Projekta „Latvijas reformu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpējā mācīšanās” ietvaros
Līguma nr. 2.5.-15-15 (2017.gada 15.septembrī)

Romu mediatoru apmācības seminārs
Rīgā, 2017.gada 27. - 28. septembrī

Semināra programma
Semināra mērķis.
Sniegt zināšanas un prasmes romu cilvēkiem mediācijas īstenošanai pašvaldībās, lai veicinātu
romu kopienas un pašvaldības, vietējās sabiedrības savstarpējo dialogu un sadarbību, kā arī
romu līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā.
Semināra uzdevumi.
•
•
•
•
•
•

Iepazīstināt ar mediatora lomu romu vidē (kopienā) un pašvaldībā kā dialoga un
sadarbības veidotāju, konkretizējot mediatora darba uzdevumus.
Pārrunāt mediatora ētika kodeksu, ar aktivitātēm ilustrējot tā nozīmīgumu.
Iepazīstināt ar dokumentiem par pretdiskriminācijas normām, rosināt apzināties
diskriminācijas atpazīšanas un cilvēktiesību nodrošināšanas iespējas.
Iepazīstināt ar pašvaldības un tai pakļauto iestāžu un organizāciju struktūru un
funkcijām, veicinot izpratnes veidošanos par pašvaldības atbalsta iespējām romiem
katrā konkrētajā pašvaldībā.
Dot iespēju vingrināties apgūt saskarsmes un sadarbības prasmes, stiprināt mediatoru
pašapziņu.
Rosināt izmantot apgūtās saskarsmes prasmes dažādu problēmsituāciju risināšanā,
analizēt rezultātu.

Plānotie rezultāti.
Dalībnieki
• pārzinās romu mediatora uzdevumus un būs iepazinušies ar ieteikumiem mediatoru
darba uzdevumu īstenošanā,
• papildinās savas zināšanas par stereotipu ietekmi saskarsmē, dokumentiem
diskriminācijas atpazīšanai,
• apzināsies mediatoru darba svarīgumu un tās ētikas normas, kas palīdz kļūt par labu
mediatoru un kvalitatīvi veikt mediatora pienākumus,
• izpratīs pašvaldības kompetences un iespējas, iepazīstot tās struktūru un jautājumus, par
ko lemj un atbild pašvaldība,
• būs informēti par pašlaik valstī īstenotiem ESF projektiem, šo projektu atbalsta iespējām
romiem, lai motivētu vietējos romus izmantot šīs iespējas;

• apgūs problēmrisināšanas un sekmīgas saskarsmes un sadarbības veidošanas pamatus,
prasmes.
Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes
formas un metodes

Nr.
p.k.

Tēmas ar īsu satura anotāciju

Stundu
skaits

1.

Mediācija romu vidē: romu
mediatora loma/funkcijas un darba
uzdevumi.

2

Minilekcijas, praktiski individuāli
uzdevumi, diskusija, modelēšana, eksperta
komentārs.

Kas mediatoram jāzina par
stereotipiem? Stereotipu ietekme
saskarsmē, saikne ar diskrimināciju.
Pretdiskriminācijas normas,
diskriminācijas atpazīšana.
Pašvaldības un tās
institūciju/iestāžu struktūra un
galvenās funkcijas. Informācija par
nacionāla līmeņa resursiem (ESF
projektiem), kuri pieejami
pašvaldībām, un šo projektu
atbalsta iespējām romu kopienai.

2,5

Minilekcija, dokumentu apskats,
„diskriminācijas koka” veidošana, situāciju
modelēšana, pieredzes analīze.

2,5

Mediatoru ētikas kods,
konfidencialitāte. Saskarsmes
prasmes, kas nepieciešamas romu
mediatora darbā.
Dialoga veidošana starp romu
ģimeņu pārstāvjiem un pašvaldības
iestāžu darbiniekiem,
nevalstiskajām organizācijām u.c..
Problēmrisināšanas un sadarbības
veidošanas pamati.
Dokumentu noformēšana (CV,
iesniegums, paskaidrojums u.c.).

2,5

Minilekcija, praktiski uzdevumi mazās
grupās un individuāli. Darbu prezentācija
un komentāri. Darbs ar izdales materiālu.
Informācija par projektiem „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (IKVD), „Proti un dari!”
(JSPA), projekta „Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem” (NVA), „Diskriminācijas
novēršanas un sociālās iekļaušanas
pakalpojumu īstenošana sociālās
atstumtības un diskriminācijas riskiem
pakļautajiem iedzīvotājiem” (SIF).
Minilekcija, problēmjautājumu risināšana,
darbs pāros, lomu spēle, situāciju analīze

7.

Mediatora darba plāns, atskaites.

1

8.

Semināra noslēgums, izvērtējums.

1

2.

3.

4.

5.

6.

2,5

Prāta vētra, uzdevums 3 grupās, praktisku
situāciju modelēšana, uzdevums pāros,
situāciju analīze, minilekcija.

2

Praktiski uzdevumi mazās grupās un
individuāli, minilekcija. Darbs ar izdales
materiālu.
Praktiskā darba plānošana, darbs ar
materiālu (atskaišu sistēmas apgūšana).
Noslēguma aplis, komentāri,
jautājumi/atbildes.

Šīs pasākums ir organizēta projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros” Nr.
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8793 ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo
atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.”

