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Cilvēki  ar invaliditāti ir viena no lielākajām mērķgrupām, ar kurām 
sociālie darbinieki ikdienā strādā, un darba procesā radušās 
grūtības tiek risinātas supervīzijā. 

Pieredzes izpēte par to, kā sociālie darbinieki piedzīvo supervīziju, 
risinot jautājumus par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, palīdz 
saskatīt supervīzijas pilnveides iespējas sociālajā darbā.

Pētījuma aktualitāte



Latvijā šobrīd trūkst pētījumu par supervīzijas pieredzi.

Latvijā nav pētīta, kāda ir sociālo darbinieku supervīzijas pieredze 
problēmu risināšanā, kas saistīta ar darbu ar personām ar īpašām 
vajadzībām.

Pētījuma  problēma



Pētījuma mērķis:

noskaidrot, kāda ir sociālo darbinieku supervīzijas pieredze jautājumos 
par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti. 

Pētījuma jautājumi:

1. kāda ir sociālo darbinieku supervīzijas pieredze darbā ar cilvēkiem ar 
invaliditāti?

2. kādas ir sociālo darbinieku supervīzijas pieredzi raksturojošās tēmas 
par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti?
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Metode

Dalībnieki:

sociālie darbinieki

Datu ievākšanas metode:

fokusgrupa

Izlases lielums:

14 dalībnieki
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Datu analīzes metode:

Tematiskā analīze



Pētījuma izlase

• Iekļaušanas kritēriji:

• Strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti;

• Ir supervīzijas pieredze;

• Supervīzijā risināts jautājums par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti. 



Rezultāti







• Sociālie darbinieki supervīzijā vēlas justies drošībā  un mācīties ko 
jaunu, lai pilnveidotos (McPherson, Frederico & McNamara, 2016), pētījuma 
rezultāti akcentē  nepieciešamību mācīties no kolēģu pieredzes 
līdzīgās  situācijās un supervizora prasmi veidot vidi, kurā iespējams 
atklāti tajā dalīties. 

• Kā biežākais nepatīkamas supervīzijas pieredzes iemesls tiek minēta 
supervizora neiedziļināšanās supervizējamo vajadzībās (Wynne, 2020). , 
bet pētījuma rezultāti rāda, ka to var izraisīt vēl daudzi citi faktori. 

• Rezultāti apliecina, ka sociālajiem darbiniekiem mēdz būt grūtības 
saņemt supervīziju krīzes situācijās vai nomainīt supervizoru, tas  
sakrīt ar iepriekš veiktu pētījumu par sociālo darbinieku supervīzijas
pieredzi (Davys, et al, 2017).

Interpretācija



• Pētījuma rezultāti apliecina, ka sociālajiem darbiniekiem, kuri supervīzijā
risinājuši jautājumus par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, bijusi gan 
patīkama, gan nepatīkama pieredze.

• Vide, kurā sociālie darbinieki var brīvi dalīties pieredzē un sniegt viens 
otram atbalstu, ir visbiežāk minētais temats pētījuma ietvaros.

• Nepieciešams veicināt  sociālo darbinieku informētību par supervīzijas
veidiem un to izmantošanas iespējām. 

Secinājumi



• Pētījumā piedalījās sociālie darbinieki ar atšķirīgu apmeklēto 
supervīziju skaitu.

• Pētījuma  dalībniekiem bija atšķirīgs ieņemamā amata raksturojums.
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