Sekas

Darba un ienākumu
trūkums veicina
cilvēku ieplūšanu

Neizmantojam cilvēku
ar invaliditāti kā
darbienieku potenciālu

Pabalstus saņem arī tie,
kuriem tie nebūtu
jāsaņem

Aug skaits

Problēma

Nespēja sevi
nodrošināt, atkarība no
pabalstiem

Atkarīgi kļūst arī
ģimenes locekļi
(viņiem ļoti jāiesaistās)

Neatgriezeniski
zaudētas darba spējas

Cilvēks ar invaliditāti
pieaugot paliek ģimenē

Grūtības iekļauties darba tirgū

Cēloņi

Atbalstošas darba vides trūkums

Darba vide

Darba devējs

Vides pieejamība (lai
nokļūtu darbā un
strādātu, t.sk.,
asistents)

Darba devēju
neizpratne par
speciālām vajadzībām

Maz attīstīts
attālinātais darbs/
elastīgais darba laiks

Darba devēju vājā
izpratne par
invaliditātes
jautājumiem

Darba devēja
atsaucība, t.sk.,
nepilnais darba laiks,
uzraugs

Elastīgu darba
apstākļu trūkums

Darba vietas kultūra /
izpratnes veicināšana
par dažādību

Nepieejamas darba
vietas

Darba vietas
pielāgošana

Nepieciešams valsts
atbalsts darba
devējiem, lai persona
ar invaliditāti varētu
strādāt atbilstoši
savām spējām
(samazināts stundu
skaits, attālinātais
darbs)

Nemotivēts darba
devējs (nav interese
pieņemt darbā)

Samazinātā
produktivitāte, kas
kompensēs?

Eksistējoši stereotipi,
ka būs slikts
strādnieks, nevarēs
visu padarīt

Sistēma nav vērsta uz atlikušo darba
spēju izmantošanu

Valsts/
Pašvaldība

Netiek vērtēta spēja
strādāt/
Sistēma uz to nav
vērsta

Invalīdu
nodarbinātībai vāja
motivācija no valsts
puses

Atbalsta pasākumi
"piestiprināti"
statusam nevis
vajadzībām

Nav skaidri noteikta
pašvaldības
kompetence cilvēku
ar invaliditāti atbalsta
jomā

Atbalsts funkcionēšanas ierobežojumu
kompensēšanai

Iesaiste + sagatavotība darba tirgum

Izglītība

Nodarbinātība

Pats cilvēks

Darba devējs

Ģimenes locekļi

Nav īsta motivācija
strādāt (vairs nevarēs
saņemt sociālo
palīdzību;
invaliditātes grupa
tiek noteikta zemāka,
ja labi integrējas)

Nodarbinātības iespēju
trūkums

Grūtības saskaņot
cilvēku ar invaliditāti
aprūpi ar
nodarbinātību

Nepieciešamās
prasmes un zems
izglītības līmenis

Darba devēju
neieinteresētība

Ģimenes locekļi nevar
strādāt, jo jāaprūpē
persona ar invaliditāti

Ierobežotas izglītības
iespējas dēļ
iepriekšējas speciālās
izglītības

Ģimenes locekļu
psiholoģiskā gatavība,
ka persona ar
invaliditāti strādā

Cilvēku ar invaliditāti
nepietiekamās prasmes
un izglītība

Nesaņem palīdzību, lai
saprastu kāds darbs ir
piemērots

Ierobežotas karjeras
izvēles iespējas

Nav informācija par
iespējām apgūt
profesiju kas varētu
būt piemērota

Iekļaujošas izglītības
un atbalsta pasākumu
trūkums
Nepietiekams
finansējums, zemas
invaliditātes pensijas

Dienesti nezina par
visām ģimenēm,
kurām varētu būt
nepieciešama

Veselība +
Medicīniskā

Pakalpojumi

Atbalsts

Nav saulaicīgas un
pastāvīgas
rehabilitācijas

Trūkst aktivizācijas
pasākumi

Nav līdzvērtīgs
atbalsts, ja persona
paliek ģimenē, nevis
to ievieto SAC

Trūkst rehabilitācija
pēc akūtām
saslimšanām

Kā noteikt tos, kam
vajag visvairāk/
vajadzību
identificēšana

Lieli izdevumi
saistībā ar
ārstēšanos,
rehabilitāciju.

Nav savlaicīga
endoprotezēšana

Rindas uz medicīnas
pakalpojumiem

Ierobežots
pakalpojumu klāsts

Ir situācijas, kur
pretī nav
pakalpojums, kas to
risina

Infrastruktūras un
pakalpojumu
nepieejamība

Nepietiekama
iesaistīto institūciju
sadarbība

Ierobežota profesiju
izvēle cilvēkiem ar
invaliditāti

Rindas ur
tehniskajiem
palīglīdzekļiem

Cik ātri/ elastīgi
noreaģējam uz
inovācijām sociālās
un medicīniskās
rehabilitācijas jomā?

Pakalpojumu
pieejamība: attālums,
transports, dzīves
vieta

Kādi risinājumi manā
situācijā ir pieejami un
piemēroti

Materiāls sagatavots Labklājības ministrijā, 12.06.2017.

Vispērējā
izpratne

Atbalsts un
pakalpojumi

Augstākās izglītības
iestāžu pieejamība

Darba vietas
pielāgojumi, t.sk.,
finansējums tam

Zema sabiedrības izpratne

Atbalsts ģimenei:
- cik liels materiālā
veidā, vai pietiekams;
- vai pareizais un
visnepieciešamākais
tiek nodrošināts; kas
to izvērtē?

Aprūpe ģimenē
↓
nepieteikams
DAC

Nepietiekams
ģimenes locekļu
atbalsts

Sabiedrība nezin, ko
cilvēks ar invaliditāti
spēj

Kauns, nevēlas būt
sabiedrībā ar savu
ģimenes locekli,
kam ir invaliditāte

Atkarība no kāda

Psiholoģ.

Personas ar
invaliditāti atkarība
no ģimenes
locekļiem
(psiholoģiska,

Psiholoģiskas
problēmas sakarā ar
invaliditāti

Psiholoģiskas
grūtības lūgt
palīdzību

Psiholoģiski,
finansiāli smagi
visai ģimenei

