DARBĪBAS PLĀNA KONCEPCIJA IEDZĪVOTĀJU AR INVALIDITĀI
SITUĀCIJAS UZLABOŠANAI JĒKABPILS NOVADĀ
Uzdevums

Attīstīt un uzturēt atbalsta sistēmu
starp Jēkabpils novada biedrībām.

Attīstīt informatīvo atbalstu, ko
cilvēkiem ar invaliditāti var sniegt
nevalstiskais sektors.

Attīstīt mobilitātes piedāvājumus
iedzīvotājiem ar invaliditāti –
tūrisma maršrutus, izbraukuma
apmācības, pieredzes apmaiņas
braucienu plānus.

Rīcības – Nevalstiskā sektora
kompetence
1. Uzturēt regulāru sadarbību
starp visām iesaistītajām
biedrībām.
2. Nodrošināt informācijas
apmaiņu, izveidot e- pasta
vēstkopu, ziņu lapu, kas
iznāktu vidēji 3 reizes
gadā.
3. Organizēt regulāras
tikšanās visām
iesaistītajām novada
biedrībām, ne retāk kā 2
reizes gadā.

1. Katrā biedrībā izplatīt projekta
ietvaros izdoto informatīvo
bukletu „ Fakti, risinājumi,
iespējas.”
2. Ņemot par pamatu projekta
ietvaros sagatavoto informatīvo
materiālu, sekot likumdošanas un
sociālā atbalsta normatīvu
izmaiņām, apkopot šīs izmaiņas
un informēt par tām iedzīvotājus
ar invaliditāti.
3. Uzturēt regulārus sakarus ar
novada Sociālo dienestu,
nodrošināt, ka biedrības ir
informētas par visām tā
aktualitātēm.
4. Uzturēt regulārus kontaktus ar
pagasta teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem ar invaliditāti, sniegt
aktuālo informāciju.
1. Izstrādāt ne mazāk kā trīs
tūrisma maršrutus pa
Jēkabpils novada
teritoriju, kas būtu
piemēroti cilvēkiem ar
invaliditāti.

Rīcības – Pašvaldības
kompetence
1.Koordinēt NVO sektora
darbu, sniedzot
konsultatīvo atbalstu un
ieteikumus darbības
uzlabošanā.
2.Nodrošināt
plānotā
līdzfinansējumā sniegšanu
biedrību projektiem, kā arī
organizēt vietējo iniciatīvu
konkursu, kura norisēs
ņemt vērā iedzīvotāju ar
invaliditāti vajadzības.
3.
Sniegt
biedrībām
materiāli tehnisko atbalstu
– telpu nodrošinājums,
transporta
atbalsts,
infrastruktūra.
1. Uzturēt regulārus
sakarus ar novada
biedrībām, nodrošināt, ka
biedrības ir informētas par
visām Sociālā dienesta
aktualitātēm.
2. Uzturēt regulārus
kontaktus ar pagasta
teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem ar
invaliditāti, sniegt aktuālo
informāciju.
3. Nodrošināt biedrību
sagatavoto informatīvo
materiālu izplatīšanu ar
novada sociālo darbinieku
palīdzību.

1.Sniegt visu iespējamo
atbalstu transporta
nodrošinājumam
mobilitātēm.
2.Popularizēt biedrību
izstrādātos maršrutus

Paaugstināt iedzīvotāju ar
invaliditāti līdzdalību nevalstiskā
sektora aktivitātēs.

Veidojot projektus un apmācību
piedāvājumus nevalstiskajā sektorā,
respektēt iedzīvotāju ar invaliditāti
vajadzības.

2. Strādāt pie finansējuma
piesaistes, lai cilvēkiem
šos braucienus
nodrošinātu ar iespējami
mazāku līdzdalības maksu.
3. Nodrošināt vismaz vienas
iedzīvotāju ar invaliditāti
grupas izbraucienu jau
izstrādātajā maršrutā
„Sēlijas austrumu stūris –
maģiskais un praktiskais”.
4. Nodrošināt vismaz vienu
pieredzes apmaiņas
aktivitāti katrā no
iesaistītajām biedrībām,
nodrošinot iedzīvotāju ar
invaliditāti līdzdalību tajā.
5. 2012. gada laikā
nodrošināt ne mazāk kā 12
izbraukuma nodarbības
dažādās novada
apdzīvotās vietās,
respektējot iedzīvotāju ar
invaliditāti pieejamību tām
un līdzdalību nodarbībās.
1. Regulāri sniegt
informāciju par NVO
sektora aktivitātēm.
2. Veikt individuālas
pārrunas ar iedzīvotājiem
ar invaliditāti,
noskaidrojot faktorus, kas
kavē līdzdalību, un iespēju
robežās tos novēršot.
1. Plānojot projektu izstrādi,
izmantot veikto aptauju
rezultātus, paredzēt
piemērotas apmācības.
2. Nepieciešamības
gadījumā, veikt aktuālas,
atkārtotas aptaujas.
3. Plānojot projektus
LEADER programmā,
paredzēt telpu pieejamības
izveidošanu cilvēkiem ar
invaliditāti.
4. Rīkojot aktivitātes,

pašvaldības informācijas
līdzekļos.
3. Iesaistīt iedzīvotājus ar
invaliditāti pašvaldību
organizētajos pasākumos.

1.Sociālajam dienestam,
paredzot līdzdalības
pasākumu veikšanu,
iedzīvotāji tiek mudināti
piedalīties NVO
aktivitātēs.

1. Realizējot LEADER
projektus pašvaldībā,
paredzēt telpu pieejamības
nodrošināšanu cilvēkiem ar
invaliditāti. Prioritāri –
šādu pieejamību nodrošināt
Ābeļu pagasta
administratīvajai ēkai.

Veicināt interneta pieejamības un
tālmācības iespēju izmantošanu.

1.

2.
3.

4.

izraudzīties visiem
pieejamas telpas no
novadā esošajām.
Projektu apmācības, kā arī
apmācībās, kas tiek
organizētas brīvprātīgi,
lielu uzmanību veltīt
datorapmācībām, interneta
resursu izzināšanai,
tālmācības programmu
piedāvājumam.
Popularizēt kvalitatīvākās
tālmācības programmas.
Iespēju robežās,
izmantojot pieejamo
finansējumu, uzlabot
biedrību IT aprīkojuma
bāzi.
Apzināt IT pieejamību
cilvēkiem ar invaliditāti,
sniegt iespējamo atbalstu(
ziedojumu kampaņu veidā,
utt.), lai šo pieejamību
uzlabotu tieši
iedzīvotājiem mājās.

1.Atbalstīt IT bāzes
uzlabošanu NVO sektorā.
2.Popularizēt
kvalitatīvākās tālmācības
programmas.
3. Apzināt IT pieejamību
cilvēkiem ar invaliditāti,
sniegt iespējamo atbalstu(
ziedojumu kampaņu veidā,
utt.), lai šo pieejamību
uzlabotu tieši iedzīvotājiem
mājās.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Par bukleta saturu atbild
biedrība “Ūdenszīmes".
93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

