
 

Zakres tematyczny: „Integracja społeczna” 



Uczestnicy warsztatów ze strony polskiej: 
 
Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski 

Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Michał Lorek – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego 

Lucyna Stiel – Radna PW, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim 

Mirosława Nosiadek – Radna PW 

Sylwia Dąbek – Radna PW  

Danuta Marciniak – Za-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 

Dominika Głodowicz – Inspektor WPR 

Andrzej Ptak – Nauczyciel Języka Angielskiego i Niemieckiego w ZST  

w Wodzisławiu Śląskim 



 1. KONFERENCJA W JELGAVSKIM MUZEUM HISTORII I SZTUKI 
IM. G. ELIASSa 
 

  powitanie przybyłych zagranicznych delegacji przez Starostę Jelgavskiego 
– Ziedonisa Caune oraz Wicestarostę –  Ilze Vitolę 

  emisja filmu promującego Powiat Jelgava 

  prezentacja walorów przyrodniczych i turystycznych Powiatu Jelgava przez 
Ieve Stare – pracownika Instytutu Łotewskiego 

  uczestnictwo w prelekcjach tematycznych:  
 

o Wystąpienie Jekaterina Kaleja – starszego referenta Wydziału  
ds. Integracji Społecznej oraz Lauris Neikens – starszego referenta Wydziału  
ds. Pomocy Rodzinie na temat „Integracji społecznej i polityki rodzinnej prowadzonej 
na Łotwie”.  

o Omówienie zakresu prac i obowiązków władz Powiatu Jelgava w odniesieniu do 
emigrantów  i uchodźców, osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin  
z dziećmi przez Wicestarostę Powiatu Jelgava Ilze Vitole 

  



o Prelekcja Andrisa Berzins – dyrektora Stowarzyszenia Samarytanie 
- omówienie działalności stowarzyszenia, polegającej na niesieniu 

pomocy dzieciom oraz osobom starszym znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej 

- funkcjonowanie organizacji  jako przykład innowacji w sferze 
społecznej 
 

o Wystąpienie Ilze Zagare- Lielriga – dyrektor programu regionalnego 
SOS Wioski Dziecięce na Łotwie 

- poznanie specyfiki działalności organizacji oraz systemu opieki nad 
dziećmi  w kraju i powiecie 

- prace SOS Wiosek Dziecięcych jako przykład dobrych praktyk na 
Łotwie 
 

  



 2. ZWIEDZANIE MUZEUM 
 Poznanie historii Jelgavy od czasów starożytnych po czasy 

współczesne 

 Obcowanie ze sztuką malarstwa  słynnego łotewskiego mistrza - 
Gederta Eliassa 

 Podziwianie zbiorów muzealnych 

 Prezentacja programów edukacyjnych muzeum, skierowanych do 
różnych grup wiekowych 

 

  



1. WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO „CAUNITES”- 
ZAGRODY WIEJSKIEJ; 

- Poznanie łotewskich tradycji, kultury i obyczajów 
- Wspólne wyrabianie i wypiekanie chleba 
- Zajęcia manualne- tworzenie rękodzieła 

 
   



2. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM JELGAVSKIEJ WIEŻY 
KOSCIOŁA ŚW. TRÓJCY 

- Zwiedzanie poszczególnych pięter wieży, na których 
znajdują się wystawy poświecone m.in. łotewskim 
prezydentom, historii miasta Jelgava czy tradycyjnym 
strojom ludowym 

 



 1. UCZESTNICTWO DELEGACJI ZAGRANICZNYCH  
W PANELU DYSKUSYJNYM, DOTYCZĄCYM 
WYZNACZANIA NOWYCH TEMATÓW 
PROJEKTOWYCH, REALIZOWANYCH  
W PARTNERSTWIE 

- cele, działania, rezultaty 

 



2. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM PO LVM NATURE PARK IN TERVETE- 
popularny cel turystyczny i jeden z najbardziej przyjaznych miejsc dla rodzin 
z dziećmi na Łotwie 

- Park stanowi obszar 1200 hektarów, z czego jedna trzecia jest zajęta przez 
baśniowy świat krasnoludków 

- Park pokryty jest siecią tras o długości 35 km, przystosowanych do wózków 
dziecięcych, rowerzystów, osób uprawiających nordic walking, osób 
niepełnosprawnych 

- Na terenie parku rok rocznie odbywa się ponad 30 imprez kulturalnych  
i sportowych 

- Obiekt jest ośrodkiem edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i średnich  

 



 3.  LIELVIRCAVA MANOR 
- Zwiedzanie neoklasycystycznego dworu Barona 

Kloppmanna 

- Zapoznanie się z historią miejsca, XIX wiecznym 
codziennym dworskim życiem i obyczajami 

- Zajęcia kulturalne: pokaz ludowych tańców  
w tradycyjnych strojach łotewskich  

 



Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu: 
„Różnorodność jednoczy razem dla Europy”, 

programu Europa dla Obywateli 


