
Vecāki un bērni mājās: kā 
speciālistiem atpazīt vardarbības 

riskus, kā rīkoties un uzrunāt 
cietušo 

LAILA BALODE

«CENTRS DARDEDZE»

07.05.2020



Saturs

1.Kā krīze ietekmē vecākus

2. Kā atpazīt vardarbības riskus

3. Ko darīt

4. Resursi



Kas ir Dardedze
• Nevalstiska organizācija, dibināta 2001.gadā.

• Iestājas par drošu bērnību – brīvu no: 
• fiziskas vardarbības

• emocionālas vardarbības

• seksuālas vardarbības 

• novārtā pamešanas

• Izglītojam, lai vardarbība nenotiktu, un palīdzam 
bērniem, kas cietuši.

• Īpaša kompetences joma – dzimumnoziegumu 
prevencija, atklāšana, rehabilitācija.



Kā krīze
ietekmē
vecākus

Līdzsvars

Līdzsvara zudums

Vajadzība atjaunot
līdzsvaru

Reāls novērtējums Sagrozīts
novērtējums

Adekvāti pārvarēšanas
mehānismi

Atbilstoša palīdzība

Līdzsvara
atjaunošana

Problēmas
atrisināšana

Problēma netiek
atrisināta

Nav pārvarēšanas
mehānismu

Nav atbilstošas
palīdzības

Nestabilitāte
turpinās



Kā atpazīt vardarbības riskus
Indikatori, iegūstot informāciju:

•Laiks ar bērniem

•Veselīga uztura pieejamība

•Pamatvajadzību nodrošinājums

•Neformālā atbalsta pieejamība

•Izglītības un internet pieejamība

•Spēja funkcionēt



Ko un kā darīt
Riska

līmenis

ģimenē

Gadījumā, kad ģimenē vai 

tuvā apkārtnēnav indikāciju 

par COVID-19

Gadījumos, kad ģimenē vai tuvā apkārtnē ir 

apstiprināts COVID-19 

Zems risks Pa telefonu Pa telefonu

Vidējs risks Apmeklējums ar atbilstošu 

piesardzību

Pa telefonu, ikdienas pārbaudes, lai

pārliecinātos, ka bērnam/ģimenei viss ir

kārtībā. Tikko ģimeni ir apzinājis medicīnas

personāls, darbiniekam ir jāveic apmeklējums,

ievērojot atbilstošo piesardzību

Augsts

risks

Apmeklējums ar atbilstošu 

piesardzību

Pa telefonu, ikdienas pārbaudes, lai

pārliecinātos, ka bērnam/ģimenei viss ir

kārtībā. Tikko ģimeni ir apzinājis medicīnas

personāls, darbiniekam uzreiz ir jāveic

apmeklējums, ievērojot atbilstošo piesardzību



Resursi
•Vadlīnijas sociālo darbinieku, kuri strādā ar atkarīgām un līdzatkarīgām
personām, rīcībai ārkārtējās situācijas un tās radīto seku apstākļos

http://www.lm.gov.lv/upload/lm_istenotie_projekti/metod_materiali/Va
dlinijas-atkarigie-COVID-ok_05052020.pdf

•Vadlīnijas pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un 
mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtas 
situācijas seku mazināšanai SOCIĀLAJĀ DARBĀ AR ĢIMENĒM AR 
BĒRNIEM
http://www.lm.gov.lv/upload/Vadlinijas_soc_darbam_ar_gim_ar_berni
em_v2.pdf

•Top: vadlīniju rīcībai ārkārtējās situācijas un tās radīto seku 
apstākļos darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 
personām 

http://www.lm.gov.lv/upload/lm_istenotie_projekti/metod_materiali/Vadlinijas-atkarigie-COVID-ok_05052020.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/Vadlinijas_soc_darbam_ar_gim_ar_berniem_v2.pdf


Paldies par uzmanību!
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