Semināra darba kārtība
Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā
sadarbībā ar ārvalstu partneriem
2018.gada 25.janvārī
Norises vieta: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Konferenču zāle (2.stāvs),
Kalpaka bulvāris 4, Rīga
Semināra mērķis:





Informēt potenciālos projektu rezultātu lietotājus un ekspertus par projektu partneru
aktivitātēm un rezultātiem Latvijā
Sekmēt komunikāciju un kontaktu veidošanos starp projektu partneriem - īstenošanā
iesaistītajām institūcijām un projektu rezultātu mērķa grupām
Radīt platformu ideju un domu apmaiņai
Identificēt iespējamās vajadzības un partnerus jauniem projektiem nākotnē

Semināra dalībnieki: projektu īstenotāji, atbildīgo institūciju pārstāvji, eksperti un potenciālie
projektu rezultātu lietotāji
Moderators: Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un
attīstības departamenta direktore
12.30-13.00

Dalībnieku reģistrācija. Kafija & tēja.
Semināra atklāšana

13.00-13.10

Iruma Kravale, Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas teritoriālās
sadarbības programmām Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
“Sociālās iekļaušanas aktualitātes” - Labklājības ministrijas prezentācija

13.10-13.30

Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un
attīstības departamenta direktore

13.30-16.20

Projektu prezentācijas un diskusijas

13.30-14.10

I Bērnu un jauniešu sociālā iekļaušana vietējās kopienās

Projekts “Empower Kids” (jeb “Dot iespēju bērniem”) – Izglītošana par veselību un sociālu
padomu sniegšana bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm.
Raimonda Dakša, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde
Projekts “ADD ME” - Relaksējoši attīstošas vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar
attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Anita Malinovska, Aleksandrovas internātpamatskola

1 (3)

Projekts “POZCOPING” – Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot
pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem
no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Dr.paed. Aivars Kaupužs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Diskusijas: Moderators un projektu pārstāvji







PIM - Vecāku iesaistes modeļa attīstība bilingvālajā pirmsskolā un sākumskolā,
Latvijas Universitāte
Empower Kids - Veselības izglītība un sociālās konsultācijas maznodrošinātām
ģimenēm ar maziem bērniem,
Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde
ADD ME – Relaksējoši attīstošas vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar
attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai,
Aleksandrovas internātpamatskolas
POZCOPING - Sociālpsiholoģisko palīdzības dienesta sistēmas attīstība,
īstenojot pozitīvas rīcības stratēģijas un pilnveidošanas metodes,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
PRIME - Jauniešu migrantu integrācijas veicināšana,
Biedrība "Radošās idejas"
Arrival Cities – migrācijas pārvaldība vietējā līmenī,
Rīgas domes Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļa

14.10-14.45

II Apstākļu radīšana veselīgam un aktīvam dzīvesveidam vietējās
kopienās

Projekts “BVENTA” – Basketbola entuziastu veselīga dzīvesveida tīkla veidošana Ventas
upes kopienās Lietuvā un Latvijā.
Roberts Evarsons, biedrība BK "SALDUS"
Projekts “Vital Cities” jeb “Vitālas pilsētas” – pilsētas sporta veicināšana, lai uzlabotu
sociālo iekļaušanos, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Artis Lagzdiņš, Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde
Diskusijas: Moderators un projektu pārstāvji





Regenerate deprived communities - Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajās
teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas,
Neretas novada pašvaldība
Family Valley - Ģimenes ieleja,
Ilūkstes novada pašvaldība
BVENTA - Basketbola entuziastu veselīga dzīvesveida tīkla veidošana Ventas
upes kopienās Lietuvā un Latvijā,
Biedrība BK "SALDUS"
Vital Cities – sporta iespējas pilsētvidē sociālās iekļaušanas veicināšanai,
Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde

14.45-15.15
15.15-16.10

Kafijas pauze
II Senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālā iekļaušana vietējās kopienās

Projekts “Active Age” - Vienlīdzīga pieeja ilgtermiņa bezdarbniekiem senioriem darba
tirgum lauku apvidos.
Janīna Zāga, Veneranda Kustova, Laine Dāve un Māris Veinbergs Apes novada senioru
radošā apvienība “Lapsenes”
Astrīda Slavinska un Astrīda Celma, Engures novada Senioru biedrība “Sarma”
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Projekts “Let us be active!” (jeb “Būsim aktīvi!”) – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās
izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā.
Aija Vecenāne, Rīgas domes Labklājības departaments
Projekts “I See” (jeb “Saredzi citādāk”) – Sociālo pakalpojumu pieejamības un
efektivitātītes uzlabošana, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti
un uzlabotu personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.
Laura Pakule-Krūče, Kurzemes plānošanas reģions
Citi LV partneri: Saldus novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome
Diskusijas: Moderators un projektu pārstāvji






Let us be active - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana
caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā,
Rīgas domes Labklājības departamenta
Active Age - Vienlīdzīga pieeja ilgtermiņa bezdarbniekiem senioriem darba tirgum
lauku apvidos,
Engures un Apes novada pārstāvji
Joint smart social services - Vienoti kompetences centri vecāka gadagājuma
cilvēku aprūpes viedo sociālo pakalpojumu attīstībai,
Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsētas sociālais dienests
I See - Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana,
Kurzemes plānošanas reģions
SEMPRE - Sociālā spēcināšana reģionos
Vidzemes Augstskola, Latvijas Universitāte un Liepājas Diakonijas centrs

16.10-16.20

Kopsavilkums. Pateicības vārdi. Noslēgums.

Programmas, kuru projekti tiek pārstāvēti seminārā:





Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam;
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam;
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam;
URBACT III pilsētvides attīstības programma 2014.-2020.gadam.
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