Prioritārie interešu aizstāvības virzieni

Darbības virzieni
Cilvēku ar invaliditāti interešu
aizstāvība

Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
un viņu ģimenēm

LKNDz strādā, lai izveidotu un nostiprinātu pastāvīgu konsultāciju un dialoga
mehānismu ar valsts un pašvaldību lēmējinstitūcijām, kas nodrošinātu organizācijas
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesu
plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un
novērtēšanā:

Lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu
neatkarīgu dzīvi, nepieciešams augsts cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimeņu locekļu
izpratnes līmenis par neatkarīgas dzīves
nodrošināšanas pamatprincipiem, kā arī
nemainīgi augsts viņu iesaistes līmenis
interešu aizstāvības procesos.

• seko līdzi plānošanas procesiem sociālās
iekļaušanas un sociālo pakalpojumu
jomā, nepieciešamības gadījumā sniedzot
atzinumus par dokumentu projektiem;

Tāpēc LKNDz:

• sadarbojas ar lēmējinstitūcijām, iesaistoties darba grupās un iniciējot problēmjautājumu risināšanu;
• sadarbojas ar Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekciju, sekojot bērnu un
jauniešu tiesību realizācijai sociālās
aprūpes iestādēs.

• sniedz konsultācijas par neatkarīgas
dzīves nodrošināšanas principiem;
• vada interaktīvus seminārus un apmācību
ciklus par neatkarīgas dzīves tēmu,
pašvaldībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem un vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti;
• aizstāv cilvēku ar invaliditāti un ģimeņu,
kuras audzina bērnus ar smagiem
attīstības traucējumiem, intereses konkrētās situācijās;
• aktīvi iesaista cilvēkus ar invaliditāti un
viņu tuviniekus biedrības darbā.

Sabiedrības izpratnes veicināšana par
vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar
invaliditāti

Cilvēku ar invaliditāti vajadzībām
atbilstošu kvalitatīvu un inovatīvu
pakalpojumu attīstīšana

Līdzdalība

Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar invaliditāti
var kļūt par realitāti tikai tādā sabiedrībā,
kura izprot un atbalsta vienlīdzīgas iespējas
cilvēkiem ar invaliditāti.

Neatkarīgas dzīves nodrošināšanas galvenais instruments ir kvalitatīvi, vietējā pašvaldībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Veicināt efektīvu un daudzveidīgu vietējā
pašvaldībā balstītu pakalpojumu attīstību,
īpašu uzmanību veltot izvēles iespējamībai.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni, LKNDz:
• popularizē cilvēku, kuriem ir invaliditāte,
dzīvesstāstus;
• veic pētījumus par cilvēku ar invaliditāti
situāciju Latvijā, kā arī publisko uz pētījumu bāzes izdarītos secinājumus;
• organizē dažādas akcijas sabiedrības
izpratnes veicināšanai;
• sniedz priekšlasījumus par neatkarīgas
dzīves un vienlīdzīgu iespēju tēmām
dažādos pasākumos.

Lai veicinātu kvalitatīvu un inovatīvu
sociālo pakalpojumu attīstību, LKNDz:
• izstrādā metodiku dzīves kvalitātes nodrošinājuma aspektu izvērtēšanai sociālajos
pakalpojumos un veic pakalpojumu izvērtēšanu;
• nodrošina iespēju saņemt Eiropas Aprūpes
sertifikātu personām, kas veiksmīgi nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu;
• īsteno 36 un 72 stundu apmācību programmas pakalpojumu sniedzējiem;
• attīsta jaunus pakalpojumus cilvēkiem ar
invaliditāti (piemēram, ģimenes asistenta
pakalpojums, brīvā laika pakalpojums).

Popularizēt alternatīvos pakalpojumus un to
ekonomisko efektivitāti.
Veicināt deinstitucionalizāciju.
Uzlabot publisko, kultūras, brīvā laika
pakalpojumu pieejamību, veicinot cilvēku ar
invaliditāti līdzdalību šo pakalpojumu
aktivitātēs.
Attīstīt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem spēju līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos.
Veicināt ģimeņu, kuras sniedz atbalstu
tuviniekam ar funkcionāliem traucējumiem,
līdzdalību.
Sekmēt līdzdalības principu ievērošanu
ilgstošas sociālās aprūpes centros.
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Veicināt alternatīvo nodarbinātības formu
attīstību.

Izglītība un mūžizglītība

Pašvaldībā balstītu pakalpojumu
attīstība

Veicināt pakāpenisku pāreju uz iekļaujošu
izglītību, integrējot bērnus un jauniešus ar
funkcionāliem traucējumiem pirmsskolas
un vispārējās izglītības sistēmā un sniedzot
katram no tiem nepieciešamo individuālo
atbalstu.

Paaugstināt pašvaldību vadošo struktūru
izpratni par pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem.

Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Pilnveidot prasmes un zināšanu līmeni
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
atbilstoši viņu spējām, vajadzībām un
interesēm visa mūža garumā.

Paplašināt informācijas bāzi par situāciju
darba tirgū, kāda tā ir cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Veicināt speciālistu apmācību par invaliditātes sociālo modeli un vienlīdzīgām
iespējām.

Motivēt darba devējus nodarbināt cilvēkus
ar funkcionāliem traucējumiem.

Veicināt veselības, izglītības, nodarbinātības, sociālā darba studentu izpratni par
invaliditāti.
Panākt, lai ikvienam bērnam, kas atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, tiktu
nodrošināta valsts noteiktā obligātā
pamatizglītība.
Veicināt mūžizglītības pieejamību cilvēkiem, kuri saņem ilgstošus sociālās aprūpes
institūciju pakalpojumus.

Paaugstināt reģionu nevalstiskā sektora
izpratni par pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem.
Veicināt tādu pakalpojumu attīstību, kas
motivētu cilvēkus ar funkciju traucējumiem un viņu ģimenes locekļus līdzdarboties sabiedrības dzīvē.
Sekmēt esošo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanos.
Izstrādāt un ieviest jaunus pakalpojumus.
Veicināt plaša spektra pašvaldībā balstītu
pakalpojumu attīstību, kas būtu vērsti uz
maksimālu neatkarības līmeņa sasniegšanu
cilvēkiem ar smagiem un kompleksiem
funkcionālās attīstības traucējumiem.

