ESF projekts «Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura
traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā»

Rezultātu analīze par apstākļiem, kas traucē mērķa grupas darba meklējumu
uzsākšanu, iesaistīšanos nodarbinātībā,

izglītībā un kvalifikācijas ieguvē
(2.pārskats) 2020.gads

Iesaistes rādītājs ESSF projekta
programmās

ESF projekts «Personu ar
invaliditāti vai garīga rakstura
traucējumiem integrācija
nodarbinātībā un sabiedrībā»
2017.-2020.gads
skaitļos

Uzsākuši mācības

146

Turpina mācības 2021.gadā

17

Atskaitīti no mācībām

17

Pabeiguši mācības

112

Aktīvi - 68
43 prasmju programmu absolventi
25 tālākizglītības programmu absolventi
Neaktīvi - 44
33 prasmju programmu absolventi
11 tālākizglītības programmu absolventi

Aktivitāte pēc mācību pabeigšanas nav fiksēta:
darbības un ziņas par dalībnieka integrēšanos nodarbinātībā
nav rezultatīvas

Neaktīvie
absolventi,
39%

ESF projekts «Personu ar
invaliditāti vai garīga rakstura
traucējumiem integrācija
nodarbinātībā un sabiedrībā»
2017.-2020.gads
skaitļos

Aktīvie
absolventi,
61%

Aktīvie dalībnieki pēc mācību pabeigšanas:
iesaistījušies nodarbinātībā, reģistrējušies NVA, turpina mācības
citā izglītības iestādē

Sociālais darbinieks
Karjeras konsultants

Psihologs

Atbalsts aktivitātei

CV un motivācijas
vēstules precizēšana,
izsūtīšana
Saziņa ar ģimeni, citām
atbalsta personām
Risināti psihosociāli
jautājumi
Veselības kontrole

6 mēneši

Projektā dalību
pabeigušais

 Praktiska palīdzība vakanču meklējumos
 Konsultatīvs atbalsts darba vietā, darba devēju apzināšana, saziņa
 Informācija par piemērotām mācību iestādēm

 Informācija par NVA filiāļu atrašanās vietām un NVA atbalstu, palīdzība
reģistrēties attālināti
 Konsultācijas sociālo šķēršļu pārvarēšanā

Atbalsts aktivitātes
veicināšanai

 Psihologa konsultācijas, motivēšana
 CV un motivācijas vēstules precizēšana, nosūtīšana
 Karjeras plāna mērķu sasniegšanas veicināšana

 Aptauja (pēc mācību beigām regulāra saziņa par psiholoģisko, emocionālo un veselības
stāvokli, darba meklējumiem, grūtībām uzsākt darba attiecības)
 Atgriezeniskā saite (veicināti un motivēti dalībnieka patstāvīgi darba meklējumi konkrētā
pilsētā vai novadā. Saziņa par rezultātu, atrodot iespējamos risinājumus katram
individuāli)

Instrumenti
aktivitātes
vērtēšanai

 Darba tirgus monitorings un citas aktivitātes, t.sk. pašvaldību un nevalstiskā sektora
pasākumi un pakalpojumi (esošās situācijas izvērtēšana, dalībnieka vai tā atbalsta
personas informēšana par iespējām)


Datu ieguve un statistikas uzskaite (informācija no VID, NVA, izglītības iestādēm datu
salīdzināšanai)

Grūtības un sarežģījumi pēcapmācību periodā



•

Ģimenes apstākļi, citu ģimenes locekļu vajadzības, prasības, ieradums vai nepieciešamība iesaistīt
absolventu atpakaļ ikdienas mājas darbos vai sadzīvē

Aktivitāti
kavējošie faktori

•

Ģimeni ietekmējoši notikumi, dzīvesvietas maiņa, patstāvīgas dzīvesvietas trūkums

•

Līdzcilvēku izpratnes trūkums par personu ar GRT spējām un vajadzībām

•

Diagnoze un saslimšanas neprognozējamība, tās progresēšana vai akūts stāvoklis

•

Neprasme lietot elektroniskos saziņu līdzekļus

•

Personu ar GRT un smagu invaliditāti spējām atbilstošas darba vietas trūkums

•

Saskarsmes prasmes, prezentēšanas spējas, valodas barjera, runas traucējumi, vāja rakstīt un lasīt
prasme.

•

Vientulība, attiecību veidošanas grūtības, mācību laikā iegūto draugu, atbalsta personas trūkums,
konfliktsituācijas

•

.

Personu ar GRT iesaiste un labvēlīga vide pašvaldību dienas centros, darbnīcās, kas nemotivē darba
meklējumiem (t.sk. sistēmas bērnu pieredzes turpinājums)

Šķēršļu
izvērtējums

Pārvarami/ īslaicīgi šķēršļi

Nepārvarami / ilgstoši šķēršļi

Epidemioloģiski riski un un bailes saslimt ar
COVID-19

Mācību pabeigšana sakrīt ar valstī izsludināto ārkārtas
stāvokli, kas nepārvarami ietekmē personas aktivitātes
iespējas dažādām atbalsta formām

Pieredzes trūkums, nedrošība jaunās situācijās, darba
meklējumos

Bezdarba rādītāju pieaugums, samazināts darba vietu skaits
COVID-19 ietekmē

Sezonālais darba pieprasījums ar piemērotām vakancēm

Specifisks , pazeminātas slodzes vai samazinātu darba
stundu darbs, kas piemērots personām ar GRT un smagu
invaliditāti

Klātienes apmeklējumu ierobežojums publiskiem
pakalpojumiem COVID-19 infekcijas izplatības
mazināšanai (dienas centri, NVO, bibliotēkas, KAC,
sociālais dienests, jauniešu centri pašvaldībās)

Personas slimības izpausmes, saslimšanas sekas, ikdienas
aprūpes vajadzības, kas samazina patstāvīgas dzīves
prognozes
Vāji nodrošināta transporta infrastruktūra reģionos

Vājas prasmes pielietot elektroniski pieejamos
pakalpojumus, neprasme izmantot digitālos rīkus,
autorizēties valsts iestāžu mājas lapās, internetbankā

Ekonomiskās situācijas ietekme uz personas iespējām
nodrošināt digitālo rīku un viedierīču iegādi attālinātu
pakalpojumu saņemšanai, sociālo kontaktu uzturēšanai un
darba meklējumiem

Motivācijas trūkums uzsākt reālas dzīves pārmaiņas, ko
kultivē ierastā sociālā vide

 Personām ar GRT ir paaugstinātas grūtības konkurēt brīvajā darba tirgū COVID-19
situācijā, kad vērojams bezdarba līmeņa pieaugums un ekonomiskās situācijas lejupslīde
dažādās jomās
 Trūkst sabiedrības, darba devēju, ģimenes izpratne un atbalsts.
 Mērķtiecīga sadarbība ar NVA filiālēm subsidētu darba vietu nodrošināšanai personām ar
GRT var mazināt atstumtības riskus
 Digitālo prasmju un / vai viedierīču trūkuma dēļ COVID-19 situācijas apstākļos
pastiprinās atkarība no atbalsta personas un līdzcilvēku iespējām
 Arī pēc apmācību pabeigšanas saglabājas augsta atkarības pakāpe no atbalsta personas
valodas barjeras, runas traucējumu, saskarsmes grūtību, veselības problēmu dēļ
 Garāku (vairāk kā 4 mēneši) apmācību programmu laikā ir lielākas iespējas nostiprināt:

Secinājumi

 jaunu, veselīgu ieradumu veidošanos,
 patstāvīgu lēmumu pieņemšanu,
 sava viedokļa veidošanos un paušanu,
 pārliecinošāk darba dzīvē atdarināt prasmes, kas iegūtas apmācību posmā,
lai atgriežoties ierastajā vidē patstāvīgi realizētu apgūtās prasmes un darba iemaņas.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Dubultu prospekts 71, Jūrmala LV-2015,
Latvija
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siva@siva.gov.lv
www.siva.gov.lv
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