ECC 1. APKĀRTRAKSTS
Eiropas Aprūpes Sertifikāta stāsts
Eiropas Aprūpes Sertifikāta (ECC) sākums ir meklējams 2006.
gadā, kad 6 valstis uzsāka sadarbību divgadīgā projektā, lai
vienotos par kopīgām „pamata“ zināšanām, kuras būtu
nepieciešamas ikvienam aprūpes sniedzējam, kā arī, lai vienotos
par kopīgām sociālā darba vērtībām. Tā bija kā atbilde arvien
pieaugošai pārliecībai par to, ka sociālā aprūpe ES ir vieno no
jomām ar augstu darbaspēka mobilitāti un tāpēc steidzami ir
nepieciešami skaidri, vienoti standarti un viegli pieejams mācību
kurss cilvēkiem, kuri sāk strādāt aprūpes jomā.
Projekta ietvaros tika nodefinēts „zināšanu kopums“, kuru
partneri nosauca par Pamata zināšanu kopumu Eiropas sociālās
aprūpes jomā – BESCLO – kurš aptvēra 8 sociālajā aprūpē
būtiskas tēmas. Projekta partneri mēģināja izzināt, vai ir
iespējams izstrādāt eksāmenu vai testu, kura rezultāti būtu
ticami un vienlaikus tas būtu vienkāršs zināšanu pārbaudes veids
BESCLO tēmās. Pirmā projekta vadošā organizācija „Skills for
Care England“ – organizācija, kura savā valstī ir atbildīga par
sociālās jomas mācību standartiem.
Pirmā projekta veiksmīgās
īstenošanas stafeti 2009.gadā
pārņēma otrais projekts: Vienota
pamata izveide aprūpē, kura
ieviešanu vadīja Anglijas
organizācija „Association for Real
Change (ARC)“ . 16 valstu Vadošie
partneri kopā ar daudziem
sadarbības partneriem turpināja
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attīstīt pirmā projekta idejas. Valstu skaits, kuras piedāvāja
kārtot ECC eksāmenu, pieauga līdz 14. ECC eksāmens bija
pieejams gan papīra formātā, gan tiešsaistē 12 valodās un
projekta noslēgumā vairāk kā 4500 kandidāti bija kārtojuši
eksāmenu, no kuriem 60% kandidātu eksāmenu nokārtoja
veiksmīgi.
Tas palīdzēja darba devējiem mainīt darbinieku attieksmi savās
darba vietās, jo BESCLO pamatā ir ANO Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām principi. BESCLO noliedz aprūpes
„medicīnisko modeli“ un
atbalsta uz cilvēktiesībām
balstītu sociālo modeli,
pamatojoties uz neatkarības,
līdzdalības un izvēles
principiem. Tajā pašā laikā,
projekta partneri joprojām
bija informēti, ka daudzās
spēkā esošajās mācību
programmās, turpina mācīt
personālu atbilstoši vecajam
domāšanas modelim.
Tas radīja nepieciešamību veidot vienotu mācību programmu,
kura būtu saistīta ar BESCLO. Bez tam, bija nepieciešama īsa
mācību programma mācību spēkiem, kuri sagatavotu nākamos
vienotās mācību programmas pasniedzējus. Šādu mācību
programmu izstrāde ir jaunā, 2 gadus ilgā projekta „Nevis
pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām“ galvenais uzdevums. Projekta
izaicinājums ir izstrādāt ar konkrētu valsti nesaistītu – neitrālu
mācību programmu. Tas nozīmē, ka programmai nav sasaistes ar
ģeogrāfisko vietu, nacionālo likumdošanu, pakalpojumu
nodrošinājumu veidiem un, to ir iespējams izmantot, jebkurā
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valstī, vispirms programmu „lokalizējot“. Vietējiem mācību
spēkiem, kuri pasniegs programmu, vispirms jānodrošina tās
pielāgošana, iekļaujot mācību materiālos vietējai situācijai
atbilstošu informāciju par normatīvo regulējumu, institūcijām,
vietām.
Šāda pieeja ir izmēģināta un projekta partneri atzinuši to par
atbilstošu. ECC šobrīd formāli atzīts 3 valstīs (dažādos līmeņos –
gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, atkarībā no atbildību
sadalījuma), kā arī, Eiropas Izglītības Ietvarstruktūrā atrodas
3.līmenī. Arī Eiropas Komisija ir sniegusi atbalstu ECC,
sponsorējot kursus Bosnijā un Krievijā.
Nav šaubu, ka ECC ir pirmais starptautiskais sertifikāts sociālās
aprūpes jomā, un, ka tas ir efektīvs veids, kā attīstīt Eiropā tādu
kopīgu pamatu sociālajā aprūpē, kādu prasa ANO Konvencija par
personu ar invaliditāti tiesībām.
Mēs joprojām aicinām pievienoties jaunus partnerus – ja vēlaties
kļūt par partneri vai varbūt vienkārši kārtot ECC eksāmenu,
sazinieties ar EASPD (katrijn.dekoninck@easpd.eu)!

Turpmākie soļi
Projekta noslēguma konference, kurā tiks prezentēti sasniegtie
rezultāti un kurā vēlamies iezīmēt nākotnes plānus, notiks
Slovēnijā, 2014.gada 2.oktobrī.
Sekojiet informācijai ECC mājas lapā: www.eccertificate.eu!
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Nacionālās aktivitātes
Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi“ (LKNDz) ir
projekta „Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām“ partnere un
aktīvi līdzdarbojas visu projekta aktivitāšu ieviešanā. Mums īpaši
svarīga bija iespēja piedalīties vienotās mācību programmas
izstrādē. Tas deva iespēju iekļaut mācību programmā jaunajām
ES dalībvalstīm sociālajā aprūpē aktuālus jautājumus, kuri ir
saistīti ar pāreju no medicīniskā domāšanas modeļa uz sociālo,
cilvēktiesībās balstīto domāšanas modeli. Pēc mācību
programmas izstrādes esam to adaptējuši Latvijas situācijai,
iekļaujot atbilstošus normatīvos aktus, gan arī modelējot mācību
situāciju apraktus atbilstoši nacionālām vajadzībām.
Lai uzsāktu mācību programmas pasniegšanu Latvijā, bija
nepieciešams sagatavot pasniedzējus, kuri ne tikai padziļināti
pārzinātu mācību programmu, bet arī labi orientētos Latvijas
sociālo pakalpojumu ikdienas darba situācijās. Šobrīd LKNDz ir 5
pasniedzēji, kuri ir kvalificēti vienotā mācību kursa pasniegšanai
primārās aprūpes sniedzējiem.
Tomēr, ar mācību materiāliem un sagatvotiem pasniedzējiem vēl
ir par maz. Mums bija jāizmēģina, kā vienotā mācību programma
„strādā“ Latvijas situācijā. Tātad mums bija jāīsteno pilotkursi, lai
varētu sev apliecināt, ka esam pilnībā un kvalitatīvi
sagatavojušies mācību kursa pasniegšanai.
Arī šo uzdevumu esam veiksmīgi īstenojuši divos pilot-kursos.
Pirmais pilotkurss notika 03.-04.06. 2013. Siguldā, Siguldas
dienas centra telpās. Mācību kursā piedalījās 22 dalībnieki.
Dalībnieki pārstāvēja gan sabiedrībā balstītu pakalpojumu
sniedzējus, gan aprūpētājus, gan arī personīgos asistentus un
ģimeņu locekļus.
Current project: Not Patients but Citizens With Rights (NPBCWR)
www.eccertificate.eu

Otrs pilot-kurss - Rīgā, 21.-22.10.2013. Sadarbībā ar Rīgas Domes
Labklājības
departamentu,
mācību kursu
organizējām sociālās
aprūpes centrā
„Mežciems“, mācību
kursa dalībnieki,
pārsvarā, bija sociālo
aprūpes centru
darbinieki.
Abu mācību grupu
dalībnieki pozitīvi novērtēja mācību programmas saturu un
izvērtējot kursu, uzsvēra, ka guvuši zināšanas tādās tēmās, par
kurām iepriekš pat nebija dzirdējuši.
Mums īpašs prieks par mācību kursa dalībniekiem, kuri pēc
mācību kursa pabeigšanas, sazinājās ar pasniedzējiem, lai
pastāstītu, ka pateicoties dalībai mācību kursā, viņiem ir izdevies
novērst tās problēmas, ar kurām saskārās ikdienas darbā.
Lielākā daļa no pilot-kursu dalībniekiem, pēc mācību
pabeigšanas, sekmīgi nokārtoja eksāmenu Eiropas Aprūpes
Sertifikāta iegūšanai, tā papildinot vairāk kā 100 Sertifikāta
īpašnieku skaitu Latvijā.
Ja Jūs vēlaties vairāk uzzināt par iespējām iegūt ”Eiropas Aprūpes
Sertifikātu” vai apgūt „Vienoto mācību kursu primārās aprūpes
sniedzējiem”, lūdzu, sazinieties ar:
Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi (LKNDz)
e-pasta adrese: inga.skestere@lkndz.lv, mob.tālr.: 26176901
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