Starptautiska konference

Bērnu agrīnu attīstību veicinoša
politik a un prakse
2018. gada 23. novembris
Saeimas Baltiešu zāle, Jēkaba iela 6/8, Rīga
Konferences moderators: Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes lektors
9.00-9.30

Reģistrācija un kafija

9.30-9.40

Konferences atklāšana
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Artuss Kaimiņš, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs
Daiga Zaķe, Dr.paed., Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes priekšsēdētāja

9.40-9.50

Tiesības uz attīstību un aizsardzību — bērna pamattiesības
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs

9.50-10.50

Saikne starp nevienlīdzību un bērnu Iabbūtību (wellbeing)
Ričards Vilkinsons (Richard Wilkinson), Notingemas Universitātes emeritētais
profesors, sociālais epidemioloģists (Apvienotā Karaliste)

10.50-11.10

“Childonomics”: ilgtermiņa sociālie un ekonomiskie ieguvumi no
ieguldījumiem bērnos
Marija Hercoga (Maria Herczog), Ph.D., Ģimeņu, bērnu un jauniešu
asociācijas valdes priekšsēdētāja (Ungārija) un Sociālo pakalpojumu institūta
politikas analītiķe (ASV)

11.10-11.25

Ieguldījumi bērnos: atstumtības un nabadzības loka pārraušana
Juliuss op de Beke (Julius op de Beke), Eiropas Komisijas Nodarbinātības,
sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta politikas vadītājs (Beļģija)

11.25-11.40

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu (2011–2017) Ex-post izvērtējuma dati
Viola Korpa, Dr.sc.soc., Labklājības ministrija (Latvija)

11.40-11.55

Mazu bērnu psihosociālās labklājības izpētes piecās Eiropas valstīs
rezultatīvie dati
Kristīne Liepiņa, Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja (Latvija)

11.55-12.10

Ģimeņu sociālekonomiskie apstākļi un to ietekme uz bērnu attīstības
iespējām Latvijā
EIīna Ozoliņa, Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētniece (Latvija)

12.10-12.30

Jautājumi un atbildes

12.30-13.30

Pārtraukums

Tulkojuma kanāli: 0 – oriģināls; 1 – latviešu; 2 – angļu
Konference būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

13.30-14.00

Sistēmiska pieeja agrīnai prevencijai: Austrijas atziņas
Mariona Veigla (Marion Weigl), Austrijas Nacionālā agrīnās intervences centra
vadītājas vietniece (Austrija)

14.00-14.30

Agrīnās prevencijas programma ģimenēm ar bērniem Igaunijā (valsts
programma “Lieliskie gadi” / “Incredible Years”): rezultāti, izaicinājumi un
perspektīvas
Li Kasvandika (Ly Kasvandik), Veselības veicināšanas nacionālā institūta
Ģimeņu un vecāku aprūpes nodaļas vadītāja (lgaunija)

14.30-14.50

Programma “Drošs un draudzīgs bērnudārzs”
Laila Balode, Centra Dardedze valdes locekle (Latvija)

14.50-15.10

Programma “Atbalsts jaunajiem vecākiem pēc bērna piedzimšanas”
IIze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore (Latvija)

15.10-15.50

Moderēta paneļdiskusija “Šodienas realitāte un turpmākā virzība”
Baiba Bela, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas
vadītāja, profesore
Ruta Zilvere, sociālās politikas eksperte, blogere
Jana Krūmiņa, Latvijas Spina bifida un hidrocefālijas biedrības valdes priekšsēdētāja
Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību
savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācija, sociālo tiesību eksperts

15.50-16.00

Konferences noslēgums

Konferenci organizē: Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija,
biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” un
starptautiskā bērnu tiesību organizācija “Eurochild”

Konferenci atbalsta:

Tulkojuma kanāli: 0 – oriģināls; 1 – latviešu; 2 – angļu
Konference būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

