IELŪGUMS UZ SEMINĀRU “KĀ PALĪDZĒT BĒRNIEM BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS IEKĻAUTIES SABIEDRĪBĀ”
Lai palīdzētu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un dzīvot
ģimenē vai ģimeniskai videi pietuvinātā vidē, Rīgas plānošanas reģions Deinstitucionalizācijas projekta
ietvaros rīko semināru pedagogiem, mācību iestāžu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, bērnu
interešu pulciņu vadītājiem un citiem interesentiem “Kā palīdzēt bērniem bez vecāku gādības iekļauties
sabiedrībā”. Semināra rīko Ārija Martukāne, biedrības “Profesionālo audžuģimeņu apvienība
“Terēze” vadītāja.
Kad: šī gada 15. jūnijā (otrdiena) no pulksten 10.00 – 16.30.
Reģistrācijas saite: https://forms.gle/iKnteCyMh4fivBwc9
Noslēgumā dalībnieki saņem apliecību!
APLŪKOSIM ŠĀDAS TĒMAS:









Bērna uzvedības izmaiņas, ko rada ģimenes zaudēšana un nonākšana institūcijā vai jaunā
ģimenē, tai skaitā iezīmējot atšķirības, kas izriet no vecuma, kurā bērns nonāk ārpusģimenes
aprūpē.
Īss skaidrojums par audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu būtiskākajiem ikdienas
izaicinājumiem.
Sabiedrībā valdošie aizspriedumi/stereotipi par bērniem, kas palikuši bez vecākiem, un par
audžuģimenēm/aizbildņiem/adoptētājiem. Skaidrojums, kāpēc šie stereotipi neatbilst
patiesībai un kā tie ietekmē bērnus un viņu jaunās ģimenes.
Visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamais risinājums, īpaši uzsverot izglītības
iestāžu (tai skaitā interešu izglītības iestāžu) pārstāvju, ģimenes ārstu un policistu lomu vēlamā
risinājuma sasniegšanā (t.sk. izglītības iestāžu personāla iesaistes iespējas bērnu – vienaudžu
ikdienas problēmsituāciju un konfliktu risināšanā izglītības iestādē).
Starpinstitūciju sadarbības iespējas problēmsituāciju risināšanai un atbalsta sniegšanai
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

DIENASKĀRTĪBA:

Laiks
9.45-10.00
10.00

Laika sadalījums pa norisēm
Dalībnieku pievienošanās tiešsaistei.
Semināra vadītājas Ārijas Martukānes uzruna.

10.05-10.25

Labklājības ministrijas prezentācija.

11.25 -12.00

Sabiedrībā valdošie aizspriedumi/stereotipi par bērniem, kas palikuši
bez vecākiem, un par audžuģimenēm/aizbildņiem/adoptētājiem.

Skaidrojums, kāpēc šie stereotipi neatbilst patiesībai un kā tie
ietekmē bērnus un viņu jaunās ģimenes.
12.00-12.10

Pauze

12.10-13.30

Īss skaidrojums par audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu statusu un
būtiskākajiem ikdienas izaicinājumiem.
Visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamais risinājums,
uzsverot izglītības iestāžu pārstāvju, ģimenes ārstu un policistu lomu
vēlamā risinājuma sasniegšanā (t.sk. izglītības iestāžu personāla
iesaistes iespējas bērnu – vienaudžu ikdienas problēmsituāciju un
konfliktu risināšanā izglītības iestādē); starpinstitūciju sadarbības
iespējas problēmsituāciju risināšanai un atbalsta sniegšanai
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

13.30-14.00

Pusdienas pauze

14.00-15.00

Bērna uzvedības izmaiņas, ko rada ģimenes zaudēšana un nonākšana
institūcijā vai jaunā ģimenē. Resielences pieeja, praktiskais darbs.
Refleksijas.

15.00-15.15

Projekts, “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.

15.15-16.45

Filma “Cik brūkleņu ir pasaulē”.

16.45-17.00

Diskusija, semināra noslēgums.

Kontaktpersona (rīkotājs: Rīgas plānošanas reģions Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros):
Inese Ozoliņa
Rīgas plānošanas reģiona, komunikācijas speciāliste
mob. 26174731, inese.ozolina@rpr.gov.lv

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

