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Projekta “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana 

vardarbības ģimenē novēršanai” rezultāti un Londonas partneru pieredze  
   
Tiešsaistes konferencē tiks prezentēts e-apmācību kurss, kā arī sertifikācijas un kvalifikācijas 

sistēma profesionāļiem, kas koordinē kopienas vienoto atbildi uz vardarbību ģimenē.  
 

  

Pasākumu rīko nodibinājums ”Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”. 
  
  

Trešdiena, 2022. gada 30. marts 13:00 – 15:00 Zoom platformā. 
  

    
Informācija  

 

  

Vardarbība ģimenē ir sarežģīta tēma, un daudzviet situācija turpina pasliktināties, tāpēc radusies nepieciešamība 

ieviest jaunu profesionālo kvalifikāciju: vardarbības ģimenē gadījumu koordinators (VĢGK, angl. Domestic Violence 

Response Coordinator, DVRC). Vardarbības ģimenē gadījumu koordinatoram pašvaldībā būs būtiska loma, īstenojot 

stratēģiskus mērķus un organizējot sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas ikdienā saskaras ar vardarbību un 

cietsirdīgu izturēšanos ģimenē. Kopā ar partneriem no Grieķijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes esam 

izstrādājuši vairākus dokumentus un materiālus, lai nostiprinātu šo profesionāļu statusu Eiropas dimensijā. Eiropas 

Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētais projekts “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana 

vardarbības ģimenē novēršanai” (angļu val. Certification and Qualification for Domestic Violence Coordinators 

Interventions, saīsināti: CQ4DVCI) realizēts no 2020. līdz 2022. gadam. Tīmekļa vietnē cq4dvci.projectlibrary.eu 

publicēta speciālistu sertifikācijas un kvalifikācijas shēma atbilstoši Eiropas Kvalifikāciju ietvarstrūkturas prasībām 

un ISO 17024 standartam, kā arī atbilstoša mācību satura detalizēts apraksts. E-apmācību programma 43 stundu 

apjomā šobrīd pieejama angļu, latviešu, rumāņu un grieķu valodā. Apmācības iespējams organizēt Moodle vidē, un 

pilotprogrammas kurss tā dalībniekiem pieejams šajā vietnē: lms.projectlibrary.eu/course.  

 

  

 

https://cq4dvci.projectlibrary.eu/
https://lms.projectlibrary.eu/course/index.php
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Pasākuma mērķi  

 

  

LELB Diakonijas centrs, piedaloties starptautiskajiem ekspertiem, organizē CQ4DVCI projekta rezultātu prezentāciju 

tiešsaistē visiem interesentiem Latvijā, tajā skaitā attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm un dienestiem, nevaldības 

organizācijām (NVO), plašsaziņas līdzekļiem, parlamenta un pašvaldību deputātiem. Pasākuma galvenie mērķi ir šādi:  

  

• iepazīstināt interesentus ar CQ4DVCI projekta ietvaros tapušajiem dokumentiem un materiāliem;  

• apspriest konkrētus pasākumus vardarbības ģimenē novēršanai, ko iespējams īstenot pašvaldībās un valstī 

kopumā, formulējot stratēģiskos mērķus, izstrādājot darba plānu un piesaistot finansējumu plāna 

īstenošanai, kā arī koordinatora darbam;  

• padziļināt izpratni par koordinētu kopienas atbildi, saskaroties ar vardarbību ģimenē, iepazīt citu valstu 

pieredzi un starpinstitūciju sanāksmju darbu,  kā arī vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora funkcijas.   

 

Dalībnieki  

 

- LELB Diakonijas centra pārstāvji  

- Citu projekta CQ4DVCI partnerorganizāciju pārstāvji 

- Pilotprogrammas dalībnieki  

- Valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji 

- Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji 

- Citi interesenti 

 

Darba valoda  

 

  

Latviešu valoda ar sinhrono tulkojumu, uzstājoties angļu valodā runājošajiem projekta partneriem. 

 

Norises vieta tiešsaistē  

 

    

Sanāksme notiks Zoom videokonferenču platformā latviešu valodā ar attālinātu sinhrono tulkojumu, uzstājoties 

viesiem no partnervalstīm. Pirms sanāksmes dalībniekiem tiks nosūtīta hipersaite, lai pievienotos videokonferencei.  
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PROGRAMMA  

 

  

Trešdiena, 2022. gada 30. marts  

  

12:45 – 13:00    Reģistrācija tiešsaistē un videokonferences testi        

13:00 – 13:10    

Ievadvārdi  

Sigita DIŠLERE, LELB Diakonijas centra valdes priekšsēdētāja  

13:10 – 13:30  

  

 
Projekta “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana vardarbības 

ģimenē novēršanai” (CQ4DVCI) un tā rezultātu prezentācija  

Inese BULAVA, CQ4DVCI programmas koordinatore Latvijā 

 

13:30 – 13:45  
 

Jautājumi un atbildes  

13:45 – 14:30    
Starptautiskā pieredze  

Sallija Džeksone (Sally JACKSON), partnerību vadītāja, Standing Together Against 

Domestic Violence (Londona) 

Šabana Kauzara (Shabana KAUSAR), stratēģiskā vadītāja kopienas atbildei uz 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm Kensingtonas un Čelsijas pašvaldībās (Londona) 

14:30 – 14:50   

Faktiskā situācija un turpmākie soļi vardarbības ģimenē novēršanai   

Jautājumi un atbildes, pilotprogrammas dalībnieku pieredzes stāsti, diskusija un viedokļi  

14:50 – 15:00    Secinājumi, konferences noslēgums   

 

 

REĢISTRĒŠANĀS 

 

 

Pieteikuma anketa: ej.uz/cq4dvciLV. Reģistrēšanās līdz 28/03/2022. 

 

 
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 

nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

ej.uz/cq4dvcilv

