Invalīdu un viņu draugu
apvienība “Apeirons”

Invalīdu un viņu draugu apienība “Apeirons”
ir EUROCARERS INNOVAGE tīklojuma biedrs

Apvienība "Apeirons" ir sabiedriska organizācija,
kurā kopā ir gan cilvēki ar
invaliditāti, gan viņu draugi. Apvienības mērķis ir
cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.
Apvienība "Apeirons" aktīvi darbojas no 1994.
gada un no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un
reģistrēta kā sabiedriskā organizācija.
Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums –
Apeirons – tā ir neierobežota un bezgalīga
pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un
pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu
draugu apvienība „Apeirons” vienmēr ir kustībā,
kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo
sabiedrības modeli.
Apvienības mērķauditorija - sabiedrība kopumā,
īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti,
tai skaitā arī jauniešiem. Apvienības galvenie
darbības virzieni ir:
* Vides pieejamība; * Nodarbinātība; *
Cilvēktiesības; * Interešu aizstāvība; *
Iekļaujošā izglītība; * E-pieejamība; *
Brīvprātīgais darbs;
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80% gadījumos Eiropā aprūpi nodrošina mājās ar ģimenes locekļu vai draugu
iesaistīšanos. Rūpes par mīļajiem var būt

Informācija profesionālajiem aprūpētājiem
pieejama sekojošu valstu valodās:

satraukumu pilnas un daudzos gadījumos
aprūpētāja loma mūsu sabiedrībā paliek
nenovērtēta. Neformālie aprūpētāji piedzīvo
psiholoģiskas, fiziskas, sociālas un arī
finansiālas aprūpes sekas.

Web platforma piedāvā atbalsta
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pakalpojumus aprūpētājiem, ko īsteno

27 ES dalībvalstīs un ko izveidojušas
INRCA and EUROCARERS organizācijas
INNOVAGE FP7 projekta ietvaros.

Platforma piedāvā:

Informācija darba devējiem pieejama sekojošu valstu valodās: of countries:

 nacionāla mēroga informāciju par aprūpi
un atbalsta pakalpojumiem

Apvienotā Karalise

Polija

Apvienība “Apeirons”, INNOVAGE

 tiesisko un finansiālo informāciju

Bulgārija

Portugāle

aprūpes asociāciju tīkla dalībniece,

 informāciju par izplatītākajām diagnozēm

Čehija

Slovākija

sadarbībā ar INRCA and EUROCARERS

 stratēģijas un informāciju, kā veikt aprūpi

Lietuva

Vācija

veidojusi Latvijas nacionālo versiju.

 ieteikumus kā savienot aprūpi ar ģimeni un

Malta

Zviedrija

darbu
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