
2.5. aktivitāte2.5. aktivitāte

Semināru cikls Semināru cikls 

„Nedzirdīgo motivācija nodarbinātībai”„Nedzirdīgo motivācija nodarbinātībai”

Latvijas Nedzirdīgo savienībasLatvijas Nedzirdīgo savienības

projektaprojekta

Klusuma pasauleKlusuma pasaule



Seminārs īstenots balstoties uz Seminārs īstenots balstoties uz 

2006.gadā ESF finansēta projekta 2006.gadā ESF finansēta projekta 

„Mēs „Mēs –– sabiedrības daļa 1” rezultātā sabiedrības daļa 1” rezultātā 

izstrādāto un aprobētoizstrādāto un aprobēto

Motivācijas programmu nedzirdīgajiem Motivācijas programmu nedzirdīgajiem 

integrācijai darba tirgū.integrācijai darba tirgū.



MērķisMērķis –– veicināt nedzirdīgo cilvēku konkurētspēju veicināt nedzirdīgo cilvēku konkurētspēju 

darba tirgū.darba tirgū.

Semināra mērķisSemināra mērķis: : 

Rosināt cilvēkus ar dzirdes problēmām Rosināt cilvēkus ar dzirdes problēmām 

apzināties sevi, attīstīt savu personību un apzināties sevi, attīstīt savu personību un 

motivēt darboties, lai sasniegtu izvirzītos mērķus motivēt darboties, lai sasniegtu izvirzītos mērķus 

un varētu iesaistīties darba tirgū.un varētu iesaistīties darba tirgū.



UzdevumiUzdevumi::

 attīstīt sociālās iemaņas un komunikatīvās attīstīt sociālās iemaņas un komunikatīvās 

saskarsmes prasmes;saskarsmes prasmes;

 censties panākt, lai cilvēks ar dzirdes censties panākt, lai cilvēks ar dzirdes 

problēmām spētu apzināties savas spējas problēmām spētu apzināties savas spējas 

prasmīgi analizēt situāciju un būtu gatavs atrast prasmīgi analizēt situāciju un būtu gatavs atrast 

darbu, kas atbilst viņa spējām, darba kapacitātei darbu, kas atbilst viņa spējām, darba kapacitātei 

un interesēm.un interesēm.

. . 



 5 dienas (40 stundas) 5 dienas (40 stundas) 

 3 semināri 3 semināri -- 24 dalībnieki no Valmieras, 24 dalībnieki no Valmieras, 

Daugavpils, Ventspils, Jelgavas, Tukuma, Daugavpils, Ventspils, Jelgavas, Tukuma, 

Rēzeknes, Cēsu rajona u.c.Rēzeknes, Cēsu rajona u.c.

 speciālisti speciālisti –– psihologs, jurists un konsultants psihologs, jurists un konsultants 

profesionālās karjeras jautājumosprofesionālās karjeras jautājumos

 obligātsobligāts motivācijas un rehabilitācijas motivācijas un rehabilitācijas 

nodarbību apvienojumsnodarbību apvienojums



Semināra tēmas

„Iepazīšanās”, „Pašapziņas celšana”;

„Sevis motivēšana”



„Darba meklēšana”; „Kā un kur meklēt darbu”; 

„Sagatavošanās darba intervijai un darba intervijas treniņš”



 „Savu profesionālo interešu un prasmju apzināšanās”, 

„Stipro un vājo pušu apzināšanās” 



 Kādas iespējas piedāvā likumdošana; 

 Kā rīkoties un kur vērsties darba strīdus situācijās

 Noslēgumā - Savas rīcības programmas izstrāde



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


