
10:40-11:45 BO MARIA DASKALOVA, “Eiropas pilsētas
diskriminācijas novēršanai un migrantu un minoritāšu grupu
stigmatizācijas samazināšanai Eiropas sabiedrībās:
izaicinājumi un iespējas” 

Labbūtības pauze

11:50-12:30 BAIBA ŽIGA, Migranti un bēgļi - pārmaiņu aģenti
daudzveidīgai sabiedrībai

12:30-13:00 Tradicionālā latviešu maltīte (organizatoru
sagatavota pusdienu kaste, kas pirms sanāksmes tiks nosūtīta
visiem reģistrētiem dalībniekiem.)

13:00-13:30 RASMA PĪPIĶE, dažādības vadības anatomija -
potenciāls uzņemt jaunpienācējus sabiedrībā, izvairoties no
stigmatizācijas un marginalizācijas

13:30–14:30 GOSIA WOCHOWSKA & BO MARIA
DASKALOVA, Dienas apkopojums un noslēgums

PIRMĀ DIENA
28.06.2021.

09:45-10:00 Laipni lūdzam Carnikavā
VILIS ZINKEVIČS, Carnikavas novada pašvaldības, projekta
vadošā partnera pārstāvis

10:00-10:20 ATKLĀŠANA

DAIGA MIERIŅA, Carnikavas novada pašvaldības
priekšsēdētāja
ZANE PETERE, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja tbc
Muzikāls priekšnesums MADARA ANNA EGLĪTE (flauta),
Carnikavas mūzikas skola, mūzikas festivāla Marko Rotko
dalībniece 

10:30-10:40 Iepazīšanās ar programmu un dalībniekiem

11:20-12:30 Ceļvedis jēgpilnai dalībai migrantu un minoritāšu
diskriminācijas novēršanā

Darbnīcas un ieteikumu sagatavošana

Profesionālu moderatoru process
• Ievads aktivitātei - 10 min
• Darba grupas - 60 min

Eiropas pilsētas, kas strādā diskriminācijas novēršanas,
migrantu un minoritāšu grupu stigmatizācijas mazināšanas
jomā (sešas paralēlas darba grupas - 3 angliski runājošas un 3
latviski runājošas grupas)

• 1. grupa ENG / LV
Vietējo pašvaldību loma

• 2. grupa ENG / LV
Vietējās pilsoniskās sabiedrības loma

• 3. grupa ENG / LV
Metodes, kas veicina cilvēktiesību kultūru migrantu un
minoritāšu iekļaušanai

28.06.2021.-30.06.2021.
PROGRAMMA

 

Eiropas pilsētas diskriminācijas novēršanai, migrantu un
mazākumtautību grupu stigmatizācijas novēršanai Eiropā

 

OTRĀ DIENA
29.06.2021.

10:00-10:10 Dienas ievads un kustības

10:10-10:30 Spēka runa ILUTA LĀCE, MARTAS centrs, kā
rīkoties sadarbībā ar vietējām pašvaldībām minoritāšu/migrantu
sieviešu iekļaušanas jomā, novēršot diskrimināciju un
stigmatizāciju

10:30-11:10 DIDZIS MEĻĶIS, organizācijas ManaBalss
komunikācijas vadītājs
Iedzīvotāju līdzdalība vietējā pašvaldībā, sadarbības tīklu
veidošana ar vietējām pašvaldībām, kā arī par migrantu un
minoritāšu līdzdalību

Labbūtības pauze



11:10-11:30 Dalībnieku prezentācijas - labās prakses

11:30-12:00 MAKSIMS TRIVAŠKEVIČS, Stand up
priekšnesums, mācību elements

12:00-12:30 VILIS ZINKEVIČS un RASMA PĪPIĶE,
Diskusija un pasākuma noslēgums Latvijas dalībniekiem

12:30-13:00 Pusdienu pārtraukums mājas biroja stilā

13:00-14:00 Projekta partneru tikšanās 

TREŠĀ DIENA
30.06.2021.

10:00-10:10 Dienas ievads un kustības

10:10-10:30 Spēka runa ILONA STALIDZĀNE, Starpkultūru
pilsētvides pārskats, Rīgas pašvaldības pieredzes stāsts

10:30-11:00 SIGITA ZANKOVSKA - ODIŅA, Zināšanu un
sadarbības spēks tīkla “Dialoga platforma” 

Labbūtības pauze

12:30-13:00 Secinājumi, darba grupu prezentācijas

13:00-13:30 Dažādības pusdienas 

13:30-14:15 Seminārs projekta partneriem 

OTRĀ DIENA
29.06.2021.


