
europeandisabil itynetwork .com

Reģistrēšanās
 https://form.jotformeu.com/72552764292361  
 Dalības maksa 200€ (līdz 2018.01.01. g. 1. janvārim), 
 pēc tam 250€. Reģistrēšanās ir spēkā tikai pēc
 dalības maksas saņemšanas. 

Maksājuma informācija
 European Disability Network
 Int. bankas konts: BE 09335011553857
 Swift kods: BBRUBEBB Addrese: ING Genk
 Europalaan 40-42; B – Genk – Belgium

European disability Network
 Peperhofstraat 58 - B – 3600 Genk
 Tel./Fax.: 00 32 (0)89 38 55 64
 e-mail: therese.swinters@telenet.be

PROGRAMMAS
UZMETUMS

Piektdiena
 14:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
 16:00 Apmešanās istabās
 18:00 Vakariņas
 19:00 Konferences atklāšana

Sestdiena un svētdiena 
 7:30 Brokastis
 10:00 Lekcija
 11:30 Kafijas pauze
 12:00 Semināri
 13:00 Pusdienas
 14:30 Ekskursija uz Rīgu
 16:00 Prezentācija par Latviju vai Eiropu
 18:00 Vakariņas
 19:30 Koncerts
 20:00 Iedvesmojoši dzīvesstāsti

Pirmdiena
 7:30 Brokastis
 10:00 Semināri
 11:30 Konferences noslēgums
 13:00 Pusdienas
 14:00 Mantu kravāšana,
  atvadīšanās un mājupceļš

Vieta
 Viesnīca SIVA
 Dubultu pr. 71
 Jūrmala,
 Latvia

uz iekļaušanos
TILTI 

Latvija, 27.-30. aprīlis, 2018. g.

konference | pieredze | apmaiņa
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Atrazdamās iespiesta starp Krieviju austrumos un Zviedriju 
rietumos, Latvija ir kā starpposms, kas savieno divas krasi 
atšķirīgas kultūras un pasaules uztveres. 

EDN konference „Tilti uz iekļaušanu” tiek rīkota ar mērķi 
sapulcināt eiropiešus no dažādām valstīm, lai viņi trīs dienu 

laikā varētu iegūt jaunus draugus un noderīgu pieredzi. 
Internets paver iespēju sazināties ar 
visu pasauli, taču šī konference būs 

iespēja iepazīt cilvēkus, ar kuriem 
mēs ikdienā nesastopamies. Mēs 
gribam vērst uzmanību uz to, kas 

cilvēkus Eiropā vieno, nevis šķir. 
Aicinām pievienoties mums, lai 
kopā būvētu tiltus starp 

cilvēkiem ar un bez 
invaliditātes, cilvēkiem ar 
dažādu dzīves pieredzi, no 
kuras mēs varam mācīties, 
iegūstot jaunas atziņas un 

plašāku skatījumu. Pārrunāsim 
problēmas un izaicinājumus, ar 

kuriem sastopamies, un kopā 
meklēsim risinājumus! 

Mēs varēsim arī vairāk iepazīt Dievu. Viņš mūs visus ir 
radījis, un mēs visi dzīvojam uz vienas planētas, lai cits citu 
atbalstītu un savstarpēji mācītos. 

Kā Eiropas kultūras mantojums un kristīgā ticība var dot 
mums jaunu cerību un skatījumu, visiem kopā veidojot 
jaunus sadarbības modeļus un nākotni? Šķērsojiet tiltus un 
pievienojieties cilvēkiem, kuri padarīs jūsu dzīvi 
bagātīgāku un kuru dzīvi varēsiet pilnveidot arī jūs! 

Pete Winmill

Cilvēki ar mācīšanās 

traucējumiem ļoti bieži neko 

neapgūst sabiedrībā vai 

draudzēs.

Ineta Lansdowne 

Vai laiks dziedē 

visas rētas? Man 

jautāja, cik vēl laika 

vajadzīgs, lai Latvija pārkāptu etniskās 

un vēsturiskās plaisas un tai būtu 

„vienas nācijas” apziņa?

Sergey & Nataly Bolchuk

Dibināja rehabi- 

litācijas centru 

cilvēkiem ar 

invaliditāti Ukrainā, kas nodrošina 

fizisku, sociālu un garīgu rehabilitāciju 

cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm.

Roman Scamoni

ITG Teoloģijas 

students kopš 2010. g., BSc 

grāds Bio Tehnoloģijās. 

Viņam ir paraplēģija, kopš 

negadījuma ar auto 2006. 

g.. Precējies ar Irisu 2012. g. un ir 3 gadus 

vecs dēls un kopš tā laika ir bijis 

„Draudzei kinoteātrī” vadības komandā.

IEKĻAUŠĀNĀS

ATSTĀJ   IESPAIDU

“Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības 
maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, 
kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”

Jāņa 6:35
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