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Латвийско движение за независим живот. Кои 
сме ние...

"Латвийското движение за независим живот" е
неправителствена организация, работеща в
сектора на хората с увреждания от 2009 г., и
обединяваща членове с дългосрочен опит в
застъпничеството, участието в политиката за
планиране на процеси, предоставяне на
социални услуги и изпълнение на проекти.

Нашите членове: организации и физически лица



Нашите членове са...

Лица с увреждания

Членове на семейства на лица с увреждания

Доставчици на услуги

Специалисти по социална дейност и други сфери, академичен състав

Представители на гражданското общество



Основни дейности
Застъпничество за правата на 

хората с увреждания

Повишаване на осведомеността 
на обществото относно равните 

възможности на хората с 
увреждания

Упълномощаване на хората с 
увреждания и техните 

семейства

Развитие на висококачествени 
услуги в общността за хората с 

увреждания

Фокус на 
дейностите



Услугата "Дневни грижи" за лица с тежки и 
сериозни увреждания. Обща информация.  

• 21 потребители на услугата.
• Работно време: 8:00–19:00.
• Цел на Центъра за дневни грижи – да осигури значими 

дейности, развитие на уменията за самостоятелни 
грижи и уменията за независим живот. 

• Персонал - ерготерапевт, социален работник, музикален 
терапевт, социален асистент, лице, осигуряващо грижи, 
социален рехабилитатор. 



Аспектът качество на живот в услугите за 
дневни грижи

Подходящ баланс на дейностите                  добро качество   
на живот.

Способност за полагане на самостоятелни грижи.

Занимание/хоби, което да носи радост на лицето.

Продуктивни и значими дейности, запълващи деня.



Фокус на Центъра за дневни грижи –
от грижи към трудови умения. 

Умения за пригодност за заетост

Дневни 
дейности. 

Повишаване 
независимостта 

на лицето.

Комуникативно 
обучение.

Когнитивно 
развитие.



Някои предизвикателства

• Преди способностите на лицата да изпълняват регулярни и 
смислени дейности не са били развивани (например в 
образователна среда). Не са имали възможности да придобиват 
умения за работа. 

• В семейна среда все още се наблюдава свръхобгрижване. Причина: 
липса на знания и липса на подкрепа за родителите.

• Липсата на услуги за ранна интервенция води до лишаване на 
дейностти в бъдеще. В резултат семействата изпитват затруднения 
да приемат пълнолетието на техните вече пораснали деца.



• Предизвикателства пред персонала на услугите за дневни 
грижи. Персоналът трябва да вярва, че дадено лице може да 
направи повече, дори ако показва много ниско ниво на 
способности.  

• Потребителите на услуги почти винаги имат повече 
способности, отколкото се вижда по време на първата оценка. 
Дългосрочната пасивност в комбинация с ограничените 
способности създават илюзията за много ниско функционално 
състояние.  



Трудовите дейности като част от услугите за 
дневни грижи

• Форма на дейност – интегрирано предприятие (цех за 
свещи) в рамките на Центъра за дневни грижи. Тази 
форма на дейност дава възможност на лицата с тежки и 
сериозни увреждания да изпитат чувството на трудова 
заетост.

• Дава им възможност да научат рутинни дейности, 
процеса на работа, правила.

• Дейностите, организирани по правилния начин, помагат 
на дадено лице да повиши способността си за 
концентрация по време на работа (производителността 
нараства от 15 минути до 3–4 часа за някои лица). 



Какво е важно при организиране на дейността

• Да се даде достатъчно пространство. Средата следва да се 
организира според потребностите (изключване на стресови 
фактори - звуци, визуални стресори и др.).

• Да се даде достатъчно време. Всеки човек има свой собствен 
ритъм. 

• Модификация на дейността според възможностите на лицето 
(работата може да бъде разделена на малки стъпки, може да 
се наложи визуален план на действие). 

• Дейността следва да бъде непроменлива (работата следва да 
се извършва всеки ден по същия начин) – важна предпоставка 
за изграждане на трудови умения и капацитет. 



Защо цех за свещи?
• Лесно е да се адаптира за лица с тежки и сериозни психически 

разстройства, също и за лица с тежки физически увреждания –
възможно е да изберете малки стъпки. 

• Необходими са много моторни умения.
• Разнообразна сензорна стимулация (цветове, структура, звуци, 

температура). Влияние върху физическото благосъстояние. 
• Включени са когнитивни умения – да изберат размер, форма, 

способност за концентрация.
• Възможност да се създаде продукт с високо качество, който 

може да се продава. 





Ползите от интегрираните трудови дейности в 
услугите за дневни грижи

• За лицата с увреждания

Развитие на моторните умения, способността за концентрация по време на работа, 
разберането на правилата и следването на работните процедури за възможна бъдеща 
заетост.

Повишено самоуважение, което води до мотивация да се направи повече – положителен 
мотивационен кръг. 

Повишена способност за вземане на решения, което води до по-голяма независимост на 
лицата с тежки и сериозни увреждания.





Ползите
• За семействата
Повечето от семействата за първи път признават, че тяхното пълнолетно дете е 
в състояние да създаде истински висококачествен продукт.
Позитивната емоционална среда в семействата.

• За обществото
Чрез производството на висококачествен продукт, обществото е в състояние да 
признае, че хората с тежки и сериозни увреждания не са само обекти на 
грижи, но могат да предоставят своя принос към обществото. 







Благодаря ви за вниманието.

За контакти:

Инга Скестере
Асоциация "Латвийско движение за независим 
живот"
Inga.skestere@lkndz.lv 
www.lkndz.lv  

mailto:Inga.skestere@lkndz.lv
http://www.lkndz.lv/
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