2017.gada 28.septembris 12:30-17:00
Viesnīca “Wolmar”, Tērbatas iela 16a,
Valmiera

Semināra mērķis:
1) Reklamēt uzņēmumu labo praksi: 1) instrumenti darba un ģimenes
līdzsvara sekmēšanai; 2) atbalsts/risinājumi darbinieku bērnu
pieskatīšanai;
2) Izzināt darba devēju, darba ņēmēju un pašvaldību
viedokli/redzējumu par risinājumiem pakalpojuma turpināšanai pēc
projekta beigām;
Semināra dalībnieki/mērķa grupa:
1) Citu novadu pašvaldības t.sk. pašvaldību, pii un elastīgu bērnu
pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, sociālie partneri
(vecāku organizācijas, sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji);
2) Uzņēmumi t.sk. projektā iesaistītie uzņēmumi un citi reģiona
uzņēmumi, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas – sociālie partneri;
3) Projekta un pētnieku komanda.
Semināra darba kārība:
12:30 – 13:00 Reģistrācija
13:00 – 13:15 Pasākuma atklāšana un LM prezentācija par esošo progresu
un konstatētajiem izaicinājumiem
- Iveta Baltiņa, Labklājības ministrijas projekta vadītāja

13:15 –13:30 Kādi ir ieguvumi pašvaldībai no dalības projektā?
-

Iveta Kļaviņa, Valmieras pilsētas pašvaldības projekta
koordinatore

13:30 – 14:00 Darba un ģimenes līdzsvars - Uzņēmumu stāsti
- Doloresa Volkopa, Valmieras stiklašķiedra
- Ilze Zariņa, Wunder Latvia
- Karīna Javtušenko, SIA "BITE Latvija"
- Undīne Ābele, AirBaltic
14:00 – 14:30 Ģimenei draudzīga komersanta statuss – iespējas to saņemt
un ieguvumi uzņēmumiem
- Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūta vadītāja
14:30 – 14:45 Kafijas pauze
14:45 – 15:00 Sociālā uzņēmējdarbība un Elastīgi bērnu pieskatīšanas
pakalpojumi
- Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
15:00 – 15:20 Pētījuma sākotnējie rezultāti un priekšlikumi ilgtspējas
risinājumiem pēc projekta beigām
- sia Projektu un kvalitātes vadība pārstāvis
15:20 – 15:50 Fokusa grupas diskusija/ vai apaļā galda diskusija par
elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta
darba laikā ilgtspēju
Iespējamie diskusijas jautājumi:
Vai uzņēmumiem un pašvaldībām ir jārūpējas par darba
un ģimenes līdzsvaru? Kādus atbalsta pasākumus
jānodrošina darba devējiem, kādus pašvaldībām, kādus

valstij? Kas traucē attīstīt elastīgus bērnu pieskatīšanas
pakalpojumus? Ko nepieciešams darīt, lai atbalstītu
vecākus ar maziem bērniem, kad tiem ir jāstrādā vakaros,
naktīs un brīvdienās?
15:50 – 16:00 Kopsavilkums un pasākuma noslēgums

