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

DARBĪBAS GADA PĀRSKATS
Vīzija

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

2020

Misija

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

Īpašās kompetences
“Centrs Dardedze” ir vienīgā organizācija Latvijā, kas ir specializējusies bērnu seksuālas izmantošanas
novēršanā. Mēs nodarbojamies gan ar prevenciju – lai bērns neciestu, gan palīdzību bērniem, kuri ir
cietuši no vardarbības. Mēs esam centrs, kurš bērnu labākajās interesēs šeit saved kopā arī citas iestādes
un organizācijas.
Mums rūp bērnu drošība ģimenē, skolā un ārpusskolas aktivitātēs, bērnu aprūpes institūcijās, internetā
un sabiedrībā kopumā.
Mūsu komandā darbojas psihologi,
sociālie darbinieki, juristi un
citi profesionāļi, kuru pārliecība ir,
ka vardarbība pret bērnu
IR novēršama!

Kontakti
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

Lai vardarbība nenotiktu,
2020. gadā “Centrs Dardedze” preventīvi sasniedza:

8 224
4 324
vecākus speciālistus

11 100
bērnus

PREVENTĪVĀS PROGRAMMAS:

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

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

126
bērniem
148
vecākiem/
pieaugušajiem

bērnudārzs

Emocionālā vardarbība

Fiziskā vardarbība

6 8

Atbalsta konsultācijas

155

Seksuālā vardarbība

10

1
Novārtā pamešana
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SVARĪGI
XI Ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai
tur – nezin kur? Ceļa meklējumi vardarbības pret bērnu novēršanai”
NOTIKUMI “Aizej
rīkojām sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Zviedru institūtu. Konferenmērķis – veicināt valsts un pašvaldību līmenī izpratni par stratēģiski
2020. GADĀ ces
pārdomātas, pētījumos balstītas un mērķtiecīgas bērnu tiesību aizsardzības

sistēmas nepieciešamību un katras iesaistītās puses nozīmi tajā. Šī konference ļāva paskatīties uz bērnu aizsardzības sistēmu no malas, lai ieraudzītu
gan sistēmas “robus”, gan iespējas, lai palīdzētu saprast stratēģiskas pieejas
nozīmi un ieguvumus, kā arī – lai uzzinātu, ko mēs varam mācīties no starptautiskās pieredzes.

•••••••••••••••••••••••••••

Konferences laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā
atklājām izstādi “Bez vardarbības”, kuras ilustrācijas
izstrādājusi zviedru māksliniece Stīna Virsēna,
apvienojot tās ar citātiem no bērnu rakstnieces
Astrīdas Lindgrēnas runas “Bez vardarbības”.

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
Noslēdzies darbs pie Džimbas drošības programmas pārstrādes – no 9 soļu
tā pārtapusi par 11 soļu programmu. Mūsu ikdienā strauji ienāk jaunas
tendences, tādēļ arī sarunās ar bērniem ir tēmas, kuras nedrīkstam atstāt
nepamanītas un nepārrunātas – kaitējošs saturs un drošība internetā.
Džimbas 11 soļu drošības programma ir papildināta ar jaunām nodarbībām,
tāpat inventarizētas un papildinātas jau esošās – gan saturiski, gan ar jauniem
materiāliem. Programmas pārstrādes darbā esam arī ņēmuši vērā jau esošo
Džimbas drošības aģentu ieteikumus un pieredzi, no kuriem daži ar
programmas īstenošanu strādā nu jau 10 gadus.

•••••••••••••••••••••••••••

Ņemot vērā COVID-19 ārkārtējās situācijas diktētos
apstākļus, esam reaģējuši, lai pakalpojumi turpinātos
un būtu pieejami ģimenēm ar bērniem, tādā veidā
mazinot vardarbības riskus. Sekojot pieprasījumam,
esam uzsākuši mūsu apmācību vebināru ierakstīšanu un publicēšanu. Psihologu sniegtās zināšanas
par dažādām vecākiem un speciālistiem noderīgām
tēmām video ieraksta formātā guvušas atsaucību.

•••••••••••••••••••••••••••
Lai palīdzētu klientiem, “Centrs Dardedze” psihologi
uzsākuši e-konsultāciju sniegšanu tiešsaistē.

••••••••••••••••••••••

Arī 2020. gadā virtuāli pulcinājām ekspertu
padomi vardarbības pret bērniem novēršanai, lai runātu par ilgtermiņa mērķiem.
Tikšanās tēma – Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai un Latvijas
iespējas pievienoties “Pathfinding” valstīm.
“Centrs Dardedze” ir apņēmies strādāt pie
pamatojuma, kāpēc Latvijai būtu nepieciešams pievienoties globālai iniciatīvai,
kā arī aktīvi meklēt domubiedrus iestādēs,
organizācijās un valdībā.

FINANSĒJUMS
“CENTRS DARDEDZE” DARBĪBAI
2020. GADĀ
Finansētājs – Projekti un granti
Oak Foundation
Kids First fonds (ASV)

EUR
165 864
25 282

Zviedrijas Vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Zviedru institūtu (Swedish Institute)

9 420

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

1 416

Latvenergo

9 424

Latvijas Valsts Meži

7 670

Rīgas Domes IKSD

5 598

Swedbank

5 391

Citi projekti un granti

3 589

Kopā

233 655

Ieņēmumi no pakalpojumiem
Ieņēmumi no sociālo apmācību rīkošanas

135 296

Ieņēmumi no sociālo konsultāciju sniegšanas

45 569

Citi ieņēmumi no citiem pakalpojumiem,
kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību

32 906

Kopā

213 771

Ziedojumi
Bazar International, ASBL

9 000

Rimi Latvija SIA (mantiskie)

600

Tiger Shop SIA (mantiskie)

41

Citi vispārīgie ziedojumi

5 905

Kopā

15 546

KOPĀ

462 971

