Smiltenē aizvadīts programmas "Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība" pasākums
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Ģimenēm

Jaunumi

Smiltenē aizvadīts pirmais Sabiedrības integrācijas fonda organizētais reģionālais pasākums. Tas rīkots programmas "Ģimenēm
draudzīgākā pašvaldība" ietvaros ar mērķi sniegt iespēju visu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem kopā ar saviem bērniem doties
pieredzes apmaiņas vizītē uz kādu no pašvaldībām, tādējādi ļaujot klātienē iepazīt uzņemošās pašvaldības paveikto ģimeniskas
vides veidošanā saviem iedzīvotājiem.

 "Esam gandarīti, ka mūsu sen lolotā ideja par iespēju pašvaldību pārstāvjiem veidot pieredzes apmaiņas vizītes, kurās viņi
varētu klātienē dalīties labajos piemēros, ir rezultējusies ar tik brīnišķīgu pasākumu. To mums palīdzēja īstenot Smiltenes
novads, kas 2019. gada konkursā tika atzīts par Ģimenei draudzīgāko pašvaldību Vidzemes plānošanas reģionā. Līdztekus
mums bija svarīgi nodrošināt, ka pasākums ir ģimenēm draudzīgs, tādēļ par saistošu un interesantu saturu bija padomāts gan
pieaugušajiem apmeklētājiem, gan viņu bērniem," skaidro Reinis Lasmanis, Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta
direktora vietnieks.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Smiltenes, Gulbenes, Valmieras un Cēsu vietvaru pārstāvju paneļdiskusiju,
kurā tika aktualizēti dažādi ar izglītības tēmu saistīti jautājumi. Ar vieslekciju par pusaudžu mentālo veselību uzstājās Nils Sakss
Konstantinovs. Tikmēr jaunākos apmeklētājus priecēja "Dirty Deal Teatro" ar izrādi "Kā saule gadījās" un "Laboratorium" šovs, kā
arī saldējuma darbnīca.
Dienas otrajā daļā Smiltenes novada pašvaldība pasākuma dalībniekiem bija sagatavojusi ekskursijas programmu, iepazīstinot ar
novadā paveikto ģimeniskas vides veidošanā.

Nākamais šāds pasākums plānots jau šī gada 27. jūlijā Ludzas novadā. Savukārt septembrī tiks uzsākta konkursa "Ģimenēm
draudzīgākā pašvaldība 2022" nākamā kārta, kuras laikā visu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem būs nepieciešams iesniegt datus par
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, ievadot datus Sabiedrības integrācijas fonda sagatavotajās anketās.
Jau ziņots, ka Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto konkursu "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022" plānots uzsākt 2022. gada
rudenī, un tajā tiks vērtēti pašvaldību sniegtie dati, ņemts vērā 2021. gada nogales iedzīvotāju sniegtais vērtējums par
pašvaldībām, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem ģimeņu atbalstam.
Noslēgumā viena no 43 pašvaldībām, kas tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000
eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Kopējais konkursa naudas balvu
fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājpašvaldībām, būs 100 000 eiro.
Plašāka informācija par katrā pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstiem pēc konkursa tiks apkopota un publicēta šajā
vietnē. Tādējādi iedzīvotājiem vienuviet būs iespēja ar to iepazīties, izvērtēt un nepieciešamības gadījumā arī salīdzināt.
Konkurss norisinās jau kopš 2017. gada, un tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas
par ģimenēm, vienlaikus veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu risināšanā. Līdztekus konkurss veido vidi arī
pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu
klāstu.
Konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022" galvenais atbalstītājs ir "Luminor" banka. Konkursa partneri: plašākais pakomātu
tīkla nodrošinātājs Baltijā "Omniva", modes un izklaides centrs "Rīga Plaza", "Māmiņu klubs" un "Skola un ģimene".
"Ģimenei draudzīga pašvaldība" ir viena no trim ģimeņu atbalsta programmām, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds
īsteno arī programmu "Ģimenei draudzīga darbavieta", kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot
Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.
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