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Projekts
”PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE
SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKAM PAKĻAUTAJIEM JAUNIEŠIEM”
Līguma Nr.2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003
Projekta īstenotājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
Projekts tiek realizēts ESF 1.2.2.4.1. apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta
sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.
Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 1.marts – 2013.gada 30.septembris.
Projekta mērķis: Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveide un izglītojamo nodrošināšana ar uzlabotajiem mācību līdzekļiem, lai
veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem profesionālās izglītības ieguvi un tās kvalitātes paaugstināšanu;
2. Datu bāzes pilnveide par personām, kurām nepieciešama un kuras saņem profesionālo rehabilitāciju;
3. Informācijas aprites modeļa izveide;
4. Mācību kursa „Profesionālā rehabilitācija” izveide, aprobācija un ieviešana augstskolu speciālistu - psihologu, sociālo darbinieku
u.c. studiju programmās;
5. Apmācību sistēmas pilnveide un aprobācija jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (mācību programmas izstrādāšana pēc
moduļu principa, tālmācības organizēšanas metodikas pilnveidošana, jaunu izglītības un tālākizglītības programmu izstrāde);
6. E-resursu izmantošanas attīstība mācību procesā jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (e-resursu izstrāde un ieviešana);
7. Pedagogu un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana, t.sk. e-resursu izstrādāšanā un izmantošanā.
Projekta tiešā mērķa grupa: personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta kopējās izmaksas: 554 900 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 471 665 LVL, valsts budžeta
līdzfinansējums 83 235 LVL.
Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo
savienība, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”, Biedrība „Integritāte”, Jūrmalas pilsētas dome,
Viesītes novada pašvaldība, Aizputes novada dome, Rēzeknes pilsētas dome, Daugavpils pilsētas dome, Barkavas pagasta pārvalde.
Projekta īstenošanas 31 mēnesī paveiktais:

Izstrādāts informācijas aprites modeļa apraksts.

Izveidots SIVA sadarbības modelis ar biedrību „Integritāte” un Alsviķu profesionālo skolu par profesionālās piemērotības
noteikšanu jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz ES valstu sociālās un profesionālās rehabilitācijas iestādēm.

Izstrādātas mācību kursa ”Profesionālā rehabilitācija” tēmas un saturs studiju programmām Rēzeknes augstskolā un
Latvijas Universitātē, organizēts seminārs izstrādāto programmu un metodisko materiālu apspriešanai un seminārs
augstskolu docētājiem un praktiķiem par studiju kursu ”Profesionālā rehabilitācija”, pabeigta studiju kursa aprobācija.

Izvērtētas piemērotākās izglītības programmas jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, izstrādātas profesionālās
pamatizglītības mācību programmas ”Komerczinības - tirdzniecības zāles darbinieks”, ”Šūto izstrādājumu ražošanas
tehnoloģijas – palīgšuvējs”, ”Metālapstrāde – montāžas darbu atslēdznieks”, arodizglītības programma ”Datoru lietošana informācijas ievadīšanas operators”, profesionālās tālākizglītības programma ”Mājturība - veļas mazgātājs un gludinātājs”,
profesionālās pilnveides programma ”Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – apdrukas
tehnoloģijas”.

Izstrādāta profesionālās pamatizglītības programma cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem tehnisko palīgdarbu
jomā izstrāde.

Veikts 11 izglītības programmu stundu sadalījums moduļos un moduļu pielāgošana tālmācības procesa vajadzībām, pabeigta
aprobācija un izvērtēšanas process.

Sagatavoti pašvaldību sociālo dienestu priekšlikumi pašvaldībās identificēto mērķgrupas problēmu risinājumam un datu
bāzes pilnveidei.

Veikta interaktīvu mācību materiālu videoversiju sagatavošana mācību tēmu atvieglotai apguvei 11 mācību priekšmetos,
t.sk. tālmācībā.

Izstrādāta profesionālās rehabilitācijas saņēmēju datu bāze.

Organizēti 11 apmācības un tālākizglītības kursi pedagogiem un atbalsta personālam, īstenota apmācību programma ”Par
invaliditāti bez barjerām”.

Organizētas 15 speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes uz 30 uzņēmumiem – potenciālajām jauno izglītības programmu
audzēkņu kvalifikācijas prakšu vietām.

Organizēti 5 apaļā galda diskusiju pasākumi Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā par cilvēku ar invaliditāti
nodarbinātības šķēršļiem un iespējām.

Nodrošināta praktiskās vides pieejamība informatīvās atbalsta sistēmas izveidei.

Organizēti 7 informatīvi pasākumi Latvijas reģionos un projekta noslēguma seminārs Rīgā iepazīstināšanai ar projekta
aktivitāšu rezultātiem.

IEGULDĪJUMS

TAVĀ NĀKOTNĒ

