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Eiropas gadu hronoloģija
2010 - Eiropas gads cīņai pret nabadzību un
sociālo atstumtību
2009 - Eiropas kreativitātes un inovāciju gads

2008 - Starpkultūru dialoga gads

2007 - Vienādu iespēju gads
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Eiropas gada (2010) pamatprincipi
• Atzīt to cilvēku pamattiesības uz cienīgu dzīvi un
pilnvērtīgu dalību sabiedriskajā dzīvē, kuri dzīvo
trūkumā un ir sociāli atstumti
• Veicināt valsts un privātā sektora dalībnieku dalību,
palielināt sabiedrības atbildību par sociālās
iekļaušanas jomām un darbībām
• Veicināt saliedētāku un solidārāku sabiedrību
nabadzības izskaušanā
• Stiprināt politisko apņemšanos izskaust nabadzību
un sociālo atstumtību
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www.2010againstpoverty.eu
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Latvijas Eiropas gada (2010) mērķis
mobilizēt iedzīvotājus, organizācijas, pašvaldības
un valsts institūcijas aktīvai rīcībai, lai nodrošinātu
Latvijas iedzīvotāju vajadzības krīzes situācijā, dalīties
pieredzē un zināšanās, nodrošināt informāciju par
tiesībām un iespējām ikvienam, jo īpaši - atzīt to
personu tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, kuri dzīvo
trūkumā un ir sociāli atstumti
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Eiropas gada (2010) administratīvā
struktūra Latvijā
A t b ild īg ā v a ls t s in s t it ūcija
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Pārrauga Eiropas gada (2010) ieviešanu
nacionālajā līmenī
Nodrošina sadarbību ar sociālās
iekļaušanas politikas veidošanā un
īstenošanā iesaistītajām pusēm

Pārrauga Eiropas gadu (2010) Plāna
ieviešanu
Seko līdzi Plānā iekļauto aktivitāšu gaitai

Iev ieš a n a s d a r b a gr u p a

A t b ild īg ie u n l īd za t b ild īgie p a r
P l ān a a k t iv it āt ēm

Koordinē Plāna aktivitātes, nodrošinot to
savlaicīgu plānošanu, organizēšanu,
ieviešanu un novērtēšanu
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Plāna izstrādē iesaistītie
Aktīvi līdzdarbojoties 6 NVO, ir izstrādāts Plāns Eiropas gada (2010)
īstenošanai:
•
•
•
•
•
•

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls
Eiropas kustība Latvijā
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija
„SUSTENTO”
Latvijas Sarkanais Krusts
Latvijas Lauku forums
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Labklājības ministrija
Plāna ietvaros īstenos:
•

nodrošināt informācijas pieejamību par Eiropas gada (2010) pasākumiem,
ievietojot to mājas lapā: www.lm.gov.lv

•

sagatavot tematiskos ikmēneša rakstus reģionālajiem laikrakstiem

•

līdzdarboties apaļo galdu diskusiju reģionos par sociālās iekļaušanas
politikas jomām un darbībām organizēšanā
organizēt informatīvos reģionālos seminārus par esošajām iekļaušanās
darba tirgū iespējām (pakalpojumiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem,
darba devējiem, nodarbinātajiem)

•

•

aicināt studentus no augstākās izglītības iestādēm, kuras piedāvā sociālā
darba un sociālo zinātņu programmas, izstrādāt savus pētnieciskos darbus
atbilstoši Eiropas gada (2010) tematikai

•

nodrošināt Eiropas gada (2010) atklāšanas un noslēguma preses
konferences

•

koordinēt Eiropas Komisijas iniciētā Baltijas pasākuma īstenošanu
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NVO konsorcijs
Plāna ietvaros īstenos:
•
•
•
•

•
•

izveidot resursu karti, kura tiks publicēta www.lm.gov.lv, atsevišķo
teritoriju kartes – pašvaldību mājas lapās
organizēt apaļo galdu diskusijas reģionos par sociālās iekļaušanas
politikas jomām un darbībām
organizēt tematiskās dienas sadarbībā ar sociālajiem dienestiem,
nevalstiskajām organizācijām, bibliotēkām, skolām un citiem
organizēt labās prakses piemēru un praktisku padomu apkopojumu
par notiekošo sociālās iekļaušanas jomā un veiksmīgiem
risinājumiem ar sociālo atstumtību un nabadzību un tās novēršanu
saistītiem jautājumiem
organizēt Eiropas gada (2010) informatīvo kampaņu, t.sk. radio un
TV raidījumus
u.c.
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Aktivitāšu laika grafiks
FEB

MAR

APR

Atklāšanas
preses
konference
(3.februāris)

Apaļā galda
diskusijā
Kurzemes
reģionā
(4.marts)

Labās Eiropas
piere- tematiskā
dzes
diena
apzināša (9.maijs)
na
ES fokuss
nedēļa: 24. 30.maijs

Apaļā galda
diskusijā Rīgas Apaļā galda
reģionā
diskusijā
(12.februāris) Zemgales
reģionā
Apaļā galda
(5.marts)
diskusijā
Vidzemes
Tematiskā
reģionā
diena sievietēm
(25.februāris) (8.marts)
Apaļā galda
diskusijā
Latgales
reģionā
(26.februāris)

MAI

JŪN

JŪL

AUG

SEPT

Sociālā darba Labās Brīvprātī Tematiskā
speciālistu
prakses go
diena tēviem
konference izvērtēš iniciatīva (12.sept.)
ana, s
populari
Tematiskā
zēšana
diena bērniem
(1.jūnijs)

Resursu kartes
informācijas
apkopošana Informatīvie reģionālie semināri par esošajām iekļaušanās iespējām
pašvaldībās un darba tirgū
valsts līmenī
ES žurnālistu konkurss
ES mākslas konkursi

OKT

NOV

DEC

Tematiskā diena
vecāka
gadagājuma
cilvēkiem
(1.oktobris)

Labās
prakses
piemēru
apbalvošan
a diena

Tematiskā
diena cilvēkiem
ar invaliditāti
(3.dec.)

Noslēguma
Tematiskā par
Labāko
preses
cienīgu
pētniecī-bas konference
darbu/cienīgu algu darbu
(7.oktobris)
apbalvo- Eiropas gada
šanas diena (2010)
Eiropas Komisijas
noslēguma
iniciētā Baltijas
konference
pasākuma
Briselē
īstenošana
(oktobris)
ES fokuss
nedēļa: 11.17.oktobris
Starptautiskā
pretnabadzības
diena
(17.oktobris)
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www.lm.gov.lv
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Kā piedalīties?
•

Organizācijas savās interneta mājas lapās var publicēt sasaisti ar EK mājas
lapu: http://2010againstpoverty.eu un/vai ar Labklājības ministrijas mājas
lapu: www.lm.gov.lv, kā arī izvietot banerus un publicēt tematiskus rakstus

•

Līdzdarboties Eiropas gada (2010) plānā iekļauto aktivitāšu īstenošanas
procesā

•

Organizēt atsevišķas aktivitātes, kas sekmē Eiropas gada (2010) mērķu un
pamatprincipu sasniegšanu, un izmantot Eiropas gada (2010) logo
Nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu
Nosūtīt uz e-pastu: Ilze.Dumina@lm.gov.lv
LM speciālisti izskata piedāvājumu un 5 darba dienu laikā sniedz elektronisku atbildi
Aktivitāte tiek iekļauta Eiropas gada (2010) pasākumu īstenošanas grafikā
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P A L D IE S !
T u r p m āk a i in f or m ācija i:
w w w .lm .gov .lv
www.2010againstpoverty.eu

Kontaktpersona:
Ilze Dūmiņa
Tel. 67021692
E-pasts: Ilze.Dumina@lm.gov.lv
Inete.Ielite@bernuforums.lv

Kontaktpersona:
Inete Ielīte
Tel. 67336543
E-pasts:
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