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Labdien!
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvās kampaņas dažādības veicināšanai
„Atvērtība ir vērtība” ietvaros vēlamies Jūs informēt par jaunizveidotu kustību
„Dažādībā ir spēks”. Tās centrā ir darba devēji, kas strādā, lai veicinātu dažādību
savos uzņēmumos vēl labāku un ilgtspējīgāku rezultātu sasniegšanai.
Aicinām iepazīties ar „Dažādībā ir spēks” piedāvājumu un iesaistīties tajā arī Jūs!
Ar cieņu
„Atvērtība ir vērtība” organizatoru komanda

Piesakie�es darba vides izvērtējumam!
Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) sadarbībā ar SIF aicina
dažādu jomu, lielumu, mērogu un dažādu juridisko statusu organizācijas iesaistīties
kustībā „Dažādībā ir spēks”, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus iekļaujošas darba
vides veicināšanai un dažādības vadībai Latvijā!
Kustības mērķis ir izveidot visaptverošu, atpazīstamu un pozitīvu darba devēju
kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu savos
uzņēmumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai
attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā.

Kus�ba piedāvā:
1 pieteikt savu organizāciju pašnovērtējuma veikšanai saskaņā ar kritērijiem, kas
ļauj novērtēt Jūsu uzņēmuma atvērtību dažādībai;
2

pretendēt uz kustības „Dažādībā ir spēks” balvu;

3 pievienoties labas gribas memorandam, kas apliecina parakstītāju vēlmi
veicināt un būt atvērtiem dažādībai, veicot savu profesionālo darbību;
4 iekļūt dažādībai atvērto organizāciju sarakstā, kas apliecina, ka esat modernas
un mūsdienīgas organizācijas vadītājs.
PIESAKIES ORGANIZĀCIJAS PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIKŠANAI UN “DAŽĀDĪBĀ
IR SPĒKS” BALVAI LĪDZ 2018. GADA 30. OKTOBRIM!
Pasākuma organizatori aicina kļūt par kustības dalībniekiem, kā arī izplatīt šo
informāciju savām biedru organizācijām vai arī ievietot savās interneta vietnēs
saiti uz kustības interneta vietni: www.dazadiba.lv.
Jautājumu gadījumos par kustību “Dažādībā ir spēks” Jūsu kontaktpersona ir Jānis
Kūlbārdis, VATP projektu vadītājs, tālr.: 29902733, e-pasts: janis.kulbardis@vatp.lv.

Kus�bas simbols - dažādības ķiploks
Ķiploks tautā zināms kā līdzeklis, kas stiprina cilvēka
imunitāti, palīdz izvairīties no slimībām un atvieglo
slimību simptomus. Dažādības ķiploks sastāv no
daiviņām, kur katra daiviņa ir citā formā un citā krāsā,
bet kopā darbojas kā spēcinošs līdzeklis. Līdzīgi ir arī
ar dažādības vadību uzņēmumos. Uzņēmuma spēks
un konkurētspēja rodas, ja uzņēmums savu ikdienas darbu veido, uztverot katra
cilvēka īpašības kā spēku un iespēju.
Aicinām sekot līdzi “Atvērtība ir vērtība” notikumiem
sociālo tīklu vidē!
Ja turpmāk nevēlaties saņemt “Atvērtība ir vērtība” ziņas, norādiet to atbildē uz šo e-pastu.

