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Centrs Dardedze
Centrs Dardedze ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas ikdienā strādā,
lai katra Latvijas bērna bērnība būtu
brīva no vardarbības.
Mūsu komandā darbojas psihologi,
sociālie darbinieki, juristi un citi profesionāļi, kuri:
• palīdz no seksuālas, fiziskas, emocionālās vardarbības vai novārtā pamešanas cietušiem bērniem, kā arī
konsultē viņu ģimenes;
• preventīvi sniedz bērniem, vecākiem un speciālistiem zināšanas un prasmes jebkāda
veida vardarbības atpazīšanai un novēršanai;
• organizē pētījumus, rīko sabiedrības informēšanas kampaņas un seko līdzi bērna interešu ievērošanai valstī.

Darbības pamatprincipi
1. Ikvienam bērnam ir tiesības dzīvot drošībā.
2. Ikvienam sabiedrības pārstāvim ir pienākums un atbildība preventīvi, proaktīvi un
līdzatbildīgi rīkoties, lai novērstu vardarbību pret bērnu.
3. Kad tiek pieņemti lēmumi par bērna dzīvi, nepieciešams veicināt bērna līdzdalību
lēmumu pieņemšanā, uzklausot un ņemot vērā viņa domas.

Kontakti
Centrs Dardedze
Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002, Latvija
Tel.: + 371 67600685; + 371 29556680
E-pasts: info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv

@CentrsDardedze

Lai vardarbība nenotiktu, 2018. gadā Centrs Dardedze preventīvi sasniedza:
15 369 bērnus

7 090 vecākus

3 658 speciālistus

Lai palīdzētu bērniem, kas cietuši no vardarbības, un viņu ģimenēm, atbalsts sniegts:
246 vecākiem/pieaugušajiem

Seksuālā vardarbība
Emocionālā
vardarbība

Fiziskā
vardarbība

7

Novārtā
pamešana

50
79
48

269
Atbalsta
konsultācijas

207 bērniem

Preventīvās programmas:
•
•
•
•
•
•
•

Džimbas drošības programma
Drosme Draudzēties
Sargeņģelis
Tēvi ir svarīgi
Ceļvedis, audzinot pusaudzi
Bērnu emocionālā audzināšana
Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Svarīgi notikumi 2018. gadā:
• IX Ikgadējā starptautiskajā konferencē vardarbības pret bērnu novēršanai “Ar ko piepildīt
Džimbas aģenta koferi?” piedalījās 200 profesionāļi – Džimbas drošības programmas
aģenti.
• Tiesībsarga birojā notika “Centrs Dardedze” rīkota apaļā galda diskusija par izpētes
interviju kā informācijas iegūšanas veidu seksuāla rakstura pāridarījuma gadījumā.
Izpētes interviju nozīme ir būtiska gadījumos, kad bērns tikai izrāda pazīmes, bet nav
pietiekamu faktu un informācijas, lai ziņotu policijai, vai gadījumos, ja pāridarītājs nav
sasniedzis likumā noteikto kriminālatbildības vecumu.
• Preventīvās programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” ietvaros, ko “Centrs
Dardedze” realizē kopā ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, cieši sadarbojoties
ar Rīgas pašvaldību, pirmās deviņas pirmsskolas izglītības iestādes, kas ieviesušas šo
preventīvo programmu, saņēma sertifikātus.
• Baltijas jūras valstu padomes Ekspertu grupas sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos
20 gadu jubilejas pasākumā “Centrs Dardedze”, kā viens no pamatlicējiem un ilggadīgiem
veicinātājiem, tika godināts ar atzinības sertifikātu.

• 2018. gada 7. decembrī, oficiālās vizītes
ietvaros Viņas Karaliskā Augstība Dānijas
kroņprincese Mērija viesojās nodibinājumā
“Centrs Dardedze”, lai iepazītos ar “Centrs
Dardedze” darbu
un kopā ar bērniem
piedalītos pretmobinga nodarbībā.
• Lai veicinātu starpinstitucionālas sadarbības
pasākumu attīstību darbā ar likumpārkāpējiem,
kā arī paplašinātu redzesloku dažādu nozaru speciālistiem par seksuālās vardarbības
problemātiku Latvijā, un runātu par jaunu noziegumu prevencijas risinājumiem,
“Centrs Dardedze” piedalījās Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta
organizētā konferencē “Starpinstitucionālā sadarbība: dzimumnoziedznieks”.
• 2018. gadā “Centrs Dardedze” sagatavoja rekordlielu Džimbas aģentu skaitu – pateicoties
Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) finansiālam atbalstam no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem, tika sagatavoti 228 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki visā
Latvijā, ar Rīgas pašvaldības atbalstu - 51 pedagogs. Šobrīd jau 584 pedagogi Latvijā
izglīto bērnus par personisko drošību attiecībās.
• Izveidota zināšanu platforma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem
e-vidē www.drosaberniba.lv

• Lai palīdzētu pieaugušajiem pasargāt bērnus no seksuālās vardarbības gan tiešsaistē,
gan ārpus tās, “Centrs Dardedze” sadarbībā ar kolēģiem no Polijas, izstrādāja e-mācību
kursus – vecākiem un speciālistiem – www.pasargabernu.lv Tie palīdz saprast, kā runāt
ar bērnu par viņa ķermeni, drošību, seksualitāti, vardarbību un bīstamām situācijām.
• Realizēta kampaņa “SITIENS SĀP. ABIEM.
Pirms pacel roku, skaiti līdz desmit un meklē
citu risinājumu”. Kampaņas laikā mudinājām
ikvienu pieaugušo atcerēties, ka pat stresa
pilnās situācijās vecāks var tikt galā, saglabājot
mīlestību un cieņu pret bērnu.

Finansējums “Centrs Dardedze” darbībai 2018. gadā:
Finansētājs
EC Daphne program

EUR
247 482

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Bērnu seksuālās vardarbības un
ekspluatācijas prevences programma finansēta no Oak Foundation)

25 844

Oak Foundation

47 341

ERASMUS+

19 036

Eiropas Komisijas Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC,
2014-2020) - Promise II

12 057

Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma
(REC, 2014-2020) - BADEV

14 372

Kids First fonds (ASV)
Rīgas domes Sociālais dienests
Fonds Lūkas
Labklājības ministrija
Citi
Kopā

6 261
29 937
128
37 690
3 513
443 659

Ziedojumi
Sumus SIA

250

Lelmar SIA

100

Rimi SIA (mantiskie)

586

Privātie ziedotāji

2 818

Kopā

3 755

Citi
Ieņēmumi no pakalpojumiem
Citi

176 664
12 083

Kopā

188 747

Kopā

636 161

