SIA Wunder Latvia
L. Paegles iela 47, Valmiera, LV-4201

5.09.2019.
PROGRAMMA
Dažādības vadība – uzstādījums ieguvumiem
8:30 – 9:00

Iepazīšanās un ievads – apmācību mērķi un dienas izklāsts, kafija
Rasma Pīpiķe, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
dažādības vadības eksperte
Teorija un prakse par dažādības vadību padziļināti, izmantojot
situācijas analīzi. Personisku pārdzīvojumu radīšana, izmantojot lomu
spēles un refleksijas. Darbs pāros un mazās grupās.

Lektore:
Saturs:

9:00 – 10:00

Dažādības vadība - personiska retrospekcija
Dažādības vadības pieeja, tās filozofija kā efektīvas organizācijas
attīstības pamatelements
Dažādības vadības jaunākās tendences
Iecietība un tolerance – saknes izmaiņām

Lektors:

Kaspars Zālītis, pretdiskriminācijas eksperts
Diskriminācija Latvijā un Eiropā

10:00 – 11:00 Preventīvi pasākumi diskriminācijas un diskriminācijas izpausmju
novēršana darba vidē
Uzņēmuma vadības iespējas diskriminācijas prevencijai
Dzimumu līdztiesība – ieguvums efektivitātes paaugstināšanai
Lektores:

Iluta Lāce un Gundega Tentere, Centra “Marta” dzimumu līdztiesības
ekspertes

Dzimumu līdztiesība un diskriminācijas problēmas Latvijā un pasaulē
11:00 – 12:30

Nediskriminējošs pakalpojumu un produktu pieprasījums
piedāvājums
Dzimumu līdztiesību veicinošu modeļu un rīcību ieguvumi

un

Pusdienas - dažādība tuvplānā – dziļi un personīgi
Darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Tikšanās ar cilvēkiem, kuri
piedzīvojuši, pārdzīvojuši un uzvarējuši diskrimināciju savā dzīvē.
12:30 – 14:00 Pieredzes, pārdzīvojumu un veiksmes stāsts par iespējām un
ieguvumiem izmantojot dažādības vadību ikdienā.
Darba vides un procesu pieejamība – pamats ieguvumam
Lektors:

Jurģis Briedis, invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, universālā
dizaina eksperts
Universālais dizains un tā loma mūsdienās

14:00 – 15:30 Universālā dizaina sniegtās priekšrocības ikdienā
Investē nedaudz - uzlabo darbinieku darba vides kvalitāti
15:30 – 16:00 Interaktīvi izaicinošā kafijas pauze
Dažādības vadība ieguvējiem
Ilze Zariņa, SIA Wunder Latvia Valmieras biroja vadītāja, kustības
“Dažādībā ir spēks” balvas ieguvēji nominācijā “Mūsu tirgus attiecības”
Pieredzes stāsts, kā komunicēt ar saviem darbiniekiem, izmantojot
dažādības vadību un iekļaušanas vadību organizācijā, uzmanību
16:00 – 16:30
pievēršot komunikācijai un saskarsmei, kā arī attieksmē pret
klientiem un sabiedrību kopumā. Kā izmantot dažādības vadību
veselīgas organizācijas attīstībai, kas ir pamats ilgtspējīgai
organizācijai.
Dažādības vadības mērķu koka izstrāde savai organizācijai, praktisks
16:30 – 17:30
uzdevums, izmantojot iegūtās zināšanas.
Izvērtējums
Vieslektors:

17:30 – 18:00 Turpmākais atbalsts darba devējiem
Noslēgums

APMĀCĪBAS IR BEZ MAKSAS, VISIEM APMĀCĪBU DALĪBNIEKIEM TIKS IZSNIEGTS APLIECINĀJUMS
PAR APMĀCĪBU APMEKLĒJUMU.

