Pieredzes apmaiņas semināra par romu mediatoru darbu
PROGRAMMA
2018.gada 17.maijā
Latvijas Universitātes bibliotēkas semināru zāle,
Kalpaka bulvāris 4, Rīgā
Dalībnieki: romu mediatori, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji un speciālisti, kā arī romu
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Semināra mērķis ir veicināt romu mediatora darbības atbalstu, izvērtējot romu mediatoru darba
pieredzi un sasniegtos rezultātus laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada maijam.
Semināra uzdevums
- Iepazīstināt semināra dalībniekus ar projektā īstenoto atbalstu romu mediatoriem un
uzstādījumiem viņu darbam - romu mediatoru darbības vadlīnijām un ētikas kodeksu;
- Pārrunāt romu mediatoru darba pieredzi un sasniegtos rezultātus;
- Izvērtēt romu mediatoru un pašvaldības iestāžu pārstāvju savstarpējās sadarbības labo praksi,
analizēt ieguvumus un izaicinājumus;
- Provizoriski vienoties par romu mediatoru darbības turpināšanu pēc projekta beigām, apzinot
priekšlikumus un ieteikumus romu mediatoru darbības attīstībai.
Semināru vada romu mediatoru darbības mentore, Sandra Kraukle
10:30

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

11:00

Svinīgā uzruna
Sanita Rancāne-Delekolē,
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore
Informācija par projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un
savstarpēja mācīšanās” pasākumu „Atbalsts romu mediatoriem”
Deniss Kretalovs, Kultūras ministrijas pārstāvis projekta vadītājs

11:30

Romu mediatoru darbības vadlīnijas un ētikas kodekss
Sandra Kraukle, romu mediatoru darbības mentore
Romu mediatoru darba pieredze
Ināra Kozlovska, romu mediatore Jelgavā
Marta Paņko, romu mediatore Rīgā
Agnese Meļķe, romu mediatore Dobelē
Malda Avramenko, romu mediatore Ventspilī
Vija Korenovska, romu mediatore Valmierā
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Katrs mediators pārskatā par savu darbu ietver šādus jautājumus:
1) Kurās jomās vislabāk un visvairāk spēju palīdzēt romiem un sadarbojos ar
pašvaldības darbiniekiem?
2) Svarīgākais, ko esmu paveikusi un viens piemērs kā veiksmīgākais darba
rezultāts?
3) Grūtības, ar kurām nācās saskarties, veicot mediatora darbu. Kā tās tika
pārvarētas?

13:00
13:45

Atgriezeniskā saikne par sadarbību ar romu mediatoriem no pašvaldību pārstāvjiem
Piedalās pārstāvji no Valmieras pilsētas pašvaldības, Ventspils pilsētas pašvaldības,
Dobeles novada pašvaldības, Jelgavas pilsētas pašvaldības un Rīgas pilsētas Izglītības
pārvaldes.
Pusdienas (zviedru galds)
Romu mediatoru sasniegto rezultātu apkopojums un izvērtējums
Sandra Kraukle, romu mediatoru darbības mentore
Romu mediācijas psiholoģiskais konteksts: brīvprātīgas izpētes rezultāti
Andris Tertats, Mag. psih. psihologs
Atvērtā diskusija par romu mediatoru darbības ieguvumiem un izaicinājumiem
(piedalās visi semināra dalībnieki)
Jautājumi darbam grupās:
1) Kādi ir jūsu ierosinājumi, priekšlikumi, lai uzlabotu romu mediācijas praksi?
2) Vai ir nepieciešamas romu mediatoru sagatavošanas apmācības pilnveidei?
3) Kas ir nepieciešams, lai efektīvāk organizētu mediatoru darbu pašvaldībās?

15:50

Noslēguma daļa – atgriezeniskā saite par semināru

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās”
ietvaros (līgums nr.763963-NRP2-LV) 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.
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