Mācību kurss
„Dažādības vadība – neizmantotās iespējas!”
Laiks un vieta: 2013. gada 3. jūnijā no 10.00 līdz 17.00, Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4.
Pieteikšanās: 3.jūnijā kurss apmeklējums ir BEZ MAKSAS! Tā kā kursā ir ierobežots vietu skaits (25), tad priekšroka tiem publiskā sektora darbiniekiem,
kuriem dažādības vadības apguve būs īpaši noderīga, it sevišķi iestāžu vadības līmenim un personālvadības speciālistiem. Pieteikties kursam var rakstot uz
e-pastu Margarita.Apine@vas.gov.lv.
Kursa vadītāja: Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe. Kursu organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar
Valsts Administrācijas skolu. Sīkāku informāciju par kursu var uzzināt, rakstot uz e-pastu sigita@humanrights.org.lv.
Migrācijas un globalizācijas apstākļos Latvijas sociālā un kultūras karte ir būtiski mainījusies un mūsu sabiedrība kļūst aizvien daudzveidīgāka. Dažādu etnisko un
sociālo grupu līdzdalība darba tirgū nodrošina ne tikai jaunus resursus, bet arī sniedz jaunus izaicinājumus, liekot radīt vidi, kurā atšķirības tiek atzītas un
novērtētas.
Mūsdienu tirgus apstākļos ikviens pakalpojumu sniedzējs, t.sk. publiskās pārvaldes iestādes, ir ieinteresēts, lai tam būtu paši profesionālākie darbinieki, kas spēj
nodrošināt gan organizācijas attīstību un mērķu sasniegšanu, gan veidot labu kontaktu ar klientiem un sadarbības partneriem. Viena no veiksmīgākajām
metodēm, kas veicina organizāciju attīstību aizvien pieaugošas dažādības apstākļos, ir dažādības vadība. Dažādības vadība palīdz īstenot praksē vienlīdzīgas
pieejas principu, attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām, tanī pašā laikā respektējot atšķirības starp tām.
Radusies kā pieeja biznesa vidē, dažādības vadība aizvien lielāku nozīmi iegūst arī publiskajā pārvaldē.
Mācību kursa mērķis ir:
1) iepazīstināt ar dažādības un dažādības vadības jēdzieniem,
2) analizēt efektīvas dažādības vadības priekšrocības un galvenos izaicinājumu,
3) dot ieskatu dažādības vadības īstenošanas stratēģijās un pasākumos.
Kursa ietvaros plānots sniegt gan teorētisku informāciju, ko būs iespēja pielietot praktiskos uzdevumos, gan praktisku pieredzi darbam ar daudzveidīgu
sabiedrību.
Tā kā kurss ir eksperimentāls, tad tas 3.jūnijā tiks piedāvāts bez maksas! Kursa noslēgumā dalībnieki varēs saņemt apliecinājumu (sertfikātu) par kursa apguvi.
Mācību kurss tiek organizēts projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā
sektora darbiniekiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
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