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GALVENĀ KAMPAŅA
ĪSUMĀ PAR MŪSU KAMPAŅU, LAI JŪS ZINĀTU, KAS NOTIEK
BRĪVAS PĀRVIETOŠANĀS ROKASGRĀMATA:
Ir izplatīts aicinājums iesaistīties ar savu ieguldījumu (tostarp online Free Movement
Survey (aptauja par brīvu pārvietošanos), aicinājums iesniegt konkrētus piemērus un
aicinājums iestāties par brīvās pārvietošanās tiesībām ES dalībvalstīs). Mēs jau
esam sākuši apkopot atsauksmes un turpināsim tās analizēt. Šīs rokasgrāmatas
ietekme un kvalitāte ir lielā mērā atkarīga no atbalsta un ieguldījuma, ko saņemsim, lai
tā atspoguļotu cilvēku ar invaliditāti reālo situāciju, kā arī kļūtu par noturīgu un
spēcīgu aizstāvības instrumentu.
Neaizmirstiet iesūtīt mums jūsu rakstus uz adresi agnes.chamayou@edf-feph.org
Šeit varat lejupielādēt Free movement Survey (English + French)
MOBILITĀTES KARTE:
Memorands ir pieņemts: download

AICINĀJUMS RĪKOTIES
EDF iestāsies par cilvēku ar invaliditāti tiesībām IKT jautājumiem veltītā
pasākumā.
EDF piedalīsies konferencē par jauninājumiem digitālajā iekļaušanā. Konferenci rīko
Eiropas Komisijas un Padomes Polijas prezidentūra, un tā norisināsies 5.-7. oktobrī
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Gdaņskā. Tas būs plaša mēroga Eiropas pasākums un pulcinās daudzas ieinteresētās
puses, kas darbojas e-iekļaušanas jomā. Tāpēc EDF aktīvi piedalās šajā konferencē, lai
veicinātu izpratni par personu ar invaliditāti perspektīvām IKT sfērā.
1. Šajā sakarā EDF sekretariāts sazinājās ar organizatoriem un vienojās par iespēju
plenārsēdes laikā uzstāties ar prezentāciju. EDF prezentāciju veidos vairāki
reālās dzīves stāsti par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem pastāv risks kļūt
izolētiem, jo viņiem nav pieejamas informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas. Ja jūs vēlaties pastāstīt par savu situāciju vai zināt kādu, kura
dzīves piemērs varētu derēt kā ilustrācija EDF teiktajam par to, ko nozīmē epieejamības trūkums un kā tas ietekmē cilvēku ar invaliditāti ikdienu, šī ir
lieliska izdevība.
2. Eiropas Komisijas e-iekļaušanas nodaļa sazinājās ar mums, lai uzzinātu par
veiksmīgiem e-izglītības piemēriem cilvēku ar invaliditāti vidū, par kuriem
varētu pastāstīt konferences gaitā. Labās prakses piemēriem vajadzētu būt
atspoguļotiem projekta vai programmas formā:
- Uz e-izglītību balstītu risinājumu, tādu kā mājas lapas, sociālo plašsaziņas
līdzekļu vai jebkuru citu IKT līdzekļu izmantošana mācīšanās procesa
sekmēšanā;
- Konkrēti paredzēts personām ar invaliditāti;
- Ar mērķi sekmēt personu ar invaliditāti iespējas iegūt izglītību, atrast darbu vai
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;
- Būtu labāk, ja e-izglītības risinājumi būtu pilnībā pieejami personām ar
invaliditāti.
Atkarībā no projekta veida, tas tiks prezentēts vai nu konferencē, vai sesijā par
nodarbinātību un uzņēmējdarbību, vai demo sesijā par “risinājumiem, kas maina dzīvi”.
Lai jūs varētu būt Gdaņskā un pastāstīt par jūsu projektiem vai padalīties ar reāliem
piemēriem no dzīves, lūdzu, atsūtiet jūsu projekta prezentāciju, vēlākais, līdz 22.
augustam (bet, protams, jo ātrāk, jo labāk).
More information about the conference
Savus piemērus no reālās dzīves vai/un labākās prakses piemērus, lūdzu, atsūtiet līdz
19. augustam.
Contact Riche Nadège |T +32 2 282 46 05 | F +32 2 282 46 09 | nadege.riche@edffeph.org
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EDF ZIŅAS
INVALIDITĀTES ORGANIZĀCIJU KUSTĪBA PRET KRĪZI: IR PIENĀCIS LAIKS
RĪKOTIES
Ekonomiskā krīze Eiropas Savienībā atstāj postošu ietekmi uz ekonomiskajām,
politiskajām un sociālajām struktūrām, kas pēdējās desmitgadēs izveidotas mūsu
sabiedrībā.
Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienības stratēģija “Eiropa 2020” ir padarījusi
sociālo iekļaušanu par vienu no trim pīlāriem, kas izvedīs Eiropu no krīzes, mēs
uzskatām, ka pašreizējā ekonomikas, sociālā un politikas līnija, pie kuras pieturas
dalībvalstis un ES, var tikai pavairot sociāli izstumto cilvēku skaitu Eiropā.
Mēs esam izveidojuši uzraudzības instrumentu: EDF novērotāju, kas seko līdzi
tam, kā ekonomiskā krīze ietekmē cilvēku ar invaliditāti tiesības.
Uzraudzība tiks veikta, apkopojot atbilstošus EDF biedru piemērus un ES
dalībvalstu, Eiropas Savienības institūciju un starptautisko finansu institūciju
veiktos pasākumus.
•
•
•

Atbildiet uz krīzes aptaujas jautājumiem līdz 2011. gada 3. septembrim,
uzklikšķinot here
Lejupielādējiet EDF Krīzes rezolūciju, uzklikšķinot here
Iesaistieties jūsu valstī veiktajos pretkrīzes pasākumos

Sazinieties ar mums, lai saņemtu EDF atbalstu jūsu valstī.
Lejupielādējiet EDF atbalsta vēstuļu paraugus, kas tika adresētas Čehijas (Czech)
un Itālijas (Italian) valdībām.
EDF jau no paša sākuma ir paudusi bažas par ekonomikas krīzes sekām.
• EDF position on the economic crisis 2007
• EDF emergency resolution on economic crisis 2010
Contact: Simona Giarratano | T +32 503 12 27 | simona.giarratano@edf-feph.org

IZSAKĀS VISPASAULES INVALIDITĀTES EKSPERTI
EDF prezidents Yannis Vardakastanis un EDF valdes loceklis Stigs Langvads
piedalījās projektā “CHILD” (bērns). Jūs varat iepazīties arī ar citu pasaules
invaliditātes ekspertu komentāriem par bērnu ar invaliditāti stāvokli viņu valstīs.
Click on the link for a special video
Ja jums ir kādi komentāri vai vēlaties saņemt plašāku informāciju, rakstiet uz
adresi projectchild@ppri.tamu.edu.
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VAJADZĪBAS UN ŠĶĒRŠĻI. EDF SEKRETARIĀTS TIEK IZGLĪTOTS PAR
KOMPLICĒTAJĀM ATKARĪBAS VAJADZĪBĀM
Vienā dienā uzzināt visu par daudzajām un dažādajām autisma, smadzeņu traumu
un mentālās veselības problēmām, protams, nav iespējams, tomēr EDF darbinieki
kopā ar EDF Briselē esošajiem biedriem mēģināja par šiem jautājumiem uzzināt
pēc iespējas vairāk. Mēs vēlamies padalīties savās jauniegūtajās zināšanās un
atziņās arī ar jums.
Ir kāda sabiedrības daļa, kas varbūt pat nezina, ka ar autismu sirgstošajiem
cilvēkiem viņu sociālo traucējumu dēļ (viņi neskatās cilvēkiem sejā, koncentrējas
uz runātāja muti un kustīgiem priekšmetiem) var būt saskarsmes grūtības. Tomēr
šī spēja koncentrēties uz detaļām var izrādīties noderīga, veicot darbu, kur
nepieciešama precizitāte (tajā pašā laikā tikai 37% iegūst profesionālo izglītību un
gandrīz visi ir izslēgti no darba tirgus). Sabiedrība ir pilna aizspriedumu, šķirojot
cilvēkus pēc saviem invaliditātes stereotipiem un bieži vien vērtējot viņus pēc
novecojušām teorijām.
Mēs sapratām, ka smadzeņu procesi ir tik automātiski, ka mēs pat nepamanām to
pareizo darbību līdz brīdim, kad kaut kas vairs nav labi. Cilvēki, kas guvuši
smadzeņu traumu, nekavējoties maina statusu; viņi kļūst par „pilsoņiem ar
invaliditāti” un cenšas atgūt visas atmiņas par iepriekšējo dzīvi, pūlēdamies tās
salasīt kā pērles no pēkšņi pārtrūkušas kaklarotas. Lai viņi varētu atgriezties dzīvē,
ir nepieciešams liels kvalificētu darbinieku atbalsts, nodrošinot atbilstošu
rehabilitāciju. Mēs uzzinājām par „Head House” un „Club House” koncepciju,
kuras pamatā ir pārliecība, ka ikvienam cilvēkam ir jādod iespēja atgriezties darba
tirgū un pilnvērtīgā dzīvē.
Strādājot ar visiem invaliditātes spektriem, ir iespējams atstāt novārtā individuālo
viedokli, bet mēs cenšamies savā ikdienas darbā paturēt prātā šīs atšķirības. Mēs
tiešām ceram, ka jums noderēs zemāk pievienotās prezentācijas. Viens no
daudzajiem bija secinājums, ka nepieciešama Eiropas mēroga statistika par
personām ar smadzeņu traumām, ko ir grūti īstenot, ņemot vērā klasificēšanas un
diagnozes noteikšanas problēmas.
Mūsu ikgadējā akcijā mēs tieksimies uz to, lai tiktu iekļautas VISAS invaliditātes
perspektīvas un, lai likumdošana, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, būtu
saskaņota visās dalībvalstīs. EDF biedrs “Garīgā veselība Eiropā” (Mental Health
Europe) gatavo ziņojumu un statistiku par institucionalizāciju Eiropā, arī aicinot
EDF nacionālās padomes veidot sadarbību ar organizācijām, kuru uzmanības lokā
ir garīgās veselības problēmas.
Lai uzzinātu vairāk un saņemtu atbildes uz jautājumiem, sazinieties ar Maria
Nyman | maria.nyman@edf-feph.org | +32 2 286 51 84
Lejupielādējiet prezentācijas: 1 | 2 |
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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

JAUNAS FIGO PAMATNOSTĀDNES PAR STERILIZĀCIJU
Starptautiskā Ģenealoģijas un dzemdniecības federācija (International Federation on
Gynecology and Obstetrics (FIGO)) ir pieņēmusi jaunas pamatnostādnes attiecībā pret
sieviešu sterilizāciju. Jaunās pamatnostādnes atzīst dažu grupu īpašo neaizsargātību,
to starpā sievietes ar invaliditāti, un norāda uz ANO Konvenciju par cilvēku ar
invaliditāti tiesībām (CRPD).
Šajās pamatnostādnēs skaidri formulēts, ka tikai pašas sievietes – ne ģimenes locekļi
vai aizbildņi – var dot ētiski pamatotu piekrišanu savai sterilizācijai. Ieteikumos
norādīts: “Nevienu sievieti nedrīkst pakļaut sterilizēšanai bez viņas apzinātas
piekrišanas; nav pieļaujama piespiešana, spiediens vai nepamatots pamudinājums no
veselības aprūpes sniedzēju vai institūciju puses.” Download 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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