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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana pilsoniskās sabiedrības
un starpkultūru sadarbības attīstības jomā
Biedrība “Kurzemes NVO centrs”
12.08.2019. – 31.10.2020.
Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbību attīstības
jomā, tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. Stiprināt Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un
veicināt to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar vietējām
pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem,
bibliotēkām, kultūras centriem.
2. Veicināt mazākumtautību iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un
starpkultūru dialogu Kurzemes reģionā.
3. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību,
organizējot iedzīvotāju diskusiju platformas par kopienām svarīgiem
lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa jautājumiem, ievērojot
sabiedrības daudzveidību.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1) Tika īstenoti 10 semināri NVO attīstībai 119 NVO pārstāvjiem.
2) Sniegtas 127 bezmaksas konsultācijas par NVO aktuāliem
jautājumiem, 10 izbraukumu konsultācijās 42 interesenti.
3) Nodrošināta
publicitāte
(374
ieraksti
facebook.com/kurzemesnvo; informācija 13 ziņu lapās; 63
ieraksti mājas lapā; izsūtītas 227 informatīvas vēstules
jaundibinātām NVO).
4) Mazākumtautību iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības 2 mācības
piedalījās 18 mazākumtautību NVO pārstāvis no 5 NVO.
5) 4 starpkultūru dialoga pasākumi, kopējais dalībnieku skaits 71, 1
virtuālais pasākums, nodrošinot videoieraksta izplatīšanu
reģionālajā televīzijā, youtube un facebook.
6) 1 kapacitātes stiprināšanas mācības mazākumtautību
organizācijām, kopā 17 dalībnieki no 9 NVO.
7) 3 iedzīvotāju diskusiju platformas par kopienām svarīgiem lokāla,
reģionāla un nacionāla līmeņa jautājumiem – 12 pasākumi (8
sabiedriskās diskusijas, 4 diskusiju akcijas), iesaistot apmēram
340 dalībniekus.
8) Sagatavošanās mazākumtautību festivālam nav notikusi,
vienojoties ar mazākumtautību biedrībām, ka tā notiks
epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties.
Ņemot vērā, globālās pandēmijas Covid-19 ietekmi, biedrība spējusi
nodrošināt līdzdarbības līguma mērķu sasniegšanu.
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