European Disability Forum
Members’ Mailing
Issue 8, July 2011
European Disability Forum | Square de Meeus 35, 1000 Brussels | www.edf-feph.org |
T +32 2 282 4603 | F +32 2282 4600 | info@edf-feph.org |

AICINĀJUMS RĪKOTIES
Izdevums “Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour” aicina iesūtīt
rakstus par to, kā palīdzēt cilvēkiem ar mācīšanās/intelektuālās attīstības
traucējumiem, kas nonākuši (vai kam pastāv risks nonākt) krimināltiesību vai tiesu
medicīnas sistēmas uzraudzībā.
Žurnāla redakcija aicina iesniegt rakstus, kas iekļautos kādā no zemāk minētajām
kategorijām:
•
•
•
•
•
•
•
•

uz faktiem balstīts pētījums
ar šo tēmu saistītas literatūras pārskats
neliela mēroga pētījumi
pārbaudē gūtu atklājumu apraksts
uz praktisko darbu balstīts ziņojums
gadījumu izpēte
autora viedokļa atspoguļojums
prakses modeļi.

Plašāku informāciju par žurnālu un par rakstu iesūtīšanas nosacījumiem varat atrast
šeit: www.emeraldinsight.com/jldob.htm

EIROPA
SEMINĀRS PAR SOCIĀLO EKSPERIMENTU AR MĒRĶI ATTĪSTĪT NOVATORISKUS
MĀJAS APRŪPES RISINĀJUMUS
Seminārs tiek organizēts Eiropas Ģimeņu alianses (European Alliance for Families)
ietvaros, un tajā plānots apspriest trīs piemērus, kā sociālā eksperimentēšana var
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izraisīt sociālo inovāciju un rezultātā kļūt par jauna veida mājas aprūpes
pakalpojumiem.
Tajā arī tiks pētīta vispārējā ideja par sociālo inovāciju veicināšanu caur sociālo
eksperimentēšanu. Atbalstot šo procesu, Eiropas Komisija jau ir izteikusi vairākus
aicinājumus iesniegt priekšlikumus. calls for proposals.
Plašāku informāciju varat iegūt, rakstot uz : empl-family-alliance@ec.europa.eu

EDF ZIŅAS
IR IESPĒJA IEPAZĪTIES AR FRA GADSKĀRTĒJĀS SAPULCES ZIŅOJUMA SATURU
Kopš Eiropas Savienība atzina ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām,
ES Pamattiesību aģentūra par šo jomu ir izrādījusi lielu interesi. Pamattiesību
platformas (Aģentūras pilsoniskās sabiedrības organizāciju konsultatīvā platforma)
4. gadskārtējās sapulces uzmanība galvenokārt tika vērsta uz ANO konvencijas par
cilvēku ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu. Diskusijā par CRPD piedalījās
EDF viceprezidente Donata Vivanti. Pamattiesību platformas 4. gadskārtējās
sapulces ziņojumu tagad varat izlasīt arī internetā, uzklikšķinot here.

EDF ATSAUCAS CSW AICINĀJUMAM ZIŅOT PAR IESPĒJAMIEM CILVĒKTIESĪBU
PĀRKĀPUMIEM PRET SIEVIETĒM
Privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, grupas un organizāciju apvienības tika
aicinātas iesniegt Sieviešu statusa komisijai (CSW) rakstiskus ziņojumus –
ieskaitot sūdzības, apelācijas un petīcijas – ar informāciju par iespējamiem
cilvēktiesību pārkāpumiem un netaisnību pret sievietēm kādā valstī. Iesniegt varēja
ziņojumus par patvaļīgiem sieviešu arestiem, vardarbību ģimenē, negodīgu
nodarbinātības praksi un diskrimināciju pret sievietēm saistībā ar pilsonības un
imigrācijas likumiem.
EDF savā iesniegtajā rakstā galvenokārt koncentrējās uz faktu, ka tiek pārkāptas
daudzu dažādās valstīs dzīvojošu sieviešu un meiteņu ar invaliditāti pamattiesības.
Viņām vēl aizvien bieži tiek liegtas tiesības dibināt ģimeni un tiesības uz viņu
ķermeņa neaizskaramību. Tā ir nepieņemama vardarbība un rupji cilvēka brīvības
un pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm un meitenēm ar invaliditāti. Netrūkst
pierādītu faktu par sterilizācijas un abortu fiziskajām sekām, bet reti tiek diskutēts
par to, kādas ir to psiholoģiskās un sociālās konsekvences. Read the document
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112 BALVAS PASNIEGŠANA
Eiropas Neatliekamās palīdzības numura asociācija (The European Emergency
Number Association (EENA)), kas izmanto vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības
numuru112, 2012. gada aprīlī organizēs kārtējo “112 balvas” pasniegšanas
ceremoniju. Šī balva tiek pasniegta, lai “izteiktu atzinību un cildinātu personas un
organizācijas par ārkārtas rīcību un/vai rezultātiem un/vai sasniegumiem dažādās
kategorijās”.
Divās no kategorijām – “Izcilais pilsonis un glābšanas balva” un “Izcilas zināšanas
par 112” – varētu iesniegt pieteikumus, kas vērš uzmanību uz 112 pieejamību
cilvēkiem ar invaliditāti. EDF cieši sadarbojas ar EENA, lai risinātu 112
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, un mēs iedrošinām jūs atsaukties
aicinājumam iesniegt savu pieteikumu, ja jums ir zināms kāds labs piemērs. Lai
iesniegtu pieteikumu, jums jāaizpilda veidlapa (fill in the form) un jānosūta EENA
kontaktpersonai: Mr. Jérôme Paris: jp@eena.org.
Šo aicinājumu par pieteikumu iesūtīšanu brīvi varat izplatīt starp saviem
domubiedriem.
Contact: Nadege Riche T +32 2 282 46 05 | F +32 2 282 46 09
nadege.riche@edf-feph.org

BIEDRU ZIŅAS
ĢIMEŅU ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJAS EIROPAS SAVIENĪBĀ (COFACE)
NOSTĀJA PAR IEKĻAUJOŠO IZGLĪTĪBU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 24. pantā ir teikts, ka
cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz izglītību un viņiem jābūt vienlīdzīgām iespējām šīs
tiesības izmantot. Lai to panāktu, Konvencijā ir noteikts, ka jātiek izveidotai izglītības
sistēmai, kurā var iekļauties visos līmeņos un izglītību iegūt visa mūža garumā.
Iekļaušana nav tas pats, kas integrēšana. Kamēr integrācija prasa no bērna, lai viņš
pielāgotos izglītības sistēmai, iekļaušanas mērķis ir pielāgot sistēmu katram bērnam.
Lai kāda būtu bērnu invaliditāte vai viņiem nepieciešamā aprūpe, iekļaujošā sistēma
sekmē viņu pašrealizāciju un attīstību un veicina iekļaušanos vietējā kopienā un arī
plašākā sabiedrībā. Tas ir priekšnosacījums, lai viņi, būdami nākotnes pilsoņi, varētu
dzīvot cilvēka cieņai atbilstošu un pilnvērtīgu dzīvi.
Iekļaujošā izglītība būtiski ietekmē arī visas ģimenes dzīves kvalitāti. Tā vecākiem dod
iespēju ieraudzīt savu bērnu ar citām acīm un citādāk plānot viņa dzīvi: tā viņiem dod
tiesības audzināt un izglītot savu bērnu “tāpat kā citus bērnus”, tajā pašā vietā un tādā
pašā veidā, kā to dara citas ģimenes, un tas atvieglos viņu sadarbību ar citiem
vecākiem sociālās kopienas tīklā. Iekļaujošā izglītība arī dod vecākiem lielāku iespēju
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vairāk iesaistīties savu bērnu izglītošanā, sadarbojoties ar izglītības nozares
speciālistiem. Kliedējot invaliditātes radīto atstumtības efektu, iekļaujošā izglītība palīdz
bērna māsām un brāļiem ieraudzīt savu brāli/māsu citā gaismā un tādējādi sekmē viņa
pieņemšanu no visu ģimenes locekļu puses.
Visbeidzot, iekļaujošā izglītība spēlē nozīmīgu lomu paradigmu maiņā, veidojot sociāli
iekļaujošu kultūru, kas veicina autonomiju un pašnoteikšanos, un nediskriminējošu
attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti.
For more information please contact Michela Costa

PARTNERU ZIŅAS
KĻŪSTI PAR BRITU SARKANĀ KRUSTA PARTNERI
Britu Sarkanā Krusta organizācija meklē partnerus kopīgam projektam, ko paredzēts
iesniegt sociālā eksperimenta programmai PROGRESS. “Neatkarības iespējas” ir
pakalpojums, ko Britu Sarkanais Krusts piedāvā Skotijā, strādājot ar cilvēkiem ar
sarežģītām vajadzībām, kuri vēlas iegūt savā dzīvē lielāku neatkarību. Britu Sarkanais
Krusts plāno programmu ar mērķi izstrādāt uzlabotu brīvprātīgā darba sistēmu, kas
sadarbosies ar profesionālajiem pakalpojumiem, ko finansē veselības un sociālās
aprūpes sniedzēji. Pieredze liecina, ka brīvprātīgo darbs sekmē lietotāja pieredzi un
paātrina viņu spēju kļūt neatkarīgākiem, tomēr tas jādara uzmanīgi, lai neciestu
brīvprātīgo darba savstarpējā saistība ar pakalpojuma lietotāju, profesionālo
pakalpojumu un pakalpojuma finansētāju.
Tāpat viņi meklē partnerus, kas būtu ieinteresēti kopā ar viņiem īstenot šo metodi.
More information

STUDENTA PĒTĪJUMS PAR GAISA SATIKSMES PIEEJAMĪBU
Students no Lidas universitātes Institute for Transport Studies maģistra studiju
programmas “Transporta plānošana” ir nodomājis rakstīt disertāciju par vienu no EDF
galvenās akcijas tēmām “Lidmašīnu pasažieru ar invaliditāti tiesības”. Lai to izdarītu,
viņam nepieciešams apkopot cilvēku ar invaliditāti vai pārvietošanās grūtībām pieredzi,
ko viņi guvuši, ceļojot pa Eiropu. Kā eksperimentāla pētījumu veikšanas metode tiek
izmantots tradicionālais blogs, kurā kādreiz ceļojušie pasažieri ar invaliditāti un
pārvietošanās traucējumiem vai viņu pavadoņi ir aicināti ievietot savus komentārus un
padalīties pieredzē.
Bloga adrese ir: http://accesstoairtravel.blogpsot.com.
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Bet, ja kāds ne visai vēlas rakstīt blogā (pat anonīmi), ir e-anketa ar tiem pašiem
jautājumiem, ko varat download here.

APVIENOTĀS NĀCIJAS
PASAULES ZIŅOJUMS PAR INVALIDITĀTI
Pirmais Pasaules ziņojums par invaliditāti, ko kopīgi izstrādājušas Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) un Pasaules Banka, vēsta, ka šodien pasaulē vairāk kā miljards
cilvēku sirgst ar kādu invaliditāti. Cilvēkiem ar invaliditāti parasti ir sliktāka veselība,
zemāka izglītība, ierobežotākas ekonomiskās izdevības un augstāks nabadzības risks
nekā cilvēkiem bez invaliditātes.
download form here.

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šī materiāla tulkojums ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild
biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.
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