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Dienaskārtība semināram #2, Ambeļi
Ceturtdiena, 28. augusts
~22.00 Ierašanās, iekārtošanās naktsmajās un vakariņas (naksniņas)

Piektdiena, 29. augusts
9.00 Reģistrācija un rīta kafija
9.30 Iesildīšanās /Jonas Büchel/
9.45 Programmas novērtēšanas process. Jautājumi un Atbildes.
/Ivars Austers/
10.00 Lekcija 01: Apskatīsim dažādus kopienu darba konceptus un
to vēsturisko attīstību - sākot ar sociālo darbu un tā agrīnajiem
aizsākumiem 19. gadsimta vidū, kopienu darbu kā plānošanas un
sabiedrības kontroles rīku totalitārisma režīmā 20. gadsimtā, līdz pat
mūsdienu izpratnei par kopienu darbu un vadošajiem principiem.
Apskatīsim kopienu darbu kā efektīvāko instrumentu demokrātisko
pamatprincipu un pamatvērtību stimulēšanā un sabiedrības
līdzdalības procesu stiprināšanā. Pievērsīsimies arī sociālās
plānošanas atdzimšanai, kultūras un starp-kultūru mijiedarbības
vadībai un šīs nozares plānošanai.
/Jonas Büchel & Guna Garokalna-Bihela/
10.40 Pārtraukums
11.00 Lekcijas turpinājums:
11.40 Diskusija
12.00 Pusdienu pārtraukums
13.00 Iesildīšanās /Jonas Büchel/
13.15 Atvērtā darba grupas sesija – Kopienu darba novērtējums
Latvijā; esošo tendenču novērtējums; kopienu darba atšķirības
pilsētās un reģionos; kādas ir galvenās kopienu darba mērķa grupas;
galvenie iemesli un motivācija kādēļ cilvēki iesaistās kopienu darbā.
/Jonas Büchel & Guna Garokalna-Bihela/

15.30 Kafijas pauze un atskats uz pārrunāto
16.00 Darba grupas rezultātu prezentācijas.
Diskusija ar vietējās pašvaldības un novada
domes pārstāvjiem /Jonas Büchel/
17.00 Pārtraukums
17.15 Atvērta lekcija: Sociālā plānošana,
kopienu darbs un pilsētu attīstība – kopīgais un
atšķirīgais. /Jonas Büchel/
18.00 Vakariņas un ekskursija pa vietējās
apkaimes interesantākajām vietām

Sestdiena, 30. augusts
9.00 Reģistrācija un rīta kafija
9.30 Iesildīšanās /Jonas Büchel/
9.45 Darba grupa – komandu mērķi,
uzdevumi un ekpektācijas. /Jonas Büchel &
Guna Garokalna-Bihela/
11.00 Pārtraukums
11.15 Programmas un komandu darba
novērtējums. Programmas darba modeļu
izklāsts. /Guna Garokalna-Bihela/
12.00 Nobeigums: Nākamā semināra par
“Radošumu” pieteikums, kopienas identitātes
jautājumi un mājas darbs. /Jonas Büchel/
12.30 Pusdienu pārtraukums
13.30 Vietējās kopienas apskate /Jonas
Büchel/
16.00 Atvadīšanās un ceļš mājup

Svarīgākie kontakti:
Liene Vilcāne

Ambeļu – Preiļu kopiena

20327797

Astrīda Dambīte

Ambeļu – Preiļu kopiena

29467696

Kristaps Kaugurs

Urban Institute

28321777
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Atrašānās vieta:

Rīgas virziens (P64)

Naktsmājas

Darba telpa
Daugavpils virziens (A13)

Naktsmājas

Rīgas virziens (P64)

Daugavpils virziens (A13)
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Naktsmājas:
Viesu māja "Višķezers", "Pilskalni", Ostrovas ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=owcpuz&centerx=677000&centery=6216663&zoom=1&layer=map&ls=o

Naktsmājas

Nodarbību telpa:
Brīvā laika un atpūtas centrs, Parka 14, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mhmbns&centerx=677084&centery=6214302&zoom=1&layer=map&ls=o

Darba telpa
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