Latvijas Bérnu fonda starptautiská konference
vardarbíbá cietušo bérnu atveselošanai
,

Vardarbígie pusaudži –
rehabilitéšana, disciplinéšana,
audzinášana
Dienas kártíba

Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga
2016. gada 28. oktobris

9.30

Reģistrācija un rīta kafija

10.00

Konferences atklāšana

Andris Bērziņš
Latvijas Bērnu fonda valdes loceklis

10.15

Atklāšanas uzrunas

Līga Āboliņa
Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece
Aija Barča
LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja

10.30

Bērnu uzvedības traucējumi un to
risinājumi – tiesiskais regulējums

Laila Grāvere
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Bērnu tiesību nodaļas vadītāja

10.50

Efektīva intervence darbā ar vardarbīgiem
un vardarbībā cietušajiem bērniem un
jauniešiem

Jon Brown
NSPCC – National Society for the Prevention of Cruelty to Children
(Lielbritānija)
Attīstības un ietekmes daļas vadītājs

11.50

Pusdienu pauze

12.50

Seksuālās vardarbības novēršana
pusaudžu vidū – Vācijas pieredze un
secinājumi

Prof. Dr. Michael Herschelmann
University of Applied Sciences Emden/Leer (Vācija) profesors sociālā
darba jomā

13.50

Vardarbības sociālais portrets Latvijā

Eva Sāre – Aizsilniece
Centra Valdardze valdes priekšsēdētāja

14.05

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa
116111 saņemto zvanu statistika
par vienaudžu savstarpējo attiecību
problemātiku

Anda Sauļūna
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem
atbalsta departamenta referente

14.20

Kur meklējami pirmsākumi bērna
vardarbībai pret citiem?

Dr. Artūrs Miksons
Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas ārsts ar
specializāciju psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā, RSU
Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras asistenta p.i.

15.05

Kafijas pauze

15.20

Uzvedības traucējumu korekcijas iespējas
psihiatrijas stacionārā

Arnis Riževs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Psihiatrijas klīnikas virsārsts

15.45

Pusaudžu riska un antisociāla uzvedība –
funkcionālā analīze un intervence

MA Psych., Inese Lapsiņa
Klīniskā psiholoģe, Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļas
doktorante, krīzes centra “Skalbes” un Rīgas Bāriņtiesas psiholoģe

16.45

Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem
ar saskarsmes grūtībām, uzvedības
traucējumiem un vardarbību ģimenē

Liene Kauliņa – Bandere
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece

17.00

Noslēgums

Konferences moderators:
žurnālists Haralds Burkovskis

Projektu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

