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Novērst invalīdu diskrimināciju

veicināt vienlīdzīgu attieksmi 

uzlabot invalīdu sociālo integrāciju

“My Response” ieviešana
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uzlabot invalīdu sociālo integrāciju

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, 
19.pants (ar likumu stājās spēkā Latvijā 31.03.2010.)

Vienlīdzīgas tiesības dzīvot sabiedrībā



“My Response” ieviešana
Projekta m ērķis : 

veicin āt vienl īdzīgas pieejas nodrošin āšanu un 
inval īdu integr āciju sabiedr ībā

= veidot dzīvošanai pievilcīgu vidi un ilgtspējīgu sabiedrību
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Kādas aktivitātes? 

pētīt, izglītot, pielāgot vidi, attīstīt jaunus sociālos 
pakalpojumus,  apmainīties ar pieredzi, izplatīt inform āciju, 

paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību



“My Response” ieviešana

24 mēneši    02.04.2012.-01.04.2014.
13 partneri no 2 kaimiņu valstīm 

Kurzemes plānošanas reģiona vadībā 
7 Latvijas un 5 Lietuvas organizācijas:
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7 Latvijas un 5 Lietuvas organizācijas:
6 pašvaldības 

3 sociālie dienesti/centri
1 skola

2 reģionāla līmeņa org.-aģentūra/administr ācija
1 nevalstiskā organizācija



“My Response” ieviešana

Kopējais projekta budžets 

1 137 609,23EUR 

Programmas līdzfinansējums 85% 

jeb EUR966,967.85un 
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jeb EUR966,967.85un 

partneru līdzfinansējums 15% 

jeb EUR 170,641.38.

Infrastruktūras pilnveidei plānoti 62%



“My Response” sasniegtais
Pētījums par pieejamības nodrošinājumu sociāliem pakalpojumiem un invalīdu
integrācijai sabiedrībā (pieejamības nodrošinājums – sociālo pakalpojumu
sniedzējinstit ūcijāsunsabiedriskās vietās),

Sociālie pakalpojumi un sabiedriskās vietas 

nav pietiekami pieejamas ne Latvijā, ne Lietuvā, 

pat ja dažās pašvaldībās/organizācijās situācija ir labāka kā citās

Apmācības par darbu ar invalīdiem un tiem līdzvērt īgām specifiskām klientu
grupām (personām ar kustību, redzes,dzirdes,garīgasattīstībastraucējumiemun
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grupām (personām ar kustību, redzes,dzirdes,garīgasattīstībastraucējumiemun
psihiskām saslimšanām, neredzīgiem un/vai nedzirdīgiem cilvēkiem, personām ar
demenci, personām, kas slimo ar neārstējamām slimībām (vēzis, AIDS),
personām, kas cieš no atkarībām, utt.),

Seminārs „Cilv ēku  ar  invalidit āti  vajadzības  un  integrācijas iespējas” 32h 

Kopīga mācību programma un izdales materiāli. 

5 grupas Latvijā un 25 grupas Lietuvā ~ 640 dalībnieki

“Bieži vien lietu sakārtošanai nepieciešama tikai 
vēlēšanās to izdarīt”



“My Response” sasniegtais
Pavadonis-asistents- jauns sociālais pakalpojums personu ar funkcionāliem
traucējumiem integrācijas sabiedrībā īstenošanai,

Koncepcija, apmācīti 30 pavadoņi-asistenti, sadarbības plāns

Pilotēts 6  organizācijās vairāk kā 9000h

Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums - jauns sociālais pakalpojums personām ar
garīga rakstura traucējumiem

Pilotēts 3 organizācijās vairāk kā 3000 cilvēkdienas
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Pilotēts 3 organizācijās vairāk kā 3000 cilvēkdienas

Inform ācijas iegūšana par sociālās integrācijas vajadzībām Kurzemes reģionā

Nepieciešama vides, informācijas,  pakalpojumu un produktu pielāgošana 
atbilstoši universālā dizaina principiem

Daudzviet nav pietiekama izpratne par klientu sociālās integrācijas vajadzībām

Nav pietiekami attīstīti  un/vai izveidoti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi



“My Response” sasniegtais
Apmācības (seminārs un konsultācijas) par invalīdu integrācijas nodrošināšanu ar
universālā dizaina (UD) principu palīdzību

Seminārs „Cilv ēku ar funkcionālim traucējumiem integrācijas veicināšana, izmantojot 
Universālā Dizaina principus” 18h 

Kopīga mācību programma un izdales materiāli. 

6 grupas Latvijā un 25 grupas Lietuvā ~ 600 dalībnieki

mācīšanās praktiski novērtējot situāciju savā iestādē un izveidojot rīcības plānu vides 
pieejamības nodrošināšanai saskaņā ar UD principiem 1-5 gadiem
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konsultācijas (80 organizācijām) 58 Latvijā, 22 Lietuvā 
14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Klaipēdā, Šauļos un Šauļu reģionā

Brīvā laika iestādēs (muzeji, bibliotēkas, izklaides vietas, jauniešu centri)  - 15
Domes ēkas, pašvaldību infrastruktūras objekti - ielas, autoosta, veikali)  - 24

Izglītības iestādes (skolas, pirmsskolas) – 13
Sociālās un veselības aprūpes iestādes (SAC, sociālie dienesti, veselības aprūpes centri) – 28

“UD attiecas uz dažādām cilvēku grupām ne tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti” 
“cik svarīgi var būt šķietami sīkumi” 



“My Response” sasniegtais
Pievilcīgas videsdzīvošanaiveidošana

INVESTĪCIJAS LATVIJ Ā un LIETUV Ā:
Ventspils, Liepāja, Kuldīga, Dundaga, Nīca, Skrunda, Saldus, Jonišķi, Klaipēda

Lifti, pacēlāji, riteņkrēsli, ieejas durvis, tualetes telpas, bruģēts celiņš, sanitārie 
moduļi, taktilās kartes, audiobojas, koka laipas,  paceļamās platformas, 

pacēlāji, klientu telpas, mēbeles, aprīkojums, speciālās tualetes pludmalei, ...
foto, foto, foto
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Pieredzes apmaiņas brauciens labās prakses izplatīšanai par UD principu
ieviešanu
Kopumā piedalās 40 dalībnieki 2 dienas apskatot objektus, kur veikti 

pielāgojumi atbilstoši UD principiem 
“...es tagad zinu, kas ir universālais dizains.”



“My Response” sasniegtais

Jauna sadaļa mājas lapā par UD aktualit ātēm savā valstī un pasaulē
LV – www.kurzemesregions.lv

http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Universalais_dizains
LT  - www.srpa.lt 

http://www.srpa.lt/199 

Forums „Vienots skatījums pieejamībasnodrošināšanā visiem cilvēkiem –
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Forums „Vienots skatījums pieejamībasnodrošināšanā visiem cilvēkiem –
UD kā sociālo integrāciju veicinošs faktors” 41 dalībnieks

Pirmais publiskais pasākums par projekta tēmu 2012.gada augustā Šauļos

informat īvie raksti vietējos un reģionālajos medijos(LV un LT)
tai skaitā konkursi skolēniem, studentiem un senioriem



“My Response” sasniegtais

Inform ācijas kampaņa par universālo dizainu

07.05.2013. -21.06.2013.
visās 20 Kurzemes plānošanas reģiona 

un 12 Lietuvas pašvaldībās 
(Kelme, Kupiskis, Klaipeda, Kretinga, Kalipeda district, Palanga, Rokiskis, 

Pakruojis, Joniskis, Radviliskis, Siauliai, Skuodas) 
~1870 dalībnieki 

t.sk. skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un darbinieki, 
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t.sk. skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un darbinieki, 
nevalstiskās organizācijas, pašvaldību darbinieki, iedzīvotāji, 

seniori, 

Inform ācijas kampaņa sociālos tīklos
16.05.2013.-27.05.2013. 

~8440 dalībnieki



“My Response” sasniegtais
Plakāti 2013
un mobilā izstāde
2014
izstāde ceļo 
no 23.janvāra
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“My Response” sasniegtais
Reklāmas filmiņa par UD

izveide un demonstrācija (internetā un televīzijās)

Datu bāzes izveide
(ar virtuālu karti) par sociāliem pakalpojumiem LV un LT 

attiecināmajā teritorijā
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Noslēguma konference
120 dalībnieki, rekomendācijas



Paldies!

Kurzemes plānošanas reģions
Pulkveža Brieža iela 4, 3.stāvs, Rīga 

www.kurzemesregions.lv 
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www.kurzemesregions.lv 

e-pasts:  info@kurzemesregions.lv 

Tel.: +371 67331492

Kontaktpersona: Inga Kalnina
e-pasts:  inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Tel.: +371 67338738


