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IEVADS

4

ANALĪZES POSMI UN TĀS OBJEKTS
1. POSMS – iespējas/šķēršļi, ar ko sievietes ar fizisko un sensoro invaliditāti
saskaras, meklējot darbu.

Sieviešu ar invaliditāti domas par:
iespējām un riskiem, kas saistīti ar nodarbinātību valstī;
tāldarba iespējām valstī;
vadības prasmēm valstī.

2. POSMS – nodarbinātības sektori, tostarp jaunās nozares, kurās sievietēm ar
fizisko invaliditāti ir lielākas iespējas atrast darbu.

Karjeras konsultantu/operatoru domas par:
faktoriem, kas būtiski ietekmē iespējas atrast darbu;
nodarbinātības statusu;
jaunām nozarēm.
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1. POSMS

6

METODOLOĢIJA

Sintētiskā analīze tika veikta, salīdzinot partnerorganizāciju sagatavoto
informāciju. Šī informācija tika apkopota, pamatojoties uz ziņojumu, kas tika
kopīgots un izmantots kā vienots modelis, lai varētu sistematizēt fokusa grupas
tikšanās laikā iegūtos secinājumus.
Viss tekstuālais korpuss sākotnēji tika aplūkots, balstoties uz moduļiem, un tā
rezultātā tapa aprakstošā daļa par dalībnieku uzskatiem par šādiem
jautājumiem:
dalībnieku profili;
grupas;
darba meklēšanas process valstī;
nodarbinātības iespējas un riski valstī;
tāldarba iespējas valstī;
vadības prasmes valstī;
kā arī analītisks apraksts:
SVID analīze (Horn-Haacke, 2002), proti, stiprās un vājās puses, iespējas
un draudi.
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FOKUSA GRUPAS DALĪBNIEKU SKAITS KATRĀ VALSTĪ

106 dalībnieki, 7 valstis

TURCIJA, 19, 18%

LATVIJA, 12, 11%

LATVIJA
BULGĀRIJA, 17, 16%

BULGĀRIJA
PORTUGĀLE
SPĀNIJA

ITĀLIJA, 17, 16%

GRIEĶIJA
PORTUGĀLE, 10, 10%

ITĀLIJA
TURCIJA

GRIEĶIJA, 14, 13%
SPĀNIJA, 17, 16%
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FOKUSA GRUPAS DALĪBNIEKU SKAITS KATRĀ
PARTNERORGANIZĀCIJĀ

106 dalībnieki, 8 partnerorganizācijas
SEADDER, 19, 18%

EFE, 12, 11%

EFE
EYES, 17, 16%

IST, 6, 6%

EYES
PREVIFORM
FAMS
ERFC

EUROKOM, 11, 10%

EUROKOM
PREVIFORM, 10, 10%

IST
SEADDER

ERFC, 14, 13%
FAMS, 17, 16%
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VIDĒJAIS FOKUSA GRUPAS DALĪBNIEKU VECUMS
KATRĀ VALSTĪ
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VIDĒJAIS FOKUSA GRUPAS DALĪBNIEKU VECUMS
KATRĀ PARTNERORGANIZĀCIJĀ

106 dalībnieki, 8 partnerorganizācijas
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FOKUSA GRUPAS VĒRTĒJUMS

12

1. PARTNERORGANIZĀCIJA
FAMS COCEMFE SEVILLA
(SPĀNIJA)
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FAMS FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids
1, 6%
4, 24%
5, 29%

7, 41%

Sensorā un fiziskā

Fiziskā

Sensorā

Nav

Izglītība
2, 12%

9, 53%
6, 35%

Vidējā

Augstākā

Nav

Nodarbinātības statuss

7, 41%
10, 59%

Nodarbināts

Bezdarbnieks

14

FAMS – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Grupa cieš no “daudzkārtējas diskriminācijas” (invaliditātes, dzimuma, vecuma), un šīs
grupas dalībnieces bieži vien ir ieguvušas vidējo izglītību un apmeklē mācību kursus.
Sievietes bijušas bezdarbnieces ilgu laika periodu, ilgāk nekā divus gadus. Dažas no šīm
sievietēm jau vairāk nekā 10 gadus strādā FAMS, savukārt citas pārstāv dažādas
organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti tiesības.

Darba meklēšanas process valstī
Iemesli darba meklēšanai ir dažādi: vajadzība iegūt ekonomiskos līdzekļus, kā arī vēlme
justies noderīgiem, jo cilvēki ar invaliditāti lielākoties dzīvo nabadzībā, jūtas izolēti un
sociāli nepilnvērtīgi. Galvenie šķēršļi ir šādi: dzimuma diskriminācija (proti, darba devēji
uzskata, ka vīrieši darbam ir piemērotāki nekā sievietes), spēja atrast līdzsvaru starp
darbu un privāto dzīvi, liels vecums, zems pašvērtējums, kas noved pie depresijas,
nepietiekama darba pieredze, atbilstošas kvalifikācijas neesamība, nodarbinātības
politiku trūkums. Atbalsta pasākumiem nav pastāvīga finansējuma, un tādēļ tiek
piedāvātas iespējas strādāt vienkāršos darbos, kuriem nav nepieciešama atbilstoša
izglītība (apkopējas, šoferes, administrācijas darbs). Prakse tiek uzskatīta par labu
iespēju, jo tā sniedz iespēju cilvēkiem tapt novērtētiem.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Galvenās iespējas ir strādāt parastā darba vidē (ar juridiskiem pienākumiem),
aizsargātā darba vidē un kā pašnodarbinātām personām. Darbam aizsargātā darba vidē
ir piešķirti līdzekļi, lai darba vietu (ēku) varētu pielāgot cilvēkam ar invaliditāti. Bieži
vien darba devēji par šādu iespēju nemaz nenojauš, līdz ar to šie pieejamie resursi
nemaz netiek izmantoti. Konsultāciju pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti ir
pietiekami. Tehnoloģijas tiek uzskatītas par šķērsli vecākām sievietēm, bet par iespēju
jaunākām sievietēm. Apmācību kursi jāpiedāvā saistībā ar funkcionālām starpnozaru
prasmēm, kas nepieciešamas darba tirgū (saziņa un aktīva klausīšanās, laika
pārvaldība, sarunas, darbs komandā, konfliktu risināšana, radoša domāšana, vadība),
un tie jāpiedāvā klātienē. Turklāt tiem būtu jāpiedāvā arī prakse kādos uzņēmumos.

Tāldarba iespējas valstī
Nav izpratnes par to, kas tas ir. Sniedz iespējas strādāt šādās jomās: grāmatvedība,
tīmekļvietņu projektēšana, grafiskais dizains, tulkojumi, un šīs jomas varētu skart
sievietes ar invaliditāti. Lai varētu nodrošināt efektīvu tāldarbu, ir nepieciešamas
specifiskas IKT prasmes un normatīvo aktu grozījumi.

Vadības prasmes valstī
Likumā ir noteiktas kvotas, kas jāievēro, bet tās netiek ņemtas vērā. Sievietēm ar
invaliditāti ir jāpieņem sava invaliditāte un tā nav jāuzskata par kārtējo šķērsli darba
iegūšanai, viņām ir jāapzinās savas prasmes, aktīvi jāmeklē darbs, jātrenējas klātienes
intervijām, nav jāpadodas, jāturpina mācīties arī tad, kad viņas strādā, kā arī jārisina
problēmas, neslēpjoties aiz savas invaliditātes.
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FAMS SVID ANALĪZE
VĀJĀS PUSES

SVID ANALĪZE

- trūkst prasmju, lai
pielāgotos darba tirgum,
kas nepārtraukti mainās;
STIPRĀS PUSES
- nepietiekamas IKT
prasmes;
- Motivācija un vēlme
- nepietiekams atbalsts un
pārvarēt
pasākumi privātās dzīves
ierobežojumus/invaliditāti; un profesionālās dzīves
- motivācija un spēja
līdzsvaram;
izstrādāt atbilstošas
- nav kompetenču darba
apmācības, lai pielāgotu
interviju jomā;
kompetences tagadējā
- sociālie aizspriedumi un
darba tirgus prasībām;
stereotipi par viņu spējām;
- plašs sociālo prasmju
- fiziskās un komunikācijas
apjoms, ko viņas uzskata
barjeras, kas būtu jāpielāgo
par nepieciešamu, lai
darba tirgum un
uzlabotu kompetences un profesijām;
iegūtu pieredzi.
- darba meklēšanas
programmas nepārtraukti
mainās, viņas pazaudē savu
kontaktpersonu un līdz ar
to viss darba meklēšanas
process jāsāk no jauna.
Īstermiņa stratēģiskie
Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
elementi:

IESPĒJAS

- tiek izstrādāti noderīgi
apmācību kursi, kas
- šī programma (Ready women) sniegtu atbilstošas
palīdzēs šīm sievietēm apgūt
kompetences un pieredzi;
starpnozaru, sociālās un
- sieviešu dalība Ready
personiskās iemaņas, un
women projektā veicina
tādējādi sievietēm būs lielākas to, ka lielāka uzmanība
iespējas būt kompetentām
tiek pievērsta sievietēm ar
darba tirgū;
fizisko vai sensoro
- fokusa grupas ietvaros
invaliditāti;
radītais tīkls atvieglos piekļuvi
- organizācijas sniedz
informācijai un dažādām
informāciju par
iespējām sabiedrībā;
uzņēmumiem, kas strādā
- darba meklētāju dalība fokusa ar sievietēm ar invaliditāti,
grupā veicina viņu izpratni par kā arī informāciju par
sieviešu kompetencēm.
esošiem tīkliem, kas var
sniegt atbalstu apmācībām

- izstrādāti un plānoti
apmācību kursi, kas veicina
labākas iespējas darba
tirgū;
- uzlaboti un paplašināti
kanāli, pa kuriem izplata
apmācību piedāvājumu;
- palielināts to sociālo
uzņēmumu skaits, kas
nolīgst cilvēkus no mazāk
aizsargātām grupām;
- apkopota informācija par
cilvēkiem ar invaliditāti, kas
ir gatavi sniegt palīdzību un
informāciju par apmācībām
un darba iespējām citām
16

un citām aktivitātēm, kas
norisinās projekta ietvaros
un kurās piedalās sievietes
ar invaliditāti.

DRAUDI
- ilgs periods bez darba –
dusmas, izolācija un
nepietiekama sociālā
iekļaušana;
- nepietiekams finansējums vai
finansējuma samazināšana;
- nepietiekošas izglītības
iespējas vai informācijas
trūkums par tām;
- neesošas IKT prasmes;
- nav motivācijas;
- diskriminācija, ko piedzīvo
darbā pieņemšanas procesā;
- jāpieņem darba piedāvājumi,
kas ne vienmēr atbilst iegūtajai
izglītībai;
- bieži vien modernajā darbā
pieņemšanas procesā nevar
veiksmīgi sacensties ar citiem;
- nedrošības sajūta,
pazemojuma sajūta;
- formāli netiek atzīti
instrumenti, kas radīti darba
pieredzes, apmācību un
prasmju akreditācijai un
atzīšanai;
- ilgi periodi bez darba noved
pie motivācijas trūkuma un
garīgās veselības problēmām.

sievietēm, kas ir nonākušas
tādā pašā situācijā;
- projektā veiktās
aktivitātes un projekta
rezultāti ir izplatīti cik vien
iespējams, kā arī ir saziņa
ar ieinteresētajām pusēm,
kas var piedāvāt darba
iespējas un ļaut skaidrāk
izprast šķēršļus, ar ko
sievietes saskaras
invaliditātes dēļ, tādējādi
veicinot to, ka šie šķēršļi
tiek pārvarēti ar atbilstošu
risinājumu palīdzību.
Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:
- īstenot pasākumus, lai
sniegtu sievietēm ar
invaliditāti stimulu kļūt par
uzņēmējām un
Īstermiņa stratēģiskie
pašnodarbinātajām;
elementi:
- izglītot sabiedrību par
- izstrādāt reālistisku un
nepieciešamību sniegt
noderīgu apmācību
būtisku atbalstu sieviešu ar
piedāvājumu, kas
invaliditāti karjeras
sievietēm var piedāvāt
attīstīšanai;
darba iespējas jaunos
- regulāri sniegt
ndarbinātības veidos (new
psiholoģisko atbalstu;
yields of employment);
- sniegt atbalstu, lai
- organizēt pasākumus ar
līdzsvarotu ģimenes dzīvi
mērķi iepazīstināt sievietes
un profesionālo dzīvi;
vienas ar otru, tādējādi
- sniegt palīdzību bērnu
veicinot sieviešu iespējas
pieskatīšanā;
un motivāciju piedalīties
- izglītot sabiedrību par to,
citās apmācībās un darbā
ka mājās darāmie darbi ir
pieteikšanās pasākumos;
jāsadala starp visiem mājas
- sniegt informāciju par
iemītniekiem;
iespējām un atbalstu, ko
- vairāk runāt par
viņas var saņemt, lai
sievietēm ar invaliditāti un
veicinātu savas iespējas
viņu lomu sabiedrībā;
atrast darbu.
- veicināt uzņēmumu
izpratni par korporatīvās
sociālās atbildības nozīmi,
kā arī par to, ka sievietēm
ar invaliditāti jādod iespēja
sevi pierādīt darbā.
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2. PARTNERORGANIZĀCIJA
EFE
(LATVIJA)
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EFE FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids
1, 8%

2, 17%

1, 8%

8, 67%
Kopš dzimšanas

Fiziskā

Arodslimība

Funkcionālie traucējumi

Izglītība
1, 8%
1, 8%
1, 8%
5, 42%
1, 8%
1, 9%
2, 17%
Vispārējā vidējā izglītība
Augstākā izglītība
Vidējā speciālā izglītība

Nepabeigta augstākā izglītība

Speciālā pamatizglītība

Profesionālā izglītība

Maģistra grāds

Nodarbinātības statuss
3, 30%

4, 40%

3, 30%
Nodarbināts

Bezdarbnieks

Pensijā
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EFE – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Grupa lielākoties sastāv no vecāka gadagājuma cilvēkiem ar funkcionālām
invaliditātēm, taču ratiņkrēsls nav nepieciešams. Fokusa grupas dalībnieki ir no mazas
pilsētas, kur trūkst gan darba vietu, gan izglītības iespēju. Daudzi dalībnieki ir
bezdarbnieki, taču tie, kas strādā, lielākoties ir nodarbināti kā asistenti cilvēkiem ar
invaliditāti. Lielākie šķēršļi darba atrašanai ir darba vietu trūkums un nepietiekošas
izglītības iespējas. Sabiedriskā dzīve parasti dalībniekiem ir aktīva, jo viņi piedalās
dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, jo īpaši nodarbojas ar rokdarbiem, mācās
valodas un datorprasmes.

Darba meklēšanas process valstī
Laukos darbs parasti tiek meklēts tiešsaistes sludinājumu portālos, laikrakstos un caur
pazīšanos. Ne visi izmanto Valsts nodarbinātības aģentūras pakalpojumus. Apmācību
kursiem jānotiek klātienē, un galvenajām apgūstamajām jomām jābūt psiholoģijai,
valodām un IKT kursiem, grāmatvedībai, auto vadīšanas kursiem un arī saskarsmes
kursiem, bet tiem visiem būtu jānotiek klātienē, nevis tiešsaistē. Lielākās probēmas
darba meklēšanā galvenokārt ir izglītības trūkums, lielais vecums, nepietiekamas
svešvalodu prasmes, savi uzskati (personiskais aspekts) un nepieciešamība adaptēt vidi
cilvēku ar invaliditāti vajadzībām (kontekstuālais aspekts).

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Darba devējiem bieži vien ir aizpriedumi pret sievietēm saistībā ar to, ka viņām
jārūpējas par bērniem. Darba intervijās bieži vien netiek pieminēta invaliditāte, jo
darba devēji mēdz būt aizspriedumaini. Lielākās iespējas sniedz tehnoloģijas, bet ir
nepieciešamas specifiskas prasmes, piemēram, meklēt informāciju tiešsaistē. Vēl viena
iespēja ir psiholoģiskais atbalsts, ko sniedz personām ar invaliditāti, kā arī tas, ka tiek
izplatīta informācija darba devējiem, piemēram, par nodokļu atvieglojumiem, kas
pienākas, ja pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbs ir noderīgs, bet ir nepieciešamas specifiskas prasmes un informācija par
esošajām iespējām. Tāldarbu bieži vien jauc ar telemārketingu, un šī iemesla dēļ tas
nav iecienīts.

Vadības prasmes valstī
Ir nepieciešamas gan pamatapmācības, gan darba pieredze, gan jāuzlabo personiskās
īpašības, piemēram, saziņas prasmes un atbildības sajūta. Izglītības trūkums vai
neesamība lielākoties ir tādēļ, ka trūkst finanšu resursu, un šī iemesla dēļ cilvēki arī
neapgūst daudzas organizatoriskās prasmes.
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EFE – SVID ANALĪZE
STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

- vēlme strādāt;
- izpratne par to, kāda ir
cilvēku ar invaliditāti
situācija;
- spēja mācīties.
Īstermiņa stratēģiskie
elementi:

IESPĒJAS
- darbs sociālās aprūpes
jomā;
- darbs no mājām;
- pusslodzes darbs.

- informatīvi pasākumi
personām ar invaliditāti,
ko rīko vietējās
pašvaldībās;
- aģentūras piedāvā darbu
sociālās jomās;
- informatīvi pasākumi,
kuros piedalās darba
devēji, cilvēki ar
invaliditāti, vietējās
pašvaldības pārstāvji.

VĀJĀS PUSES
- nav izglītības;
- trūkst finanšu resursu;
- apgrūtināta pārvietošanās.

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
- kursi personām ar invaliditāti,
tādējādi veicinot viņu vēlmi
mācīties;
- vietējās pašvaldības sniegts
finansiāls atbalsts;
- idejas saistībā ar darbu no
mājām.

Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:

DRAUDI
- nav brīvu vakanču;
- nelaipna attieksme no
darba devējiem;
- sabiedrība nav
saprotoša.

Vidēja termiņa
stratēģiskie elementi:
- publisku kampaņu
rīkošana, lai vairotu
izpratni par invaliditāti;
- jaunu darba vietu
radīšana.

- vairāk mācību centru jāpielāgo
tam, lai sniegtu vairāk kursu
personām ar invaliditāti, kā arī
vide jāpielāgo personu ar
invaliditāti vajadzībām;
- sociālās programmas, kas
veicina personu ar invaliditāti
iekļaušanu darba tirgū;
- sabiedrības izglītošana par
invaliditāti.
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3. PARTNERORGANIZĀCIJA
EYES
(BULGĀRIJA)
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EYES FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids

17

Fiziskā

Izglītība
1, 6%
6, 35%

10, 59%

Vidējā izglītība

Augstākā izglītība

Nav

Nodarbinātības statuss
4, 24%

4, 23%

9, 53%
Nodarbināts

Bezdarbnieks

Pensijā
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EYES – SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Grupa ir pakļauta diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ (invaliditāte, dzimums, vecums),
un invaliditātes līmenis ir vidējs. Personas ir bez darba jau ilgu laiku, vairāk nekā trīs
gadus. Valsts iedzīvotāji ir pakļauti diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ (invaliditāte,
dzimums, vecums), un invaliditātes līmenis ir vidējs. Grupas dalībniekiem lielākoties ir
vidējā izglītība.

Darba meklēšanas process valstī
Lielākie ierobežojumi: nav politikas dokumentu, kas cīnītos pret diskrimināciju darba
vidē (darba devēju aizspriedumu pārvarēšana, efektīvs atbalsts darba meklēšanā,
pastāvīgs finansējums), kā arī vairāki citi faktori, piemēram, invaliditātes veids,
izglītības un kvalifikācijas līmenis, un nepieciešamās darba vides veids, kā arī
nedraudzīga atmosfēra darbā. Iemesli, kādēļ cilvēki meklē darbu, ir nepieciešamība
iegūt ekonomiskos līdzekļus, kā arī vēlme justies noderīgiem, jo cilvēki ar invaliditāti
lielākoties dzīvo nabadzībā, jūtas izolēti un sociāli nepilnvērtīgi.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Iespējas: spēja saprast un uzsvērt savas spējas un rakstura īpašības, kā arī situācijas,
kurās atšķirības nav manāmas (piemēram, risks, ka kāds uzskata, ka cilvēkam ir
priekšrocības), kā arī uzmanību pievērš uzdevumiem (piemēram, vienādi uzdevumi
cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem bez tās). Ir iespējams arī kļūt par pašnodarbinātu
personu, bet to bieži vien pat neapsver. Daudzām sievietēm ir zems kvalifikācijas
līmenis, taču pat sievietes ar augstāko izglītību ir spiestas pieņemt vienkāršus un slikti
atalgotus darbus, jo darba devēji ir aizspriedumaini. Darba grupas dalībniekiem
vajadzētu piedalīties arī intervijās, kā rezultātā tiktu veicinātas saskarsmes prasmes.

Tāldarba iespējas valstī
Nav izpratnes par to, kas ir tāldarbs. Tas kļūst populārs jo īpaši mazu uzņēmumu starpā
(juridiskā joma, rediģēšana un tulkošana, grāmatvedība). Lai varētu veikt šādu darbu,
darbiniekam ir jābūt tādam, uz kuru var paļauties (jo tāldarbu nav tik viegli kontrolēt),
un darbiniekam parasti maksā par paveikto darbu, nevis stundām. Šādi darbinieki bieži
vien nav arodbiedrību dalībnieki, līdz ar to tie ir neaizsargāti (par šo gan trūkst
statistikas datu) un strādā neoficiāli.

Vadības prasmes valstī
Ir izpratne par to, ka likumā ir noteikta kvota, kas jāievēro, bet diemžēl darba devēji
to neievēro, jo nevar atrast kvalificētus darbiniekus vai arī šīs kvotas ne vienmēr ir tik
striktas.
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EYES – SVID ANALĪZE
VĀJĀS PUSES

STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

- Daudz noderīgu
personisko un
profesionālo prasmju;
- lojalitāte;
- pieredze;
- saskarsmes prasmes;
- atbildības sajūta;
- finanšu instrumenti un
sociālie fondi, kas sniedz
atbalstu darba un
apmācību iespējām
cilvēkiem ar invaliditāti.

Īstermiņa stratēģiskie
elementi:

IESPĒJAS
Tā kā mūsu valstī darba tirgū
trūkst kvalificētu darbinieku,
ir sagaidāms, ka darba devēji
ieguldīs vairāk līdzekļu
cilvēkresursu pilnveidē,
tostarp apmācot cilvēkus
darbam un veicinot karjeras
izaugsmi.

- Organizācija vai cilvēki,
kas strādā ar personām
ar invaliditāti, sniedz
informāciju par esošām
sabiedrības grupām,
asociācijām un tīkliem,
kas pieejami un var
sniegt atbalstu
apmācībām un
konsultācijām;
- viegli pieejama
informācija par
apmācībām.

- Ir nepieciešamas prasmes, lai
neizkristu no ierindas jau tā
mainīgajā darba vidē;
- trūkst prasmju, lai varētu
konkurēt ar citiem (vēršot
uzmanību uz kompetencēs
balstītu vērtējumu);
- baidās uzņemties riskus;
- trūkst prasmju jauno
tehnoloģiju lietošanā;
- grūti atrast līdzsvaru starp
darbu un privāto dzīvi;
- zems pašvērtējums;
- nespēj pielāgoties jauniem
apstākļiem, nav elastīgi;
- trūkst prasmju, lai intervijās
būtu konkurētspējīgi;
- pārāk liela birokrātija, lai atzītu
apmācības un izglītību;
- nav viegli pieejama informācija
par programmām, kas atbalsta
cilvēkus ar invaliditāti, kad tie
meklē darbu vai izglītības
iespējas.
Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
- Izstrādā un plāno apmācību
kursus, kas labāk atbilst darba
tirgus iespējām;
- uzlabo un paplašina kanālus,
pa kuriem izplata apmācību
piedāvājumus;
- palielina sociālo uzņēmumu
skaitu, kas var pieņemt darbā
cilvēkus no mazāk aizsargātām
sabiedrības grupām;
- apkopo datus par citiem
cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir ar
mieru palīdzēt un sniegt
informāciju par darba un
apmācību iespējām citām
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sievietēm, kas ir nonākušas tādā
pašā situācijā.

DRAUDI
- ilgi periodi bez darba, kas
noved pie dusmām;
- nepietiekams finansējums
vai finansējuma
samazināšana;
- nepietiekošas izglītības
iespējas vai informācijas
trūkums par tām;
- neesošas IKT prasmes;
- nav motivācijas;
- diskriminācija, ko piedzīvo
darbā pieņemšanas procesā;
- jāpieņem darba
piedāvājumi, kas ne vienmēr
atbilst iegūtajai izglītībai;
- bieži vien modernajā darbā
pieņemšanas procesā nevar
veiksmīgi sacensties ar
citiem;
- nedrošības sajūta,
pazemojuma sajūta;
- formāli netiek atzīti
instrumenti, kas radīti darba
pieredzes, apmācību un
prasmju akreditācijai un
atzīšanai;
- ilgi periodi bez darba noved
pie motivācijas trūkuma un
garīgās veselības problēmām.

Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:

Vidēja termiņa
stratēģiskie elementi:
- Reorganizēt apmācību
piedāvājumus, kas
neveicina iespējas iegūt
darbu vai ir dārgi, tālu
prom no mājām.

- Jāizstrādā un jāievieš īpaši
pasākumi elastīgam darbam,
tostarp no mājām;
- izveidot dienas centrus/
karjeras konsultāciju centrus ar
mērķi atbalstīt cilvēkus ar
invaliditāti darba meklēšanas
procesā un piedāvāt apmācības,
kas piemērotas tieši cilvēkiem ar
invaliditāti;
- īstenot vairākus pasākumus ar
mērķi sniegt sievietēm ar
invaliditāti stimulu kļūt par
uzņēmējām un
pašnodarbinātām personām;
- pozitīvi ietekmēt negatīvi
noskaņotus darba devējus;
- izglītot sabiedrību par
nepieciešamību sniegt būtisku
atbalstu sieviešu ar invaliditāti
karjeras attīstīšanai;
- regulāri sniegt psiholoģisko
atbalstu.
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4. PARTNERORGANIZĀCIJA
PREVIFORM
(PORTUGĀLE)
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PREVIFORM – FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids

5, 50%

5, 50%

Sensorā

Fiziskā

Izglītība

10, 100%

Nav

Nodarbinātības statuss

4, 40%

6, 60%

Nodarbināts

Bezdarbnieks
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PREVIFORM – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Grupā ietilpst sievietes ar sensoro un fizisko invaliditāti. Dažas no viņām ir
nodarbinātas, bet dažas bez darba. Daļa šo sieviešu dzīvo vienas, bet citas dzīvo kopā
ar ģimeni, kas viņas atbalsta.

Darba meklēšanas process valstī
Dažas sievietes ir pārcēlušās uz lielākām pilsētām, bet nav radušas iespēju atrast darbu,
jo konkurence ir pārāk liela. Informācija tiek iegūta lielākoties no paziņām un valsts
iestādēm. Lielākais šķērslis ir darba devēju aizspriedumi par dzimumu un invaliditāti,
kā arī grūtības piekļūt darba vietai.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Darba devēju pretestība ir liela, un to ierobežo tikai likumā noteiktās prasības.
Tehnoloģijas atvieglo dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, bet tajā pašā laikā ir
nepieciešamas īpašas prasmes un spēja tikt līdzi laikam.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbs tiek uztverts gan kā kaut kas pozitīvs, gan negatīvs. Tas atvieglo piekļuvi
darba tirgum, bet ierobežo dalību darba rutīnā. Lai tāldarbs attīstītos, būtu
nepieciešami ieguldījumi uzņēmumos (jo īpaši darba devēju pieejamībā) un būtu
jāsniedz atbilstoša izglītība.

Vadības prasmes valstī
Sabiedrība apzinās, ka likumā ir noteikta kvota, kas jāievēro, taču realitātē tā
nenotiek. Lai tiktu galā ar atbildīgiem uzdevumiem, grupas dalībnieki norāda, ka ir
nepieciešamas šādas personiskās prasmes: saskarsme un konfliktu risināšana,
radošums, attieksme, profesionālā ētika.
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PREVIFORM – SVID ANALĪZE

SVID ANALĪZE
IESPĒJAS
- dzīves apstākļu
uzlabošana – gan
ekonomiski, gan sociāli;
- to tiesību izmantošana,
ko sniedz Portugāles
likumi;
- nodokļu atvieglojumi.

DRAUDI
- lielāks nabadzības risks;
- lielākas grūtības iegūt
izglītību;
- lielāka iespēja tikt
pakļautiem
diskriminācijai/
vardarbībai.

STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

- motivācija un vēlme
pārvarēt
ierobežojumus/invaliditāti;
- noturība;
- spēja pārvarēt grūtības.

- sabiedrības aizspriedumi un
nevienlīdzība: tos uzskata par
mazāk produktīviem;
- fiziskie un sociālie
ierobežojumi/barjeras;
- lielākas grūtības veselības
aprūpē.

Īstermiņa stratēģiskie
elementi:

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:

NA

NA

Vidēja termiņa
stratēģiskie elementi:

Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:

NA

NA
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5. PARTNERORGANIZĀCIJA
ERFC
(GRIEĶIJA)
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ERFC – FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids
3, 21%

4, 29%

7, 50%

Fizioloģiskā

Fiziskā

Nav invaliditātes

Izglītība
1, 7%

4, 29%

9, 64%

Maģistra grāds

Augstākā izglītība

Nav atbildes

Nodarbinātības statuss
5, 36%

9, 64%

Nodarbināts

Bezdarbnieks
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ERFC – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Dati nav salīdzināmi.

Darba meklēšanas process valstī
Lielākās grūtības darba meklēšanas procesā: darba vide ir diskriminējoša, un personai
ar invaliditāti ir nepieciešams attīstīt personiskās prasmes, celt pašapziņu un
motivāciju (proti, nepietiek tikai ar tehniskajām prasmēm).

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Ekonomikas krīze un ierobežotās nodarbinātības iespējas ir iemesli, kādēļ darba devēji
dod priekšroku darbiniekiem, kuriem nav invaliditātes, pat ja šādi darbinieki ir mazāk
spējīgi. Lai gan sievietes ir nodarbinātas, viņām vajadzētu augstāku izglītības līmeni.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbs uzskatāms gan par risku (darbinieka izolācija), gan par iespēju (tas atrisina
pieejamības problēmu un ierobežotos ekonomikas resursus). Darbinieki neatbalsta
tāldarbu.

Vadības prasmes valstī
Lai veicinātu vadības prasmes, sievietēm ar invaliditāti vajadzētu pieņemt savu stāvokli
un vajadzētu apzināties savas prasmes, kā arī jāceļ sava pašapziņa, motivācija, jāattīsta
radošā domāšana, vadības prasmes, saskarsmes un klausīšanās prasmes.
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ERFC – SVID ANALĪZE
VĀJĀS PUSES
STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

- ieinteresētība apmācībās;
- vēlme pārvarēt šķēršļus.

- dažādi izglītības līmeņi;
- dažāda darba pieredze;
- sociālo prasmju trūkums;
- IKT prasmju trūkums;
- sociālā diskriminācija viņu
stāvokļa dēļ.

Īstermiņa stratēģiskie
elementi:
NA

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
NA

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
NA

Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:
NA

IESPĒJAS
- lielākas iespējas atrast
darbu;
- dalīšanās pieredzē ar
citām sievietēm;
- jaunu draugu iegūšana;
- vienam otra atbalstīšana;
- solidaritātes veicināšana.

DRAUDI
- diskriminācija darbā
pieņemšanas procesā;
- nepietiekams atbalsts;
- ilgi bezdarba periodi;
- nepietiekams
finansējums.
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6. PARTNERORGANIZĀCIJA
EUROKOM
(ITĀLIJA)
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EUROKOM – FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids
2, 18%
4, 36%

5, 46%
Fiziskā un sensorā

Fiziskā

Sensorā

Izglītība
3, 27%

8, 73%

Vidējā izglītība

Augstākā izglītība

Nodarbinātības statuss

5, 45%
6, 55%

Nodarbināts

Bezdarbnieks
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EUROKOM – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Dati nav salīdzināmi.

Darba meklēšanas process valstī
Ir augsts bezdarba līmenis, un trūkst valsts finansējuma sociālo politiku īstenošanai.
Nav gandrīz nekāda atbalsta un transporta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti, kuri
ir nelabvēlīgākā stāvoklī šādās jomās: darba meklēšana, sociālā līdzdalība, apmācības.
Apmācību centros trūkst informācijas par mazāk aizsargātām grupām. Vienīgo atbalstu
sniedz ģimene un dažas biedrības.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Lielākā problēma, meklējot darbu, kopumā ir tas, ka cilvēkiem ar invaliditāti trūkst
atbalsta pasākumu (piemēram, transporta), kā arī jo īpaši traucē tas, ka šiem cilvēkiem
ir zema motivācija un negatīvs priekšstats par pašu spējām. Vienīgās nodarbinātības
iespējas ir bezpeļņas organizācijās un ģimenes biznesā.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbs nav plaši izmantots, jo ir slikta tehnoloģiskā infrastruktūra (platjosla). Tāldarbs
tiek uzskatīts par labu iespēju sievietēm ar fizisko invaliditāti, kuras dzīvo mazos un
attālos ciematos.

Vadības prasmes valstī
Netiek izrādīta interese par vadības prasmēm, jo tās tiek uzskatītas par nereālām
iespējām. Pastāv interese par digitālajām prasmēm, saskarsmes prasmēm, starpnozaru
iemaņām un CV rakstīšanu.
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EUROKOM –SVID ANALĪZE
VĀJĀS PUSES

STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

IESPĒJAS
- digitālais tirgus varētu būt
laba iespēja šādiem
cilvēkiem, jo tas palīdz
likvidēt šķēršļus un
barjeras;
- IT nozare sniedz iespējas
apgūt jaunas prasmes;
- jauns normatīvais
regulējums, kas veicinātu
fizisko šķēršļu likvidēšanu;

- aktīva dalība brīvprātīgo
aktivitātēs;
- iespēja apgūt jaunas
prasmes, it īpaši digitālās
un saskarsmes prasmes;
- atbalsts no vietējām
invalīdu biedrībām;
- iespēja sākt strādāt vai
mācīties, lai pilnveidotu
personiskās prasmes,
saskarsmes prasmes, lai
iemācītos rakstīt CV;
- iespēja saņemt vairāk
informācijas un lielāku
atbalstu.

Īstermiņa stratēģiskie
elementi:
- uzlabot pakalpojumus,
kas palīdz atrast darbu un
veicina sociālo iekļaušanu;
- uzlabot vietējos
transporta pakalpojumus;
- uzlabot sociālās un
kultūras aktivitātes, kas
cīnās pret sociālo
izstumšanu;

- neapzinās savas spējas;
- vietējā transporta sistēma nav
piemērota cilvēkiem ar
invaliditāti;
- sievietēm ir dažādi šķēršļi, lai
iekļūtu darba tirgū, un
sievietēm ar invaliditāti to ir vēl
vairāk;
- nepietiekami atbalsta
pasākumi sievietēm ar
invaliditāti;
- sievietēm netiek sniegts
pietiekams atbalsts CV
rakstīšanā un darba meklēšanā;
- nepietiekami apmācību kursi
personisko prasmju, digitālo un
saskarsmes prasmju
pilnveidošanai;
- sievietes ar invaliditāti var
meklēt darbu tikai ar
nodarbinātības centru
palīdzību;
- liela daļa nav bijusi uz darba
intervijām, jo nemaz neapzinās
savas spējas;
- daudzās publiskās un privātās
vietās ir fiziski šķēršļi;
- amatniecība.
Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
- uzlabot apmācību kursus par
sociālajām prasmēm,
saskarsmes un IT prasmēm;
- iesaistīt uzņēmumus un
publisko sektoru tāldarba
attīstīšanā kādā konkrētā jomā,
iesaistot arī sievietes ar
invaliditāti;
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- amatniecības sektors
sievietām ar invaliditāti
sniedz ļoti dažādas darba
iespējas.

- palīdzēt sievietēm ar
invaliditāti rakstīt CV un
celt viņu apziņu par pašu
spējām.

- uzlabot vietējo un nacionālo
normatīvo regulējumu, lai
sievietēm ar invaliditāti sniegtu
vairāk iespēju izmantot IT
jomu;
- uzlabot nodarbinātības centru
sniegtos pakalpojumus, lai
sniegtu labāku atbalstu
sievietēm ar invaliditāti;
- uzlabot apmācību kursus
amatniecības jomā.
Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:

DRAUDI
- šīs personas joprojām ir
bez darba,un tās tiek
ilgstoši diskriminētas;
- šīm sievietēm trūkst
profesionālās kvalifikācijas;
- sievietes ir sociāli
atstumtas.

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
- sievietēm ar fizisko vai
sensoro invaliditāti
nepieciešama labāka
kvalifikācija;
- jārada jaunas iesaistes
formas, kas veicinātu šādu
sieviešu iesaisti konkrētās
teritorijas sabiedriskajā
dzīvē.

- efektīvāka vietējā transporta
sistēma;
- jauni transporta pakalpojumi
tieši cilvēkiem ar apgrūtinātu
pārvietošanos;
- jauni atbalsta pakalpojumi, lai
palīdzētu sievietēm atrast
darbu;
- jauni IT pakalpojumi, lai
sievietēm palīdzētu apgūt
jaunas prasmes un atrast
darbu;
- jaunas apmācības sievietēm,
kas skar tieši darba tirgu un tā
izmaiņas.
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7. PARTNERORGANIZĀCIJA
IST
(ITĀLIJA)
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IST FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes statuss
2, 33%
3, 50%

1, 17%

Nav invaliditātes

Fiziskā

Sensorā

Izglītība
2, 33%

4, 67%

Nav atbildes

Augstākā izglītība

Nodarbinātības statuss
1, 17%

5, 83%
Nodarbināts

Prakse
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IST – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Sievietes ar dažādām invaliditātēm (vizuālā, fiziskā, intelektuālā), kas saskaras arī ar
kulturālām grūtībām un kuras ir nodarbinātas vismaz vienu gadu. Sievietes ir dažāda
vecuma un ar atšķirīgu izglītības līmeni.

Darba meklēšanas process valstī
Informācija lielākoties tiek sniegta paziņām. Prakse tiek raksturota kā iesākums
pastāvīgai darba vietai un atbilst uzsāktajam mācību ceļam. Kurlums liedz iespēju
strādāt vispopulārākajā sektorā (proti, klientu apkalpošanā), bet zīmju valodas
apgūšana sniedz iespēju kļūt par tulkiem. Aizrautība un specifiskas apmācības ļauj šiem
cilvēkiem iegūt darbu vidēji aizsargātā kontekstā. Elastīgums un spēja pierast pie
dažādām darba vidēm ir uzskatāma par stipro pusi.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Lielākā iespēja ir izglītība, arī augstākā izglītība (to apstiprina M., kura nožēlo to, ka nav
to ieguvusi), kā arī sociālās prasmes, piemēram, pacietība, autonomija, empātija,
noturīgums.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbs nav kaut kas zināms. Ir informācija par vienu kolēģi, kas nelaimes gadījuma
dēļ bija spiests strādāt no mājām. Tāldarbs tiek uzskatīts par priekšrocību, bet to arī
saista ar konkrētām situācijām, kā arī tas rada bažas par personisko un sociālo
izolāciju.

Vadības prasmes valstī
Lielākajai daļai nebija nojausmas par šī jautājuma svarīgumu starptautiskā un Eiropas
līmenī (piemēram, “rozā” ierobežojumi vai L. 68/1999 kvotas). Cilvēki atceras vairākus
gadījumus, kad sievietes tika diskriminētas tikai tādēļ, ka bija precētas, kā arī to, kas
darba devēji nelabprāt pieņēma darbā sievietes, kas bija pārāk jaunas (bez pieredzes)
vai pārāk vecas.
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IST – SVID ANALĪZE
STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

IESPĒJAS

- Pateicoties savam
izglītības līmenim, 4 no 6
sievietēm (izņemot
Mirellu un Paolu, jo
viņas ir Sociālās
iekļaušanas programmas
dalībnieces, un šī
programma sniedz
iespēju strādāt vidēji
aizsargātā vidē) atrada
darbu (Kristīna un
Fabiola) vai pašas
pieteicās konkrētam
amatam (Laura un
Damarisa).
- Viņas ir iemācījušās būt
elastīgas, pacietīgas,
līdzjūtīgas un orientētas
uz grupu.
Īstermiņa stratēģiskie
elementi:
Pēc šīs diskusijas gan
intervētāji, gan
intervējamās kļuva
pašapzinīgāki un
vienojās izveidot
neformālu “Prakses
kopienu” ar mērķi
apmainīties ar idejām un
pieredzi, kas saistīta ar
viņu tiesībām darba
tirgū.

DRAUDI
- Nav piekļuves izglītības
iespējām.
Vidēja termiņa
Īstermiņa stratēģijas:
stratēģiskie elementi:
Ir jāuzlabo sieviešu
NA.
nodarbinātības līmenis, jo
īpaši tādēļ, ka izglītība un
kvalifikācijas līmenis ir kļuvuši

VĀJĀS PUSES
- Viņas visas atrada darbu vai
nu ar Sociālo pakalpojumu
programmu palīdzību vai ar
draugu un paziņu palīdzību.
- Ne visām ir vienāda izglītība,
tieši otrādi – tā ir dažāda.
Dažām sievietēm viņu izglītības
līmenis veicināja profesionālo
attīstību, bet citām tieši liedza
dažādas iespējas.

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
Diskusijas laikā tika gūts
apliecinājums tam, ka
mūžizglītības kursi ir
nepieciešami.
Visi dalībnieki apsprieda
iespējas piedalīties apmācību
kursos, lai uzlabotu viņu
sociālās prasmes, kas ir ļoti
nepieciešamas profesionālajā
vidē.
Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:
Pēc fokusa grupas diskusijām
visi dalībnieki, un jo īpaši
nedzirdīgie cilvēki, savā ziņā
nolēma kļūt par pilnvērtīgu
iespēju nodrošināšanas
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ļoti nozīmīgi. Itālija šajā jomā
rāda priekšzīmi. Pasaules
ekonomikas forumā tika
minēts, ka to sieviešu skaits,
kas tagad iestājas
universitātēs, par 36
procentiem pārsniedz vīriešu
skaitu. Un augstākās izglītības
dokumenti korelē ar
mazākām atalgojuma
atšķirībām starp abiem
dzimumiem, kā arī darba
vietās ir vairāk sieviešu.
- Darba pamešana pēc pirmā
bērna piedzimšanas.
Ilgtermiņa stratēģija:
Kas būtu nepieciešams?
Vairāk pakalpojumu, sākot ar
bērnudārziem. Itālijā šobrīd
tikai 22,8% bērnu vecumā līdz
trīs gadiem ir vieta
bērnudārzā. Pēdējos gados
šis skaitlis ir palielinājies, jo
īpaši Itālijas ziemeļos un
centrālajā daļā. Taču
dienvidos skaitļi joprojām ir
zemi, un bērnudārzi reti kad
ir atvērti vēlu. Tā pati
problēma ir arī saistībā ar
pilna laika pamatskolas
iespējām, kas nav tik
izplatītas Itālijas dienvidu
reģionos.
- Darbu neiegūst dzimuma vai
invaliditātes dēļ.
Ilgtermiņa stratēģija:
Lielākajām izmaiņām ir
jānotiek sabiedrībā, un tām ir
jābūt saistībā ar šo: a) mājas
darbiem ir jābūt sadalītiem
starp vīrieti un sievieti;
jānorāda, ka jaunāka vecuma
pāros šī nevienlīdzība jau sāk
mazināties; b) nezināšana vai
maza izpratne par cilvēku ar
invaliditāti spējām.

sievietēm un sieviešu tiesību
darba tirgū “vēstnešiem”.
Pašizpratne un zināšanas par
saviem pienākumiem un
tiesībām ir pirmie soļi, lai
uzlabotu ne tikai savu situāciju,
bet arī to sieviešu sociālo
situāciju, kuras kopā strādā un
sozializējas.
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8. PARTNERORGANIZĀCIJA
SEADDER
(TURCIJA)
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SEADDER FOKUSA GRUPAS APRAKSTS

Invaliditātes veids
1, 5%

6, 30%
10, 50%

3, 15%
Nav invaliditātes

Fiziskā

Sensorā

Izglītība
2, 10%

1, 5%

3, 15%

14, 70%
Vidējā izglītība

Augstākā izglītība

Nav atbildes

Māceklis

Nodarbinātības statuss

20; 100%
Nav atbildes
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SEADDER – SVARĪGĀ INFORMĀCIJA ĪSUMĀ
Grupas apraksts
Grupā ir dažādas invaiditātes, kā arī izietās apmācības un personiskā pieredze ir ļoti
dažādas (daži cilvēki ir iesaistīti darba aktivitātēs, kas tieši saistītas ar viņu invaliditāti;
citi cieš no sociālās diskriminācijas (īpašo skolu attālums) vai sabiedrības
diskriminācijas (dzimums)).

Darba meklēšanas process valstī
Darba meklēšanas procesā svarīga ir nacionālās iestādes starpniecības funkcija
(pieņemot, ka tā rīkojas taisnīgi) un informācija, kas atrodama tiešsaistē. Efektīvākas ir
personalizētās atbalsta programmas, nevis vispārīgās. Diemžēl nepietiekami tiek
izmantotas apmācības par pašnodarbinātību.

Nodarbinātības iespējas un riski valstī
Iespējas un tajā pašā laikā arī ierobežojums ir izglītības līmenis, kas tomēr ir arī saistīts
ar ģimenes situāciju. Nozīmīgākie faktori ir augsts izglītības līmenis un pašpārliecība.

Tāldarba iespējas valstī
Tāldarbam ir gan plusi (savienojuma iespējas), gan mīnusi (izolācija, infrastruktūras
nepieciešamība).

Vadības prasmes valstī
Ņemot vērā aizspriedumus, sieviešu ar invaliditāti iespējas iegūt atbildīgus amatus
veicina atbilstošas apmācības – tehniskās un pamatprasmju –, “ja cilvēkiem ar
invaliditāti būtu pamatprasmes, piemēram, izglītība un spēja izmantot tehnoloģijas, un
sociālās prasmes, piemēram, saskarsmes prasmes, empātija, darba ētika, darbs grupās,
konfliktu risināšana utt., viņiem būtu lielākas iespējas kļūt par vadītājiem”. Šīs prasmes
var apgūt arī, nodarbojoties ar sportu, iesaistoties mākslā vai kultūrā. Nepieciešams
vairot izpratni arī darba devēju vidū.
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SEADDER – SVID ANALĪZE

SVID ANALĪZE

STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

-- Tā kā cilvēki ar dzirdes
traucējumiem komunicē ar
žestiem un sejas izteiksmēm,
viņi daudz vieglāk var analizēt
cilvēkus, ar kuriem viņi runā.
-- Tā kā viņi pamana daudz
vairāk vizuālu detaļu, cilvēki ar
dzirdes traucējumiem varētu
labi pildīt tiesneša pienākumus
dažādu sporta sacensību laikā.
-- Zīmju valodas kursi cilvēkiem
sniegtu maņu apzinātību.
-- Darba vietas, kur ir ļoti liels
troksnis, piemēram, trauku
mazgāšanas zonas vai veļas
mazgāšanas telpas, arī būtu
piemērotas cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem, jo
troksnis viņus neietekmē.
Darbs ar augsta līmeņa
amatpersonām gan publiskajā,
gan privātajā sektorā arī būtu
piemērots, jo diskusijas, kuru
laikā tiktu apspriesta
klasificēta informācija, paliktu
privātas.
-- Dažās valstīs ārsti jau tagad
saņem palīdzību no
neredzīgiem cilvēkiem, kas
palīdz atklāt krūšu vēzi, līdz ar
to slimnīcas var ietaupīt, lieki
neizmantojot dārgo
aprīkojumu, kā arī lieki
nepakļauj pacientus
nevajadzīgai radiācijai.
-- Tā kā viņi ar pieskārienu var
sajust pat vissīkākās nianses,
cilvēki ar redzes traucējumiem
būtu labi piemēroti darbam
masāžas vai fizioterapijas
jomā.

-- Tā kā runu iemācās
lielākoties caur imitāciju,
nedzirdīgu pieaugušo
bērniem nav iespējas to
iemācīties bez
ārpusģimenes atbalsta.
-- Tā kā cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem ir grūti
saprast abstraktus
jēdzienus, teicienus,
frazeoloģismus un
salikteņus, viņiem bieži vien
ir grūti sazināties ar citiem.
-- Tā kā cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem ir grūtības
sevi izpaust, viņi nereti laika
gaitā kļūst vientuļi un
agresīvi.
-- Zīmju valodu bieži vien
nemāk pat skolotāji, kas
māca skolās skolēniem ar
dzirdes traucējumiem.
-- Vecākiem bieži vien ir
īpaši izaicinājumi, ar ko tie
saskaras, aizsargājot savus
bērnus, un līdz ar to viņiem
ir nepieciešams papildu
atbalsts.
-- Viņu panākumi sportā,
mākslā un zinātnēs ir
jānovērtē, jāveicina, kā arī
par tiem būtu jāraksta
medijos.
-- Kad personas ar
invaliditāti izvēlas karjeras
ceļu, karjeras izvēles
pakalpojumi bieži vien nav
pietiekami, atbilstoši.
-- Turcijas Nodarbinātības
aģentūra piedāvā
nodarbinātības iespējas
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cilvēkiem ar invaliditāti
izlases veidā, neņemot vērā
viņu konkrētos apstākļus. Tā
rezultātā var teikt, ka
aģentūras piedāvātie
pakalpojumi attiecībā uz
cilvēkiem ar invaliditāti ir
diezgan nepietiekami.
-- Vēl viens jautājums, kam
jāpievērš uzmanība, ir tas,
ka attiecībā uz cilvēkiem ar
invaliditāti Turcijas
Nodarbinātības aģentūra
dod priekšroku tikai tiem,
kam ir iekšējas slimības vai
nenozīmīga invaliditāte, līdz
ar to apkārtējie ne vienmēr
uzreiz var pateikt, ka
cilvēkam ir invaliditāte.
-- Pašlaik darba devējiem vai
nodarbinātības aģentūrām
nav pieejamas nekādas
vadlīnijas, kas sniegtu
informāciju par to, kādi
darbi ir piemēroti cilvēkiem
ar dažādām invaliditātēm.
-- Tā kā trūkst informācijas
par cilvēkiem ar invaliditāti,
darba devēji bieži vien pret
tiem izturas ar izpratnes un
empātijas trūkumu, un līdz
ar to nevēlas tos pieņemt
darbā saistībā ar bažām
(bieži vien nepamatotām),
kas tiem ir.
-- Darba devēji ievieto darba
sludinājumus, kuros darba
apraksts vai pienākumi ir
izklāstīti diezgan vispārīgi,
līdz ar to cilvēki ar
invaliditāti, kas piesakās,
šajā darbā pieņemšanas
procesā bieži vien tiek
atraidīti.
-- Darba devēji mēdz
izprašņāt cilvēkus ar
invaliditāti, lai gan viņiem
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nav nodoma viņus pieņemt
darbā.
-- Kad cilvēks ar invaliditāti
piesakas darbam, bieži vien
darba devēji vienkārši netic,
ka šis cilvēks spētu efektīvi
izpildīt darba prasības, pat
neņemot vērā to, vai tā ir
vai nav.
-- Darba vides iekārtojums
un aprīkojums nereti ir
izstrādāts tā, ka tas neatbilst
vispārējiem dizaina
principiem un tajā ir daudz
šķēršļu. Līdz ar to cilvekiem
ar invaliditāti šādas telpas
un aprīkojums bieži vien
sagādā grūtības, un viņi tos
nevar viegli izmantot. Citiem
vārdiem, ir diezgan lielas
problēmas ar vides
pieejamību.
-- Turklāt apmācību
programmu skaits, kas
piemērotas pieaugušajiem
ar invaliditāti, ir ierobežots.
-- Profesionālie kursi un
apmācību kursi pietiekami
neaptver to cilvēku
vajadzības, kuriem ir
dažādas invaliditātes.
-- Apmācību programmas,
ko piedāvā pieaugušajiem ar
invaliditāti, netiek
izsludinātas un publicētas
medijos.
-- Vēl daži svarīgi jautājumi
ir nestrādājoši lifti ceļā uz
darbu vai pašā darba vietā,
kā arī sabiedriskais
transports un kāpnes, kas
cilvēkiem ar invaliditāti
sagādā grūtības.
-- Daži darba devēji labāk
izvēlas maksāt
administratīvos sodus, nevis
pieņemt darbā cilvēkus ar
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Īstermiņa stratēģiskie
elementi:

IESPĒJAS

-- NVO pārstāvis, kurš ir
iesaistīts paralimpiskā sporta
pasākumos, apsolīja dažus no
dalībniekiem ar invaliditāti
iesaistīt izpletņlēkšanā.
-- Apmācības par datoriem un
masāžu tiem, kam ir redzes
traucējumi; kursi par
rokdarbiem, keramiku,
gleznošanu un virtuvi
personām ar garīgo
invaliditāti; zīmju valodas un
dejas kursi cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem – šādi kursi
pēdējā laikā tiek sniegti
publiskās izglītības centros.
-- Stambulā ir Dialoga muzejs,
kas cilvēkiem sniedz izpratni
par to, kā dzīvo cilvēki ar
dzirdes vai redzes invaliditāti.

invaliditāti. Pat ja viņus
pieņem darbā, pēc neilga
laika viņus atlaiž bez
iemesla, vai arī maksā algas,
lai gan neliek viņiem strādāt,
jo darba devējiem ir bažas
par darba vietas vizuālo
integritāti.
-- Administratīvie sodi, kas
uzlikti par cilvēku ar
invaliditāti nepieņemšanu
darbā, Turcijas darba devēju
vidū nav neko panākuši.
-- Dažādu tehnoloģiju
izmantošanas darbā
neatbilstība un šim mērķim
piešķirtais budžets.
-- Viņiem maksā minimālo
algu, neskatoties uz viņu
darba pieredzi vai vecumu.
-- Cilvēkiem ar invaliditāti
nav vienādu iespēju Turcijā
attiecībā uz darba
nosacījumiem.
Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
-- Kad vecāku ar invaliditāti
bērni kļūst vecāki, viņi var
palīdzēt saviem vecākiem,
sniedzot atbalstu ikdienas
darbu paveikšanā,
piemēram, pieskatot brāļus
vai māsas, darot mājas
darbus.
-- Palielinās to uzņēmumu
un organizāciju skaits, kas
nodarbina gan cilvēkus ar
invaliditāti gan bez tās,
tādējādi veicinot sociālo
integrāciju.
-- Apmācības, izglītojošas
aktivitātes un projektus
vajadzētu īstenot atbilstoši
cilvēku ar invaliditāti
vajadzībām.
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-- Dažas starptautiskas
kompānijas attīsta projektus
par daudzveidības
pārvaldīšanu, piemēram,
dzimumu līdztiesība, vienādas
iespējas arī cilvēkiem ar
invaliditāti.
-- Apmācību centros, kuros
apmāca cilvēkus ar invaliditāti,
ir juristi, psihologi, speciālās
izglītības skolotāji un darbā
iekārtošanas dienesti.

Vidēja termiņa stratēģiskie
elementi:
-- Turcijā vajadzētu pārskatīt
izglītības, tiesību un vides
faktorus.

-- Dažādos departamentos
strādājoši cilvēki sanāk kopā
dažādu pasākumu laikā, un
tas veicina komunikāciju un
personālam sniedz pozitīvu
motivāciju.
-- Tajā pašā laikā,
pateicoties sociālajām
aktivitātēm, cilvēki ar
invaliditāti gūst pašpaļāvību
un var sevi labāk izpaust
sabiedrībā.
-- Vecākiem vajadzētu vest
bērnus uz bērnu teātriem,
nodarbībām, apmācībām
u.c., kuros var piedalīties
cilvēki ar invaliditāti, jo
tādējādi jau no bērnības var
vairot bērnu apzināšanos un
iejūtību.
--Lai uzlabotu komunikācijas
prasmes, cilvēkiem ar
invaliditāti vajadzētu
piedāvāt apmācības par
sociālajām prasmēm.
-- Apmācības par
apzināšanos būtu jāiekļauj
uzņēmumu obligātajās
apmācībās.
-- Tā kā labi izglītotiem
cilvēkiem ir lielākas iespējas
iegūt darbu, cilvēki ar
invaliditāti būtu jāiedrošina
iegūt augstāko izglītību, un
viņus vajadzētu atbalstīt.
-- Klaviatūra, kurai līdzās
turku alfabētam būtu arī
Braila alfabēts, lieti
noderētu un sniegtu jaunas
iespējas cilvēkiem ar redzes
traucējumiem.
Ilgtermiņa stratēģiskie
elementi:
-- Cilvēki par šo tēmu ir
jāizglīto.
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DRAUDI

-- Daži likumi darba tiesību
jomā liedz cilvēkiem ar
invaliditāti ieņemt amatu, ja
darbs saistīts ar dažiem
riskiem, taču asistenta
pakalpojumi varētu ļaut
nodarbināt personas ar
invaliditāti.
-- Tā kā universitātes izglītību
sniedz un pārbaudes darbus
nodrošina, lielākoties neņemot
vērā personu ar invaliditāti
konkrēto situāciju, šie cilvēki
bieži vien nevar pabeigt
augstākās izglītības iegūšanu.
-- Cilvēki ar visdažādākajām
invaliditātēm kārto tos pašus
eksāmenus, un netiek ņemta
vērā viņu konkrētā situācija un
apstākļi. Tā rezultātā cilvēki ar
specifiskām invaliditātēm,
piemēram, tie, kam ir dzirdes
traucējumi, gandrīz vienmēr ir
nesekmīgi.
-- Cilvēkiem ar redzes
traucējumiem uz ietvēm ir
īpašas norādes, bet bieži vien
gadās, ka to ceļā ir dažādi
objekti, piemēram, koki, kas
norobežo ceļu un izraisa
dažādus negadījumus.

-- Cilvēki mēdz izturēties
pret personām ar invaliditāti
nežēlīgi un bez cieņas, un
tas notiek ne tikai
darbavietā, bet arī ārpus
tās. Daži jautājumi, kas tiek
uzdoti cilvēkiem ar
invaliditāti, ir šādi: “Kur ir
tavs īpašnieks?” un “Kāpēc
tu ej ārā?”.
-- Daži vecāki ir aizlieguši
saviem bērniem skolā
komunicēt ar bērniem,
kuriem in invaliditāte.
-- Vecāku attieksme pret
cilvēkiem ar invaliditāti
ietekmē arī bērnu attieksmi
pret viņiem.
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KOPĒJĀ SVID ANALĪZE
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KOPĒJĀ SVID ANALĪZE
VĀJĀS PUSES

STIPRĀS PUSES

SVID ANALĪZE

Personiskās
- specifiska kvalifikācija
- vēlme strādāt un attīstīties
- vēlme mācīties (t.i.,
komunikācijas un IKT
prasmes, starpnozaru un
profesionālās prasmes,
piemēram, atbildības sajūtu,
kā arī dažādas sociālās
prasmes – elastību,
pacietību, empātiju, darbu
grupās)
- vēlme pārvarēt
ierobežojumus
- noturība un motivācija
Kontekstuālās
- sociālie fondi darba vietu
veicināšanai
- cilvēku izpratnes
veicināšana
- vietējo asociāciju atbalsts
- dalība brīvprātīgo darbā
- apmācības vidēji aizsargātā
vidē

IESPĒJAS

Personiskās
- trūkst izglītības un
profesionālo apmācību
- trūkst darba pieredzes
- trūkst starpnozaru prasmju
(t.i., pielāgošanās spējas,
elastības, spējas uzņemties
riskus)
- trūkst IKT prasmju un
spēju izmantot jaunās
tehnoloģijas
- neatbilstošas
komunikācijas prasmes
darba interviju laikā
- savu spēju neapzināšanās
un pašpaļāvības trūkums
- finanšu resursu trūkums
Kontekstuālās
- nepersonalizētas ievirzes
programmas
- fiziski šķēršļi, piemēram,
pārvietošanās, transports
- diskriminācija un
sabiedrības aizspriedumi
- liela birokrātija apmācību
un izglītības atzīšanā
- trūkst pietiekami stingru
sodu par likumu
neievērošanu
- darba devējiem un
nodarbinātības aģentūrām
nav pietiekamu vadlīniju

Kontekstuālās

Kontekstuālās

- apmācību kursus veido par
noderīgām prasmēm, kas ir
pieprasītas darba tirgū
- izstrādā personalizētus
apmācību kursus
- ir informācija, ko sniegt
cilvēkiem ar invaliditāti
- ir informācija, ko sniegt
darba devējiem,
uzņēmumiem

- trūkst kursu cilvēkiem ar
invaliditāti (sociālās
prasmes, komunikācija, IKT)
- trūkst kursu, kas būtu tieši
saistīti ar darba tirgus
vajadzībām
- nepietiekams valsts
finansiālais atbalsts
- palielinās to sociālo
uzņēmumu skaits, kas var
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- obligātie apmācību kursi
darba devējiem (t.i., par
nodokļu atvieglojumiem un
specifiskiem līdzekļiem) un
kolēģiem
- nodarbinātības aģentūras,
kas sniedz dažādus
pakalpojumus
- tiek iedrošināta līdzdalība
sociālās un kulturālās
aktivitātēs
- transporta pakalpojumi
- noteikumi un regulējums,
kas veicina iekļaušanu darba
vidē
- lielāka uzmanība pievērsta
sievietēm ar fizisko un
sensoro invaliditāti

pieņemt darbā personas no
mazāk aizsargātām grupām
- tāldarba veicināšana
(infrastruktūra, vietējais
regulējums, uzņēmumu
izpratne)
- amatniecības veicināšana
- datu izplatīšana
ieinteresētajām pusēm

Kontekstuālie

DRAUDI

- jāizstrādā reālistiskāki un
noderīgāki kursi
- izpratne par invaliditāti ar
publisko kampaņu palīdzību
- jaunu darbavietu radīšana
- racionālāks apmācību
piedāvājums (efektīvs un
praktisks)
- izglītības un universitāšu
piedāvājums ne vienmēr
ņem vērā personu ar
invaliditāti vajadzības
- formāli netiek atzīti
instrumenti, kas radīti darba
pieredzes, apmācību un
prasmju akreditācijai un
atzīšanai
- nepietiekams finansējums

Kontekstuālie
- mācību centru adaptācija
- sociālās programmas
iekļaušanas veicināšanai
- darba devēju izpratnes
vairošana / apmācības
- infrastruktūras radīšana
(t.i., transports un internets)
- kursi par pašnodarbinātību
un dažādiem stimuliem
(pakalpojumi un finanšu
līdzekļi)
- vairot uzņēmumu un
sabiedrības izpratni

Personiskie
Personiskie
- zema profesionālā
kvalifikācija (t.i. IKT prasmes)
- dusmas un motivācijas
trūkums, ko izraisa ilgi
periodi bez darba un
diskriminācija
- darba devēju diskriminācija
- cilvēku neizpratne

- psiholoģiskais atbalsts
- atbalsts darba un ģimenes
dzīves līdzsvarošanai
- ģimenes izglītošana par
invaliditāti

56

VISPĀRĒJIE APSVĒRUMI
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Grupu neviendabīgums un ietekme un uzskatiem

Grupas bija neviendabīgas gan attiecībā uz izglītības līmeni, gan spēcīgu teritoriālo raksturojumu.
Ziņojumi bieži vien atklāja to, ka vecākām un jaunākām sievietēm ir dažādi uzskati par tehnoloģiju
prasmēm un tāldarba sniegtajām iespējām.
Dažādi uzskati ir arī sievietēm, kas dzīvo pilsētās vai lauku teritorijās: tieši no dzīvesvietas ir atkarīgas
domas par to, cik efektīvi ir tiešsaistes apmācību kursi un tāldarbs. Veidojas divējāda situācija –
teorētiski tas uzskatāms par ieteicamu (jo ir viegli īstenot), bet bieži vien tiek arī noraidīts (jo sasaista
ar izolācijas veicināšanu).
Būtu interesanti arī izpētīt civilstatusu un tā ietekmi uz grūtībām savienot ģimenes dzīvi ar darba
pienākumiem. Diemžēl šobrīd to nav iespējams salīdzināt, jo ne visos dokumentos ir šāda informācija
(to gan tāpat varētu kādā veidā integrēt).

Daudzlīmeņu iespējas / grūtības

Piekļuve darba tirgum ir jautājums, kas ir jaapraksta un jāaplūko daudzos līmeņos, gan no
šķēršļu, gan risinājumu skatupunkta.

Personiskais līmenis

Ierobežojumi / iespējas, ko visbiežāk min personiskajā līmenī, ir tas, ka nav piekļuves izglītības
iespējām un specifiskām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj apgūt teniskas un specifiskas
prasmes. Tas liecina par to, ka ir nepieciešami atbilstoši apmācību kursi:
- lai konkrētos gadījumos celtu pamatizglītības līmeni (sk. mācošo līmeni);
- lai veicinātu specifiskas apmācības (sk. apmācību līmeni) jo īpaši saistībā ar starpnozaru,
tehnoloģiskajām, lingvistiskajām un sociālajām prasmēm;
- par rakstura īpašībām, proti, spēju sevi motivēt un vairot savu pašpaļāvību, noturību,
elastību, vēlmi strādāt grupās – tas ir jo īpaši svarīgi, lai iegūtu iespējas strādāt vadošos
amatos;
- par aģentūru attieksmi pret cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
No tā izriet nepieciešamība pēc “valsts” apmācībām – par tehniskajām, sociālajām un pamata
prasmēm –, kā arī vispusīgām (t.i., SEADDER, sports-māksla-kultūra), kas sniedz iespēju satikt
daudz cilvēku, piedzīvot dažādas pieredzes un pat pilnveidot savas pamatprasmes un veidot
attiecības ar citiem cilvēkiem.
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Kontekstuālais līmenis
Ierobežojumi / iespējas, ko visbiežāk min kontekstuālajā līmenī, ir nepieciešamība vairot
izpratni / apmācīt darba tirgus dalībniekus – un jo īpaši darba devējus –, lai varētu pārvarēt
aizspriedumus un lai par darba iespējām informētu cilvēkus ar invaliditāti, jo īpaši sievietes ar
invaliditāti.
Ir nepieciešams arī izskaust diskrimināciju dzimuma dēļ, kas tiek īstenota kultūras līmenī – un
to var paveikt, daloties ar pieredzi tajā, ka mājas darbi tiek sadalīti starp sievietēm un vīriešiem
un ka cilvēkiem ar invaliditāti ir vienlīdzīgas iespējas.

Piemēri – Saistībā ar uzskatiem par tāldarbu, piemēram, ir kontrasts starp piedāvātajām
iespējām piekļuves un loģistikas līmenī (konteksta līmenis) un ierobežojumiem, izolāciju un no
tās izrietošo zemo līdzdalību sabiedrības dzīvē (personiskais līmenis). Šī iemesla dēļ sākumā
būtu nepieciešams sniegt informāciju par to, kas ir tāldarbs un ko tas ietver, tādējādi varētu
tikt galā ar šaubām, ko raisa personiskais līmenis, savi spriedumi. Un tikai tad varētu piedāvāt
apmācības par konkrētām tehnoloģiskām prasmēm.
Arī attiecībā uz vadības lomām parādās dažādi viedokļi, piemēram, ka to “nav reāli” vai ir grūti
īstenot (piem., EUROKOM), ņemot vērā lielo diskrimināciju dzimuma dēļ (konteksta līmenis),
un ka to ir iespējams paveikt, ja ir labas apmācības (personiskais līmenis) (piem., SEADDER).
Daudzlīmeņu iespēju / grūtību raksturojums ir atrasts dažās interesantās daļās, un tas palīdz
aprakstīt sarežģīto situāciju.
Iekļaušana darba vidē ir šāda savienojuma rezultāts: spēcīga motivācija (pieņemt savu
invaliditāti kā iespēju, nevis kā ierobežojumu) + augsta kvalifikācija un tehniskais tips (t.i., LIS
instruktors) + daļēji aizsargāta vide (kas ir gatava saprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības) (t.i.,
SEADDER, IST)1.
Savukārt atstumtība darba vidē tiek raksturota kā šādu faktoru kombinācija: invaliditātes veids
(un smaguma pakāpe) + zems izglītības un kvalifikācijas līmenis + darba apjoms un nelabvēlīga
darba vide.

1

Tas rada jautājumu – vai labvēlīgi apstākļi ir tie, kas atbilst paša invalidītātes īpatnībām (t.i., prakse aizsargātā
vidē pēc LIS kursa pabeigšanas, kas ir vēlamāka nekā darbs parastā vidē (proti, kur ir lielāka konkurence un zema
kultūra))? Kā to izmainīt?
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PRECIZĒJAMS JAUTĀJUMS – apkopojums atbilst SVID analīzei. Ja ir nepieciešama turpmāka
analīze, to ir iespējams paveikt.

Piezīme par metodoloģiju. Analizējamie dokumenti ne vienmēr bija precīzi salīdzināmi, un
iemesls tam ir nelielas nesaprašanās par to, kā pareizi aizpildīt ziņojumu. Taču šādas
nesaprašanās tika atrisinātas, veicot analīzi.
Par spīti modelim ziņojumi tika apkopoti dažādos veidos:
- informācija iesniegta neatbilstošās rindkopās;
- par maz vai pārāk daudz informācijas.
Turpmāk būtu vēlams atsūtīt arī īsas piezīmes par apkopojumu.
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2. POSMS
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METODOLOĢIJA

Tika veikta jauktas metodes aptauja, vienlaikus veidojot projekcijas (Creswell and
Plano Clark, 2011), ar mērķi iegūt rezultātus, izmantojot divas dažādas datu
vākšanas un analīzes metodes:
kvantitatīvā – ad hoc anketa, kas tika statistiski analizēta un administrēta
tiešsaistē (Google Moduli);
kvalitatīvā – intervijas, kuru atšifrējumiem tika veikta analīze, izmantojot
teksta analīzes lietojumprogrammu (N-Vivo).
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KATRAS VALSTS/PARTNERA ANKETU SKAITS
362 anketas, 7 valstis
SPĀNIJA

LATVIJA

BULGĀRIJA

PORTUGĀLE

GRIEĶIJA

ITĀLIJA

TURCIJA

11, 15%
20, 27%

8, 11%

5, 7%
8, 11%

10, 14%
11, 15%

36 anketas, 8 partneri
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

IST

SEADDER

11, 15%
20, 27%
5, 7%
3, 4%
5, 7%
8, 11%
10, 14%
11, 15%

2

Apkopojuma lapās norādīts, ka anketēšanā iesaistītas 53 personas; savukārt anketas tiešsaistē ir aizpildījušas
36 personas.
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KATRAS VALSTS/PARTNERA INTERVIJU SKAITS
22 intervijas, 7 valstis
SPĀNIJA

LATVIJA

BULGĀRIJA

PORTUGĀLE

GRIEĶIJA

ITĀLIJA

TURCIJA

1, 5%
4, 18%

5, 23%

2, 9%

2, 9%
4, 18%
4, 18%

18 intervijas, 8 partneri
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

IST

SEADDER

1, 5%
2, 9%

3, 14%

4, 18%

2, 9%

2, 9%
4, 18%
4, 18%
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INTERVĒTO PERSONU APRAKSTS
22 intervētas personas
dzimums

14%

vīrietis
sieviete

86%

pieredze ar sievietēm ar fizisko un sensoro invaliditāti
0, 0%

ar
bez

22, 100%

strādā kā
3, 14%

darbinieks
brīvprātīgais

19, 86%

65

ANKETU AIZPILDĪJUŠO PERSONU RAKSTUROJUMS
36 personas ir aizpildījušas anketu
pieredze, konsultējot sievietes ar fizisko un sensoro invaliditāti par darba
iespējām
5, 14%

5, 14%

0–2 gadi

8, 22%

2–5 gadi
5–10 gadi
10 un vairāk gadi

18, 50%

darbs aģentūrā/iestādē
publiskais sektors
7, 19%

18, 50%
11, 31%

privātais sektors ar
publiskā sektora
līdzdalību
privātais sektors

strādā kā
1, 3%

1, 3%

darbinieks
ārštata darbinieks
brīvprātīgais

34, 94%
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ANKETĒŠANAS REZULTĀTI

67

Par nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē sieviešu ar fizisko/sensoro invaliditāti
darba iespējas, darba konsultanti, no vienas puses, uzskata šādus faktorus3:
vairāk ietekmē iespējas piekļūt jauniem nodarbinātības veidiem (viedais
un tāldarbs) un darbinieku novērtējumam4;
Kopā 54 atbildes
Maina personāla novērtējumu

13

Mainās atkarībā no uzdotajām aktivitātēm

11

Paaugstina darba efektivitāti

8

Vienkāršo procesus, ja iespējams

6

Jauni nodarbinātības veidi (viedā strādāšana
un tāldarbs)

16

Uzlabo termiņu ievērošanu

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

kā šķēršļus norāda personu ar invaliditāti procentuālo attiecību un zemo
kvalifikāciju;
36 dalībnieki
6

5

4

3

1

0

8

6

1

1

11

12

7

2

2
2

Vecums

4

10

9

3

3

16

13

3
4

6

8

10

12

Personu ar invaliditāti procentuālā attiecība

14

16

18

Kvalifikācija

Skat. slēgtos jautājumus Nr. 7, 8 un 9.
Atkarīgs no sieviešu ar invaliditāti klātbūtnes, kas maina personāla novērtējumu.
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kā pozitīvu aspektu norāda izglītības līmeni (vidusskolas vai koledžas
diploms).
50 atbildes
7, 14%
12, 24%
Nav vidējās izglītības
Ir vidējā izglītība, nav koledžas
izglītības
Koledžas vai līdzīga izglītība
16, 32%
Bakalaura grāds un augstāka
izglītība
15, 30%

No otras puses5, darba konsultanti par nozīmīgiem uzskata: konkrētās prasmes,
kas nepieciešamas darbā, vides pielāgošanas veidus un citus vispārīgākus
nosacījumus.
Jaunās pamatkategorijas
Prasmes, kas nepieciešamas
jaunam darbam
1. autonomija un elastība
darbā
2. šādas attiecību
veidošanas prasmes:
saziņa svešvalodā un
sociālajos tīklos
3. prasme risināt problēmas
un būt proaktīviem
4. pašapziņa un motivācija
5. pieredze un prasmes, kas
nepieciešamas konkrētai
profesijai

Uzņēmumu pielāgošanas
nepieciešamība
1. specifiskas apmācības,
uzsākot jaunu darbu
2. uzņēmums
pielāgojas
konkrētajai personai
3. savstarpēji
atbalstoša
darba stratēģija

Citi vispārīgi nosacījumi
1.
2.
3.

vidējā izglītība
mūžizglītība
zems fiziskās un
intelektuālās invaliditātes
līmenis

5

Skat. atvērto jautājumu Nr. 22, analizēts, izmantojot metodi Grounded Theory Method (Strauss & Corbin, 1998;
Charmaz 2006).
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Attiecībā uz darba iespējām darba konsultanti uzskata, ka lielāka iespēja atrast
darbu ir pakalpojumu sektorā.
Sievietes ar dzirdes traucējumiem
72 atbildes
9, 13%

Biznesa vadība, finanšu
operācijas

5, 7%

3, 4%

11, 15%

5, 7%

Profesionālās un ar to saistītās
profesijas
Pakalpojumu sniegšana
Tirdzniecība un darbs birojā

Dabas resursi, būvniecība,
uzturēšanas darbi

6, 8%

Ražošana, transports, un
materiālu pārvietošana
5, 7%

20, 28%

Lauksaimniecība un saistītās
industrijas
Industrijas, kas nav saistītas ar
lauksaimniecību

8, 11%

Cits

Sievietes ar fizisko invaliditāti
n. 64 occurrences
Biznesa vadība, finanšu operācijas

7, 11%
13, 20%

1, 2%
2, 3%
1, 2%

Profesionālās un ar to saistītās
profesijas

Pakalpojumu sniegšana

4, 6%

Tirdzniecība un darbs birojā

9, 14%
7, 11%

Dabas resursi, būvniecība,
uzturēšanas darbi
Ražošana, transports, un materiālu
pārvietošana
Lauksaimniecība un saistītās
industrijas
Industrijas, kas nav saistītas ar
lauksaimniecību

20, 31%

Cits
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Sievietes ar sensoro invaliditāti
51 atbilde
5, 10%

Biznesa vadība, finanšu operācijas

6, 11%

Profesionālās un ar to saistītās
profesijas

2, 4%
5, 10%

4, 8%

Pakalpojumu sniegšana
Tirdzniecība un darbs birojā
Dabas resursi, būvniecība,
uzturēšanas darbi

5, 10%

Ražošana, transports, un materiālu
pārvietošana
Lauksaimniecība un saistītās
industrijas

4, 8%
17, 33%
3, 6%

Industrijas, kas nav saistītas ar
lauksaimniecību
Cits

Attiecībā uz darbu pakalpojumu sniegšanas jomā darba konsultanti uzskata, ka
sievietēm ar:
- fizisko invaliditāti darbu vieglāk ir atrast šādos apakšsektoros ‘veselības
aprūpes atbalsts’, ‘personiska kopšana un tās pakalpojums’, ‘ēdiena gatavošana
un pasniegšana’, ‘celtniecība, ielu tīrīšana un apkope’ un ‘aizsardzības
pakalpojumi’;
66 atbildes

14, 21%
18, 28%

Veselības aprūpes atbalsts
Aizsardzības pakalpojumi
Ēdiena gatavošana un
pasniegšana

10, 15%

Celtniecība, ielu tīrīšana un
apkope
10, 15%

Personiska kopšana un tās
pakalpojums

14, 21%
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- ar sensoro invaliditāti darbu vieglāk ir atrast šādos apakšsektoros ‘personiska
kopšana un tās pakalpojums’, ‘ēdiena gatavošana un pasniegšana’ un
‘celtniecība, ielu tīrīšana un apkope’.
63 atbildes
6, 10%
Veselības aprūpes atbalsts

17, 27%
9, 14%

Aizsardzības pakalpojumi
Ēdiena gatavošana un
pasniegšana
Celtniecība, ielu tīrīšana un
apkope
16, 25%

Personiska kopšana un tās
pakalpojums

15, 24%

Darba konsultanti zina, ka sieviešu ar fizisko vai sensoro invaliditāti
nodarbinātības statuss parasti ir pusslodzes darbs.
36 atbildes

13, 36%
Pilnas slodzes darbs (35 vai
vairāk stundas nedēļā)
Pusslodzes darbs (34 vai
mazāk stundas nedēļā)
23, 64%
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Nav tiešas saiknes ar to, ka tas tā būtu paša cilvēka vēlēšanās dēļ vai ka tas būtu
invaliditātes dēļ.
36 atbildes

14, 39%

Strādā pusslodzi, jo viņu darba
stundas ir samazinātas
Nespēj strādāt pilnu slodzi

17, 47%

Nav atbildes

5, 14%

Iemesli tam ir citi, piemēram, darbavietu trūkums un neelastīgas darba metodes.
77 atbildes
Pārāk aizņemta (ar ģimeni vai citiem
pienākumiem)
Trūkst darba iespēju

10, 13%

Darbā trūkst palīglīdzekļu vai pielāgotas
vides

15, 19%

Trūkst citu personu palīdzības

16, 21%
Pazaudētas tiesības uz pabalstiem
13, 17%
Veselības problēmas, grūtības redzēt,
dzirdēt, staigāt, komunicēt
5, 6%

9, 12%
9, 12%

Darba devējs nepiedāvā elastīgas darba
metodes (elastīgais darba laiks –
tāldarbs, mazāk smags darbs – sēdošs
darbs utt.)
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Runājot par jaunajiem darba sektoriem, kuros sievietes ar fizisko vai sensoro
invaliditāti varētu atrast darbu, darba konsultanti min vienkāršas profesijas,
biroja darbu, amatniecību un saistītus amatus, un pakalpojumus un tirdzniecību.
117 atbildes
Vadītāji

2, 1% 6, 5%
8, 7%

Profesionāļi

28, 24%
8, 7%

Tehniķi un profesionāļu palīgi

Biroja atbalsta darbinieki
Nodarbināti pakalpojumu un
tirdzniecības jomā
21, 18%

7, 6%

Prasmīgi darbinieki lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā un zivsaimniecībā

Amatnieki un saistītu arodu pratēji
Rūpnīcu un iekārtu operatori,
montētāji

15, 13%
14, 12%
8, 7%

Vienkāršas profesijas

Nodarbināti armijā
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INTERVIJU REZULTĀTI
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Jaunas darbavietas un darba iespējas sievietēm ar invaliditāti

Intervētie darba konsultanti tic, ka vislabākās darba iespējas sievietēm ar
invaliditāti ir tie darbi, kuros nepieciešams izmantot tehnoloģiskos rīkus un
jaunās tehnoloģijas, jo īpaši biznesā, biroja darbā un pakalpojumu jomā.
Par labu tiek uzskatīta arī birokrātiskā un korporatīvā vide, kurā veicamais darbs
bieži vien atkārtojas (rūpnīcas, uzkopšanas uzņēmumi, lielveikali).
Balstoties uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, darba iespējas sievietēm ar invaliditāti
ir pieejamākas: publiskajā sektorā, kurā ir nacionālās nodarbinātības aģentūras,
arī tiešsaistes pirkumu jomā; valda uzskats, ka privātajā sektorā labprātāk
pieņem darbā cilvēkus ar citiem invaliditātes veidiem (sirds un asinsvadu
problēmas, diabēts, mazi garīgie traucējumi, uzvedības vai neiroloģiskās
attīstības traucējumi).

12, 18%

7, 11%

5, 8%
23, 35%

5, 7%
4, 6%
10, 15%
Tehnoloģiskie rīki un jaunās tehnoloģijas

Darbs birojā vai pakalpojumi

Rūpnīcas, uzkopšanas uzņēmumi, lielveikali

Sekretāra amats

Telefona operators

Administratīvie un sekretāra pienākumi

Pakalpojumu joma

Atbilstoši tam, ko apgalvoja intervētās personas, sievietes ar redzes
traucējumiem lielākoties strādā zvanu centros, savukārt sievietes ar dzirdes
traucējumiem strādā ļoti trokšņainās vietās, piemēram, rūpnīcās. Sievietes ar
fizisko invaliditāti parasti strādā birojā, veic administratīvos pienākumus, strādā
uzkopšanas uzņēmumos vai zaļajās zonās. Lielākās darba iespējas šīm sievietēm
sniedz pakalpojumu joma.
76

Apkopojot iepriekš minēto, labākās darba iespējas sievietēm ar invaliditāti ir
šādas: sekretāra darbs, telefona operators, administratīvie un sekretāra
pienākumi, pakalpojumu joma, uzkopšanas uzņēmumi, produktu piegāde
lielveikaliem, darbs pie dažu rūpnīcu montāžas konveijeriem.
DARBS

272

AMATS

258

NODARBINĀTĪBA

182

FIZISKĀ

143
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Visbiežāk izmantoto vārdu izlase

Satura analīze
Tika analizēti 14 interviju teksti. Tabulā var redzēt, ka kopīgais visās intevijās bija
“grūtības darba meklēšanā” (26 reizes pieminēts 14 failos).
Šai analīzei noderīgie kopīgie punkti ir šādi: darba iespējas valstī (sievietes ar
fizisko/sensoro invaliditāti), darba iespējas (sievietes ar fizisko/sensoro
invaliditāti) un jaunās darbavietas:
Nosaukums

Apraksts

Jaunais sektors
Jaunās
darbavietas

Skat. 4. attēlu – Vārdi “jaunās darbavietas” ir lietoti 11 reizes. Tie tika
lietoti 11 failos (intervijās), un kopējais interviju skaits bija 14.
Līdz ar jaunajām tehnoloģijām viņi var radīt kaut ko, ko viņi var darīt daudz vieglāk,
piemēram, kā uzņēmēji; tehnoloģiskajā jomā; kā jauno tehnoloģiju tehniskais palīgs
administratīvā vidē; jebkurā sektorā, kas saistīts ar viņu zināšanām un vēlmēm; sektori,
kuros manā pieredzē sievietēm ar dzirdes traucējumiem ir iespējas atrast darbu, ir
administratīvais sektors un pakalpojumu sektors. Iespējas sniedz arī ražošanas sektors,
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Nosaukums

Apraksts
kas vienmēr saistīts ar vienveidīgiem darbiem pie montāžas joslas; arī darbs no mājām,
caur internetu, pašnodarbinātā aktivitātes; Nav programmas (OAED), liela birokrātija.

Darba iespējas
Darba iespējas
valstī sievietēm ar
fizisko un sensoro
invaliditāti

Skat. 4. attēlu – Vārdi “darba iespējas” ir lietoti 14 reizes. Tie tika lietoti
12 failos (intervijās), un kopējais interviju skaits bija 14.
Sadarbībā ar nacionālo nodarbinātības aģentūru bezdarbniekiem tiek subsidētas
darbavietas.
Pašnodarbinātība (tirgošanās internetā; amatniecība un rokdarbi); subsidētas darbavietas
bezdarbniekiem; “sabiedriskā labuma programmas publiskajā sektorā sniedz garantijas,
iespējas un pakalpojumus”, privātajā sektorā labprātāk pieņem darbā cilvēkus ar citiem
invaliditātes veidiem, piemēram, sirds un asinsvadu problēmas, diabēts, mazi garīgie
traucējumi, uzvedības vai neiroloģiskās attīstības traucējumi”; tiek izstrādātas oficiālas
uzņēmumu politikas, lai darbā pieņemšanas procesā nodrošinātu vienādas iespējas visiem
un novērstu diskrimināciju (piemēram, izveidot tabulas ar minimālajām prasībām katram
amatam uzņēmumā); sievietes ar redzes traucējumiem lielākoties strādā zvanu centros un
enerģētikas rūpnīcās, sievietes ar dzirdes traucējumiem – ļoti skaļās vietās, piemēram,
rūpnīcās, savukārt sievetes ar fizisko invaliditāti lielākoties strādā birojos; administrācija;
sekretariāts; tehniskais asistents; telefona operators; zaļās zonas; administrācija; vadība,
sekretariāts; administratīvais tehniskais darbinieks.
Darba iespējām nav nekādu ierobežojumu, ja vērtē cilvēka spējas un iespējas, nevis
ierobežojumus; [..] dzirdes traucējumi: darbi, kuros nav jākomunicē, piemēram, darbs pie
montāžas konveijera, darbi saistībā ar uzkopšanu vai uzglabāšanu, vai pat darbi rūpnīcā
pie ražošanas iekārtām; pakalpojumu sektors; pašlaik pakalpojumu sektors ir tas, kas
sievietēm ar invaliditāti sniedz vislielākās darba iespējas. Ir iespējams iegūt darbu
uzkopšanas uzņēmumos, kā rūpnīcu operatoriem, pārstrādes uzņēmumos, iepakošanas
uzņēmumos, kā arī palīdzēt uzkopt māju personām, kas pašas to nevar izdarīt, un rūpēties
par šādām personām [..]; darba iespējas vienmēr rodas saistībā ar pakalpojumu sektoru
un tādām profesijām, kurām nav nepieciešama augstākā izglītība: uzkopšana, produktu
plauktu papildināšana lielveikalos, noliktavu darbinieki, kā arī darbinieki pie iepakošanas,
montēšanas konveijeriem, vienkāršām iekārtām utt.

Darba iespējas
sievietēm ar
fizisko un sensoro
invaliditāti

Skat. 4. attēlu – Vārdi “darba iespējas” ir lietoti 16 reizes. Tie tika lietoti
13 failos (intervijās), un kopējais interviju skaits bija 14.
Individuāls darbs, subsidēts darbs no mājām, kas iegūts ar valsts aģentūras palīdzību; visas
jomas; personas ar redzes traucējumiem tikai tad, ja ir apmeklējušas seminārus par
telefonista darbu; personas ar dzirdes traucējumiem [..] parasti tiek nodarbinātas vietās,
kur jāstrādā ar rokām (dārzos, puķu dobēs, beķerejās, virtuvē). Kompetences:
komunikācija un sadarbība (‘prasme komunicēt’).
Kvalifikācijas apliecinājumi / iepriekšējā pieredze; katra darbinieka prasmes, apmācības
un kvalifikācija; sekretāra darbs; telefona operators; administrācija un sekretāra darbs;
sekretariāts; administratīvais tehniskais darbinieks; jebkura veida darba iespējas netiek
ierobežotas, ja novērtē katra cilvēka iespējas, nevis ierobežojumus; dzirdes traucējumi.
Pakalpojumu sektors; uzkopšana vai produktu plauktu papildināšana lielveikalos vai
uzglabāšana ir tie sektori, kuros dzirdes traucējumi nav šķērslis. Tie darba tirgus sektori,
kuros šīs sievietes visbiežāk atrod darbu, vismaz manā kā darba konsultanta pieredzē, ir
pakalpojumu sektors un jo īpaši darbi, kas saistīti ar uzkopšanu, kā arī bieži vien saistībā
ar uzglabāšanu un plauktu papildināšanu; zema kvalifikācija: uzkopšana vai uzglabāšana;
darbs dažās rūpnīcās pie montāžas konveijera, darbs lielveikalos saistībā ar uzglabāšanu
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Nosaukums

Apraksts
un produktu plauktu papildināšanu [..], arī pakalpjumu sektors un mazkvalificēti
uzdevumi, piemēram, uzkopšana, pakalpojumi mājās vai citi uzdevumi lielveikalos un
veikalos saistībā ar uzglabāšanu un produktu plauktu papildināšanu, ir tie, kas sievietēm
ar fizisko un/vai sensoro invaliditāti sniedz vislielākās nodarbinātības iespējas.
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