Mācību seminārs
Kad nauda uzņēmējdarbībā nav noteicošā:
Sociālās un solidaritātes ekonomikas vietējie un globālie risinājumi
2016.gada 13.septembris, plkst. 14:00 – 19:00
Kalnciema kvartāls, Kalnciema iela 35, Rīga

INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRU
Semināra mērķis ir paplašināt dalībnieku izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku vietējā un globālā
līmenī. Uzdodot jautājumu – kad nauda uzņēmējdarbībā nav noteicošā? – vēlamies iepazīstināt ar pieejām un
piemēriem, kā saimnieciska darbība var noritēt bez naudas. Šis seminārs piedāvā telpu un laiku, lai izaicinātu
esošos uzskatus, uzdotu jautājumus, mācītos no ekspertiem un mainītos ar viedokļiem ar dažādu jomu
pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar sociālo un solidaritātes ekonomiku:
- praktiķi – privāto un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību,
- pētnieki, augstskolu docētāji un studējošie no ekonomikas, uzņēmējdarbības un citām jomām,
- pašvaldību pārstāvji, kas plāno un veicina kopienu attīstību,
- attīstības sadarbības jomas pārstāvji, kas īsteno attīstības sadarbības projektus,
- politikas veidotāji ekonomikas un sociālo inovāciju jomā,
- jebkurš interesents.
Aicinām arī žurnālistus, kuri darbojas ar ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem - būs par ko uzrakstīt!

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA
13:30 – 14:00

Reģistrācija

14:00 – 14:15
Kāpēc Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta sociālā un solidaritātes ekonomika?
14:15 – 14:30 Ievada vārdi no biedrības Zaļā brīvība
Kā vides joma ir saistīta ar sociālo un solidaritātes ekonomiku?
14:30 – 15:00 Biedrībā Zaļā brīvība īstenotais Eiropas Komisijas projekts „Sociālā un solidaritātes
ekonomika”
Kāda ir naudas loma sociālajā un solidaritātes ekonomikā, kas ir kā līdzeklis nabadzības mazināšanai pasaulē?

Šī aktivitāte tiek īstenota projekta SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond (DCINSAED/2014/352-248) ietvaros. SSEDAS ir Eiropas Komisijas finansēts projekts ar mērķi veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas un attīstības organizāciju
tīklojumu kompetenču attīstību par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un il gtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu
46 projekta dalīborganizāciju teritorijās.
Par materiāla saturu atbild Zaļā brīvība, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

15:00 – 15:30
Dženeta Pārkere (Jenneth Parker), galvenā pētniece Šūmahera Institūtā, Apvienotā Karaliste
http://www.schumacherinstitute.org.uk/people/dr-jenneth-parker/
Vai nākotnē maksājumiem un norēķiniem izmantosim naudu?
Naudas kā koncepts: Nauda, starptautiskās valūtas, finanšu krīze un nākotnes
pārvaldība vides kontekstā. Konceptuāls un plašs skatījums uz naudu, balstoties
uz jaunām perspektīvām, politisko un vides ekonomiku. Alternatīvā valūta
Bristolē.
Ekonomiskā vienlīdzība un vides ilgtspēja: Stratēģijas un idejas, kā veidot
stiprāku saikni starp ekonomisko vienlīdzību un vides ilgtspēju.
Saikne ar sociālo un solidaritātes ekonomiku.
15:30 – 16:00
Rubija van der Vekena (Ruby van der Wekken), Helsinku Laika bankas un solidaritātes ekonomikas
tīklojuma dibinātāja, Somija
http://www.siemenpuu.org/en/about
Kāpēc laika bankas ir solidaritātes ekonomikas pieredze?

Laika banka kā alternatīvs maiņas līdzeklis, kas veicina izpratni par solidaritātes
ekonomiku. Personīgā pieredze par to, kā radīt citas finanšu sistēmas, piem.,
naudu kā maiņas līdzekli aizstājot ar laiku. Laika banku koncepts un laika banku
praktiska darbība Somijā.

16:00 – 16:30
Alana K. Higinsa (Alanna Higgins), pētniece Latvijas Universitātē, projekts SUSPLACE, ASV / Latvija
Kā sociālā ekonomika var veicināt vietējās kopienas attīstību?
Sociālā ekonomika kā demokrātiska pārvalde ar mērķi kalpot tās pārstāvjiem,
nesaņemot peļņu par ieguldīto.
Sociālās ekonomikas lietderīgums kopienām un katram: tiem, kas veicina
sociālās inovācijas un pārmaiņas, nodarbinātību, sociālo attīstību, reģionālo un
lauku izaugsmi, vides un patērētāju aizstāvību, sociālās drošības politiku.
Piemēri par sociālo ekonomiku: Beļģijas un ES sociālās ekonomikas iniciatīvas,
esošās neapzinātās un iespējamās iniciatīvas Latvijā.
16:30 – 17:00 Kafijas pauze
17:00 – 17:40 Apaļā galda diskusija
17:40 – 18:20 Diskusijas
18:20 – 18:40 Atgriezeniskā saite
18:40 – 19:00 Kafija un tēja, neformālas sarunas
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