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Ziņojums

Projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās”
ietvaros tika izstrādāts ziņojums par Latvijas romu jauniešu praktiskās darbnīcas
„SĀRE KHETENE” rezultātiem un priekšlikumiem, iekļaujot ieteikumus romu
jauniešu līdzdalības veicināšanai
Praktiskā darbnīca notika: 2018. gada 6.-8. jūnijā.
Praktiskās darbnīcas norises vieta: Rīgā, viesu namā „Dubultmuiža”, (adrese:
Rātsupītes ielā 10, Kleistos) http://dubultmuiza.lv/
Darbnīcas dalībnieki: 15 romu jaunieši vecumā no 15-26 gadiem no Jelgavas,
Dobeles, Jūrmalas, Valmieras, Sabiles un Rīgas, kā arī organizācijas „Radošā
apvienība jauniešiem „TREPES”” un citu organizāciju pārstāvji; Kultūras ministrijas,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras
speciālisti.
Darbnīcas mērķis bija stiprināt romu jauniešu kapacitāti, veicināt jauniešu sadarbības
un komunikāciju prasmju attīstību, informēt jauniešus par līdzdalības iespējām
dažādās atbalsta programmās Latvijā un ES.
Darbnīcas programma (skatīt 1.pielikumu) ietvēra tādas neformālās izglītības un brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes, kā sporta vingrošanas aktivitātes, sociālā tīklošanas
darbnīca, diskusijas par romu kultūru un vēsturi, muzikālās meistarklases, jo tādējādi
ir veicināta jauniešu praktiskā līdzdalība, savstarpējā komunikācija un sadarbība.
Darbnīcas tika plānotas un vadītas tā, lai maksimāli dotu iespēju romu jauniešiem
izteikties un atvērti paust savu viedokli. Lai to veicinātu, tika vadītas darba grupu
diskusijas, kā arī organizēta viedokļu un projektu ideju apmaiņa.
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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Darbnīcas pirmajā dienā (06.06.2018.) jaunieši tiek iepazīstināti ar iekšējiem kārtības
noteikumiem un to ievērošanas kārtību.
Pēc dalībnieku reģistrācijas un iekārtošanas viesu nama numuriņos, ārā uz laukuma pie
viesu nama notiek savstarpējās iepazīšanas aplis, kura laikā katrs romu jaunietis īsumā
iepazīstina ar sevi un savām gaidām (katram jaunietim ne vairāk kā 2 minūtes).
Darbnīcas vadītāji (Kultūras ministrijas darbinieki, projekta vadītājs un projekta
asistents) iepazīstina jauniešus ar darbnīcas mērķi, uzdevumiem un aktivitāšu
programmu. Jaunieši tik sadalīti 4 darba grupās, proporcionāli, iekļaujot katrā grupā
pārstāvjus no dažādām Latvijas pilsētām.
Oficiāli paziņots par darbnīcas atklāšanu un laukumā tiks pacelts nacionālais romu
karogs.
Pēc vakariņām notika tīklošanās aktivitātes neformālā gaisotnē pie ugunskura.
Darbnīcas otrajā dienā (07.06.2018.) no rīta visi jaunieši ir iesaistīti rīta rosmē
(vingrošanas nodarbībā), ko vada romu sportists Tahirs Putraševičs.
Valsts izglītības attīstības aģentūras un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
(turpmāk – JSPA) pārstāvji „vieglajā valodā” ar konkrētiem piemēriem sniedza
informāciju darbnīcas dalībniekiem par romu jauniešiem pieejamām darbības atbalsta
programmām Latvijā un ES (piemēram, par programmas ERASMUS+ aktivitātēm,
Jauniešu garantiju atbalsta programmām u.c. atbalsta pasākumiem un iespējām).
JSPA pārstāvis informēja jauniešus par tematisku vasaras festivālu „Projektu nakts”,
kura mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē.1 Festivāls notiks 2018.gada
18. - 19.augustā, viesu namā “Puduri” (http://www.kegumapuduri.lv/kontakti/).
Festivāla laikā tiks atbalstīti jauniešu organizāciju pārstāvji programmas “Erasmus+”
jaunatnes jomas projektu sagatavošanā, tiks skaidrota jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā
darba un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtība un projekta pieteikuma
izstrādes niansēm. JSPA aicināja aktīvos romu jauniešus pieteikties dalībai festivālā.
Jaunieši var pieteikties caur kādu valsts/ pašvaldības iestādi (skolu, jauniešu centru,
sociālo dienestu) vai nevalstisko organizāciju. Vismaz četri darbnīcas dalībnieki
(nevalstisko organizāciju pārstāvji) informēja, ka ir ieinteresēti pieteikties dalībai
festivāla pasākumā.
Papildus JSPA pārstāvis detalizēti informēja darbnīcas dalībniekus par Eiropas
Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (apmaiņas programma;
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apmācības), atbalsta programmas EURODESK (brīvprātīgais darbs; mobilitātes
programma) un projekta „PROTI U DARI” iespējām jauniešiem (piemēram, iespēja
organizēt futbola spēli).
Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un
„Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem
NEET situācijā, ir izveidota stratēģiskā partnerība Starptautiski projekti jaunatnes
jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā. Ilgtermiņa projekta ietvaros
2018. un 2019.gadā notiks vairākas bezmaksas aktivitātes, kuras būs tieši vērstas uz
„Proti un Dari” mentoru un programmas vadītāju kapacitātes celšanu. Aicināti romu
aktīvisti izskatīt iespēju piedalīties NEET programmas aktivitātēs.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) eksperte informēja jauniešus par
programmu „Jauniešu garantijas”. Eiropas Komisijas iniciatīva, lai cīnītos ar jauniešu
bezdarbu un palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū. VIAA Jauniešu garantija sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana: nestrādājošiem jauniešiem
no 17 - 29 gadiem (ar vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību (pēc 9.
vai 12. klases)) mācības profesionālās izglītības iestādēs bez maksas; iespēja iegūt
darba tirgū pieprasītu profesiju īsā laikā - 1 gada laikā.
Iespēja atrast sev piemērotu mācību programmu un apgūt 30 darba tirgū pieprasītas
profesijas 21 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā. Jaunietim ir jāatrod
programma kādā no 21 profesionālās izglītības iestādēm un jāiesniedz dokumenti
izvēlētajā izglītības iestādē līdz 31. augustam. Ir iespēja saņemt stipendiju 70 – 115
EUR mēnesī (ja labas sekmes un nav kavējumi); ir apmaksāta dienesta viesnīca un
nodrošināti bezmaksas mācību līdzekļi, kā arī izsniegti profesijā nepieciešamie
sertifikāti. Turklāt ir iespēja jaunietim 15 nedēļas pastrādāt praksē pie darba devēja un
saņemt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. VIAA eksperte sniedza pārskatu par
pieprasītākām darba profesijām, ko ir iespējams apgūt programmas „Jauniešu
garantijas” ietvaros. Romu jaunieši tika apjautāti par ko viņi nākotnē vēlas kļūt, kādu
profesiju apgūt: izskanēja visdažādākās profesijas un nodarbošanās, kā, piemēram,
datorprogrammēšana, mūzikas un skatuves māksla, dažādi sporta veidi, tūrisma
bizness, būvniecība un dizains, automehāniķa profesija u.c.
Romu jaunieši rosināti uzdot jautājumus par sniegto informācija. Tika izmantoti
praktiskie piemēri, kas ir balstītas konkrētu jauniešu dzīves situācijās.
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Dienas otrajā daļā notika apspriede par jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības
attīstībā, kuras laikā romu jaunieši, savstarpēji komunicējot, izzināja savas intereses un
vēlmes, plānoja savas ieceres un radoši modelēja idejas, kā vislabāk īstenot kādu
konkrēto aktivitāti (piemēram, organizēt sporta vai kultūras pasākumu; piedalīties
kādā pilsētas mēroga pasākumā vai valsts līmeņa projekta; iesaistīties projektā „Proti
un Dari” vai citos „Jauniešu garantijas” atbalsta aktivitātēs; iesaistīties vietēja jauniešu
atbalsta centra vai biedrības darbībā).Tādējādi tika attīstītas katra jaunieša personīgās
prasmes un īpašības – līderību, konflikta situāciju risināšanu, iniciatīvu, saskarsmes un
sadarbības prasmes u.c.
Ir izmantota atraktīva spēle „Četri stūri” (diskusiju spēle), lai stimulētu jauniešus
izstrādāt savu projekta ideju īstenot par kādu pilsoniski aktīvu darbību savā dzīves
vietā vai konkrētajā jomā. Jaunieši caur spēles elementiem attīstīja savstarpējo
komunikāciju, diskutēja par to, kā vislabāk īstenot šo aktivitāti, un kopīgi nonāktu pie
gala lēmuma un rezultātā.
Romu jaunieši darba grupas ietvaros kopīgi izstrādāja šādas idejas jauniešu
projektiem:
•

Projekta ideja - „UGUNĪGĀ NAKTS”: projekts ietver romu tradicionālo
deju un dziesmu apmācības plašākās sabiedrības interesentiem, ko piedāvā
romu muzikanti. Apmācības notiek ārā pie ugunskura. Papildus notiek citi
saliedējošie pasākumi (kino vakars, tradicionālās virtuves prezentācija,
meistarklases). Mērķis ir ieinteresēt sabiedrību par romu kultūru, kā arī veidot
pozitīvāku attieksmi pret Latvijā dzīvojošiem romiem. Problēmas
raksturojums: romu jauniešu pasivitāte un neizpratne par romu tradicionālo
kultūru; sabiedrībā pastāvošie aizspriedumi un stereotipi par romiem. Apzināti
nepieciešamie resursi, lai īstenotu šādu pasākumu. Piesaistīti brīvprātīgie un
izveidota mājas lapa, lai nodrošinātu pasākuma publicitāti.
Projekta rezultātā: 1) dažādu tautu deju tradīciju apmaiņa; 2) vietējo
iedzīvotāju saliedēšana ar romu jauniešiem un aizspriedumu mazināšana; 3)
uzņemts video sižets par pasākuma aktivitātēm; 4) izveidots profils
Instragramā, lai informētu sabiedrību par romu kultūru; 5) cilvēki (aptuveni 30
dalībnieki) iemācās romu tradicionālās dejas un dziesmas. Plānot iesaistīt arī
citu tautību jauniešus.

•

Projekta ideja - FLASH MOBS „Dejas uz ielas”: pasākumu ir plānots
organizēt pilsētas svētku kontekstā, sadarbībā ar vietēji pašvaldību (piemēram,
Jelgavas pilsētas domi). Projekta ietvaros tiks apmācīti dejotāju treneri, kas
tālāk varēs pasniegt nodarbības sabiedrības interesentiem. Ar flash mob akciju
varēs pievērst sabiedrības uzmanību projekta idejai. Mērķis ir atvērt savu deju
studiju. Svarīgi iesaistīt pēc iespējas vairāk dažādu kultūru jauniešu. Problēmas
raksturojums: romu jauniešu pasivitāte un neizpratne par romu tradicionālo
kultūru; sabiedrībā pastāvošie aizspriedumi un stereotipi par romiem.
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Projekta rezultātā: 1) izveidota deju studija, kuras darbība veicina romu
kultūras tradīciju un identitātes nostiprināšanu romu jauniešu vidū; 2) vietējo
iedzīvotāju saliedēšana ar romu jauniešiem un aizspriedumu mazināšana. Šāds
pasākums var tiks organizēts sadarbībā ar izglītības iestādi.
•

Projekta ideja - JAUNIEŠU APMĀCĪBAS UN TRENĒŠANA, lai iestāties
akcijā pret noziedzību un vardarbību: Projekta mērķis izveidot romu
drošības mobilo grupu, kas darbosies konkrētajā pilsētā sadarbībā ar vietējo
pašvaldības policiju. Ir ideja izveidot informatīvo centru, kur var griezties
noziedzības upuri. Paredzēta romu jauniešu iesaistīšana un rekrutēšana
apmācībās un darbošanās grupā. Problēmas raksturojums: pastāvošā vardarbība
uz ielām, sabiedrības nedrošības sajuta. Apzināti nepieciešamie resursi, lai
īstenotu šādu pasākumu.
Projekta rezultātā: 1) apmācīti romu jaunieši, lai varētu pretoties vardarbībai uz
ielām; 2) izveidota romu drošības mobilā grupa, kas darbojas sadarbībā ar
vietējās pašvaldības iestādēm.

•

Projekta ideja – apmācību klubiņš „PILNĀS NOTIS - A Capella”:
Projekta ietvaros tiks apmācīti mentori un treneri, kas tālāk varēs pasniegt
mūzikas nodarbības sabiedrības interesentiem. Problēmas raksturojums: nav
mehānisma, lai attīstītu romu jauniešu talantus, īpaši dziedāšanas prasmes;
sabiedrībā pastāvošie aizspriedumi un stereotipi par romiem.
Paredzēta cieša sadarbība ar vietējo pašvaldību un mūzikas skolām (piemēram,
nodarbības varētu notiks skolu telpās). Mērķauditorija piesaiste tiks
nodrošināta izmantojot interneta sociālos tīklus pēc principa „no drauga
draugam”, piemēram, caur Facebook. Jauniešiem tiek nodrošināti individuālie
un kolektīvie mēģinājumi, meistarklases un mūzikas teorijas apguves kursi.
Projekta aktivitāšu publicitātei tiek izmantotas vietējie plašsaziņas līdzekļi
(avīzes). Apzināti nepieciešamie resursi, lai īstenotu šādu pasākumu (telpas
nodrošinājums, lektori, tradicionālie tērpi). Piesaistīti brīvprātīgie.
Projekta rezultātā: 1) romu jauniešu pieredzes bagātināšana un prasmju
attīstība; 2) romu jauniešiem aktīvā iesaiste kultūras dzīvē un pilsoniskajās
aktivitātēs; 3) apmācīti skolotāji (treneri), kas varēs tālāk nodot savas zināšanas
jauniešiem; 4) attīstīta starpkultūru dialogs un sadarbība; 5) romu pozitīvo
stāstu popularizēšana sabiedrībā.

Svarīgi ir ļaut jauniešiem pašiem ietekmēt aktivitāšu gaitu, īstenot idejas dažādās
jomās – tādas kā, piemēram, māksla, kultūra, sports u.c.
Darbnīcas trešajā dienā (08.06.2018.) no rīta visi jaunieši ir iesaistīti rīta rosmē
(vingrošanas nodarbībā), ko vada sportists Tahirs Putraševičs.
Šajā dienā uzdevums bija veicināt, lai aktīvo jauniešu organizāciju pārstāvji dalītos
savā pieredzē un labās prakses piemēros ar romu jauniešiem, veidojot romu jauniešos
priekšstatu par organizācijas izveidi un to noturību ilgtermiņā, kā arī par brīvprātīgo
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darbu organizācijās, iesaistīšanos ERASMUS atbalsta aktivitātēs, metodes darbā ar
jaunatni, īpaši neformālās izglītības metodes, kā arī par jaunatnes pilsonisko līdzdalību
kopumā.

Jauniešiem projektu darbnīcas laikā detalizētāk izstrādāja un prezentēja savu projekta
ideju, pielāgojot to kādām no JSPA vai Jauniešu garantijās atbalstāmās aktivitātes
ietvaros. Lai veidotos degsme un pārliecība par šī projekta idejas īstenošanu, ir
piesaistīti JSPA speciālisti un aktīvās jaunatnes organizāciju (organizācijas „Radošā
apvienība jauniešiem „TREPES””, biedrības „IdejA”) pārstāvji, kas atbalstīta romu
jauniešus savas projektu ideju izstrādē un īstenošanas plānošanā. Piemēram, romu
jaunietis, kurš nestrādā un nemācās (NEET jaunietis), caur praktisku dzīves piemēru,
iesaistoties un izmantojot projekta „Proti un dari” programmas aktivitātēs, var uzlabot
savu esošo situāciju un pieņemt izaicinājumu darboties.
Organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” pārstāvji izglītoja romu
jauniešus par brīvprātīga darba priekšrocībām, atbildēja uz vairāku jauniešu
jautājumiem par brīvprātīga darba praktiskajām pusēm, par darbības jomām, veidiem
un formām, par sabiedriskās statusa būtību, prezentējot dalībniekiem vairāku
sadarbības un projektu piemērus (pasākums „Kultūršarms”, uzstāšanas festivāls pie
Origo centra; Romu kultūras festivāls). Izskanēja ierosinājums, ka organizācija
„Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” sadarbībā ar romu NVO varētu sniegt
atbalstu romu ģimenēm, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa.
Savukārt, organizācija „Jauniešu klubs Ideja” prezentē savu pieredzi par ERSAMUS+
apmaiņas projektu.
Lai izvietotu noturīgu savstarpēju komunikāciju un attīstītu sadarbību starp jauniešiem
tiks organizēta diskusija par komunikācijas un tīklu veidošanu romu jauniešu
sadarbībai, kura rezultātā ir iecerēts izveidot Latvijas romu jauniešu sadarbības tīklu
interneta tīmeklī Facebook.

6

Ziņojums

Praktiskā darbnīca palīdzēja romu jauniešiem caur dažādām aktivitātēm, kā,
piemēram, ideju darbnīcu, diskusijām darba grupās, sporta un kultūras nodarbībām,
attīstīt savstarpējo komunikāciju, veicināt savu izpratni par līdzdalības iespējām
pilsoniskās sabiedrības attīstībā, par to, kā vislabāk īstenot iecerētas aktivitātes, un
atvērt jaunās iespējas pilnveidot sevi.
1) Darbnīcas laikā jaunieši ir iepazīstināti ar jauniešiem pieejamām darbības
atbalsta programmām Latvijā un ES, veicinātas zināšanas un izpratne par
jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības attīstībā un brīvprātīgo darba nozīmi.
2) Darbojoties darba grupās jaunieši attīstīja prasmes veidot sastapēju sadarbību,
izstrādājot un prezentējot projektu idejas un iniciatīvas dažādās dzīves jomās –
kultūrā, sportā, mākslā un sabiedrības kārtības sfērā.
3) Kopā ar jauniešiem no Latvijas jauniešu organizācijām un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, romu jaunieši varēja
apspriest savas projektu idejas un priekšlikumus, lai tos īstenotu nākotnē.
4) Jauniešu organizāciju pārstāvji dalījās savā pieredzē, veidojot romu jauniešos
priekšstatu par organizācijas izveidi un to ilgtspējīgu, kā arī par brīvprātīgo
iesaisti organizācijās, ERASMUS+ un citu programmu atbalsta aktivitātēm, kā
arī par jaunatnes pilsonisko līdzdalību kopumā.

Romu jaunieši izteica šādus ieteikumus, lai uzlabotu romu jauniešu praktiskās
darbnīcas turpmāko norisi, kā arī veicinātu romu jauniešu līdzdalību un savstarpējo
sadarbību:
•

Darbnīcas laikā ir nepieciešams iekļaut vairāk aktivitātes par romu tradicionālo
kultūru, piemēram, muzicēšanas stundu, ģitāras meistarklases, romu
tradicionālo deju apmācības u.c.;

•

Darbnīcas neformālajā daļā organizēt Latvijas romu populāro dziesmu vakaru,
kurā jaunieši varētu attīstīt savu dziedāšanas prasmi, izmantojot karaoke;

•

Darbnīcas kontekstā sagatavot un darbnīcas pēdējā dienā prezentēt kādu
kopīgu tematisku priekšnesumu, piemēram, teatralizētu performanci ar romu
deju un dziesmu elementiem;

•

Darbnīcas laikā uzņemt filmiņu vai tematisko videorullīti par darbnīcas
aktivitāšu norisi un kopīgo tematisko priekšnesumu;
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•

Izveidot Interneta Facebook tīklā interešu grupu „SĀRE KHETENE”, lai romu
jaunieši varētu dalīties ar aktuālo informāciju par jauniešu iespējām,
līdzdalības un atbalsta programmām, un kurā varētu attīstīt sadarbības
projektus un iniciatīvas, turklāt arī ar ne-romu jauniešu organizācijām;

•

Attīstīt sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, jauniešu
organizācijām (piemēram, organizāciju „Radošā apvienība jauniešiem
„TREPES”” un biedrība „IdejA”), kā arī romu nevalstiskajām organizācijām
Latvijas reģionos;

•

Rīkot kino vakarus par romu tematiku.

Šīs materiāls ir izveidots 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.

* Ziņojumā ir izmantotas D.Kretalova fotogrāfijas
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Ziņojums
PIELIKUMS NR.1.

„SĀRE KHETENE”

Latvijas romu jauniešu praktiskās darbnīcas
PROGRAMMA
2018.gada 6.-8.jūnijā
Plānota norises vieta: Rīgā, viesu namā „Dubultmuiža” http://dubultmuiza.lv/
Dalībnieki: romu jaunieši (vismaz 17 jaunieši; 15-25 gadiem), Latvijas jauniešu organizācijas
pārstāvji, pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvji (kopā 30 dalībnieki).
Darbnīcas mērķis ir stiprināt romu jauniešu kapacitāti, veicināt jauniešu sadarbības un
komunikāciju prasmju attīstību; izzināt savas intereses un talantus, apzinās savas stiprās puses
organizatoriskās darbības procesos; informēt jauniešus par līdzdalības iespējām dažādās atbalsta
programmās Latvijā un ES.
1.diena/ 6.jūnijs
15:30

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

16.30

Dalībnieku iepazīšanās un informācija par darbnīcas mērķi un programmu

18:00

Vakariņas

19:00

Muzicēšana un tīklošanās pie ugunskura
2.diena/ 7.jūnijs

09:30

Rīta rosme (spēle)

10:00

Brokastis

10:30

Dalībnieku reģistrācija

11:00

Svinīgā uzruna
Deniss Kretalovs, Kultūras ministrijas pārstāvis projekta vadītājs

11:30

Informācija par romu jauniešiem pieejamām darbības atbalsta programmām Latvijā un ES
(t.sk. par Jauniešu garantijas atbalsta programmām)
Aija Kasemira, Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un
atbalsta daļas Projektu koordinatore
Edgars Knohenfelds, Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un
atbalsta daļas projektu koordinators
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Ziņojums
Eva Patmalniece, Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu
departamenta Projektu vadības nodaļas eksperte - karjeras konsultante
13:00

Pusdienas

14:00

Diskusija par jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības attīstībā

16:00

Kaspars Arhipovs, Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība
un savstarpēja mācīšanās” asistents
Atraktīvā spēle: Romu jauniešu nākotnes ceļi

18:00

Vakariņas

19:00

Muzicēšana (ģitāras spēlēšanas meistarklase) un tīklošanās pie ugunskura (sarunas par Latvijas
romu kultūru un vēsturi)
3.diena/ 8.jūnijs

09:30

Rīta rosme (spēle)

10:00

Brokastis; dalībnieku reģistrācija

10:30

Tikšanās ar Latvijas aktīvāko jauniešu organizāciju pārstāvjiem (kāda ir aktīva jaunieša
priekšrocības; vienoties par sadarbības iespējām)

11:30

Ideju darbnīca: kopīgas idejas jauniešu apmaiņas projektiem
(apspriest idejas, kuras jaunieši būtu gatavi īstenot kādā projekta ietvaros)

13.00

Edgars Knohenfelds, Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un
atbalsta daļas projektu koordinators
Pusdienas

13.40

Diskusija: Komunikācija un tīklu veidošana romu jauniešu sadarbībai
(rezultātā izveidots Latvijas romu jauniešu sadarbības tīkls)

15:00

Darbnīcas rezultātu apkopošana
(apliecību izsniegšana; rekomendāciju apstiprināšana; diskusija par nākotnes izaicinājumiem)

16:00

Izbraukšana mājās

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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