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Mēs ticam, ka vardarbība pret bērnu IR novēršama!

Vīzija

Kontakti

Misija

Centrs Dardedze ir nevalstiska bezpeļņas 
organizācija, kas ikdienā strādā, lai katra Latvijas 
bērna bērnība būtu brīva no vardarbības. 

Ikviens bērns Latvijā tiek mīlēts, aizsargāts, cienīts 
un aprūpēts, dzīvojot drošā vidē, kas brīva no 
jebkāda veida vardarbības.

Novērst bērnu seksuālu izmantošanu un 
nodrošināt palīdzību bērniem, kas piedzīvojuši 
jebkāda veida vardarbību, un viņu ģimenēm.

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. 

“Centrs Dardedze” par savas 
darbības stratēģisko prioritāti 
izvirzījis seksuālās izmantošanas pret 
bērnu novēršanu visos līmeņos – 
primārajā (kad vardarbība nav 
notikusi), sekundārajā (situācijās, 
kad notikt seksuālai vardarbībai pret 
bērnu ir augstāks risks) un terciārajā 
(kad seksuālā vardarbība ir notikusi, 
lai tā neatkārtotos).

Mums rūp bērnu drošība ģimenē, 
skolā un ārpusskolas aktivitātēs, 
bērnu aprūpes institūcijās, internetā 
un sabiedrībā kopumā. 

Centrs Dardedze, Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002, Latvija
Tel: + 371 6 7600685; +371 29556680; e-pasts: info@centrsdardedze.lv; 
www.centrsdardedze.lv; facebook.com/CentrsDardedze; 
twwitter.com/Centrsdardedze



156 
bērniem

Lai vardarbība nenotiktu,
 2019. gadā 
“Centrs Dardedze” 
preventīvi sasniedza:

7 737 
vecākus

16 075 
bērnus

4 185 
speciālistus

PREVENTĪVĀS 
PROGRAMMAS: 

Džimbas drošības programma

Drosme Draudzēties

Sargeņģelis

Ceļvedis, audzinot pusaudzi

Bērnu emocionālā audzināšana

Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs

287 
vecākiem/

pieaugušajiem

Lai palīdzētu bērniem, 
kas cietuši no vardarbības, 
un viņu ģimenēm, 
atbalsts sniegts:
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Fiziskā vardarbība

Atbalsta konsultācijas

Emocionālā vardarbība

Novārtā pamešana

Seksuālā vardarbība



SVARĪGI 
NOTIKUMI 
2019. GADĀ

X Ikgadējā starptautiskajā konferencē vardarbības pret bērnu novēršanai 
“Sociālā darbinieka loma seksuālās vardarbības pret bērnu novēršanā” 
piedalījās vairāk nekā 100 sociālie darbinieki no visas Latvijas. Konferencē 
gan ārvalstu, gan Latvijas eksperti akcentēja vairākas būtiskas tēmas, kas 
sociālā darba veicējiem palīdzēs savlaicīgi ieraudzīt un atpazīt seksuālas 
vardarbības pret bērnu pazīmes un sniegs pārliecību, kā atrast resursus, lai 
seksuālo vardarbību novērstu un palīdzētu cietušajiem. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta problēmai, par kuru līdz šim runājam maz, 
taču kura kļūst arvien aktuālāka – vienaudžu seksuālā vardarbība. Statistikai 
par bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālo uzvedību diemžēl ir 
augšupejoša tendence.

2019. gadā “Centrs Dardedze” uzsāka sociālu kampaņu 
“Par vērīgiem vecākiem. Pamani, KAD esi vajadzīgs!” 
Tās mērķis uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus no 
riskiem internetā. Kampaņas laikā runājām ar vecākiem par 
riska faktoriem, kas var apdraudēt pusaudžu drošību interneta 
vidē un uzsvērām, ka seksuāla uzmākšanās bērniem, izmantojot 
jauno tehnoloģiju un interneta starpniecību, ir viens no 
izplatītākajiem apdraudējumiem viņu drošībai. 
Kampaņas ietvaros notika ekspertu diskusija, 
aktualizējot jautājumu par būtisko vecāku lomu, 
lai palīdzētu pusaudžiem nenonākt riska situācijās.

Preventīvās programmas 
“Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” ietvaros, ko 
“Centrs Dardedze” realizē kopā 
ar Latvijas SOS bērnu ciematu 
asociāciju, cieši sadarbojoties 
ar Rīgas pašvaldību, vēl 
septiņas pirmsskolas izglītības 
iestādes, kas ieviesušas šo 
preventīvo programmu, saņēma 
sertifikātus.

Džimbas drošības programmas pārstrāde: 
Džimbas ceļojums pārtop par 
“Ciemos pie Džimbas”. Izstrādāts un izveidots 
jauns izbraukuma programmas virziens – 
Džimbas viesskola.

Lai veicinātu starpinstitucionālu sadarbību, 
“Centrs Dardedze” pulcēja valsts pārvaldes, 
akadēmiskās vides un nevalstiskā sektora 
pārstāvjus un praktiķus, apvienojot tos ekspertu 
grupā, lai saskaņoti strādātu pie bērnu seksuālas 
izmantošanas novēršanas un prevencijas. 
Ekspertu grupas mērķis ir veicināt pētniecību 
šajā jomā, datu apkopošanu un analīzi, kā arī 
profesionāļu un sabiedrības izglītošanu.

Atklājam Bite ziedojumu tālruni “Centrs Dardedze” 
atbalstam, uz kuru ikviens sabiedrības loceklis var piezvanīt, 
lai palīdzētu mūsu ikdienas darbam.



FINANSĒJUMS 
“CENTRS DARDEDZE” DARBĪBAI 

2019. GADĀ

 Finansētājs EUR

 Oak Foundation 177 463

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
 (Bērnu seksuālās vardarbības un ekspluatācijas prevences 
 programma finansēta no Oak Foundation) 19 885

 Eiropas Komisijas Tiesību, vienlīdzības un pilsonības 
 programma (REC, 2014-2020) – Promise II  13 644

 Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības 
 programma (REC, 2014-2020) - BADEV  49 070

 Kids First fonds (ASV)  4 000

 Rīgas domes Sociālais dienests  27 364

 Labklājības ministrija 69 389

 Citi 2 194

 Kopā 363 009

 Ziedojumi 

 Rimi SIA (mantiskie) 750

 Bez Vārda, SIA 400

 Bendikas kantoris plus, SIA 300

 Giving for Latvia (mantiskie) 146

 Adventure Lab, SIA 89

 Citi 6 030

 Kopā 7 715

 Citi 

 Ieņēmumi no pakalpojumiem 126 509

 Citi 18 725

 Kopā 145 235

 KOPĀ 515 959


