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EIROPAS GADA ATKLĀŠANA
Ar deviņu labas gribas vēstnieku piedalīšanos, Latvijā oficiāli tiek atklāts Eiropas gads (2010)
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Līdz ar šo notikumu tiek atklāta un uzsākta virkne
dažādu pasākumu, kuros līdz šim tika un tiks iesaistītas NVO, sabiedrība, lai kopīgiem spēkiem
un vienoti veicinātu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanos valstī. Vienlaikus eksperti mobilizē spēkus un uzsākt Iespēju kartes izstrādi, kas sniegs iedzīvotājiem
visnepieciešamāko informāciju.
APAĻĀ GALDA DISKUSIJAS
Sākot ar Rīgu, visos Latvijas reģionos aizsākas diskusijas pie apaļā galda. Diskusijas kopskaitā
apmeklēja aptuveni 350 interesentu, to skaitā iedzīvotāji, politiķi, nevalstisko organizāciju
pārstāvji, nozaru eksperti u.c. Līdz ar diskusijām sabiedrībā tiek aktualizēta nabadzības un
sociālās atstumtības tematika, meklēti jauni un inovatīvi risinājumi, kā šajā sarežģītajā laikā
sniegt atbalstu trūcīgiem un krīzē nonākušiem iedzīvotājiem.
TEMATISKĀ DIENA SIEVIETĒM
Šajā laikā notiek diskusija "Eiropas jaunie uzdevumi sievietēm", ko organizēja Eiropas
Parlamenta Informācijas birojs sadarbībā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīklu un Sieviešu Tiesību institūtu. Klātesošie aktualizēja vardarbības pret sievietēm
problēmu Eiropas Savienības un arī nacionālajā līmenī.
Pasākuma ietvaros notiek Sieviešu tiesību institūta Gada balvas pasniegšana sievietei –
līderei, kura veicinājusi citu sieviešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē 2009. gadā.
Sieviešu organizāciju vārdā ministru prezidentam Valdim Dombrovskim tiek iesniegta
rezolūcija par vardarbības mazināšanu pret sievietēm.

MARTS

“SOCIĀLAIS ATBALSTS TEV”
Tiek izdots informatīvs materiāls cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās – „Sociālais atbalsts Tev”.
Informācija pieejama NVA filiālēs, VSAA filiālēs, pašvaldību sociālajos dienestos un LM mājas
lapā http://www.lm.gov.lv
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INFORMATĪVIE SEMINĀRI
Vairāku mēnešu garumā Nodarbinātības valsts aģentūra visā Latvijā organizē informatīvos
seminārus par esošajām iekļaušanās iespējām darba tirgū. Papildus info: www.lm.gov.lv un
www.nva.gov.lv
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EIROPAS DIENA Ar „Eiropas Savienības Dārza svētkiem” Vērmanes dārzā tiek svinēta Eiropas
diena. Šogad pasākums tematiski veltīts Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību (2010), īpaši uzsverot savstarpējās palīdzības un solidaritātes, jaunu prasmju
apgūšanas un mācīšanās nepieciešamību un nozīmi. Pasākuma ietvaros darbojas speciāla Eiropas gada (2010) telts, kurā norisinājās dažādas radošas un informatīvi izglītojošas
aktivitātes, kas veicināja apmeklētāju izpratni par sociālās iekļaušanas, savstarpējās
palīdzības, labo prakšu un pieredžu apmaiņas un citiem praktiskiem jautājumiem. Dienas laikā
varēja darboties tematiskajās darbnīcās un saņemt atbildes par sociāliem jautājumiem no LM
ekspertiem.
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BALTIJAS VALSTU KONFERENCE „RISINĀJUMI NABADZĪBAI UN SOCIĀLAJAI ATSTUMTĪBAI
BALTIJAS VALSTĪS"
Konference rīkota ar mērķi identificēt piemērotākos risinājumus nabadzības un sociālās
atstumtības novēršanai četros līmeņos: individuālā, organizāciju, pašvaldību/ valsts un Eiropas
līmenī. To rīkoja Eiropas Parlamenta Informācijas biroji Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret
nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros.
Konferencē piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nevalstisko organizāciju, pašvaldību un
valstis institūciju pārstāvji, pētnieki un žurnālisti, kā arī citi interesenti, sniedzot iespēju
pārrunāt risinājumus nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas līmenī un mācīties vienam
no otra labās pieredzes.
“IESPĒJU KARTES” ATKLĀŠANA un AICINĀJUMS IESAISTĪTIES TĀS PILNVEIDOŠANĀ
“Iespēju karte” ir elektornisks resurss, kurā iedzīvotāju ērtībai vienkopus tiks apkopota
informācija par katrā novadā, pilsētā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem – izglītošanās
iespējām, sociālo un veselības aprūpi, pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku,
apģērbu), emocionālo un krīzes atbalstu u.c.. Informācija elektroniski tiks apkopota tā, lai katra novada/pilsētas iedzīvotājs varētu atrast sev tuvāko pakalpojuma/ palīdzības sniedzēju
pēc norādītās vietas. Lai “iespēju karte” sniegtu pēc iespējas daudzveidīgāku informāciju un
aptvertu VISU LATVIJU, to papildināt un veidot ir aicinātas visas pašvaldības, NVO un
organizācijas, veicot elektronisku informācijas reģistrāciju par pakalpojumiem un iespējām,
ko tās piedāvā savā pilsētā. “Iespēju karti” var apskatīt un papildināt www.lm.gov.lv , atverot
ikonu” Iespēju karte”.
PIEREDZES DIENA BĒRNIEM
Pasākuma ”Pieredzes dienas” ietvaros bērnunama bērni viesosies maizes ceptuvē „Lāči”. Būs
iespēja ne tikai uzzināt interesantus faktus par maiznieka profesiju, bet arī iejusties maiznieka
lomā, piedaloties maizes cepšanā. Par savu arodu un pieredzi stāstīs un ciemos uzņems Eiropas gada labas gribas vēstnieks Normunds Skauģis.
„Pieredzes diena” tiek īstenota sadarbībā ar projektu „Taureņa efekts”
(www.taurenaefekts.lv)
BALTIJAS SOLIDARITĀTES DIENAS Baltijas valstu organizācijas iepazīstinās ar labās prakses
piemēriem Eiropas gada (2010) ietvaros. Tiks nodrošinātas diksusijas ar Baltijas valstu
profesionāļiem par sociļās politikas jomām un darbībām, sekmēta sociālo palkalpojumu
sniedzēju un NVO starptautiskā un reģionālā pieredzes apmaiņa.

!!! „LABĀS PRAKSES”* PIEMĒRU APZINĀŠANA
Aicinām iesniegt LABĀS PRAKSES piemērus, pastāstot par to, kā, neskatoties uz ikdienā nepārvaramajiem šķēršļiem, tiek rasta iespēja palīdzēt citiem – noorganizēts mantu apmaiņas
tirdziņš, labdarības akcija, sarīkots koncerts pansionātā u.c.. Veidojot pieteikumu, iespēja pievienot arī visa veida vizuālo informāciju, piemēram, programmu, fotogrāfiju, zīmējumu, video
u.tml.!
*Ar terminu "LABĀ PRAKSE" saprot praktisku, efektīvu dažādās nozarēs pastāvošo problēmu
risinājumu, ko ir izstrādājusi un veiksmīgi īsteno kāda institūcija vai organizācija. Pieteikuma
anketa atrodama www.lm.gov.lv sadaļā Eiropas gads (2010) – Labās prakses piemēri.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR EIROPAS GADA AKTIVITĀTĒM un IESPĒJĀM IESAISTĪTIES
WWW.LM.GOV.LV
WWW.TWITTER.COM/EiropasGads

