
MŪŽIZGLĪTĪBALĪDZTIESĪGA  PIEDALĪŠANĀSBILINGVĀLĀ IZGLĪTĪBA

Piekļuve izglītībai, profesionālai izglītībai un 
mūžizglītībai ir galvenais priekšnoteikums, 
lai iegūtu un saglabātu darbu, un atbilstošu 
atalgojumu, kas ļautu patstāvīgi  dzīvot

Nedzirdīgajiem ir nepieciešamas vienlīdzīgas 
iespējas piedalīties privātajā, sabiedriskajā un 
politiskajā dzīvē kā ikvienam sabiedrības loceklim. 
Vēl svarīgāk  panākt, lai nedzirdīgajiem būtu 
vienlīdzīgas iespējas ieņemt vadošus amatus, lai 
nedzirdīgie paši spētu aizstāvēt savas tiesības un 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā, iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas skar viņu 
ikdienu.  Viena no  nedzirdīgo kopienas devīzēm ir 
 „Neko par mums bez mums”

Mudina iesaistītās puses atzīt bilingvālās metodes 
pielietošanu nedzirdīgo bērnu mācību procesa 
nodrošināšanā un apzināties, ka kvalitatīva bilingvālā 
izglītība palīdz iekļauties zīmju valodas lietotāju vidē.
Bilingvālā izglītība ir sociāli un kulturāli pamatota 
pieeja, lai zīmju valodu izmantotu kā mācību valodu, 
paparalēli  lielu uzmanību pievēršot lasīt un 
rakstītprasmju apguvei katras tautas  
lietotajā runas valodā

Zīmju valodas prasme  un surdotulku nodrošinājums 
nozīmē, ka nedzirdīgie var veikt gandrīz jebkuru 
darbu. Nedzirdīgajiem  ļoti svarīgas ir vienlīdzīgas  
tiesības iegūt darbu, kas atbilst viņu interesēm un 
iemaņām. Galvenie šķēršļi nedzirdīgo nodarbinātībai 
saistīti ar pielāgotas darba vides neesamību, nevis ar 
nespēju dzinespēju dzirdēt

Atzīt zīmju valodu par efektīvu saziņas līdzekli domu,
ideju un emociju apmaiņai. Tā ir pilnvērtīga valoda, 
kurai ir sava sintakse, morfoloģija un uzbūve. Zīmju 
valoda pilda visas funkcijas, kam kalpo jebkura cita 
valoda. Tas  apstiprināts daudzos sistemātiskos
nedzirdīgo valodas pētījumos, kas veikti kopš
1970- 1970- to gadu beigām

    AR ZĪMJU VALODU 
ES ESMU VIENLĪDZĪGS

LĪDZTIESĪGA  VALODA VIENLĪDZĪGAS NODARBINĀTĪBAS
                      IESPĒJAS

Pievērš uzmanību vienam no cilvēktiesību 
pamatprincipiem – tiesībām lietot dzimto valodu
kopš dzimšanas. Ja dzimtajā valodā sāk runāt pēc 
iespējas agrāk, tas sniedz iespējas bērnam pilnvērtīgi 
komunicēt, uzlabot izziņas un sociālās iemaņas.
Nedzirdīgam bērniem jādod iespējas apgūt zīmju 
vvalodu kopš dzimšanas

Identicē nedzirdīgos kā piederīgus kulturālai un 
lingvistiskai kopienai, kas saziņai kā dzimto
(vai dabisko)  valodu lieto nedzirdīgo zīmju valodu

                                                                                                    Uzsver, ka nedzirdīgajiem ir jānodrošina pieeja 
publiskai informācijai un pakalpojumiem izmantojot 
surdotulku pakalpojumus, subtitrus un/vai slēpto 
titrēšanu. Galvenais faktors, kas nosaka iespēju brīvai
piekļuvei sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
kā piemēram, veselības aprūpe, nodarbinātība, 
sociālā labklājība sociālā labklājība vai jebkuriem citiem valsts 
piedāvātiem pakalpojumiem,  ir  ērta pieeja 
surdotulku servisam

TIESĪBAS KOPŠ DZIMŠANAS NEDZIRDĪGO IDENTITĀTE PIEEJAMĪBA

Kampaņas galvenie vēstījumi
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Nedēļas tēma: Ar zīmju valodu es esmu vienlīdzīgs
                                                                                                                                                                                                          Šogad starptautiskā  nedzirdīgo  nedēļa notiek ar devīzi „Ar zīmju valodu es esmu vienlīdzīgs”. 

Starptautiskā  nedzirdīgo nedēļa piesaistīta arī vairāku nozīmīgu notikumu atcerei. Šogad aprit 65 gadi 
kopš Pasaules Nedzirdīgo federācijas dibināšanas un 10 gadi kopš ANO pieņēma Konvenciju par personu
ar invaliditāti tiesībām. Nedēļa notiek, atzīmējot nesen pieņemto attīstības programmu Agenda 2030, 
ieskaitot jauno Ilgtspējīgas attīstības mērķu programmu.
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