
  

 

 

 

 

 

Baltijas Mediju izcilības centrs sadarbībā ar pasaulē vadošo resursu un 

palīdzības centru žurnālistiem Dart Center for Journalism and Trauma 

piedāvā bezmaksas sarunu sesijas Latvijas žurnālistiem, producentiem un 

citiem mediju jomas pārstāvjiem saistībā ar COVID-19 ārkārtas situāciju 

Mēs apzināmies, ka šobrīd ir pieejami daudz un dažādi resursi par to, kā žurnālistiem saglabāt 

"veselo saprātu" ārkārtas apstākļos, taču nereti to izpētei neatliek laika, kā arī pietrūkst cilvēciskās 

iedziļināšanās konkrētajā situācijā un kontakta, ko nevar iegūt, lasot vispārīgus padomus. Tāpēc mēs 

piedāvājam iespēju tikt uzklausītiem un sarunas gaitā nonākt pie jums vispiemērotākā risinājuma, kā 

arī saņemt papildu resursus par to, kā strukturēt savu laiku tā, lai uzturētu fizisko un garīgo veselību. 

Dart Center speciālisti ir pieredzējuši tieši darbā ar žurnālistiem ekstremālās situācijās visā pasaulē, 

tai skaitā COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijas kontekstā, un labi orientējas žurnālistu darba 

specifikā. Viņu kompetence dod iespēju ne tikai īslaicīgi tikt galā ar problēmām, bet arī ilgtermiņā 

veidot atbalsta kultūru visā organizācijā, lai ekstremālās situācijās būtu gatavība un resursi reaģēt uz 

krīzi, nesagaidot izdegšanas sindromu un tamlīdzīgas izpausmes.  

Aicinām pieteikties sarunām ar Dart Center, ja: 

izjūtat 

– nogurumu 

– trauksmi 

– dusmas un aizkaitinājumu 

– nespēju koncentrēties 

– motivācijas zudumu 

– radošu izsīkumu 

vēlaties uzzināt 

– kā plānot savu un citu žurnālistu ikdienas darbu pandēmijas apstākļos 

– kā tikt galā ar pandēmijas radīto stresu redakcijā 

– kā pasargāt sevi un apkārtējos no izdegšanas 

– kā veidot atbalstošu darba kultūru ekstremālos apstākļos 

– kā strādāt ar traumatiska rakstura stāstiem 

– kā iegūt informāciju ierobežotos apstākļos 

– kādus piesardzības pasākumus veikt, saskaroties ar potenciāli bīstamiem informācijas avotiem 

un citas tēmas, par kurām jums būs iespēja runāt un uzdot jautājumus sarunu sesijas laikā.  

* Sarunu sesija notiks jums piemērotā tiešsaistes platformā, par to iepriekš vienojoties (Whatsapp, 

Google Hangouts, Zoom, Skype vai citā platformā) 

* Sarunu sesijas valoda: angļu 

* Sarunas sesijas laiks: līdz 60min 

https://bcme.eu/en/home-page
https://dartcenter.org/


* Dalībnieku skaits: individuāli vai grupās līdz 10 cilvēkiem 

 

Pieteikties lūdzam mediju vai individuālus mediju jomas darbiniekus, rakstot uz 

gunta.sloga@baltic.media 

Pieteikumā līdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, tālruni un e-pastu, kā arī jums aktuālo problēmu vai 

tēmu. Sazināsimies ar jums par ērtāko sesijas laiku un platformu. 

 

 

 

 


