Konference “Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes
politikas attīstība Eiropā”
Pirmdiena, 15.jūnijs
8.30 – 9.00

Reģistrācija
Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

9.00 – 9.25

Konferences atklāšana
Moderators: Ieva Jaunzeme, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts
sekretāre
Uldis Augulis, Latvijas Republikas labklājības ministrs
Steinars Ēgils Hāgens (Steinar Egil Hagen) - ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas
Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā
Jirži Švarcs (Jirí Švarc), Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs - Turpmākie soļi sabiedrībā balstītu
aprūpes pakalpojumu attīstībai Eiropas Savienībā
Vieta: zāle „Ziedonis”, 1.stāvs
Tulkošana: LV/EN

9.25 – 11.00

I plenārsēde - "Sociālās politikas reformas ilgtermiņa perspektīvā starptautiskais un Eiropas konteksts"
Moderators: Ieva Jaunzeme, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts
sekretāre
Prezentācijas:
Jans Jarabs (Jan Jařab), ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja Eiropas
reģionālais pārstāvis - Deinstitucionalizācija pasaules kontekstā – cilvēktiesību
jautājums
Donata Pagetti Vivanti (Donata Pagetti Vivanti), Eiropas Invaliditātes foruma (EDF)
viceprezidente - Deinstitucionalizācija Eiropas kontekstā, NVO loma
Gunta Anča, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāve – Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par ilgtermiņa aprūpi un
deinstitucionalizāciju
Danute Jasjko, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta
direktore - Deinstitucionalizācija Latvijā
Kirstena Sandberga (Kirsten Sandberg), Oslo Universitātes profesore, ANO augstā
cilvēktiesību komisāra biroja Bērnu tiesību komitejas ziņotāja - Uz rezultātu orientēta
pieeja sociālās politikas reformām
Vieta: zāle „Ziedonis”, 1.stāvs
Tulkošana: LV/EN
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11.00 – 11.30

Kafijas pauze
Vieta: Ātrijs 1.stāvs

11.30 – 13.30

II plenārsēde - "Labā prakse - priekšnoteikums veiksmīgam
deinstitucionalizācijas procesam"
Moderators: Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem
traucējumiem „Zelda” direktore
Prezentācijas:
Džons Hallorans (John Halloran), Eiropas Sociālā tīkla (ESN) izpilddirektors Stratēģiska pieeja pašvaldību iekļaujošai attīstībai
Īrisa Ārendsa (Iris Arends), OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta
Nodarbinātības analīzes un politikas nodaļas politikas analītiķe - Politikas iespējas
agrīnai garīgās veselības problēmu identificēšanai un tā ietekme uz darba dzīvi un
veselības aprūpi
Mišela Livslija (Michelle Livesley), Helēnas Sandersones asociācijas procesu
vadītāja - Uz personu centrēta pieeja sociālo pakalpojumu sniegšanā
Džordžete Mulhēra (Georgette Mulheir), LUMOS izpilddirektore - Labā prakse
audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu sistēmas bērniem attīstībā
Annika Laja (Anniki Lai), Igaunijas Sociālās aizsardzības ministrijas departamenta
direktore, Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupas darbam ar riska grupas
bērniem vadītāja - Baltijas jūras valstu izaicinājumi ģimeņu atbalstam un kvalitatīvai
alternatīvai aprūpei
Vieta: zāle „Ziedonis”, 1.stāvs
Tulkošana: LV/EN

13.30 – 15.00

Pusdienas
Vieta: Restorāns, 1.stāvs

15.00 – 17.00

Paralēlās darba grupas
I darba grupa – „Deinstitucionalizācija pilngadīgām personām ar psihiskiem un
intelektuālās attīstības traucējumiem”
Moderators – Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem
traucējumiem „Zelda” direktore
Ziņotājs – Annija Mazapša, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„Zelda” juriste-pētniece
Prezentācijas:
Jans Feifers (Jan Pfeiffer), Eiropas ekspertu grupas pārejai no institucionālās uz
sabiedrībā balstītu aprūpi pārstāvis - Pārejas uz sabiedrībā balstītajiem
pakalpojumiem praktiskā ieviešana
Pēteris Lambrehts (Peter Lambreghts), Eiropas Neatkarīgās dzīves tīkla (ENIL)
pārstāvis - Sabiedrības attieksmes maiņa: labās prakses piemēri
Luks Zelderlo (Luk Zelderloo), Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti
sniedzēju asociācijas (EASPD) ģenerālsekretārs - Inovatīvi pakalpojumu sniegšanas
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modeļi pārejā no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi
I apaļā galda diskusija
Pārtraukums
II apaļā galda diskusija
Vieta: zāle nr.122, 1.stāvs
Darba valoda: angļu

II darba grupa – „Deinstitucionalizācija ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem”
Moderators – Elīna Niemiro Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas personāla
speciāliste
Ziņotājs – Sandra Braunere, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, ģimeņu
stiprināšanas programmu vadītāja
Prezentācijas:
Alekss Dreslers (Alex Dressler), Asociācijas „Drošību bērniem” (Keeping Children
Safe) konsultants - Bērnu tiesību monitorings – īstenošana praksē
Jans Storo (Jan Storø), Oslo un Ākešhusas Universitātes Lietišķo zinātņu koledžas
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālā darba, bērnu labklājības un sociālās politikas
departamenta asociētais profesors - Labā prakse ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu bērniem attīstīšanā
Gaļina Markova (Galina Markova), Praktisko zināšanu centra par bērnu alternatīvo
aprūpi vadītāja, Jaunā Bulgārijas Universitāte - Individuālo vajadzību novērtēšanas
sistēma un vispiemērotāko pakalpojumu sniegšana bērniem ar smagu invaliditāti
I apaļā galda diskusija
Pārtraukums
II apaļā galda diskusija
Vieta: zāle „Kurzeme”, Mezonīna stāvs
Darba valoda: angļu

III darba grupa – „Veiksmīgie modeļi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu
attīstīšanā”
Moderators – Pēteris Locāns, Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām
sadarbības organizācijas “SUSTENTO” pārstāvji
Ziņotājs – Māris Grāvis, Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” valdes
priekšsēdētājs
Prezentācijas:
Niks Krosbijs (Nic Crosby), Organizācijas „Kontrolēts” (In control) Bērnu un jauniešu
nodaļas vadītājs - Individuālais budžets
Jana Heinsvorsa (Jana Hainsworth), EUROCHILD ģenerālsekretāre - Alternatīvā
aprūpe bērniem un jauniešiem - kā sasniegt labākus rezultātus
Marta Stikinga (Martha Stickings), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA)
pētniece - Neatkarīga dzīve – politikas pasākumu efektivitātes novērtēšana
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I apaļā galda diskusija
Pārtraukums
II apaļā galda diskusija
Vieta: zāle „Jūra”, 1.stāvs
Darba valoda: angļu

17.00-17.30

Kafijas pauze
Vieta: Ātrijs 1.stāvs

17.30-18.00

Darba grupu rezultātu kopsavilkums un noslēgums
Moderators: Ieva Jaunzeme, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts
sekretāre
Kopsavilkums no darba grupām:
Annija Mazapša, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” juristepētniece - ziņojums no I darba grupas
Sandra Braunere, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, ģimeņu stiprināšanas
programmu vadītāja - ziņojums no II darba grupas
Māris Grāvis, Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs ziņojums no III darba grupas
Noslēguma secinājumi:
Aivars Lācarus, Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājs, Talsu novada pašvaldības priekšsēdētājs
Aija Barča, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja
Pēteris Lambrehts (Peter Lambreghts) Eiropas ekspertu grupas pārejai no
institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi līdzpriekšsēdētājs - Eiropas ekspertu
grupa pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi: kas, ko un kā?
Vieta: zāle „Ziedonis”, 1.stāvs
Tulkošana: LV/EN
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