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Preses relīze 

SociSDG projekta konsorcijs aicina atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķus! 

Piektā projekta SociSDG mācību aktivitāte notika no 2019.gada 3. līdz 07. jūnijam Bratislavā, Slovākijā, ko 

rīkoja Pontis Foundation. Pasākuma dalībnieki bija astoņas Eiropas organizācijas, kas darbojas SDG jomā: The 

Croation Institute for CSR (koordinators, Horvātija), Global Impact Grid (Vācija), LUM University (Itālija), 

Pontis Foundation (Slovākija), Homo Eminens (Lietuva), Materahub (Itālija),  LatConsul (Latvija), Datamaran 

(UK), Kaleidoscope Futures (UK). 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDG) ir globāli mērķi, universāls aicinājums rīkoties, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu 

planētu un nodrošinātu, ka visi cilvēki bauda iekļautību, mieru un labklājību. Risinātu sociālos, ekonomiskos un 

globālos jautājumus un palīdzētu valstīm, valdībām un sabiedrībām. SDG nosaka globālās prioritātes un mērķus līdz 

2030. Gadam - lai planēta "izskaustu pārmērīgu diskrimināciju, nabadzību un vadītu cilvēci uz ilgtspējas ceļa." Lai 

palīdzētu uzņēmumiem veicināt SDG īstenošanu, ANO izveidoja ''SDG Compass”, kā norādīts "tas piedāvā piecus 

soļus, kas uzņēmumiem ļauj maksimāli palielināt to ieguldījumu SDG". Tas joprojām ir tikai sākums un mums visiem 

ir nepieciešams vairāk zināšanu. Šis projekts vēlas būt daļa no risinājuma. 
 
SociSDG projekts tiek īstenots, lai panāktu lielāku informētību un zināšanas pieaugušajiem, uzņēmējiem un lēmumu 

pieņēmējiem par sociālo SDG novērtēšanu un īstenošanu uzņēmējdarbības stratēģijās, kā arī par vispārējiem 

ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, kas saistīti ar SDG. 
 
Tā kā projekta primārais mērķis ir pieaugušo izglītība un labākās prakses apmaiņa starp projekta partneriem sociālo 

SDG jomā, piecu dienu mācību aktivitāte notika par šo tēmu: 
• 4. SDG: kvalitatīva izglītība – nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības 

iespējas visiem, organizē Pontis Foundation (Slovākija) 
• 8. SDG: pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme - veicināt stabilu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko 

izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgu darbu visiem, organizē Datamaran (UK) 
 
Bija ļoti iedvesmojoši uzklausīt risinājumus par kvalitatīvu izglītību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 

ekonomisko izaugsmi: 
 

• SigniFinance konference par sociālajām inovācijām notika pirmdien, 3. jūnijā. Dažādi runātāji no Slovākijas 

un ārzemēm runāja par savu pieredzi saistībā ar finansēšanas ietekmi, kā arī apsprieda to, kā mēs varam 

ietekmēt ieguldījumus un sociālās inovācijas Slovākijā. Tā bija laba iespēja SociSDG projekta partneriem 

uzzināt par jautājumiem, kas saistīti ar SDG8 un tikties ar Slovākijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, 

piemēram, bankām, kas saistītas ar sociālajām inovācijām, sociālajām finansēm un investīcijām. 
 

• Otrdien, 4. jūnijā mēs apmeklējām Nova cvernovka, bijušais arodskolu, kas pārvērsta par kopienas centru, ar 

māksliniekiem, sociālajiem uzņēmumiem un kopienas dārzu. Mums bija diskusija ar diviem vietas, ko sauc 

par Kabinet Pomalosti (Lēnais kabinets) līdzdibinātājiem. Tā ir vizuāli piesaistoša telpa pilna ar grāmatām, 

kur notiek dažādi pasākumi un grāmatu klubs. Nova Cvernovka ir viena no lielākajām šādām telpām 

Centrālajā Eiropā, un tā var būt iedvesma dažādu SDG integrēšanai (izglītība, nulles atkritumi, kopienas un 

pilsētu attīstība, sociālās inovācijas un pat pilsētu lauksaimniecība). 
 

https://www.nadaciapontis.sk/en/
http://www.idop.hr/hr/home/
http://www.idop.hr/hr/home/
https://www.lum.it/en/university-lum.html
https://www.nadaciapontis.sk/en/
http://www.homoeminens.com/
https://www.materahub.com/en/
http://www.latconsul.lv/
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
http://www.socisdg.com/en/home/
https://www.nadaciapontis.sk/en/
https://www.datamaran.com/
https://www.datamaran.com/


• Trešdien, 5. jūnijā mēs apmeklējām Progressbar, pirmo hakeru tikšanās vietu Slovākijā, kas rīko dažādus 

pasākumus digitālo tehnoloģiju un sociālo inovāciju jomā. Pirms gadiem viņiem bija pirmais 3D printeris, 

pirmais Bitcoin ATM, un tagad viņi vēlas izveidot pirmo vertikālo kopienas dārzu savā pagrabā, dārzeņiem, 

ko audzē ar hidroponiskas tehnoloģijas palīdzību, apgaismojot ar LED gaismām. 
 

• Alena Kanabová (Accenture vecākā vadītāja) un Zuzana Tkačová (Accenture projektu vadītāja) no 

Accenture (vadošais globālais profesionālo pakalpojumu uzņēmums, kas sniedz plašu pakalpojumu un 

risinājumu klāstu stratēģiju, konsultācijas, digitālo tehnoloģiju jomā) iepazīstināja ar savu S (Love) Code 

programmu, kas paredzēta digitāli kvalificētas paaudzes izaudzināšanā 21. gadsimtā. Tajā iesaistījās vairāk 

nekā 10% no Slovākijas pamatskolas skolēniem, programmas rezultāti tika prezentēti Biznesa līderu forumā 

(BLF). Digitālo biznesa prasmju konsorcijs BLF redz tehnoloģiju, kas būtiski maina nākotnes darbu un 

situāciju Slovākijas skolās. Ar S (Love) Code pieeju varēja redzēt, kā Accenture mēra sava darba panākumus  

SDG4 sasniegšanu. Piemēri: no 2016.gada vairāk nekā 100 brīvprātīgie no 5 uzņēmumiem iesaistījušies 

mācību procesā, vairāk nekā 1000 apmācīti skolotāji un vairāk nekā 25% no visām Slovākijas skolām tika 

iesaistītas projektā. 
• Juraj Kubica, vecākais investīciju padomnieks premjerministra vietnieks investīciju un informatizācijas 

jautājumos, iepazīstināja ar Slovākijas attīstības vīziju un stratēģiju līdz 2030. Kubica kungs iepazīstināja ar 
sešām valsts prioritātēm ANO 2030 programmas īstenošanā, kas izrietēja no plašas ieinteresēto aprindu 

līdzdalības un diskusijām ar pilsonisko sabiedrību.  
• Daniela Kellerova no Pontis Foundation iepazīstināja mūs ar projektu "Atvērtā nākotne", kura mērķis ir dot 

iespēju tiem, kas izkrituši no formālās izglītības sistēmas. Atvērtā nākotne ir ārpusklases programma, kas 

nelabvēlīgākām kopienām nodrošina tehnoloģisko inovāciju un prasmju mentoringu. Projekts tagad ir 

sākotnējā fāzē, kurā ir veikta nelabvēlīgā situācijā esošu mājsaimniecību statistiskā analīze, un digitālo 

tehnoloģiju trūkuma rezultāti ir šādi: tikai 52% (40% romu) ir internets mājās un 28% ir klēpjdators (21% 

romu) secinot, ka ir nepieciešami augstas kvalitātes ārpusskolas klubi. 
• Dominika Hornakova no Pontis Foundation iepazīstināja ar Slovak Telekom Fund un tā ietekmīgo 

filantropijas darbību, aizsāktu 2007.gadā ar mērķa grupu - personām ar dzirdes traucējumiem. Prezentācijas 

laikā tika apspriesta SDG4 saistītā ietekme. Mobilās skolotāju programmas rezultātā ir izveidotas aktīvas 

grupas vecākiem, kuru bērni ir ar dzirdes traucējumiem; iesaistīti valdības pārstāvji; būtiski palielināts 

finansiālais atbalstu, ko sniedz Veselības ministrija ģimenēm, kurās ir bērni ar dzirdes traucējumiem. 

Tiešsaistes zīmju valodas tulku programmai periodā no 2015.gada bija 318 klienti un aptuveni 2,200 zvani 

katru gadu.  
• Norbert Maur no Pontis Foundation prezentēja Generation 3,0 programmu un EDUpoints - novatoriskas 

telpas skolotāju iedrošinājumam un atbalstam izglītībai, kas ir daļa no Generation 3,0. Programmas mērķis ir 

uzlabot Slovākijas izglītības sistēmu un attīstīt prasmes 21. gadsimtā. Pašlaik trīs EDUpoints telpas nodrošina 

regulāras tikšanās izglītības līderiem, skolotājiem, skolu direktoriem, pedagoģijas studentiem un plašai 

sabiedrībai, kas interesējas par labāku mācīšanos, lai radītu iedvesmojošus stimulus izglītības uzlabošanai. 

Rezultāti ir šādi: 72% skolotāju ziņoja, ka viņu motivācija mācīt ir palielinājusies, 69% skolotāju ziņoja, ka 

viņi spēj nekavējoties izmantot jaunas didaktiskas tehnikas metodes, 88% ieteiktu EDUpoints saviem 

kolēģiem.  
• Donato Calace iepazīstināja ar SDG8 un tā attīstību 2018.gadā ar interesantu statistiku no ģenerālsekretāra 

ziņojuma SDG ziņojumā 2018: (1) darba Ražīgums globālajā līmenī pieauga par 2,1% 2017.gadā, kas ir 

visstraujākais pieaugums reģistrēts kopš 2010.gada, (2) pasaules bezdarba līmenis 2017.gadā bija 5,6%, 

salīdzinot ar 6,4% 2000.gadā, (3) jaunieši bezdarbnieki ir 3 reizes vairāk nekā pieaugušie, ar pasaules jauniešu 

bezdarba līmeni 13% 2017.gadā.  
• Victor Riega Garcia no apdrošināšanas kompānijas Aviva, sniedza ieskatu mūsdienu verdzībā un piegādes 

ķēdēs. Visā pasaulē ir 40 miljoni cilvēki piespiedu verdzībā, ar to saistīti vairāki riski, piemēram:  

uzņēmējdarbības veikšana ar tūlītēju saimniecisko darbību, strādājot tieši ar cilvēkiem, kas strādā uzņēmuma 

ēkās un sniedz pakalpojumus, un ārējo risku, kas saistīts ar piegādātājiem un investīcijām (kā kapitāls tiek 

sadalīts projektos) , tāpēc jāveic uzticamības pārbaudes process un laba iepirkuma prakse. 
• Kevin Chuach no Londonas biznesa skolas prezentēja pētījumu par SDG8, precīzāk par attiecībām starp 

investoriem ar uzņēmumiem. Mēs guvām ieskatu par celtniecības koalīciju ietekmi darba tiesībās starp 

arodbiedrībām un (patēriņa bāzes) sociālās kustības organizācijām. Saskaņā ar Kim un Davis (2018) sniegto 

pētījumu, uzņēmumiem, kuri pārmērīgi izmanto ārpakalpojumus un kuri ir ģeogrāfiski izkliedēti, ir grūti 

pārbaudīt savu darba ņēmēju labklājības apstākļus, šiem uzņēmumiem būtu jāveic vairāk kontroles un aktīvāk 
jāuzrauga piegādes ķēdes.   

 
 

 

 

https://www.accenture.com/us-en/hour-of-code
https://www.accenture.com/us-en/hour-of-code
https://www.vicepremier.gov.sk/en/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/en/index.html
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf
https://www.aviva.com/
https://www.london.edu/


Mācību laikā tika organizēti un ierakstīti 2 vebināri par SDG4 un SDG8. 
 
Šeit jūs varat noskatīties vebināru ierakstus: 

• SDG4  
• SDG8 

Vebināri sniedza informāciju par labāko praksi SDG4 un SDG8 integrācijā uzņēmējdarbības modeļos. 
 

 

 

Papildu informācija par projektu atrodama tīmekļa vietnē www.socisdg.com vai sociālajos tīklos Facebook un 

Twitter. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRAh4fmpl7A
http://www.socisdg.com/
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

