
Nodibinājuma
CENTRS DARDEDZE

darbības gada pārskats 2014

Nodibinājums CENTRS DARDEDZE ir nevalstiska 
organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no 
vardarbības Latvijā un nodrošināt tiešu palīdzību 
bērniem, kuri cietuši no seksuālas, fiziskas, 
emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas. 

VĪZIJA MISIJA

PAMATPRINCIPI

Lai izpildītu mūsu misiju, 
profesionāla centra komanda 
strādā šādos virzienos:

Ikvienam bērnam Latvijā ir tiesības būt 
mīlētam, pasargātam, cienītam un 
aprūpētam, dzīvojot drošā vidē, kas ir 
brīva no jebkāda veida vardarbības.

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  |  twitter.com/CentrsDardedze

Izstrādāt programmas un pakalpojumus, kas izglīto sabiedrību 
(bērnus, jauniešus, vecākus, ģimenes, profesionāļus un sabiedrību 
kopumā), nodrošināt vardarbības upuriem adekvātu atbalstu un, 
veicinot izpratni, pasargāt bērnus no vardarbības Latvijā un reģionā.

Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai vardarbība nenotiktu, bet 
gadījumos, ja vardarbība ir notikusi, piedāvājam profesionālas 
konsultācijas un palīdzību.

Mēs ticam, ka izglītojot sabiedrību, agrīni pamanot 
augsta riska situācijas, iejaucoties tajās, sniedzot 
palīdzību riska ģimenēm ar bērniem, mēs varam 
novērst bērnu izmantošanu un pasargāt bērnus 
no visu veidu vardarbības. 

• bērna drošība un aizsardzība ģimenē,

• bērna drošība un aizsardzība skolā,

• bērna drošība un aizsardzība aprūpes 
institūcijās,

• bērna drošība internetā,

• bērna drošība sabiedrībā.

• Ikvienam bērnam ir tiesības dzīvot drošībā.

• Rīkoties preventīvi, proaktīvi un līdzatbildīgi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

• Veicināt bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi, uzklausot un
ņemot vērā viņu domas un viedokli.

Fonds Ziedot.lv

Fundacja Dzieci Niczyje (EC Daphne programm)

Nordplus Horizontal (Norwegian Centre for Cooperation in Education)

Norden (Nordic Council of Ministers’ funding programme for NGOs in the Baltic Sea Region)

Oak Foundation

Paramos vaikams centras (EC Home-A�airs programma)

Province Limburg (Beļģija)

Save the Children Romania (EC Daphne programma)

Sabiedrības integrācijas fonds (ES projektu līdz�nansējums no valsts budžeta)

Sabiedrības integrāciju fonds (NVO projektu programma)

Sabiedrības integrāciju fonds (NVO projektu programma)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Jaunatne darbībā programma)

World Childhood Foundation

Promundo (ManCare program)

Fonds “Lūkas”

Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departaments

Latvijas Bērnu Fonds

Rīgas Domes Sociālais dienests

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts nodarbinātības aģentūra (ESF fonds)
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Baltijas Tranzītu serviss SIA

BodyBalt SIA

Microsoft Corporation

Tilde SIA

Privātie ziedotāji

Mercuri International SIA

Rimi SIA, Tiger Shop SIA, BodyBalt SIA utt. (mantiskie)

Labklājības ministrija

Valsts policija

Citi
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Gadījumos, kad notikusi vardarbība pret bērnu, 
“Centrs Dardedze” sniedzis palīdzību:

“Centrs Dardedze” īstenojis apmācības profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, 
lai atpazītu vardarbību un sniegtu palīdzību:

Klātienē sniegta palīdzība

163 bērniem

283  vecākiem

apmācīti bērnu aizsardzības 
jomas profesionāļi (skolotāji, 
sociālie darbinieki, policisti, 
psihologi, bāriņtiesas darbinieki, 
internātskolu darbinieki un citi)  apmācīti studenti – topošie speciālisti

2014. gadā vardarbības pret bērnu novēršanai īstenota 
sociālā kampaņa "BŪT TĒVAM - TĀ IR MĀKSLA!" 82%

Programmas, ar kuru palīdzību sniegta palīdzība:

Telefonkonsultācijas

713 vecākiem

480 profesionāļiem

E-konsultācijas

200 vecākiem

248  profesionāļiem

Palīdzība vardarbībā cietušiem 
bērniem un viņu ģimenēm

Bērns kā cietušais vai liecinieks 
kriminālprocesā

1245 135

Dardedzes darbā iesaistījās

21 jauns brīvprātīgais 
jomas speciālisti piedalījās 
ikgadējā konferencē par tēmu 
“Kopienas līdzdalība bērna un 
ģimenes labklājības stiprināšanā”

257

PATEICAMIES MŪSU ATBALSTĪTĀJIEM:

• DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA

• BĒRNA SARGENĢELIS JEB DROŠAIS PAMATS

• TĒVI IR SVARĪGI

• CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI

• BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA

• LIELĀS DZĪVES SKOLA

• DROSME DRAUDZĒTIES

2014. gadā uzrunāti: izmantojot sekojošas programmas:

7061 4837

656 494

“Centrs Dardedze” aktīvi darbojies, lai vardarbība nenotiktu, uzrunājot 
bērnus, jauniešus, vecākus, profesionāļus un plašāku sabiedrību kopumā.

Sociālā kampaņa vardarbības pret bērnu novēršanā

PATEICAMIES MŪSU ATBALSTĪTĀJIEM:

bērni jaunieši

profesionāļi vecāki

no visiem Latvijas iedzīvotājiem TV 
reklāmu redzējuši vismaz vienu reizi.


