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Latgalē notiks iedzzīvotāju forumi
2019.gada oktobrī, Latgalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas regions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā, kuros aicinām pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību. Katrā norises vietā gaidīsim arī iedzīvotājus no citiem novadiem!
Latgales Iedzīvotāju forumi notiks:
3. oktobris: Preiļu kultūras nams. 
10. oktobris: Ludzas kultūras centrs. 
11. oktobris: Balvi, Balvu Novada muzejs. 
31. oktobris: Krāslava, Skolas iela 7. 
Reģistrēšanās šeit: https://ej.uz/forumiLatgale2019
Pasākumos vienkopus pulcēsies vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā „uz papīra” diskusijās uzliktu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei. 
Mums būtiski ir runāt par problēmām, mērķiem un pieredzi, par padarīto, par labo un par kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbības partneriem no Latgales plānošanas reģiona un novada pašvaldībām.
Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveidojuši konkrētu priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos. 
Mums būtiski būs izcelt to, cik nozīmīgs ir cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā – Latgalē, cik nozīmīgs ir Tavas organizācijas pienesums katrā kopienā mūsu reģionā. Mums nozīmīgi būs izcelt to, ka bez līdzdalības nav īstenības mūsu reģiona attīstībai un ne mazāk nozīmīgi rast NVO kopīgas idejas un problēmrisinājumus Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021. -2027.gadam. To mēs darīsim kopā ar Latgalē atzītiem zinošiem cilvēkiem. Tas ir tas, ko mēs darīsim!
Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jaunam darba cēlienam. Nav svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir būt kopā un spēcināties, dalīties ar savu pieredzi, iepazīties un plānot Latgales attīstību. 
Tāpat forumos Latgales NVO pārstāvjus aicināsim pievienoties parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi no 13 pašvaldībām.
Forumam pieteikties aicināti aktīvi iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība forumos ir bezmaksas, bet vietu skaits – ierobežots. 
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