Mīļie viesi, mīļie darbinieki!
Šodienas virsraksts ir no Jāņa atklāsmes grāmatas 3. nod. 2.pants:
"Mosties un stiprini to, kas vēl nav miris."
Mums Diakonijas centrā pašlaik notiek projekts "Domino - darba vietas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām". Šī projekta ietvaros mēs izanalizējām situāciju, kā veicas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ar darba meklējumiem. Situācija ir gaužam bēdīga. Vienmēr jau var teikt, "ja vispār ir ļoti
maz brīvas darba vietas, tad neviens neņems cilvēkus ar īpašām vajadzībām". Tomēr rodas
jautājums, kāpēc Lietuvā ir izveidota plaša valsts atbalstīta sistēma, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām
var mācīties un strādāt, bet Latvijā tas nav iespējams? Ir pilnīgi skaidrs, ka bez valsts atbalsta, bez
subsidētām darba vietām un specializētām darbnīcām, bez nodokļu atlaidēm darba devējiem, kas
ņem darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bez likuma par sociāliem uzņēmumiem, nekas
nemainīsies. Tāpēc ir pēdējais laiks, lai mūsu politiķi un ierēdņi mostas un sāk risināt jautājumus, kas
ir saistīti ar cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību. Bet arī mums kā sabiedrībai ir jāpamostas
no vienaldzības un bezcerības un aktīvi jāpieprasa, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām mūsu valstī var
dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi, ka nav jāiztiek no pabalstiem un pensijām, kas ir tālu no iztikas minimuma.
Ilgstošs bezdarbs nes postu daudzējādā ziņā, tas veicina slimības, noved pie zemas pašapziņas, utt.
Pie mums Diakonijas centrā kopš 2012. gada notiek dažādas rokdarbu apmācības, tai skaitā aušana,
sveču liešana, keramika, rotaļlietu gatavošana, kokapstrāde un šūšana. Šīs nodarbības notiek
pieredzējušu amatnieku vadībā. Pašlaik tur iesaistās kādi 40 cilvēki ar īpašām vajadzībām,
pirmspensijas vecuma bezdarbnieki un pensionāri. Tā viņiem ir iespēja iziet no mājām un pavadīt
savu laiku jēdzīgi, kopā ar citiem, iemācoties jaunas prasmes un zināšanas. Tagad mēs speram
nākamo soli. Atverot "Domino tirdziņu", mūsu grupu dalībnieki varēs arī pārdot savas darinātās
mantas. Mēs arī aicinām cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kas mājās gatavo rokdarbus, pieteikties un
tos šeit pārdot. Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu tirdziņā iesaistās arī Sociālā aprūpes centra "Iļģi"
iemītnieki ar saviem rokdarbiem, kā arī Liepājas Neredzīgo biedrības biedri ar saviem pinumiem.
Tāpat kā ar Domino spēles kauliņiem, kur ir jāatrod līdzīgs kauliņš ar vienādu punktu skaitu, tā arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un daudziem citiem ir jāatrod sava vieta sabiedrībā. Lai "Domino
tirdziņš" ir vieta, kas var kalpot kā saskarsmes punkts starp tiem, kas māk gatavot ļoti noderīgas un
skaistas lietas, un tiem, kam tas ir vajadzīgs.
Uz priekšu mēs domājam par to, ka varētu pārdot šīs mantas arī ar interneta starpniecību, kā arī
dažādos tirgos Latvijā un ārzemēs.
Es vēlos pateikt vislielāko paldies mūsu vācu draugiem no biedrības "Bruecke nach aussen" un tās
vadītājam Kurtam Pfannerera (Kurt Pfannerer) kungam, kas mums palīdzēja šīs telpas atjaunot.
Paldies Aivaram Kleinam par viņa gatavotiem plauktiem un arī visām pārējām pasniedzējām, kas
vada mūsu pulciņus.
Tik tiešām ir pēdējais laiks mosties, pievērsties saviem līdzcilvēkiem un pārvarēt visu to, kas velk
cilvēkus uz leju, - aizspriedumus un bailes, neticību un bezcerību.
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