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Izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks
Latvijā – 2018”
Labklājības ministrija (LM) līdz 28. februārim izsludina
konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2018”.
Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem
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sociālo darbinieku Latvijā 2018. gadā.
Ir izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt
vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju
pēc vienādiem kritērijiem. Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par iedzīvotāju izvirzīto
kandidātu, savukārt otra paredzēta darba devējiem, lai to aizpildītu par saviem kandidātiem,
tai skaitā par nevalstiskas organizācijas izvirzīto kandidātu.
Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2018”, jābūt Latvijā
strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze
sociālā darba jomā.
Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo
un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē pielietotās inovatīvās sociālā darba
metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba
speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu
atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2019. gada 8. martam.

