Konference
“Personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības
iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā”
2016. gada 17. jūnijs
Saeimas nams, Sarkanā zāle
Jēkaba iela 11, Rīga

Pasākuma mērķis
Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Eiropas
Rehabilitācijas platformu rīko konferenci, lai veicinātu izpratni, kā arī informētu sabiedrību un
ieinteresētās personas par cilvēku ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējām un
izaicinājumiem Latvijā un Eiropā.
Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) paredz, ka cilvēki ar invaliditāti ir jāiesaista algotā
darbā un jāatver tiem darba tirgus, lai sasniegtu Eiropas Savienības izaugsmes mērķus. Leonardo da
Vinči inovāciju pārneses programmas “Spēja, nevis nespēja darba vietās” ietvaros tika veikts pētījums,
kura gaitā noskaidrots, ka Latvijas uzņēmumi ir pasīvi cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā, īpaši tie,
kuri nekad nav pieņēmuši darbā cilvēkus ar invaliditāti. Uzņēmumi ir pārliecināti, ka publiskajām
organizācijām un nodibinājumiem jābūt tiem, kas piedāvā darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kanāli: 0 – oriģināls; 1 – latviešu; 2 – angļu
Diskusija būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

Šis pasākums ir saņēmis finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas “EaSI” (2014-2000).
Papildu informācija pieejama: http://ec.europa.eu/social/easi

Programma
8.30 – 9.00

Reģistrācija (Sarkanā zāle)

9.00 – 9.30

Konferences atklāšana (Sarkanā zāle)
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Karina Korna, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre
Ilona Jurševska, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore

9.30 – 9.50

Eiropas Savienības loma cilvēku ar invaliditāti nodarbināmības
veicināšanā
Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejā un Eiropas Invaliditātes foruma viceprezidente

9.50 – 10.10

Kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt izcilu pakalpojumu sniegšanu
Laura Džonsa, Eiropas Rehabilitācijas platformas ģenerālsekretāre

10.10 – 10.30

Personu ar invaliditāti nodarbināmības normatīvie šķēršļi
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālo lietu un
sociālās drošības eksperts

10.30 – 11.00

Kafijas pauze (Balsošanas zāle)

11.00 – 11.20

Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas aktualitātes Latvijā
Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta
direktors

11.20 – 11.40

Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtie atbalsta pakalpojumi personām
ar invaliditāti
Inese Kalvāne, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore

11.40 – 12.00

Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība – Eiropas labā
Laura Džonsa, Eiropas Rehabilitācijas platformas ģenerālsekretāre

12.00 – 12.20

Cilvēku ar intelektuālo invaliditāti nodarbināmības izaicinājumi Latvijā
Irina Rulle, biedrība “Saule”

12.20 – 12.40

Izaicinājumi nedzirdīgo cilvēku nodarbināmībā Latvijā
Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents (TBC)

12.40 – 13.00

Profesionālā rehabilitācija Lietuvā: sistēmas un kvalitātes nodrošināšana
Natalja Markovska, Valakupju rehabilitācijas centrs

13.00 – 13.30

Diskusija un secinājumi

13.30 – 14.30

Pusdienas (Saeimas ēdnīca)

14.30

Izbraukšana uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (Jūrmala)
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