EAPN Summit of People Experiencing Poverty (PeP)
Political priorities that people experiencing poverty would like to see
on the agenda of the new European Institutions

EAPN-Latvia PeP programma 2019
What do you want the European Union to do for you?
KO TU VĒLIES, LAI EIROPAS SAVIENĪBA IZDARA TAVĀ LABĀ?
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС?
I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga
Programmas administrēšana. Piesaistīti divi nacionālie koordinatori un četri brīvprātīgie darbinieki.
Nodrošinātas sanāksmju telpas, ēdināšana, transports un naktsmītnes/dienas nauda. Publicitātes un
komunikācijas pasākumi: mājas lapas uzturēšana, bukleta izgatavošana, ikmēneša apkārtraksts,
informācija nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un fotogrāfijas sociālajos
tīklos (Facebook, Twitter u.c.).
II. 1. janvāris – 28. februāris, Rīga
Informācijas apkopošana par 2018. gada Eiropas PeP sanāksmes “Let’s Make Education a Way Out Of
Poverty” rezultātiem. PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu sanāksme (10 dalībnieki).
III. 1. marts – 30. aprīlis, Rīga
NVO ekspertu un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātu un Labklājības ministrijas
sociālās iekļaušanas politikas speciālistu 2 sanāksmes.
IV. 1. aprīlis– 31. maijs, Rīga, Helsinki
Sagatavošanās un dalība Eiropas PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē 2019. gada maijā Helsinkos,
Somijā. Rezultātu apkopošana PeP nacionālo koordinatoru un NVO vadītāju sanāksmē (20 dalībnieki).
V. 1. maijs – 30. novembris, Rīga
Konkursa organizēšana un trīs nabadzības ekspertu apstiprināšana dalībai Eiropas PeP sanāksmē
2019. gada novembrī Briselē, Beļģijā. Konsultācijas ar EAPN par sanāksmes tēmu un delegācijas
sagatavošana.
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VI. 1. jūlijs – 30. oktobris, Rīga
NVO ekspertu grupas izveidošana Latvijā. Iedzīvotāju aptauja Latvijas pierobežas reģionos par
nabadzības mazināšanas prioritātēm (4 pagastos Krievijas pierobežā, 4 – Baltkrievijas pierobežā,
2 – Lietuvas pierobežā un 2 – Igaunijas pierobežā). Aptaujas rezultātu apkopošana. Diskusiju sanāksme
ar divu nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu piedalīšanos (10 dalībnieki).
VII. 1. novembris – 31. decembris, Rīga, Brisele
Nacionālā koordinatora un trīs ekspertu dalība Eiropas PeP sanāksmē 2019. Starptautiskās sanāksmes
rezultātu prezentācija EAPN-Latvia tīklā. PeP programmas 2019 rezultātu izvērtēšanas sanāksme
(20 dalībnieki).
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