
 

 
 

Projekta “Mācību laboratorija - integrācijai” mērķis ir apkopot labās prakses piemērus 

Eiropas Savienības valstīs, lai veicinātu un motivētu cilvēkus ar invaliditāti efektīvākai 

integrācijai mācību procesā un darba tirgū. 
 

Projekts norisināsies 2 gadus, bet noslēgsies 2009. gada decembrī.  
 

 
 

 

Mērķi 

Galvenais projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām 

vajadzībām integrāciju sabiedrībā, izglītības aktivitātēs un 

darba tirgū. 

Konkrētie projekta mērķi: 

- Izpētīt pašreizējo situāciju partneru valstīs par cilvēku 

ar invaliditāti iekļaušanu izglītības sistēmā un darba 

tirgū, meklēt labās prakses piemērus ;  

- Apkopot informāciju un labākas prakses piemērus par 

metodoloģiju, kā apmācīt un motivēt cilvēkus ar 

invaliditāti; 

- Sniegt papildus zināšanas un praktiskās iemaņas tiem 

profesionāļiem, kuri strādā ar mērķa grupu;  

- Sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām piedalīšanos 

mācību procesā un viņu integrēšanos sabiedrībā 

kopumā;  

- Mudināt mācību iestādes nodrošināt labākas iespējas 

cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu piedalīties 

mācību procesā. 

Kāpēc projekts ir svarīgs? 

Problēmas aktualitāti apliecina skaitļi - Eiropā 8-10% no visu 

iedzīvotāju kopskaita ir ar dažāda veida invaliditāti. Vairāk nekā 

60% no viņiem nestrādā. Iniciatīvas trūkumi ir abām pusēm – gan 

cilvēkiem ar invaliditāti, gan darba devējiem. Trūkst zināšanas par 

iespējām: no vienas puses sabiedrībai nav kompetences un 

praktisko zināšanu, kā pieņemt darbā un apmācīt, no otras puses 

cilvēkiem ar invaliditāti nav zināšanu un profesionālas pieredzes 

atrasts darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību. 

Pētījumi rada, ka cilvēkiem ar invaliditāti vidējais izglītības līmenis 

ir zemāks, viņi retāk mācās augstākas izglītības iestādēs, jo ir maz 

iespēju izvēlēties sev piemēroto profesiju.  

 

Spēlēt nozīmīgu lomu 

sabiedrībā 
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Rezultāts 
Materiāli par projekta rezultātiem:  

• mājās lapa „Mācību laboratorija” tiešsaistē; 

• Apmācību pilotprogramma; 

•  izveidots un izplatīts DVD angļu valodā ar 

subtitriem visās partnervalstu valodās, kas būs 

iekļauts On-line Mācību laboratorijā. 

Projekta rezultāti būs novērtēti 2009. gada beigās.  

 

Papildus informācija:    

 

 
www.sufuturo.eu              www.futureforyou.eu                      www.tavanakotne.eu 

Aktivitātes 
Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikts pētījums, apmācību 

braucieni pie konsorcija partneriem, tiks izstrādāta detalizēta 

metodoloģija onlainā (datu bāze), notiks apmācības,  kā arī 

atgriezeniskās saites pasākumi katrā dalībvalstī un sabiedrības 

informēšanas kampaņa. Visi projekta posmu rezultāti un 

sasniegumi tiks analizēti un vērtēti.  

Projekts ilgs 2 gadus, un ir plānots, ka projekta īstenošanas 

reālie rezultāti turpināsies arī pēc projekta pabeigšanas, radot 

“kaskādes efektu” jeb projekta nākotnes ieguvumus.  

 

 

 

SIA “Comperio” 

Biroja adrese: Balasta dambis 58 (2.stāvs), 

Rīga, LV 1048 

Tālrunis: 67213003 

Mob.tālrunis: 26569525 

Fakss: 67213046 

E-pasts: comperio@comperio.lv 

www.comperio.lv 

 
 

Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"  

Krišjāņa Valdemāra iela 38  

Rīga, LV - 1010  

Tālrunis / Fakss: (371) 67299277 

E-pasts: info@apeirons.lv 

www.apeirons.lv 


