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Ievads.  2013. gadā Latvijā bija 568 audžuģimenes, kurās dzīvoja 1189 bērni. Vairākās valstīs, 
kur pastāv audžuģimenes, ir izstrādāta sistēma, kā sekot līdzi bērnu attīstībai pēc ievietošanas audžu-
ģimenēs. Latvijā šāda sistēma nav izveidota, bet tā būtu svarīga, jo, pamatojoties uz LM Sociālo pakal-
pojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, valsts apņemas samazināt bērnu skaitu, kuri 
dzīvo sociālās aprūpes institūcijās, īpaši vēršot uzmanību uz to, lai bērni agrīnā vecumā, tas ir, līdz trīs 
gadu vecumam, nenonāk vai ilgstoši neatrodas sociālās aprūpes institūcijās. 

darba mērķis.  Izpētīt, kā norit no sociālās aprūpes centra audžuģimenēs ievietoto mazbērnu 
psihomotorā attīstība.

materiāls un metodes.  Pētījuma dizains  – gadījuma analīzes pētījums; gadījums  – bērna 
psiho motorā attīstība audžuģimenē. Pētījumā piedalījās 11 audžubērni (trīs zēni un astoņas meitenes) 
no deviņām audžuģimenēm. Dalībnieku atlases kritēriji: bērni bija pavadījuši sociālās aprūpes insti-
tūcijā ne mazāk kā trīs mēnešus; audžuģimenē bērni bija pavadījuši vismaz trīs mēnešus, bērnam 
institūcijā bija veikts vismaz viens korekti un pilnīgi izpildīts novērtējums. Atbilstoši SFK kompo-
nentēm norādīti datu informācijas avoti: ķermeņa funkcijas un struktūras – bērna attīstības vēstures 
informācija; zīdaiņu/mazbērnu sensorā profila novērtējums; aktivitātes un dalība – Minhenes funk-
cionālās attīstības diagnostikas 2.–3.  dzīves gadam vērtējumi (institūcijā un audžuģimenē), anketa 
audžuvecākiem; kontekstuālie vides faktori – audžuvecāku anketa, dati no personas lietas, piezīmju 
lapas. Sadarbībā ar LM VBTAI audžubērni tika apsekoti dzīves vietā.

rezultāti.  Vecums, kurā bērni nokļuva sociālās aprūpes centrā, bija 9,36 mēneši, laiks, 
kuru bērni pavadīja sociālās aprūpes centrā, – 11,18 mēneši, dalībnieki dzīvoja audžuģimenēs vidēji 
7,18 mēnešus. Gandrīz visiem bērniem institūcijā tika konstatēti veselības traucējumi. Audžubērniem 
biežāk novēroja atšķirīgu no tipiskas reaģēšanu uz dzirdes kairinātājiem. Jāatzīmē vairāku vides 
faktoru ietekme uz audžubērnu attīstību – institucionalizācija, piesaistes trūkums un citi.

Secinājumi.  Vairākumā gadījumu pēc ievietošanas audžuģimenē novēroja pozitīvu bērnu 
psihomotorās attīstības dinamiku; aprūpei audžuģimenēs tiek nodoti bērni ar jau institūcijā diagnos-
ticētiem attīstības traucējumiem dažādās struktūrās SFK – biežāk ķermeņa struktūru un funkciju 
līmenī pēc SFK. Jāatzīmē, ka attīstības kavēšanās turpinājās tajās pašas funkcijās kā institūcijā  – 
visbiežāk novēroja runas funkcijas attīstības kavēšanos.


