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Sieviešu sadarbības Fkla akGvitātes 
romu sieviešu atbalstam pašvaldībās 

2021. – 2024. gadam



Kā 2017. gadā sākās un attīstījās darbs ar romu 
sievietēm un kopienām

• Kultūras pasākumu veidošana pēc Kultūras ministrijas aicinājuma
• Romu sieviešu kapacitātes celšanas pasākumi (nacionāli un starptautiski) 

sadarbībā ar Kultūras ministriju
• Informācijas izplatīšana romu mediatorēm un aktīvistēm (Facebook slēgtā

grupa, e-liste, tālruņa konsultācijas), atbalsts
• Romu sieviešu viedokļu uzklausīšana un Latvijas un starptautisko institūciju

informēšana par romu sievietēm un viņu interesēm, tai skaitā ANO Sieviešu
diskriminācijas novēršanas komitejas ēnu ziņojuma sagatavošanā

• Projektu izstrāde Latvijas un ārvalstu finansētājiem, ieviešana, SIF
• Kandidātu nominēšana Latvijas un starptautiskām balvām
• Jaunu partnerību veidošana ar pašvaldībām
• Starptautiskās sadarbības attīstīšana romu sieviešu un meiteņu jautājumos
• Dalība romu pilsoniskās sabiedrības monitoringa koalīcijā
• Dalība Kultūras ministrijas Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās

padomes darbā (gaidām konkursa rezultātus)





Sieviešu sadarbības tīkla uzdevumi, darbi un romu 
sievietes

• Statū% (apvienot sieviešu organizācijas, lai sekmētu sieviešu Nesību un interešu 
aizstāvību; sekmēt nereģistrētu sieviešu organizāciju akQvu iesaisQšanos,…)

• Stratēģija (prioritārās jomas - zināšanu, prasmju, kompetenču un tehnoloģiju 
pieejamība dažādu sociālo grupu sievietēm visā Latvijā darbībai vietējā, 
nacionālajā un starptauNskajā līmenī, finansējuma pieejamība sieviešu Nesību 
un dzimumu līdzNesības NVO darbībai lokālā un nacionālā līmenī)

• Erasmus+ plāns (celt sieviešu ar ierobežotām iespējām kapacitāN akQvai 
līdzdalībai sabiedrības dzīvē)

• AkQvo iedzīvotāju fonda līdzfinansētais projekts «Sieviešu iesaiste savu 
interešu aizsardzībā» (atbalsts neorganizēto, mazaizsargāto sieviešu grupu 
iesaistei pilsoniskajās akNvitātēs)

• Eiropas Dzimumu līdzNesības koalīcijas līdzfinansētais projekts «Sieviešu NVO 
un romu akCvistu s%prināšana vietējā līmenī, lai mazinātu COVID-19 
pandēmijas sekas» (mobilie biroji, mācības)

• Erasmus+ pieaugušo izglītotāju un izglītojamo mobilitātes (mācības ārpus 
Latvijas, pieredzes apmaiņa)





Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts «Sieviešu iesaiste 
savu interešu aizsardzībā»

2 pasākumi  - viens 2022. gadā, viens 2023. gadā
Romu sieviešu semināri kopā ar LSOST biedru pārstāvjiem.
Konsultācijas un atbalsts pirms un pēc apmācībām. Ieinteresētajām romu 
sievietēm tiks nodrošināts mentoru atbalsts un stažēšanās LSOST biedru 
organizācijās. Izveidotās romu sieviešu organizācijas vadības pārstāves tiks 
iepazīstinātas ar Eiropas romu sieviešu tīkla pārstāvēm, lai nodrošinātu Latvijas 
pārstāvniecību šajā starptautiskajā platformā.



Sieviešu kapacitātes celšanas seminārs,  2020



Eiropas Dzimumu līdztiesības koalīcijas projekts «Sieviešu NVO 
un romu aktīvistu stiprināšana vietējā līmenī, lai mazinātu 
COVID-19 pandēmijas sekas

• atbalsta punkti/mobilie biroji romu kopienu atbalstam sešās vietās Latvijā -
nodrošinot datoru, viedtālrunim u.c. romu mediatorēm vai NVO aktīvistēm, 
sadarbībā ar Kultūras ministriju

• no pašvaldībām gaidītais atbalsts projekta ieviešanai – telpas mediatora darbam, 
sanāksmēm, digitālais atbalsts, konsultācijas un sadarbība ar mediatoru un Sieviešu 
sadarbības tīklu

• informatīvs, pedagoģisks un informācijas tehnoloģiju atbalsts — apmācības un 
konsultācijas, kā vietējā līmenī strādāt, lai palīdzētu romiem sasniegt pašvaldības 
un valsts pakalpojumus – sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, ar invaliditāti 
saistītu jautājumu risināšana, utml.

• mācību materiāli daudz plašākai sabiedrībai Sieviešu sadarbības tīkla mājaslapā

• digitālo tehnoloģiju izmantošana, sadarbības un komunikācijas prasmes, 
motivācijas radīšana - 4 tiešsaistes semināri vietējām NVO un romu mediatoriem 
un aktīvistiem, pielāgots biznesa kurss mērķgrupas pārstāvjiem lielāku ienākumu 
gūšanai;
• mentora atbalsts romu mediatorēm.



Eiropas Dzimumu līdztiesības koalīcijas projekts «Sieviešu NVO 
un romu aktīvistu stiprināšana vietējā līmenī, lai mazinātu 
COVID-19 pandēmijas sekas (2. daļa)

• Sešās Latvijas pilsētas būs mobilie biroji, kas atļaus romu mediatorēm piekļūt 
valsts, vietējās pašvaldības un NVO partneriem savu romu kopienas locekļu vārdā, 
it īpaši sieviešu, kā arī individuālo un ģimenes lietu risināšanā, uzlabojot romu 
kopienas stāvokli, par darbu pašvaldībās tiks filmēti 6 video

• Vismaz 15 romu sievietes, mediatores un aktīvistes, ko apgūs digitālās prasmes, 
ekonomiskās zināšanas un komunikācijas prasmes sešās Latvijas pilsētās, veidojot 
resursu tīklu romu sieviešu iespēju nodrošināšanai, arī romu sieviešu organizācijas
iegūs vairāk kvalificētu biedru

• Notiks vietējās sanāksmes un pasākumi sešās pilsētās, ievērojot COVID-19 
pandēmijas ierobežojumus, kur vietējā sabiedrība varēs tikties romu sievietēm un 
aktīvistēm, veidojot uzticību un samazinot stereotipus par romiem
• Vietējās aktīvistes un romu tautības sievietes kopīgi risinās jautājumus, kas 
lielākoties ir tabu – vardarbība pret sievietēm, palīdzot sievietēm atrast 
nepieciešamo atbalstu, tostarp krīzes centros

• Vismaz 20 NVO pārstāvji un viņu klienti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbību un 
konsultācijas un varēs uzsākt saimniecisko darbību individuāli, grupā vai NVO



Work with Roma community in Ventspils (2)

I help families to access doctors, get free medication, get the whole
family tested, because financially they can't afford to visit doctors for
themselves. I work with non-governmental organisation «DIA+LOGS» 
specialising in this work.
I also collaborate with other social NGOs operating in our city –
«Samaritan Association of Latvia» and others.
Roma children in our city attend three public schools. There is a Roma 
teacher assistant who teaches Latvian to Roma children to succeed in
their studies.
I am very grateful to the Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia  
for helping our Roma women: both for their involvement in the life of the
country and for preventing discrimination and supporting our Roma 
women.
I also would like to express my gratitude to Carpathian Foundation 
Slovakia for their work and contribution providing assistance to Roma 
women!

Tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti 20.10.2021



Erasmus+ pieaugušo izglītotāju un izglītojamo mobilitātes

• Plānots, ka laikā no 2022. līdz 2024. gadam vismaz 12 romu sievietes 
piedalīsies pieaugušo mobilitātēs – sievietes ar mazākām iespējām un romu 
ekspertes kā Sieviešu sadarbības tīkla pieaugušo izglītības programmu 
pasniedzējas un mentores.

• Ceram, ka pašvaldības pieaugušo mobilitātēs nosūtīs arī savus darbiniekus, 
līdzfinansējot ceļa un uzturēšanās izdevumus.

• 2022. gadā plānotas mācību vizītes uz Īriju un Slovākiju.



Tuvākie pasākumi Latvijā

Romu mediatorēm un NVO pieaugušo izglītības ekspertēm 
15. aprīlī no 10.00 - 14.00 darbnīca personīgajai izaugsmei

Romu mediatorēm, romu aktīvistēm, NVO pārstāvēm 
14. maijā no 11.00 – 17.00 seminārs «Finansiālā labklājība labsajūtai” RTU, 
Kronvalda bulvārī 1, Rīgā

Sadarbībā ar Kultūras ministriju un ieinteresētajām pašvaldībām – sešu mobilo 
biroju ierīkošana



Paldies par uzmanību! Strādāsim kopā!

Mūsu kontakN:

Inete Ielīte, valdes priekšsēdētāja inete.ielite@sadarbibasNkls.lv
Malda Avramenko, mentore malda.avramenko@sadarbibasNkls.lv
Dace Paegle, brīvprāCgo koordinatore dace@bernuforums.lv
Gunta Kelle, mācību koordinatore gunta@imka.lv

www.sadarbibasNkls.lv
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