
 

 

                    
 

  

 

 

Velku biedrība aicina piedalīties ģimeņu konferencē  

Maini attieksmi, un mainīsies nākotne 
Ģimenes loma un ieguldījums aizspriedumu mazināšanā 

Norises laiks un vieta: 

2017.gada 2. un 3.decembris  
Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra filiāle Slāvu ielā 19  

Programma 
Sestdien, 2.decembrī 
9.00-9.30  Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 
9.30-10.00 Konferences atklāšana  
10.00-11.30 Ami Stobenius (Amie Stobenius. Zviedrija), sabiedrības veselības un sociālās aprūpes speciāliste 

darbā ar personām, kam ir funkcionāli traucējumi; atbalsta sistēmas veidotāja šo personu 
piederīgajiem. Jūtas, funkcionālie traucējumi, seksualitāte 

11.30-12.00  Brīvbrīdis 
12.00-13.00 Amie Stobenius priekšlasījuma turpinājums 
13.00-13.45 Pusdienas  
13.45-14.45 Pērs Johansons (Pär Johansson. Zviedrija), producents, režisors, scenārists, Glada Hudik teātra 

dibinātājs un projekta par aizspriedumu mazināšanu pret cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” īstenotājs. Par sevišķiem nopelniem Pērs 
Johansons ir saņēmis augsto valsts apbalvojumu – Karalisko medaļu (2011.), bet TV programmā 
Zviedru varoņi (2016.) godalgots nominācijā Gada entuziasts. Pieredzes stāsts 

14.45-16.30 Filma Cik brūkleņu ir pasaulē? Jauns, glīts vieglprātis nespēj parūpēties par sevi un tuviniekiem.  
Palicis bez darba un dzīvesvietas viņš ir spiests meklēt jaunu iztikas avotu. Vienīgais darba 
piedāvājums tajā brīdī ir asistents dienas centrā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Solis pa 
solim, un mainās dzīves skatījums. 

16.30-17.00 Vivi-Anna Ālstrēma (Vivi-Ann Ahlström), māte pieaugušam dēlam ar Dauna sindromu, Zviedru 
vecāku organizācijas ģimenēm, kuras audzina personas ar funkcionāliem traucējumiem, FUB 
pārstāve. Ievads diskusijai par filmu  

17.00-17.30 Kafijas pauze 
17.30-19.00 Diskusija par filmu un vecāku lomu un ieguldījumu aizspriedumu mazināšanā. Diskusijas rezultātu 

prezentācija 
19.00-21.30 Vakariņas neformālā gaisotnē ar izklaidējošu mūziku, sarunām, dejām  
 

Svētdien, 3.decembrī 
8.30-9.00  Rīta kafija 
9.00-10.00 Tikšanās ar Latvijas ģimenes plānošanas un reproduktīvās veselības organizācijas “Papardes zieds” 

pārstāvjiem. Kā mazināt aizspriedumus? Latvijā praktizējošo speciālistu piereze 
10.00-10.30  Brīvbrīdis 
10.30-11.30 Sarunas turpinājums 
11.00-12.00 Kafija un visa laba vēlējumi 
 

Konferences laikā tiks nodrošināts tulkojums zviedru-latviešu valodās. 
Velku biedrība sedz izdevumus par sabiedriskā starppilsētu transporta biļeti vienā virzienā un naktsmājām viesnīcā 
“Vilmāja”; brokastis iekļautas pakalpojumā. 
Braucot no centra ar 15. trolejbusu, jāizkāpj pieturā „Salaspils iela”. Automašīnas var novietot skolas un viesnīcas 
teritorijā bez maksas. Degvielas izdevumi netiek apmaksāti. 
 

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 27. novembrim – pieteikumus sūtot elektroniski 
velki@velki.lv , vai zvanot 29101392 (Liānai); 26555205 (Ivaram)! 
Lūdzam piesakoties rezervēt naktsmājas!  

Jūsu Velku biedrība 
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