 

vēlas attīstīt vēl neizveidotā Sociālās aprūpes un Psiholoģiskā atbalsta  darba grupa “Mānušs” darbībā. Tālākais 

darbibas posms tiks norādīts  Tavā e-pastā. Rakstīt uz e –pastu: tertats@inbox.lv 



 

 

 

 

 


