„Vardarbība pret bērnu pēdējos desmit gados – skaitļi, fakti, izaicinājumi”
26.11.2010
Dienas kārtība

10.00-12.00

Atklāšanas ceremonija
10.00-10.15 Edgars Mažis
Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes
mācītājs
10.15-10.30 Rīgas Doma kora skolas zēnu trio

Atklāšanas uzruna

Rūta Dimanta
Kāpēc nevalstiskās organizācijas grib glābt pasauli?
„Ziedot.lv”, portāla vadītāja
10.45-11.00 Agnese Megne
Dardedze 10 gadu griezumā
„Centra Dardedze” valdes priekšsēdētāja
Situācijas apraksts/problēmas atklāšana, diagnosticēšana
11.00-11.20 Laila Rieksta-Riekstiņa
Bērnu tiesību aizsardzība un tā normatīvais regulējums pēdējo 10
VBTAI priekšniece
gadu laikā
11.20-11.50 Prof., Sandra Beatrice Sebre
Vardarbības gadījumu biežums, cēloņi un sekas: Pētījumi Latvijā
LU PPMF Psiholoģijas nodaļas vadītāja Pētījums „Seksuālas vardarbības izplatība bērnu namos dzīvojošiem bērniem”
10.30-10.45

(DAPHNE III 2007-2013 Program of the EC)

11.50-12.10

12.10-13.30

Inga Millere
VBTAI , Bērnu tiesību aizsardzības
departamenta direktore

Vardarbības risku izvērtēšanas rezultāti bērnu ārpusģimenes aprūpes
iestādēs

Pusdienas
Situācijas apraksts/problēmas atklāšana, diagnosticēšana
13.30-13.50 Laura Pirsko
Bērnu namos dzīvojošo bērnu psihoemocionālais portrets
Pētījums „Seksuālas vardarbības izplatība bērnu namos dzīvojošiem bērniem”
„Centra Dardedze”, psihologs
(DAPHNE III 2007-2013 Program of the EC)

13.30-15.00

13.50-14.05

Inga Štokmane
RD LD SP Sociālo pakalpojumu
administrēšanas nodaļas sektora
ģimenēm un bērniem vadītāja

Bērnu namu attīstības perspektīvas

15.00-15.30

15.30-17.30

17.30-18.30

Seku mazināšana
14.05-14.25 Aelita Ziemele
„Allažu bērnu un ģimenes atbalsta
centrs”, vadītāja
14.25-14.45 Ruta Šenkevica
Krīžu centrs ģimenēm ar bērniem
„Paspārne”, direktore
14.45-15.00 Tatjana Vidavska-Rusnaka
Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs
“Valentia”, vadītāja
Kafijas pauze
15.30-16.00 Laila Balode
„Centra Dardedze”, Konsultāciju daļas
vadītāja
16.00-16.20 Inta Poudžiunas
Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs,
psihologs
Prevence
16.20-16.50 Agnese Sladzevska
„Centra Dardedze”, preventīvo
programmu vadītāja
16.50-17.10 Ramune Anspoka
„Centra Dardedze”, sociālā darbiniece
17.10-17.30 Līga Jagmane
Ogres novada JVC jauniešu konsultante
Noslēguma ceremonija

Institucionālā pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem attīstība
krīžu un atbalsta centros 10 gadu laikā
Starpinstitucionālās sadarbība rehabilitācijas procesa laikā
Ambulatorā pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem attīstība 10
gadu laikā
Ambulatorais pakalpojums un klienta psihosociālais portrets
Vardarbības seku mazināšana izmantojot grupu metodes

Preventīvo pasākumu loma vardarbības pret bērnu mazināšanā
Agrīnās intervences vardarbības pret bērnu mazināšanā
Preventīvie pasākumi pusaudžiem

