
Centrs  drošai bērnībai

Darbības pārskats

2021. gads



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

Vīzija

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

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 izman-
tošanas 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.

Lai vardarbība nenotiktu, “Centrs Dardedze” 2021. gadā preventīvi sasniedza
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Svarīgi notikumi  2021. gadā

2021. gads – “Centrs Dardedze” jubilejas gads! 2001. gada 4. aprīlī dibinātajai organizācijai, 
kas jau no pirmās dienas iestājusies par no vardarbības brīvu katra Latvijas bērna bērnību, 
apritējuši jau 20 gadi. To laikā mainījušies esam gan mēs, gan sabiedrības izpratne par bērnu 
tiesībām. 

XII Ikgadējā “Centrs Dardedze” konference vardarbības pret bērnu novēršanai “Ko var izmērīt, 
to var izmainīt: datu un sadarbības nozīme vardarbības pret bērnu novēršanā” pulcēja 
amatpersonas un speciālistus ar mērķi veicināt sistemātiskus uzlabojumus bērnu tiesību 
aizsardzības jomā. Konferencē aicinājām domāt par vienotu datu monitoringa sistēmu un 
skaidru sadarbības veidu, kā bērnu aizsardzības sistēmā iesaistītās valsts institūcijas un 
organizācijas regulāri sadarbojas un pieņem stratēģiskus lēmumus par bērnu labbūtību.

Līdzās darbam psiholoģiskā konsultēšanā un izglītošanā “Centrs Dardedze” aktīvi attīstīja 
darbību arī interešu aizstāvības jomā, sekojot līdzi izmaiņām Latvijas likumdošanā un ar savu 
pieredzi un zināšanām iestājoties par sistemātisku pieeju vardarbības pret bērnu prevencijā. 
Kā prioritātes 2021. gadā izvirzījām līdzdarbošanos Bērnu un ģimenes politikas pamatnostādņu 
izstrādē, darbu pie Bērnu tiesību aizsardzības likuma pilnveidošanas, precizējot vardarbības 
veidu terminoloģiju un atbalsta pakalpojumus, kā arī pirmsskolas pedagogu izglītības prasību 
un satura analizēšanu.

“Centrs Dardedze” uzsāka darbu pie Eiropas Savienības “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
programmas ietvaros līdzfinansētā projekta “ECLIPS – Veicināt profesionālo kompetenci 
vardarbības novēršanā, ieviešot un īstenojot vadlīnijas un apmācību programmu pirmsskolas 
izglītības darbiniekiem”. Projekta mērķis ir celt bērnu aprūpes speciālistu izpratni un stiprināt 
viņu spējas bērnu agrīni piedzīvotās vardarbības atpazīšanā, atbalsta piesaistē un traumas 
izpratnē balstītas aprūpes nodrošināšanā.

Īstenojām sociālu kampaņu “Iedomājies sevi bērna vietā!”, kuras laikā ikviens vecāks tika 
aicināts pilnveidot prasmes cieņpilnu un drošu attiecību veidošanā ar saviem bērniem. 
Sabiedrībai ir daudz skaidrots, ko bērniem nodara dažāda veida vardarbība, taču šīs 
kampaņas laikā palūkojāmies uz šo tēmu no otras puses – ko nozīmē drošas attiecības ar 
bērnu un kā ļaut bērnam tās piedzīvot. Kampaņas laikā tika analizēti dati no vecāku aptaujas 
par bērnu izglītošanu saistībā ar izvairīšanos no seksuāliem pāridarījumiem, ko 2021. gada 
sākumā veica pētījumu centrs SKDS. Tajā noskaidrots, ka situācijā, ja bērns pie vecāka atnāktu 
un teiktu, ka kāds viņam ir nodarījis pāri, vecāku biežākā reakcija būtu mēģināt pārliecināties, 
vai pāridarījums patiešām noticis (to norādījuši 53% aptaujāto vecāku). 
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“Centrs Dardedze” 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!

Centrs Dardedze, Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002, Latvija
Tel: + 371 6 7600685; +371 29556680
e-pasts: info@centrsdardedze.lv

Kontakti

www.centrsdardedze.lv
facebook.com/CentrsDardedze
twitter.com/Centrsdardedze

Vāka foto: https://www.shutterstock.com/image-photo/mother-girl-on-coast-520205731. Stock photo ID: 520205731, Autors: altafulla 


