Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles
noteikumus!”
Kur: Rīgā, biedrības „homo ecos:” telpās, Ernestīnes ielā 12, Rīgā
(sētas māja), karte šeit.
Kad: 23. janvārī, no 9:30 – 18:00

Programma
9:30
9:45
10:00-10:45

Ierašanās
Semināra atklāšana, prezentē biedrība „Zaļā
brīvība”
Patēriņa tendences
 Konsumerisms – plusi un mīnusi;
 Vietējā patēriņa globālās ietekmes
(Jānis Brizga)

10:45-11:00

Pārtraukums

11:00-12:00

Jaunattīstības valstu un pasaules aktuālās
problēmas – Senegālas pieredze (Diāna
Stendzeniece).

12:00-12:15

Pārtraukums

12:15-13:00

Godīgā tirdzniecība
 Ilgtspējības marķējumu sistēmas
(Jānis Brizga)
 Godīgas tirdzniecības marķējumi
(Valters Kinna) + atskats uz
mājasdarbu (skat. 2. lpp)*
Pusdienlaiks
Lomu spēles: Kafijas krūzītes stāsts un citas
simulācijas spēles (Inga Belousa)
Pārtraukums
Jauno projektu prezentācija:
Lielveikalu brendu produkti un to ilgtspēja
Tropiskie augļi un to ilgtspēja
Sabiedrības apziņas celšana ar mediju
starpniecību
Dalībnieku darbs grupās – ideju ģenerēšana
projektu tēmās
Vārds pārstāvjiem no veikalu ķēdēm (Rimi,
Maxima, Dabas Dobe)
Darba grupu prezentācija
Diskusija
Noslēgums

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30

15:30-15:50
15:50-16:20
16:20-16:50
16:50-17:30
17:30-18:00

Lektori:
Biedrības „Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga - stāstīs par ilgtspējīgu
patēriņu un dažādiem marķējumiem;
Hidrobioloģe Diāna Stendzeniece - dalīsies ar savu pieredzi Senegālā un projektā „Ūdens
pieejamības veicināšana nabadzīgiem iedzīvotājiem”;
Inga Belousa no „Latvijas Platformas attīstības sadarbībai” - vadīs interaktīvas spēles par
resursu sadalījumu un tirdzniecību;
Biedrības „Zaļā brīvība’ darbinieks Valters Kinna – stāstīs par godīgās tirdzniecības
marķējumiem un galvenajiem principiem.

Mājasdarbs semināra dalībniekiem
Lūdzu, izvēlies vienu no šiem uzdevumiem:
1. Atrodi Latvijas veikalos 2 godīgajā tirdzniecībā sertificētus produktus, noskaidro galveno
informāciju par šo produktu (izcelsmes valsts, galvenās sastāvdaļas u.c.), kā arī, ja iespējams,
nofotogrāfē. Visu ievākto informāciju kopā ar bildi atsūti uz valters@zalabriviba.lv līdz 22.
janvārim.
2. Veic īsu, konspektīvu divu godīgās tirdzniecības (fair trade) sistēmu salīdzinājumu.
Iedvesmu vari smelties Zaļās brīvības mājaslapā, kā arī Standartu kartēs un citur interneta
dzīlēs. Mazo salīdzinājumu paņem līdzi uz semināru 
Uz tikšanos līdz semināram!

Kontakti:
Valters Kinna
tel. +371 28346153
valters.kinna@gmail.com

