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Projekti – sapņi, ko paši piepildām
Šis avīzes numurs ir veltīts projektu tematikai –
pastāstīsim par organizāciju projektiem, kas pozitīvi
ietekmē cilvēku dzīvi.
Daudziem šķiet, ka projekti ir tikai skaistu frāžu
apkopojums, kas cilvēkiem nedod nekādu reālu labumu.
Protams, ikviens projekts ir veids, kā piesaistīt biedrībai
ﬁnanses, taču daudz svarīgāka ir projektā iekļautā ideja.
Ja tā kļūst par galveno vadmotīvu jau projekta
pieteikuma rakstīšanas procesā, tad tā kļūst ne tikai par
projekta veiksmes atslēgu, bet palīdz nonākt arī līdz
labam rezultātam.
Kāpēc projekti ir svarīgi cilvēku ar invaliditāti
organizāciju darbā? Tie dod iespēju iesākt kaut ko
jaunu un nebijušu, lai pierādītu, ka tas labi darbojas.
Bieži šādu projektu ﬁnansēšanu pēc tam pārņem valsts
institūcijas. Tādi, piemēram, bija projekti par dienas

centru izveidi cilvēkiem ar intelektuālās attīstības
traucējumiem, ko sākotnēji ﬁnansēja Zviedrijas fondi,
bet tagad tie kļuvuši par neatņemamu Latvijas sociālo
pakalpojumu daļu.
Projekti palīdz cilvēkiem mācīties apzināt savas tiesības
un iespējas, kas savukārt veido pilsonisku sabiedrību,
kurā ikviens cilvēks ir vērtība. Projektos ir iespēja
veidot jaunus produktus, kas nepieciešami cilvēkiem ar
invaliditāti, bet kuru īstenošanai uzreiz nav iespējams
iegūt valsts ﬁnansējumu, piemēram, grāmatu izdošanu
vieglajā valodā. Šie ir tikai daži piemēri, kā projekti var
uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi.
Mums SUSTENTO projekti ļauj izrauties no ikdienas
rutīnas un īstenot sapņus, kā arī rosina sapņot
drosmīgāk. Aicinām to darīt arī jūs!
Gunta Anča, SUSTENTO valdes priekšsēdētāja

Mācāmies
atpazīt
diskrimināciju
Vai zināt, kas ir diskriminācija?
Mūsu organizācijas pieredze
liecina, ka cilvēki ar invaliditāti ne
vienmēr izprot jēdziena
“diskriminācija” patieso jēgu. Bieži
šķiet, ka, piemēram, maza
invaliditātes pensija ir
diskriminējoša, tomēr tā nav
taisnība, jo tās apmērs ir noteikts
likumdošanā un tiek aprēķināts
atbilstoši formulai. Un šī formula ir
attiecināma uz veselu cilvēku grupu,
tātad ir nodrošināta vienlīdzīga
attieksme.
Kas tad ir diskriminācija? Tā ir
vērsta uz viena cilvēka tiesību
neievērošanu salīdzinājumā ar
citiem līdzīgā situācijā. Piemēram,
darbā pieņem cilvēku bez
Seminārā “Vai atpazīsti diskrimināciju?” Alūksnē
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invaliditātes, lai gan viņam bija
līdzīga pieredze un izglītība ar citu
kandidātu ar invaliditāti. Šādu
gadījumu ir daudz un dažādās
jomās, jo invaliditāte ir viens no
riskiem, kādēļ cilvēki ir pakļauti
diskriminācijai.
Tāpēc 2020. gadā organizācija
SUSTENTO sāka projektu “Zini,
proti, dari – cilvēku ar invaliditāti
tiesību aizsardzība”, kurā skaidro,
kā to atpazīt un ko darīt gadījumos,
ja tā ir notikusi.
Daudzas iecerētās aktivitātes
neizdevās īstenot tā, kā bija
ieplānots. Covid-19 pandēmijas
ierobežojumu dēļ semināru cikls
“Nē diskriminācijai”, kura mērķis
bija izveidot neformālu atbalsta
sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti,
kuri saskaras ar diskrimināciju,
nevarēja notikt klātienē. Protams,
attālinātajam formātam ir savas
priekšrocības, jo uz ievadsemināru
bija iespēja uzaicināt augstas klases
lektorus no visas pasaules, kuri
klātienes pasākumā Latvijā

Būt gataviem
palīdzēt
Latvijā gandrīz nekad nav
zemestrīču, un arī citas dabas
katastrofas notiek salīdzinoši reti.
Tomēr mums jāzina, kā vajadzības
gadījumā rīkoties, jo palīdzība
krīzes situācijā jānodrošina
ikvienam iedzīvotājam, arī
cilvēkiem ar invaliditāti.
Erasmus+ sadarbības projektā
“Turēsimies kopā!” apvienojušies
partneri no Turcijas, Francijas,
Spānijas, kuras pārstāv glābšanas
dienestu un pētniecības centra
speciālisti, kā arī paši cilvēki ar
invaliditāti, savukārt Latviju pārstāv
mūsu organizācija SUSTENTO kā
eksperts cilvēku ar invaliditāti
jautājumos. Projekta ideja ir
izstrādāt ieteikumus, kā krīzes
situācijā sniegt palīdzību cilvēkiem

piedalīties nevarētu. Arī
dalībniekiem no daudzām Latvijas
vietām tā bija iespēja iegūt
zināšanas, neizejot no mājām.
Kopumā katrā seminārā “Nē
diskriminācijai” piedalījās vairāk
nekā 25 dalībnieki no Tukuma,
Jelgavas, Rēzeknes, Balviem,
Liepājas, Valmieras u. c.
Lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu
iespēja iegūt zināšanas par tiesību
un diskriminācijas jautājumiem
savas dzīvesvietas tuvumā, šogad
projekta ietvaros notiek reģionālie
semināri “Vai atpazīsti
diskrimināciju?” Zemgalē,
Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Rīgā.
Pirmais seminārs notika Alūksnē un
pulcēja vairāk nekā 60 dalībnieku ne
tikai no pilsētas, bet arī no tuvākās
apkārtnes. Darbs seminārā tika
organizēts trīs sesijās, iekļaujot
sarunu gan par tiesību jautājumu
teorētiskajiem aspektiem, gan reālo
situāciju. Dalībnieki tika iesaistīti
arī grupu darbā, kas ļāva labāk
apgūt teoriju, sasaistot to ar
situācijām savā dzīvē.

Lai cilvēkiem būtu iespēja ne tikai
atpazīt notikušas diskriminācijas
faktus, bet uz tiem arī atbilstoši
reaģēt, projekta ietvaros tika
sagatavots un izdots informatīvs
buklets “Tavas tiesības Tavā
kabatā”. Tajā līdzās skaidrojumam
par ANO konvencijā par cilvēku ar
invaliditāti tiesībām ietvertajām
normām ir sniegta arī praktiska
informācija, uzzināmas adreses, kur
vērsties tiesību pārkāpumu
gadījumos gan Latvijā, gan Eiropas
Savienībā. Plašāka informācija par
šiem jautājumiem atrodama arī
organizācijas SUSTENTO
mājaslapas www.sustento.lv sadaļā
“Cilvēktiesības un invaliditāte”.
Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku
ar invaliditāti tiesību aizsardzība”
ﬁnansē Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas
grantu programmu “Aktīvo
iedzīvotāju fonds”.

ar invaliditāti, kas atkarīgi no
dzīvību nodrošinošiem aparātiem,
piemēram, elpošanas aparāta ar
skābekļa baloniem. Projekta
sākumposmā katra valsts veica
pētījumu, kāda ir esošā situācija
šajā jomā un vai glābšanas
dienestiem ir risinājumi.
Latvijā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
pārstāvji atzina, ka VUGD nav
kompetents noteikt evakuācijas
metodes, kas izmantojamas dažāda
veida iestādēm. Latvijā evakuācijas
veidu un pasākumus tās
organizēšanai nosaka konkrētā
objekta – dzīvojamās mājas,
bērnudārza, sporta zāles u. c. –
īpašnieks, nevis glābšanas dienests.
Nelaimes gadījumā uz notikuma
vietu tiek izsaukts glābšanas
dienests un arī ātrā palīdzība, kas
nereti ierodas pirms glābšanas
dienesta. Tādējādi mediķi ir kopā ar
glābējiem un var nodrošināt precīzu

un drošu cietušā atslēgšanu no
medicīniskās ierīces, ja tā tiek
lietota un ar visu medicīnisko ierīci
cietušo no ēkas nav iespējams
evakuēt. Ja drošības apsvērumu dēļ
medicīnas darbiniekiem nav
iespējas doties uz ēku kopā ar
glābējiem, viņi turpina sazināties ar
glābēju un sniedz attālinātus
padomus, kā pareizi un droši
palīdzēt cietušajam. Arī
Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledža šobrīd
nepiedāvā īpašus apmācību kursus,
kas palīdzētu glābējiem atpazīt, vai
persona pakļauta riskam
invaliditātes dēļ.
Tieši tāpēc projekta turpmākajā
gaitā tika izstrādāti ieteikumi
videoﬁlmu formātā, kā rīkoties
krīzes situācijās, ja jāglābj no
dzīvību nodrošinošu aparātu
darbības atkarīgi cilvēki.
Videoﬁlmās iekļauta informācija
gan par to, ka ģimenēm laikus
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jāpielāgo telpu iekārtojums, lai
krīzes situācijā nekas netraucētu
evakuācijai, gan par to, kā notiek
glābšana no, piemēram, sagrautas
mājas. Lai arī vairāku videoﬁlmu
tematika saistīta ar iespējamiem
zemestrīču postījumiem, kas nav
raksturīgi mūsu reģionam, citās
videoﬁlmās apskatīta rīcība
ugunsgrēku, kalnu nogruvumu un

plūdu gadījumā. Protams,
korekcijas projektā apskatīto krīzes
situāciju speciﬁkā veica notikumi
Ukrainā, kas lika padomāt arī par
glābšanas darba organizēšanu
bruņota konﬂikta gadījumā.
Projekta partneri tiekoties ne tikai
analizēja teorētiskās glābšanas
iespējas, bet iepazinās arī ar glābēju
darbu Francijā un uzzināja, kā

Jauniešu biznesa idejas
Vairāk nekā pusotru gadu skolu
jaunieši no trim Baltijas reģiona
valstīm – Latvijas, Igaunijas un
Somijas – sadarbojās pārrobežu
sadarbības INTERREG projektā
SENSationalSTEM. Projekta iecere
bija saistīta ar biznesa ideju izstrādi,
veidojot starptautiskas komandas un
iesaistot tajās jauniešus, kuri citkārt
paliek ārpus projektiem mācīšanās
grūtību dēļ. Atbilstoši projekta
iecerei sākotnēji galvenā uzmanība
tika veltīta eksakto zināšanu un
tehnoloģiju izmantojumam, taču
jauniešu radošo aizrautību ir grūti
ierobežot, tādējādi ne visas biznesa
idejas ir saistītas tieši ar STEM.
Tomēr tās vieno domas par ilgtspēju,
pārdomātu resursu izlietojumu, dzīvē
nepieciešamu prasmju apguvi
neierastā formā, kā arī iekļaujošas
sabiedrības veidošanu. Piemēram,

tikšanās vieta cilvēkiem ar mentālās
veselības problēmām, kur viņiem
būtu iespēja gan tikties, gan
apzināties, ka viņi nav vienīgie ar
savām problēmām, kā arī saņemt
dažādu speciālistu palīdzību un
iesaistīties interesantās aktivitātēs.
Nozīmīga projekta daļa bija ne tikai
jauniešu iesaiste biznesa ideju
attīstībā, bet arī iespēja apgūt
sociālās iemaņas un prasmes
izmantot dažādus rīkus un metodes,
lai sasniegtu izaugsmi. Kā atzina
projektā iesaistītie skolotāji un
mentori, gan viņi paši, gan jaunieši
sākotnēji stingri pieturējās pie
instrukcijām, bet projekta gaitā
atraisījās, mainīja pieeju un tādējādi
ieguva pārliecību paši par sevi,
apzināja savas stiprās puses un
potenciālo attīstības virzienu,

Tikšanās Tallinā

www.sustento.lv Nr. 40 (jūlijs) 2022

strādā suņi glābēji Spānijas
dienvidos. Augustā projekta
partneri tiksies Latvijā, kur novērtēs
sasniegtos rezultātus un prezentēs
izveidotos materiālus. Ceram, ka tie
būs noderīgi arī mūsu glābšanas
dienestiem, lai ļautu justies droši
tiem cilvēkiem, kuru ikdiena
atkarīga no dzīvību uzturošu
aparātu darbības.
nebaidoties prezentēt neparastas
idejas. Projekta laikā jaunieši guva
iespēju iejusties uzņēmēja lomā,
cenšoties saprast, kā viņš domā,
rīkojas, vērtē savas darbības. Paši
jaunieši atzina, ka galvenais guvums
ir sapratne par komandas darba
vērtību. Neskatoties uz to, ka lielākā
daļa projekta tika aizvadīta Covid-19
pandēmijas noteikto ierobežojumu
laikā un tādēļ lielākā daļa plānoto
aktivitāšu notika attālināti, dažām
jauniešu komandām darbs veicās tik
labi, ka līdz projekta noslēgumam
tika izstrādāta ne tikai biznesa ideja,
bet arī piedāvātā produkta prototips.
Latvijas jauniešus projektā
pārstāvēja puiši un meitenes no
Talsu Valsts ģimnāzijas, Rīgas 66.
vidusskolas, Vidzemes Tehnoloģiju
un dizaina tehnikuma, kā arī
Torņakalna Privātās vidusskolas, un
mums ir pamats lepoties ar viņu
veikumu projektā. Maijā, kad
starptautiskā žūrija izvērtēja
jauniešu biznesa idejas, galveno
balvu par izstrādāto spēli
matemātikas apguvei saistošā formā
ieguva komanda “Kenga”, kurā līderu
lomu pārliecinoši bija uzņēmušies
jaunieši no Rīgas 66. vidusskolas.
Otru balvu šī pati komanda ieguva
nominācijā “Mācīšanās prieks”.
Divās nominācijās – “Sociāli
atbildīgākā biznesa ideja” un
“Labākais logotips” – balvu saņēma
arī komanda “Pūces ligzda”, kurā
pamatkodolu veidoja jaunieši no
Talsu Valsts ģimnāzijas. Bija liels
prieks vērot, cik aktīvi retajās
klātienes tikšanās reizēs jaunieši
izmantoja iespēju komunicēt,
nepastāvot ne valodas, ne citām
barjerām. Tā bija arī fantastiska
enerģijas apmaiņa, kas tik ļoti
nepieciešama ikvienam projektam.

4

Podkāsts par
invaliditātes
jautājumiem
Skanējumu sācis mūsu
organizācijas veidotais podkāsts
“SUSTENTO PAR un AP
invaliditāti” – raidieraksts, kas
veltīts invaliditātes tēmai,
problēmām un risinājumiem.
Sarunu vadītāja ir Gunta Anča,
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja,
kompetenta un cienīta cilvēku ar
invaliditāti jautājumu eksperte
Latvijā un Eiropā.

Izskanējis pirmais raidieraksts,
kura tēma bija “Attieksmes
barjeras un invaliditāte”. Pirmajā
podkāstā uz sarunu Gunta bija
aicinājusi SUSTENTO politikas
koordinatori un lektori Ivetu
Neimani, ar kuru pārrunāja kopējo
situāciju, kuru ietekmē attieksmes
barjeras pret cilvēkiem ar
invaliditāti. Nākamajos ierakstos

Gunta Anča un Iveta Neimane

tēma no konkrētas invaliditātes
skatpunkta tiek skatīta kopā ar
Latvijas Nedzirdīgo savienības
viceprezidenu Ivaru Kalniņu (tulce
Brigita Lazda) un Rīgas Vājredzīgo
un neredzīgo biedrības “Redzi mani”
valdes priekšsēdētāju Līgu Ķikuti.
Raidieraksti ļauj ieskatīties cilvēku
ar dažādu invaliditāti ikdienā, tie ir
gadījumu stāsti, lai dalītos
pieredzē, veidotu sapratni,
mazinātu joprojām pastāvošos
aizspriedumus, greizus viedokļus
un stereotipus, censtos izskaust
diskrimināciju un aizvainojošu
terminoloģiju.
Jebkura barjera pazūd, kad
iepazīsti cilvēku un viņa situāciju
un vajadzības tuvāk, ņemot vērā to,
ka invaliditātes ir atšķirīgas un līdz
ar to risinājumi atšķiras. “Ja tiks
likvidētas attieksmes barjeras,
jebkurš cilvēks jutīsies drošāk, un

Gunta Anča un Līga Ķikute

ja cilvēks jutīsies drošāk, veidosies
lojālāka attieksme pret valsti.
Domāju, ka invaliditāte varētu būt
rīks valsts politikas stratēģijā, lai šo
vēlamo lojalitāti sasniegtu,” atzina
Iveta Neimane.
Podkāsti paredzēti gan cilvēkiem ar
invaliditāti, kuru vidū joprojām ir
daudzi, kam vispirms nepieciešams
informatīvs un emocionāls atbalsts,
gan tai sabiedrības daļai, kas vēlas
vai jau ir atvērta cilvēku ar
invaliditāti atbalstam un
iekļaušanai.
Klausieties podkāstu
“SUSTENTO PAR un AP
invaliditāti” Spotify, SUSTENTO
mājaslapā www.sustento.lv un
Facebook lapā. Lūdzu, sekojiet
informācijai par turpmāko
raidierakstu laiku, dalībniekiem
un tēmu mūsu mājaslapā un
Facebook proﬁlā!

Gunta Anča, Ivars Kalniņš un Brigita Lazda
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