Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra īstenotās ieceres
“Vidzeme lauž stereotipus” informatīvais seminārs
“SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA – JAUNA IESPĒJA”
DIENAS KĀRTĪBA
Laiks: 2018. gada 25. aprīlī, plkst. 9:30
Vieta: Smiltenes tehnikums, Kalnamuižā, Smiltenē
Semināra mērķauditorija: Vidzemes reģiona uzņēmēji
Laiks
9:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 11:10

11:10 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30

Tēma
Reģistrācija, kafija/tēja
Ievadvārdi
Ģirts Broks, uzņēmējdarbības speciālists Vidzemes plānošanas reģionā
Teorētiskais ietvars: Kas ir sociālā uzņēmējdarbība
Atšķirības starp sociāli atbildīgu uzņēmumu un sociālo uzņēmējdarbību, praktiski piemēri
abām situācijām.
Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
Juridiskais ietvars: Kas kvalificējas kā sociālais uzņēmējs? Kādas saistības un
kritēriji jāizpilda, lai par tādu reģistrētos?
Nepieciešamās prasības, ierobežojumi, minimālie laika posmi attiecīgo darbinieku
nodarbināšanai. Iepriekš sagatavojamie un nepieciešamie dokumenti, atskaites,
apliecinājumi. Uzraudzības un kontroles kārtība.
Diāna Balode, Labklājības ministrija
Pārtraukums, kafija/ tēja
Praktiskais ietvars: Pieejamās atbalsta programmas un instrumenti. Papildus
ieguvumi no sociālā uzņēmēja statusa (nodokļu atvieglojumi, citas priekšrocības).
Olita Untāla, ALTUM; Agra Spurdziņa, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Pieredzes stāsti: Darba devēju un ņēmēju pieredze Latvijā.
Latvijas uzņēmēju līdzšinējā pieredze cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā. Cilvēku ar
invaliditāti kā darba tirgus dalībnieka pieredze. Abpusēji padomi un ieteikumi.
Elīna Bērziņa, SIA “Typical”; Natālija Jermolajeva, SIA “OWA”; Eva Viļķina, “Cerību
spārni”
Ārvalstu pieredze sociālās uzņēmējdarbības jomā (angļu valodā)
Suzanna Gabrielsone (Susanne Gabrielsson) un Helēna Lofgrēna (Helena Löfgren)
(Zviedrija), projekts SEMPRE
Ieceres “Vidzeme lauž stereotipus” piedāvātās iespējas uzņēmumiem
Informācija par ieceres aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, kā tie var palīdzēt darba
devējam. Iedrošinājums klātesošajiem piedāvāt ieceres dalībniekiem prakses vietu savā
uzņēmumā.
Ģirts Broks, Vidzemes plānošanas reģions; Ligita Kūle, PIKC Smiltenes tehnikuma
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Diskusija – potenciālo sociālo uzņēmēju vajadzības – jautājumi un atbildes,
līdzšinējā pieredze un tendences.
Kopsavilkums
Ideju un kontaktu apmaiņa pie kafijas tases, padziļināta iepazīšanās ar ieceres
“Vidzemes lauž stereotipus” aktivitātēm.

