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ārpusģimenes aprūpes iestādēs ir veltīti daudzi pētnieciskie darbi un rīkoti
semināri gan par vardarbības novēršanu, gan reakciju uz to.
Šīs rekomendācijas ir izstrādātas, reaģējot uz speciālistu pašreizējām
bažām par situāciju. Rekomendāciju mērķis ir dalīties pieredzē par rīcību un
piedāvāt strukturētu pārskatu gan vardarbības novēršanai, gan tās
gadījumu risināšanai.
Ārpusģimenes aprūpes iestāžu uzdevumi un mērķi ir paplašinājušies
atbilstīgi aprūpējamo pusaudžu specifiskajām vajadzībām. Taču šīm
rekomendācijām būtu jānodrošina kritēriji kopējas izpratnes veidošanai un
kopīgai rīcībai.
Kritēriji ir paredzēti visām iesaistītajām personām. Rekomendāciju mērķis ir
attīstīt vardarbības novēršanas kultūru un palīdzēt speciālistiem savu rīcību
balstīt uz reālo situāciju iestādē, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus.
Lai sekmētu iestāžu attīstību, šīs rekomendācijas praksē ir jāievieš, nosakot
prioritātes un izmantojot pakāpenisku, progresīvu pieeju.

Didjē Šarlāns (Didier Charlanne)
“ANESM” direktors
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Šie pētnieciskie darbi ir veikti ar Sociālās rīcības ģenerāldirektorāta un
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Pārskats
Ziņojuma “Labas profesionālās prakses rekomendācijas par vardarbīgu
rīcību pusaudžu ārpusģimenes aprūpes centros: novēršana un rīcība”
vajadzībām pētnieciskos darbus izstrādāt lūdza Nacionālā sociālās un
medicīniski sociālās novērtēšanas padome (CNESMS) sadarbībā ar
Nacionālā apdraudēto bērnu novērošanas dienestu (ONED). Pētniecisko
darbu turpināja un apkopoja Nacionālā skolu kvalitātes un sociālo un
medicīnisko sociālo pakalpojumu novērtēšanas aģentūra (ANESM).
Mūsdienās pusaudžu vardarbība izraisa spēcīgas bažas sabiedrībā. Grūti
noteikt, vai mūsdienās vardarbīga rīcība ir vērojama biežāk un lielākā
apmērā nekā pagātnē vai arī ir mazinājusies iecietība pret to, bet jebkurā
gadījumā šķiet, ka tā ir viena no galvenajām problēmā sociālajās un
medicīniski sociālajās pusaudžu ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
Vardarbības novēršana un tās gadījumu risināšana šādās iestādēs ir viens
no svarīgākajām veidiem, kā nodrošinātu pusaudžu labklājību, kā arī viņu
attīstībai un aizsardzībai labvēlīgus apstākļus. Tas ir nosacījums, kas garantē
Sociālās rīcības un ģimeņu likumā L311-3. pantā paredzētās tiesības un
brīvības, ieskaitot aprūpē esošo pusaudžu tiesības uz integritāti un drošību.
Šīs rekomendācijas attiecas uz pusaudžu ārpusģimenes aprūpes centriem1
un pilnībā vai daļēji izriet no bērnu aizsardzības noteikumiem. Tās attiecas
uz bērniem sociālās aprūpes iestādēs (MECS), valsts un privātās (valsts
finansētās) speciālās izglītības iestādēs, kuru darbību pilnvarojusi Jauniešu
tiesiskās aizsardzības iestāde (PJJ), slēgta tipa izglītības centros (CEF),
terapeitiskajās, izglītojošās un pedagoģiskās iestādes (ITEP).
1

Saskaņā ar Sociālās rīcības un ģimeņu likuma L312-1. pantu.
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Rekomendācijas ir paredzētas visiem šajās iestādēs strādājošajiem
speciālistiem. Taču daži no ieteikumiem tieši attiecas uz šādu iestāžu
vadītājiem. Tie attiecas arī uz iestāžu jaunajiem lietotājiem, jo
rekomendāciju mērķis ir nodrošināt viņu integritāti un drošību un iesaistīt
jaunos aprūpē uzņemtos pusaudžus vardarbības gadījumu novēršanā un
risināšanā. Šajā dokumentā ar vārdu “pusaudzis” saprot pusaudžus, bērnus
un gados jaunus pieaugušos (jauniešus). Šīs rekomendācijas netieši attiecas
arī uz pārvaldes struktūrām.
Rekomendācijas ir balstītas uz tiesību aktiem un regulatīvajiem
noteikumiem, tostarp uz sociālajām un ārstnieciski sociālajām iestādēm
piemērojamiem īpašiem noteikumiem par vardarbības novēršanu un
risināšanu, kā arī vispārējiem tiesību aktu noteikumiem par pārkāpumiem
pret personu un īpašumu.
1. Darba metode
Izmantotā metode ir “formālais konsenss”, kas ļauj mobilizēt atšķirīgas
dažādās procesa fāzēs iesaistītās personas. Metodes ietvaros tiek apkopoti
un validēti labas profesionālās prakses piemēri, paļaujoties uz izvērtēšanas
komitejas viedokli, kura saskaņā pēc novērtējuma skalas pauž savu
piekrišanas vai nepiekrišanas pakāpi.
Pētniecisko darbu koordinēja vadības komiteja. Pirmajā fāzē universitātes
kolektīvs veica literatūras apskatu; kopsavilkuma ziņojuma tēma bija
literatūras avotu analīze. Pēc tam tika izstrādāts pirmais ieteikumu
kopums, pamatojoties uz literatūras avotu analīzes rezultātiem un vadības
grupas

locekļu

praktisko

pieredzi

un

specializētajām

zināšanām.

Rekomendāciju projektu iesniedza novērtēšanai izvērtēšanas komitejā,
kuras sastāvā bija septiņpadsmit kvalificētas personas, kas pārstāv dažādas
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šajā jomā iesaistītās ieinteresētās puses. Komitejas apstiprinātie ieteikumi
ir atspoguļoti šajā dokumentā.
2. Rekomendāciju tvērums
Tika nolemts nesniegt vardarbības definīciju, bet tā vietā izmantot
dinamiskāku, ikdienas praksē balstītu pieeju, jo vardarbība ir jāizprot caur
pieredzes un emociju prizmu, vēršot darbu uz kopīgu vardarbības jēdziena
atainošanu.
Tiek ņemti vērā trīs vardarbības veidi, kurus saista to sinerģiskā ietekme un
savstarpējā mijiedarbība, proti, vardarbība starp iestādē esošajiem
pusaudžiem, vardarbība, kuru šie pusaudži vērš pret speciālistiem, un
vardarbība, ko iestādes vērš pret lietotājiem. Tas aptver vardarbības
situācijas, kuras izraisa pusaudži, kā arī iesaistītās iestādes. Sākotnēji
galvenais ir saprast, kā notiek pārejas process, kad no normālas situācijas
attīstītās

vardarbīga

rīcība,

bet

tika

pētīta

arī

saikne

starp

“mikrovardarbību” un šo pārejas procesu. Rekomendāciju tvērumā nav
iekļauts apzināts paškaitējums (sevis kropļošana, pašnāvības mēģinājumi
utt.).
Lai kā vardarbība tiktu definēta un lai kādi būtu individuālie priekšstati par
to (“fundamentālā” vardarbība, “stratēģija pret atkarību”, veids, kā
“sajusties dzīvam” utt.), šajā dokumentā vardarbība tiek aplūkota izglītības
atbalsta kontekstā un pamatojoties uz speciālistu praksi, ikdienā strādājot
ar pusaudžiem. Rekomendāciju tvērumā neietilpst sociālās pieejas attiecībā
uz pusaudžu vidi.
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3. Vispārējie mērķi
Šo rekomendāciju mērķis ir rosināt pārdomas par situācijām, kas pamudina
pusaudžus uz vardarbīgu rīcību, un atjaunot spēju tās izvērtēt objektīvi.
Patiesi – sliktas pusaudžu uzvedības risks rodas, ja pusaudži nevar paust
savu viedokli vai netiek uzklausīti vai pat situācijās, kas sasaucas ar
iepriekšēju traumatisko pieredzi. Pārejoša vai pastāvīga nespēja racionāli
izvērtēt dažas situācijas izraisa tādu kā domāšanas īssavienojumu.
Šo rekomendāciju nolūks ir mainīt domāšanas veidu un rīcību vardarbības
situācijas, lai ļautu patiesi aptvert notikušo un līdz ar to rastu jaunas
iespējas rīkoties. Rekomendācijas arī mudina vardarbības uzraudzības
mehānisma izveidi iestādēs.
Šajās labas profesionālās prakses rekomendācijās vardarbības novēršanai
un risināšanai netiek dota priekšroka nevienai konkrētai iepriekš izstrādātai
teorijai par vardarbību. Mērķis ir piedāvāt atbilstīgas rīcības kritērijus un
attīstīt praksi ar divējādiem mērķiem:
lai ļautu iestādēm izveidot pašām savu rīcības praksi, pamatojoties uz šīm
rekomendācijām un atbilstoši katras iestādes konkrētajiem darba
uzdevumiem;
lai attīstītu vardarbības novēršanas un tās gadījumu risināšanas kultūru,
kas aptvertu visus organizatoriskos līmeņus un visas iesaistītās personas.
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4. Pamatprincipi
Šo rekomendāciju pamatā ir divi principi:
vardarbība nav uzskatāma par atsevišķu un izolētu gadījumu, tāpēc
prevencijai jābūt vērstai uz šīs rīcības kontekstuālajiem aspektiem.
Vardarbības risināšanas mērķis nav novērst visus vardarbības gadījumus,
bet gan izvairīties no tā, ka tiek pastiprināti apstākļi, kas noveduši pie
vardarbības. Līdz ar to vardarbības risināšana ir daļa no tās novēršanas, jo
ļauj analizēt un izprast vardarbības gadījumu un noskaidrot tā sniegtās
iespējas rīkoties.
Pamatprincipus un mērķus pielāgojot šo rekomendāciju kontekstam,
dokuments ir iedalīts četrās daļās. Pirmajā daļā vērsta uzmanība uz
iestādēm, otrajā daļā runāts par tā sauktajiem “vispārīgajiem” vardarbības
novēršanas aspektiem, pēc tam nākamajās daļās tiek iztirzāta mērķtiecīga
vardarbības novēršana un vardarbības gadījumu risināšana.
5. Rekomendāciju ieviešanas elementi
Šīs rekomendācijas piedāvā atbalsta punktus un kritērijus, kas ļauj tās
ieviest atbilstīgi katras iestādes vajadzībām un kontekstam, īpaši attiecībā
uz izglītojošiem pasākumiem un tiesu lēmumiem. Rekomendācijas nav
visaptverošs prasību saraksts, bet gan instruments dialogam un atbildībai,
kas ļauj apsvērt situāciju, rīkoties un veikt novērtējumu.
Pirms rekomendāciju ieviešanas katrai iestādei ir jānosaka savas reālās
prioritātes. Lai nodrošinātu savstarpēji papildinošu rīcību un mijiedarbību
starp šajās rekomendācijas ieteiktajām darbībām, ir svarīgi, lai šīs
prioritātes atbilstu katrai no četrām šī dokumenta sadaļām. Tas ļaus
iedibināt uzraudzību un nodrošinās metodes, pēc kurām gadu no gada
izvērtēt rekomendāciju ieviešanas progresu.
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I daļa
Vardarbības identificēšana, novērošana un analizēšana
Pirmā daļa ir paredzēta tieši iestāžu vadītājiem, un tajā tiek ieteikts
speciālistu kolektīvā rosināt pārdomas par vardarbības problēmām.
Priekšnosacījums ir vardarbības identificēšana. Ir nepieciešams salīdzināt
to, kā tiek atspoguļoti fakti vai situācijas, ko kvalificē kā vardarbību, attīstīt
domāšanas spēju un veicināt domu apmaiņu. Šādas pieejas mērķis ir
stiprināt domu apmaiņu, izveidot kopīgas atspoguļošanas metodes un
ieviest tās vardarbības novēršanas organizēšanā.
Tas ir pirmais veicamais pasākums, jo tas rada nosacījumus vardarbības
novērošanai un analizēšanai, kā arī liek pamatus vardarbības novēršanas,
risināšanas un informēšanas procedūru izstrādei.

1. Vardarbības identificēšana
Lai varētu novērst vardarbību un risināt vardarbības gadījumus, iepriekš ir
jānosaka, kas tiek uzskatīts par vardarbību.
Ieteicams apspriest vardarbības definīciju un identificēt vardarbības veidus,
tās iemeslus un procesus.
Šim nolūkam tiek ieteiktas tālāk minētās prakses.
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1.1. Sanāksmes, kurās ar iestādes speciālistiem tiek pārrunāts un
identificēts, ko uzskata par vardarbību
Šajās sanāksmēs jāpiedalās iestādes speciālistiem un kopīgi ir jānosaka, kas
tiek uzskatīts par vardarbību, pamatojoties uz speciālistu atspoguļojumu,
idejām, pieredzi un teorētiskajām un juridiskajām definīcijām. Šis darbs
palīdzēs iestādē veidot vienotu izpratni par vardarbību, bet jāatceras, ka šo
jautājumu nedrīkst banalizēt un atspoguļojumos ir jāņem vērā arī tiesību
aktu prasības.

1.2. Diskusiju grupas, kur ar pusaudžiem tiek pārrunāts un identificēts,
kas tiek saukts par vardarbību
Ir svarīgi rīkot diskusiju grupas, kas iestādē dzīvojošajiem pusaudžiem
palīdz apdomāt un kopīgi identificēt, kas tiek uzskatīts par vardarbību, kā
arī strādāt ar viņu emocijām, analizēt vardarbības gadījumus un notikumus,
kas kalpojuši par ieganstu vardarbībai. Tas ļauj mobilizēt pusaudžus šajā
jautājumā un palīdz viņiem izprast savas bažas, speciālistu bažas un to
atšķirības.

1.3. Šādas domu apmaiņas rīkošana ar citu iestāžu personālu
Šī metode ļauj salīdzināt pieredzi un vardarbības atspoguļojumu, kā arī
“pielaidības jeb tolerances slieksni” dažādās iestādēs.
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1.4. Partneru iesaistīšana identificēšanas darbā
Šī pieeja sniedz iespēju ārpus konkrētās iestādes robežām veidot kopēju
izpratni un vienotu kultūru vardarbības jautājumos, kā arī palīdz stiprināt
partnerību. Miera laikos izveidotā partnerība var tikt lietā krīzes brīdī.
1.5. Uzraudzības iestāžu informēšana par šī darba rezultātiem
Šī prakse veicina diskusijas par to, kas tiek uzskatīts par vardarbību, kā arī
ļauj labāk izprast savstarpēji sagaidāmos rezultātus šajos jutīgajos
jautājumos.

2. Vardarbības novērošana un analizēšana
Vardarbības novērošana un analizēšana ir nozīmīgi pasākumi tās
novēršanai un nodrošina uzraudzības instrumentu izstrādi. Tie ļauj
kolektīvā veikt situācijas iztirzāšanu pēc vardarbības gadījumiem un
palīdz novērst to atkārtošanos, nosakot vardarbības riska faktorus.
2.1. Iestādei raksturīgo riska faktoru identificēšana
Iestādes personālam ieteicams identificēt konkrētajai iestādei raksturīgos
riska faktorus un regulāri pārskatīt tos, lai veicinātu vardarbības novēršanu.
Īpaši svarīgi ir noteikt riska faktorus varmācībai iestādēs, kas saistīta ar
mazaizsargātību,

iespējamām

patoloģijām,

audzināšanā

esošiem

pusaudžiem un atbalsta organizēšanu. Līdz ar to ir jānosaka gan a priori
riska faktori, gan vardarbības atkārtošanās riska faktori.
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2.2. Uzmanības pievēršana sociāli emocionālajam

klimatam un

pasliktinājuma pazīmēm
Regulāri novērojot sociāli emocionālo klimatu, proti, iestādē esošo
attiecību būtību un kvalitāti, un pievēršot uzmanību pasliktinājuma
pazīmēm, iespējams saglabāt modrību.
2.3. Vardarbības gadījumu izšķiršana un aprakstīšana
Izšķirot vardarbības gadījumus, iespējams rīkoties, lai tos novērstu,
diferenciētu un veiktu katram gadījumam atbilstošus pasākumus.
Vardarbībai var būt dažādi veidi. Piemēram, var izšķirt “hroniskas un
ilgstošas vardarbības situācijas”, “endēmisko vardarbību”, “situācijas, ar
kurām iestādes iemītnieki saskaras ikdienā”, “izņēmuma rakstura, brutālus
un

pēkšņus

fiziskās,

seksuālās

un

psiholoģiskās

vardarbības

uzliesmojumus”2. Turklāt ir svarīgi pievērst uzmanību intravertai,
neredzamai vardarbībai, vardarbībai, kuru pusaudzis vērš pret sevi, kā arī tā
sauktajai mikrovardarbībai.
2.4. Novērošanas ierīces uzstādīšana, kas ļaus pastāvīgi analizēt
notikumus pirms vardarbības gadījuma
Svarīgs elements vardarbības novēršanai ir nozīmīgu, kritisku iestādes
notikumu

novērošana

un

analizēšana,

ko

veic

darba

grupa.

Dokumentēšanai ērti izmantot kontroles infopaneļus un regulāras
pārbaudes.
Analītiskas metodes var būt vērstas uz izpratnes gūšanu par notikumiem
pirms vardarbības un uz to secības analizēšanu. Pēc tam ir jānovēro
ierakstīto notikumu būtība, to biežums, savstarpējā saistība un riska
faktori.
2

Skat. Atsauces – Paul Durning grāmatas.
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Novērošanā jāietver arī notikumu izraisītās izmaiņas praksē un kārtībā.
Visbeidzot regulārās pārbaudes liek pārskatīt organizatorisko kārtību un
procedūras un sniedz iespējas uzlabojumiem.
2.5. Risinājumu noteikšana un to iestrādāšana objektīvi izvērtējamā
rīcības plānā
Ierosinātos risinājumus vardarbības cēloņu novēršanai un riska faktoru
mazināšanai ir ieteicams ieviest praksē. Pamatojoties uz šī eksperimenta
rezultātiem, iestādei ir jāizlemj, vai šos risinājumus iestrādāt rīcības plānā
vardarbības apkarošanai, vai arī iekļaut iestādes projektā.

3. Iekšējās un ārējās informēšanas procedūru izveide
3.1. Iekšējo procedūru izveide vardarbības gadījumu risināšanai un
informācijas izplatīšanai
Var izstrādāt dažādas iekšējās procedūras: procedūras, kuru mērķis ir
pievērst vadības uzmanību vardarbības gadījumiem, krīzes vadības
procedūras un krīzes risināšanas procedūras. Procedūrās ir jānosaka
kolektīvā vai individuālā rīcība vardarbības gadījumā. Īpaši jāievēro, ka
procedūrām ir jāsaskan ar tiesību aktu prasībām darba un sodu tiesiskā
regulējuma jomā, kā arī jāparedz civilās, kriminālās, administratīvās un
apdrošināšanas atbildības kritēriji.
Iestādes procedūras ir jāpieņem kolektīvi, un tās jāizstrādā, visam iestādes
personālam sadarbojoties. Šāda līdzdarbība arī veicinās vardarbības
novēršanu.
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3.2. Ārējās informēšanas procedūru nodrošināšana
Šajās procedūrās tiek aprakstīts, kā notiek informācijas sniegšana gan
vadības

organizācijas

kompetentajai

personai,

gan

tieslietu

un

administratīvajām iestādēm, ievērojot tiesību aktos noteiktos pienākumus.
Var izmantot jau esošas ārējās procedūras.
3.3. Procedūru regulāra atjaunināšana un pārskatīšana, lai tās varētu
izvērtēt atbilstoši dažādām situācijām un personāla pieejām
Ir svarīgi turpināt kolektīvi pārrunāt procedūras un pieeju tām, lai saglabātu
modrību pret vardarbības riskiem.
3.4. Personāla, pusaudžu, viņu ģimeņu un iestādes partneru pienācīga un
pielāgota iesaistīšana iekšējo procedūru un kārtības izstrādē un
pilnveidošanā
Ieinteresēto personu iesaistīšana un procedūru kolektīva iztirzāšana
pozitīvi ietekmē novēršanas darbu.
3.5. Iesaistīto personu daudzveidīga informēšana
Aprūpē esošajiem pusaudžiem, viņu ģimenēm un iestādes partneriem ir
jāzina, ka pastāv procedūras par ziņošanu tieslietu un administratīvajām
iestādēm. Šāda informācija veicina vardarbības novēršanu.
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II daļa.
Gādāšana par pamata drošību
Preventīva pieeja vardarbībai ir obligāts iestādes vispārējās darba
dinamikas elements, un tā ir saistīta ar labklājības jēdzienu3.
Šajā sadaļā pievērsta uzmanība organizatoriskiem un uzņemšanas
faktoriem, kas rada drošības sajūtu gan pusaudžiem, gan speciālistiem.
1. Gādāšana par pamata drošību iestādes organizēšanā un darbībā
1.1. Speciālistu atbalstīšana
Iestādes pienākums ir atbalstīt speciālistus un vairot viņu pārliecību, un tas
arī veicina vardarbības novēršanu. Atbalsts var izpausties dažādi.
Šim nolūkam tiek ieteiktas tālāk minētās prakses.
Nepieciešamo apstākļu nodrošināšana speciālistu stāvokļa un
nostājas stiprināšanai

Šī ieteikuma pamatā ir novērojums, ka nestabila iestādes struktūra
speciālistiem rada nedrošību, un tas savukārt ir potenciāls vardarbības
iemesls.
Vadības kolektīva pozīcija krīzes situāciju un konfliktu
pārvaldīšanā

3

Skatiet materiālu: Labu profesionālās prakses vadlīnijas: “labklājība: definīcija un ieviešanas
kritēriji”, ANESM (Recommendations for good professional practices "the welfare: definition and
benchmarks for implementation" ANESM)
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Vadības kolektīva uzdevums ir atpazīt konfliktus un tajos uzņemties
starpnieka lomu, jo tas sniedz nozīmīgu pienesumu krīzes situāciju
risināšanā.
Strīdu risināšanas prakses veicināšana speciālistu vidū

Speciālistu domstarpības par izglītības vai organizatoriskiem jautājumiem
rada risku. Ja starp speciālistiem rodas konflikti vai ilgstošas domstarpības,
tiek ieteikts izmantot strīdu risināšanas metodes. Strīdu risināšana palīdz
tikt galā ar krīzes situācijām, vardarbības gadījumiem vai domstarpībām
izglītības jautājumos.
Izmantotās prakses regulāra analizēšana

Prakses analizēšana ļauj speciālistiem distancēties no ikdienas dzīves, nevis
izdzīvojot krīzes situācijas izolētā veidā, bet gan veidojot kolektīvu
atspoguļojumu par šādām situācijām un piemērotu reakciju uz tām.
Pastāvīga apmācība par vardarbības gaitas identificēšanu un
izpratni par to un par vardarbības novēršanu un risināšanu

Tas ļauj speciālistiem pielāgot savu rīcību un reakciju uz vardarbības
gadījumiem vai sniedz iespēju mainīt savu rīcības stratēģiju, kā arī kopīgi
vienoties par jēgpilnu rīcību.
Īpaša apmācība par to, kā vairot speciālistu pārliecību darbā ar
pusaudžiem

Mērķis ir nodrošināt, lai speciālisti justos pārliecināti un droši. Piemērota
fiziskā attāluma ievērošana un nevardarbīga savaldīšanās un nosvērtība
veicina drošības sajūtu un palīdz izvairīties no eskalācijas riska. Var rīkot arī
apmācības, kur speciālistiem māca pašsavaldīšanās metodes un to
pielietošanu.
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Darba organizēšana tādā veidā, kas ļauj novērst pastāvīgu
trauksmes sajūtu

Pastāvīga trauksme rada stresu, mazina modrību un veicina nogurumu.
Darbu ieteicams organizēt tā, lai mazinātu šādas uztraukumu rosinošas
situācijas, jo īpaši organizējot:
darbu pa pāriem, kas ļauj dalīt pienākumus un savstarpēji kontrolēt
speciālistu darbu;
nepieciešamos pasākumus, kas aizskāruma gadījumā ļauj vērsties pēc
palīdzības pie darbiniekiem, kuri nav tieši iesaistīti konfliktā.
Ierīces palīdzības izsaukšanai

Ieteicams ieviest funkcionālas ierīces palīdzības izsaukšanai, par kurām ir
informētas un kuras respektē visas personas, un kuras var aktivizēt krīzes
situācijā, lai gādātu par speciālistu drošību.
1.2. Iestādes kārtības un darbības veidošana un īstenošana tādā veidā,
kas veicina vardarbības novēršanu
Pašas iestādes kārtībai ir liela ietekme uz tās sociāli emocionālo klimatu.
Vides kvalitāte ietekmē attiecību kvalitāti. Un pretēji – kārtības trūkums vai
neskaidra un nestabila kārtība var vairot spriedzi.
Atbalsta organizēšana pa mazām vienībām

Nelielu vienību izveidošana ļauj sniegt atbalstu mazās grupās. Mazas
vienības ir ietverošākas. Tajās tiek novērsta grupas efekta pastiprināšanās
un ir vieglāk panākt pusaudžu iesaistīšanos savā vidē (drošā vieta utt.).
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Mazās vienības var būt dažādas

Tās var būt mazas vienības lielākā iestādē, kolektīvās mājas vai dzīvokļi, bet
ir jāņem vērā juridiskās un administratīvās prasības un tas, kāds atbalsts
pusaudžiem ir nepieciešams.
Grupu sastāva kontrolēšana

Pamatojoties uz novērtējumu par katra aprūpē esošā pusaudža situāciju
(ņemot vērā informāciju par viņu mazaizsargātību, traucējumu izrādīšanas
veidu, attiecībām ar citiem), grupu veidošanā ieteicams ņemt vērā riskus,
kas varētu sarežģīt grupas sadzīvošanu. Veicot regulāru novērtēšanu, grupu
sastāvu vajadzības gadījumā var mainīt.
Uzmanības pievēršana ēdināšanas un mājokļa kvalitātei

Ēdināšanas un mājokļa kvalitāte (dzīves apstākļi un telpu iekārtojums utt.)
palīdz radīt sirsnīgu un draudzīgu atmosfēru. Tas arī liecina, ka tiek domāts
par aprūpē esošajiem pusaudžiem, un ietekmē sociāli emocionālo klimatu.
Tāds arhitektoniskais iekārtojums, kur pieejamas personīgās
telpas un nomierināšanas vietas

Tāda

arhitektoniskā

struktūra,

kur

paredzētas

relaksācijas

un

nomierināšanas telpas, sapulču vai kopā sanākšanas telpas, privātās telpas,
starptelpas un telpas citu cilvēku uzņemšanai un kur pievērsta uzmanība
komfortam un interjeram, palīdz radīt klimatu ar mazāku spriedzi.
Dažādu intervences vietu un telpu izveide, vienlaikus gādājot par
drošību
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Ja intervences pasākumus rīko dažādās vietās, pusaudži pārvietojas pa
dažādām telpām un spēj vieglāk izšķirt intervences pasākuma laiku un
vietu. Tas arī mazina “ieslodzījuma” sajūtu.
Attiecību saglabāšana ar iesaistītajām personām un sadarbības
turpināšana

Organizējot darbu, ieteicams nodrošināt ilgstošas, pastāvīgas attiecības
starp pusaudžiem un pedagogiem. Tas padara attiecības noturīgākas,
paredzamākas un uzticamākas un tādējādi veicina drošības sajūtu.
Pusaudžu informēšana par katras iesaistītās personas
apmeklējuma laikiem un pieejamību

Ieteicams, lai visi pusaudži būtu informēti par katras iesaistītās personas
apmeklējuma grafiku un tādējādi zinātu, kad un ar ko sazināties. Tas
pusaudžiem radīs paredzamības sajūtu, viņi zinās, ko sagaidīt un kad ir
kavēšanās.
Partnerību veidošana

Starpiestāžu sakari, īpaši ar Izglītības ministriju, bērnu psihiatrijas iestādēm
un citām institūcijām (pastāvīgās un pagaidu aprūpes jomā), palīdz
nodrošināt pasākumu nepārtrauktību un saskaņotību. Vardarbības
gadījumos

iestādēm

jāsadarbojas

ar

uzraudzības

struktūrām,

arodmedicīnas iestādēm, psihiatrijas iestādēm un policiju, kā arī jāiesaista
un jāapmāca partneri, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu.
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Pusaudžu mudināšana iepazīt dzīvi ārpus iestādes

Ieteicams mudināt pusaudžus iepazīt dzīvi ārpus iestādes telpām4,
piedalīties kultūras un atpūtas pasākumos sabiedriskās vietās apkārtnē. Tas
ļaus viņiem gūt plašāku pieredzi.
Iestādes atvērtības veicināšana

Iestādes atvērtība tiek veicināta, rīkojot ārējo iesaistīto personu apmācību,
uzņemot stažierus un praktikantus, veidojot sadarbību ar universitāšu
pētnieciskajām grupām. Tas iestādes speciālistiem sniedz priekšstatu par
iestādes darbību no ārējas perspektīvas.

2. Gādāšana par pamata drošību, sniedzot individuāli pielāgotu atbalstu
2.1. Sagatavošanās uzņemšanai
Sagatavošanās uzņemšanai, pat steidzamās situācijās, veicina pusaudža
iesaisti projektā un novērš vardarbības risku.
Sagatavošanās nolūks ir palīdzēt pusaudzim izprast atbalsta sniegšanas
mērķus un sniegt iespēju piedalīties sava projekta plānošanā (liekot justies
kā daļai no projekta). Ir svarīgi ņem vērā pusaudža reakciju uz notiekošo.
Uzņemšanas kvalitāte un sagatavošanās pasākumi ietekmē turpmāko
attiecību kvalitāti.
Iestādes ikdienas darba noteiktie ierobežojumi neattaisno nepietiekamu
sagatavošanos uzņemšanai.

4

Saskaņā ar visiem juridiskajiem vai administratīvajiem ierobežojumiem un likumīgo pārstāvju
vēlmēm.
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Saiknes veicināšana starp dažādām iesaistītajām personām, kas
ir sniegušas vai pašlaik sniedz atbalstu

Ir svarīgi pusaudzim un viņa ģimenei ļaut izveidot saikni starp cilvēkiem, kas
viņam iepriekš ir snieguši atbalstu, un ar jauno iestādi.
Sliktas uzvedības un institucionālās vardarbības riska
novērtēšana uzņemšanas laikā

Pirms pusaudža uzņemšanas iestādē daudzpusīgi jāizvērtē pusaudža
situācija un iepriekšējā institucionālā pieredze, tostarp vardarbīgas
uzvedības un sacelšanās risks. Tas ļaus noteikt īpaši pielāgotas metodes
riska novēršanai un mērķtiecīgam atbalstam.
Īpaša uzmanība jāpievērš informēšanai un zināšanu nodošanai par
pusaudža lietu.
Konkrētu atbalsta mērķu izskaidrošana pusaudzim un viņa
ģimenei

Tas attiecas uz elementiem, kas norādīti mītnes līgumā vai atsevišķā
dokumentā par atbalstu, kā arī “Bērna projektā” un pieņemtajos
pasākumos, ja tādi ir. Atbalsta uzdevumi ir jāpārrunā ar pusaudzi un viņa
ģimeni, lai noskaidrotu viņu viedokli un izpratni par identificēto problēmu
un pieņemtajiem pasākumiem. Konkrēti mērķi ir jānosaka kopīgi, lai
panāktu kopīgu intervenci, kurā piedalās pusaudzis, viņa ģimene un
iestāde. Ieteicams skaidri noteikt, kādas izmaiņas tiek prasītas no
pusaudža, un mēģināt panākt abpusēju pienākumu uzņemšanos.
Nepietiekami skaidri mērķi var radīt pārpratumus un līdz ar to novest pie
vardarbības.
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Paskaidrojumi par atbalsta ilgumu un potenciālo palīdzību pēc
atbalsta beigām

Ieteicams pusaudzim un viņa ģimenei izskaidrot, cik ilgi plānots sniegt
atbalstu, lai neradītu nepamatotus priekšstatus. Taču pusaudzim atbalsta
sniegšanas ierobežojumu nevajadzētu uztvert kā atraidījumu vai
pamešanu. Ir nepieciešams arī nodrošināt orientācijas un palīdzības
pasākumus vai iespējas pagarināt atbalstu pēc tā beigām.
Atļaušana pusaudzim un viņa ģimenei kopīgi vai atsevišķi
apmeklēt iestādi pirms uzņemšanas

Pusaudzis ģimenē var būt piedzīvojis pēkšņas izmaiņas, par kurām nav
sniegti paskaidrojumi.
Iestādei ieteicams neatkārtot šādu situāciju un ļaut pusaudzim jau iepriekš
iepazīties ar vietu, kur viņš kādu laiku dzīvos. Turklāt saskaņā ar tiesu praksi
ir svarīgi arī ģimenei nodrošināt iespēju apskatīt pusaudža turpmāko
dzīvesvietu. Saprotams, ka šādu ieteikumu ir grūtāk realizēt ārkārtas
izmitināšanas gadījumā, kas tiek veikta pēc tiesas lēmuma.
Izvairīšanās pusaudža klātbūtnē veikt sagatavošanos uzņemšanai

Ieteicams sagatavošanos uzņemšanai neveikt pusaudža klātbūtnē, citādi
pusaudzim var rasties priekšstats, ka vadība un citi iestādes iemītnieki viņu
“sagaida”.
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Iestādes iemītnieku sagatavošana “jauniņā” uzņemšanai, tālāki
uzņemšanas pasākumi no esošo iestādes iemītnieku puses

Kad iestādes iemītnieki gatavojas jauna pusaudža uzņemšanai, tiek radīts
vienaudžu spiediens un vienlaikus tiek attīstītas prasmes tā pārvarēšanai.
Iestādes esošajiem iemītniekiem tas liek apdomāt savu progresu kopš
ierašanās iestādē.
Šis ieteikums ir jāpielāgo, ņemot vērā pieejamo iespēju ierobežojumus.
Pārējo pusaudžu iesaistīšanās ierobežošana

Ieteicams pienācīgi ierobežot pārējo pusaudžu iesaistīšanos, pretējā
gadījumā viņiem var tikt uzlikta pārāk liela atbildība vai var tikt veicināta
līderības kultūra un palielināties kontroles sajūta pār vājākajiem. Tāpēc ir
svarīgi izvērtēt un rūpīgi pārraudzīt riskus.

2.2. Sagatavošanās atbalsta izbeigšanai
Pēkšņas pārmaiņas pusaudžos rada nedrošību un var izraisīt smagas sekas.
Tās liek pretoties. Galvenais ir sniegt palīdzību pārmaiņu gadījumā, lai
iepriekš sniegtais atbalsts nezaudētu jēgu.
Atbalsta sniegšanas izbeigšanai ir jābūt paredzamai, un pusaudzis
tam ir jāsagatavo, lai nerastos nedrošība.
Iestādes ikdienas darba noteiktie ierobežojumi nav neattaisno
sasteigtu vai nesagatavotu atbalsta izbeigšanu.

Ir ļoti svarīgi, lai pusaudzim katrā ziņā būtu laiks atvadīties no sava
koordinatora vai speciālistiem, kas viņu pavadījuši viņa gaitās.

30

2.3. Gādāšana par pamata drošību, ņemot vērā ģimenes vidi
Lai varētu izprast un atbalstīt pusaudzi, ir jāzina viņa ģimenes dzīves
apstākļi un jāstrādā ar ģimeni. Svarīgi ņemt vērā kontekstu, atšķirtības
sekas, ja tādas ir, un pielāgot ģimenes saikni tā, lai atbalstītu pusaudzi un
novērstu vardarbību. Tālāk sniegtie ieteikumi ir jāapsver, pamatojoties uz
atbalsta veidu, izglītības pasākumiem un tiesas lēmumiem, ja tādi ir.
Nestigmatizējošu terminu lietošana sarunā ar pusaudzi un viņa
ģimeni

Ir svarīgi nenoniecināt un nenosodīt ģimeni pusaudža acīs.
Mehānisma izveidošana sadarbībai ar ģimeni

Šis mehānisms parasti ietver formāli noteiktu un regulāru grafiku
informācijas apmaiņai starp skolu un ģimeni; grafikam jābūt zināmam
visām pusēm, lai sekmētu ģimenes iesaistīšanos reālās pašreizējās rīcības
noteikšanā.
Vecāku mudināšana tieši paust savu viedokli

Ieteicams attīstīt visu iekšējos un/vai ārējos resursus, kas mudina vecākus
tieši paust savu viedokli, piemēram, rīkojot sarunas grupās, kuras veido un
vada apmācīti speciālisti.
Iestādes atvērtības veicināšana pret vecākiem un viņu
uzņemšana, vienlaikus zināmā mērā ierobežojot ģimenes
apmeklējumus iestādē

Iestādes atvērtība pret vecākiem un apmeklējumam patīkamu telpu
izveidošana var palīdzēt mazināt atšķirtības radīto spriedzi. Taču tikšanās
un ģimenes brīva ierašanās var radīt destabilizējošu ietekmi uz pusaudzi,
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citiem pusaudžiem un speciālistiem. Tāpēc apmeklējumi ir jāpārrauga un
vecāku apmeklējumiem iestādē jānosaka konkrēti ierobežojumi.
Ģimenes

funkciju

atbilstoša

pienācīga

aizstāšana,

kad

nepieciešams

Aprūpes un atbalsta kvalitāte ir saistīta arī ar to, cik piemēroti tiek
organizēta ģimenes funkciju aizstāšana. Aizstāšanas pamatā ir ne tikai uz
uzdevumu sadalījums starp iestādes speciālistiem, bet arī uz izglītošanas
pienākumu sadalījums starp speciālistiem un vecākiem. Tāpēc ir jānosaka,
kurus pienākumus var veikt vecāki, un tas ir jāizskaidro pusaudzim un viņa
vecākiem, lai ikviens zinātu savu uzdevumu.
Nedēļas nogaļu un radinieku apmeklējumu organizēšanai, ņemot
vērā pusaudža vajadzības un vēlmes

Pusaudzim ir jāpiedalās plānošanā par to, kā tiks organizēta atgriešanās pie
ģimenes nedēļas nogalēs un ģimenes apmeklējumi iestādē. Vēlams saņemt
pusaudža apstiprinājumu jautājumos par šādu pasākumu virzību un
ierobežojumiem.
Vajadzības gadījumā – saskarsmes organizēšana ar māsām un
brāļiem

Pusaudzim var palīdzēt kopīga laika pavadīšana ar brāļiem un māsām. Taču
saskarsme ar brāļiem un māsām var atgādināt arī par traumatiskajiem
notikumiem un atkārtoti novest uz vardarbības ceļa. Atkarībā no pusaudža
problēmu būtības (un atkarībā no pasākumiem piemērojamām prasībām,
ja tādas ir) iestāde var vecākiem vai tiesnesim ierosināt pārvaldīt saskarsmi
ar brāļiem un māsām, lai atbalstītu, pārraudzītu vai īslaicīgi apturētu to.
Pastāvīgas saiknes veicināšana ar pusaudzim svarīgiem cilvēkiem

Identificējot saikni starp pusaudzi un viņam nozīmīgiem ārējiem cilvēkiem
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un

sekmējot

šādas

saiknes uzturēšanu,

tiek

veicināta

attiecību

nepārtrauktība un stabilitāte. Tas savukārt mazina izolācijas un nedrošības
sajūtu. Šis ieteikums jāapsver saistībā ar pienākumu veikt plāna
izvērtēšanu.
Laika atvēlēšana, kad ar pusaudzi var pārrunāt un iztirzāt viņa
ģimenes situāciju

Pirms un pēc apciemojumiem vai pēc nedēļas nogalēm pusaudzim ir
iespēja paust savus iespaidus un emocijas, pārrunājot šo pieredzi ar
speciālistu. Aprūpes ietvaros pusaudzim var atvēlēt nedaudz individuāla
laika; šajā laikā pusaudzis ar pedagogu varēs risināt pusaudža ģimenes
situāciju.

Laika atvēlēšana pārrunām ar pusaudzi un viņa ģimeni, kopīgi vai
atsevišķi

Ieteicams nodrošināt laiku darbam ar ģimeni, pusaudzim esot klāt vai ne,
kad tiek strādāts ar ģimenes problēmām un atbalsta jēgas pastiprināšanu.
Tādējādi atbalsta jēga tiek noteikta kopīgi, nevis uzspiesta no speciālista
puses.
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Izvērtēšana, vai vajadzības gadījumā ir nepieciešama nošķiršana
(iestādēs, kas nedarbojas bērnu aizsardzības jomā)

Iestādēs,

kas

nedarbojas

bērnu

aizsardzības

jomā,

piemēram,

terapeitiskajās izglītības un pedagoģijas iestādēs (ITEP), jāapsver, vai ir
nepieciešama pagaidu nošķiršana no ģimenes un vai noderētu pastāvīga
ārpusģimenes aprūpe. Nošķiršanu un uzņemšanu ārpusģimenes aprūpē
nevajadzētu noteikt tāpēc vien, ka apkārtnē nav atbilstošu struktūru.

2.4. Iekļaujošas sociālās vides nodrošināšana, lai novērstu
vardarbību
Lai noteiktu pielāgotu atbalstu un novērstu vardarbības risku, kopumā tiek
ieteikts ņemt vērā pusaudža un viņa ģimenes sociālo kontekstu un vidi.
Šādi riski var rasties vai nu tad, kad starp pusaudzi un vidi ir konflikts, vai arī
iestādes vide ir traucējoša pusaudža dzīvei. Tāpēc pusaudzis ir jāaizsargā.
Ģimenes un pusaudža sociālā konteksta pārzināšana

Pārzinot pusaudža kontekstu, proti, dzīves aspektus, kultūru, vērtības utt.,
tiek uzlabota izpratne un pusaudzim rodas sajūta, ka viņu respektē. Tas
palīdz novērst spriedzi.
Vērīga attieksme pret pusaudža vēlmēm un personīgajiem
uzskatiem par vidi

Tas iedrošina pusaudzi noteikt un paust savas domas un līdz ar to veicina
personīgo viedokli un patstāvības veidošanos.
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Pusaudža sociālās piederības tīklu identificēšana

Nosakot pusaudža socializēšanās spēju un tīklus un saikni ar ģimeni un
draugiem, var izvērtēt, vai šīs saiknes pusaudzim nāk par labu vai arī labāk
ir no tām izvairīties.
Pusaudža ģimenes sociāli ekonomiskās situācijas aplūkošana

Ja ir noskaidrots ģimenes nodarbinātības stāvoklis un finansiālā situācija,
iespējams novērtēt un nodrošināt konkrētus materiālos apstākļos darbam
ar iestādi (piemēram, transporta biļetes utt.).
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III daļa
Novēršanas un mērķtiecīgu intervences pasākumu
īstenošana
Darbam ar institucionālo vardarbību ir divējādas vajadzības: pietiekamā
apmērā risināt ar vardarbības gadījumiem saistītos praktiskos jautājumus
un pietiekami distancēties no sensitīvās reālās situācijas. Izmantojot
konceptuālus un metodiskus kritērijus, iespējams kolektīvi strādāt un
pielāgot praksi.
Šajā daļā ir izstrādāti trīs papildu komponenti, ieteikumi, kas attiecas uz
pieeju teorētiskajām vadlīnijām, un ieteikumi par to praktisku ieviešanu
īpaši ar vardarbības problēmu saistītās sociālās un izglītības stratēģijās.

1. Modeļu izstrādāšana, informācijas apmaiņa par tiem un
intervences koordinēšana
Šajā sadaļā aplūkotas teorētiskās atsauces un tas, kā organizēt intervences
pasākumus un psihosociāli izglītojošās stratēģijas vardarbības novēršanai
un risināšanai. Īpaša uzmanība pievērsta speciālistu izpratnes veicināšanai
par vardarbības situācijām un prakses kritērijiem, kā arī pusaudžu izpratnes
uzlabošanai par savu dzīves situāciju un izmaiņām sociālajā mijiedarbībā un
komunikācijā.
1.1. Teorētisko un praktisko modeļu izstrādāšana un
informācijas apmaiņa par tiem
Tādas izglītošanas stratēģijas, kas iesaistītajiem speciālistiem ir
labi zināmas, ko viņi kopīgi lietoto un ir izstrādājuši, nodrošina
gan intervences pasākumu, gan vardarbības novēršanas un
risināšanas kvalitāti
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Izglītojošo

pasākumu

nekonsekvence,

nepietiekami

uzticama

un

neprognozējama pieaugušo rīcība palielina vardarbīgas reakcijas risku.
Skaidras, rakstiskas izglītošanas stratēģijas, kuras tiek izskaidrotas un tiek
paziņotas, vairo speciālistu, vecāku un pusaudžu pārliecību un sekmē
miermīlīgas attiecības.
Diskusijas par prakses piemērotību

Domu apmaiņa iestādē un starp visām iesaistītajām personām ļauj uzdot
vajadzīgos jautājumus un uzlabot prakses kvalitāti. Domu apmaiņa stimulē
darbu ar vardarbības jautājumiem.
Nodrošināšana, lai jaunās prasmes un instrumenti tiktu integrēti
atbilstoši

izmaiņām,

vajadzībām

un

praksei,

neizslēdzot

teorētiskās atsauces (psihodinamikas, kognitīvās uzvedības un
kongnitīvās attīstības pieejas)

- Psihodinamiskās

teorētiskās

atsauces

ir

instruments,

kas

speciālistiem ļauj izprast un analizēt radušās situācijas, risināt
vardarbības gadījumus un novērst tos. Psihodinamiskās pieejas ir
nozīmīgas arī iestādes iemītnieku garīgās veselības nodrošināšanai.
- Kognitīvās uzvedības un kognitīvās attīstības teorētiskās un
praktiskās atsauces uzsver, ka rīcības plāni ir jāpielāgo individuāli
katram pusaudzim. To mērķis ir novērtēt situāciju, strādājot ar
uzvedību

un

pamatojoties

uz

personas

kognitīvajām

un

emocionālajām funkcijām.
Dažādās teorētiskās atsauces cita citu neizslēdz. Speciālistiem ieteicams
pievērst uzmanību tam, lai jaunās prasmes un instrumenti tiktu ieviesti,
ievērojot mainīgās vajadzības un praksi, bet vienlaikus arī nodrošinot
saskaņotību ar visu aprūpes gaitu.
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1.2. Intervences pasākumu konsekvences nodrošināšana
Intervences pasākumiem ir dažādas dimensijas: izglītojošā, pedagoģiskā,
terapeitiskā un sociālā dimensija. Visu šo dimensiju savstarpēji papildinošā
daba un saskaņotība, kā arī paša kolektīva saliedētība ir nozīmīgi faktori
gan pusaudžu, gan personāla stabilitātei. Tas sekmē vardarbības
novēršanu.
“Terapeitiskā” dimensija iestāžu kontekstā attiecas uz iekļaujošo funkciju.
Tai jābūt balstītai uz spēju brīvi izteikties, spēju pastāvīgi veikt analīzi,
nemitīgu rīcības pielāgošanu, kā arī projektu kolektīvu pārrunāšanu un
izstrādi. Šajā iestādes dimensijā pilnībā ietilpst izglītojoši intervences
pasākumi.
Izglītojošo intervences pasākumu koordinēšana ar citām atbalsta
dimensijām

Izglītojošie intervences pasākumi ir balstīti uz citiem intervences
pasākumiem (izglītojošiem, terapeitiskiem un sociāliem) un padara tos
efektīvākus. Izglītojošie intervences pasākumi atvieglo piekļuvi vai
nodrošina vajadzīgos sagatavošanas darbus skološanai vai apmācībai. To
mērķis ir atvieglot piekļuvi garīgajai vai fiziskajai aprūpei.
Individuāli

nodrošināto

un

kolektīvi

sniegto

intervences

pasākumu atbilstība pusaudža atbalsta projektam
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-

Laika atvēlēšana individuālam atbalstam

Individuālās izglītojošās aprūpes vajadzības tiek uzskatītas par nozīmīgām
un ir jānodrošina. Tās sekmē citādības izpratni un personas drošību. Ja
pusaudzim atrašanās grupā rada sarežģījumus, par labu nāk atbalsts, kurā
tiek ņemtas vērā viņa grūtības, vajadzības gadījumā pievēršoties
individuālām attiecībām.
-

Laika atvēlēšana kolektīvajam atbalstam

Laika atvēlēšana kolektīviem intervences pasākumiem sekmē izglītības
stratēģijas. Darbs grupās un saskare ar kolektīvās dzīves prasībām ir
nozīmīgi faktori socializēšanās apguvei un noteikumu integrēšanai.
Atbalsta nepārtrauktības nodrošināšana un atbalsta pielāgošana

Iestādes darbs jāorganizē tā, lai tiktu nodrošināts nepārtraukts un
pusaudžu individuālajām vajadzībām pielāgots atbalsts. Nepārtrauktību
lielākoties panāk, mainot aktivitātes. Laiku individuāliem vai kolektīviem
izglītojošiem pasākumiem var nodrošināt pusaudžiem, kuri vairs nevar
piedalīties aktivitātēs. Pusaudžus, kuri neapmeklē skolu, var aicināt uz
nodarbībām pa dienu un nodrošināt viņiem aktivitātes vai atbalstu.
Intervences pasākumu plānošana un novērtēšana

Intervences pasākumu plānošana un to regulāra novērtēšana ir nozīmīgi
faktori vardarbības novēršanai, jo tie iestādes iemītniekiem ļauj labāk
izprast pasākumu mērķus un struktūru, savukārt novērtējums atklāj, kuri
pasākumi nav bijuši piemēroti, un ļauj tos pilnveidot.
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Visbeidzot ir ieteicams intervences pasākumus organizēt kā daļu no rīcības
projekta ar noteiktām prioritātēm, kā arī plānot pasākumu un atbalsta
ietekmes novērtējumu. Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, atbalstu
pēc vajadzības var pielāgot.
2. Psihosociāli izglītojošo pasākumu īstenošana vardarbības novēršanai
un risināšanai
Psihosociāli izglītojošās aktivitātes ļauj pusaudžiem pārdomāt savus
kognitīvos modeļus un uzvedību un līdz ar to pozitīvi ietekmē vardarbības
novēršanu un risināšanu. Šīs aktivitātes var būt dažādas.
2.1. Pusaudža mudināšana izmantot plašāku vārdu krājumu
Vāji valodas resursi var kavēt attiecību veidošanos un pasliktināt to
kvalitāti. Grūtības izteikties var mudināt pusaudžus uz sacelšanos.
2.2. Palīdzēšana pusaudzim saprast, kā sasniegumi un kļūmes ietekmē
viņa attiecības
Viens no galvenajiem izglītojošo pasākumu mērķiem ir attīstīt pusaudža
spēju domāt par savas uzvedības un attieksmes sekām.
2.3. Psihoterapeitiskā atbalsta nodrošināšana, ja nepieciešams
Vajadzības gadījumā atbalstā jāietver psihoterapeitiskā aprūpe. Tā tad ir
regulāri jānodrošina iestādē vai ārpus tās. Šāda aprūpe palīdz pusaudzim
psiholoģiski izprast savu dzīves situāciju un dzīves gājumu.
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2.4. Diskusiju grupu izveide, kur pusaudži var runāt par savām
problēmām un risināt kopīgas situācijas
Pusaudžu diskusiju grupas, kuras organizē un vada šajā jomā apmācīti
speciālisti, mudina pusaudžus izteikties un meklēt kopīgus risinājumus. Līdz
ar to tās var mazināt spriedzi.
2.5. Centieni ar intervences pasākumiem mainīt pusaudžu attieksmi:
jaunu sociālo prasmju apguve, izpausmes veida un uzvedības izmaiņas
Ir jāsaprot, kā darbojas pusaudžu prāts, bet ar to nepietiek, lai liktu
pusaudžiem mainīt savu attieksmi un uzvedību. Intervences pasākumi var
būt mērķtiecīgi vērsti uz prioritārām izmaiņām (jaunu sociālo prasmju
apguvi, izpausmes veida un uzvedības mainīšanu) un sekmēt sadzīvošanu.
2.6. Atsevišķs darbs ar pusaudžiem, lai iedrošinātu viņus risināt savas
problēmas
Svarīgi likt pusaudžiem apzināties savas “ierobežojošās domas” un domas,
kas automātiski nāk prātā par notikumu. Tās ir iespējams aizstāt ar citu
domāšanas veidu un rast konkrētajai situācijai piemērotu risinājumu.
2.7. Pusaudžu atbildības stimulēšana, nostādot viņus situācijās, kur
viņiem lēmumi ir jāpieņem pašiem, nevis kāds tos uzspiež
Tā, gatavojoties aprūpes izbeigšanai, var nostiprināt pusaudža centienus
atrast darbu vai mājokli.
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3. Atbilstošu līdzdalības un strīdu risināšanas apstākļu nodrošināšana, lai
novērstu un risinātu vardarbību
Pusaudžu līdzdalība un strīdu risināšana var palīdzēt novērst konfliktus un
vardarbību. Sniedzot pusaudžiem iespēju paust savu viedokli, tiek mazināta
spriedze un attīstīta kopīgās atbildības sajūta.

3.1. Līdzdalības veicināšana iestādē
Līdzdalības veicināšana, balstoties uz vienlīdzības principu, kur ikviens
sniedz savu ieguldījumu pieejā vai kopīgu dzīves noteikumu izstrādē, kā arī
mehānismi, kas garantē šo noteikumu ievērošanu, nostāda pusaudžus
pozīcijā, kur viņiem ir jāvienojas ar vienaudžiem par reālu atbildības
uzņemšanos.
3.2. Pusaudžu iesaistīšana iestādes darbības noteikumu izstrādē un
pārskatīšanā
Līdzdalība darbības noteikumu izstrādē, domāšana par katra tiesībām,
pienākumiem un saistībām veicina morālu domāšanas veidu un atbildību.
3.3. Mudināšana apgūt sevis pārstāvēšanas prasmi un apstākļu radīšana
sociālās dzīves noteikumu labai funkcionēšanai
Ļaujot pusaudžiem piedalīties iestādes dzīvē un sniedzot viņiem iespēju
paust savu viedokli saskaņā ar sociālās dzīves noteikumiem, tiek mazināta
spriedze, ja speciālisti pienācīgi ņem vērā pusaudža viedokli. Tādējādi tiek
mācītas sevis pārstāvēšanas prasmes un atbildība.
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3.4. Grupu rīkošana, kur pusaudži var diskutēt par sociālām dilemmām
Ieteicams pusaudžus mudināt uz rīcību un pārspriedumiem, kas liek viņiem
mobilizēties. Šajā sakarībā var ieteikt rīkot grupas, kur pusaudži diskutē par
sociālām dilemmām un tādējādi attīsta savu morālo spriestspēju. Grupu
vadītāji var būt ārējas iesaistītās personas, jo tas pusaudžus mudinātu
izteikties atklātāk. Lai pusaudži izprastu šādu diskusiju grupu jēgu, ir svarīgi,
lai viņi iestādē varētu izmantot savas demokrātiskās tiesības (piemēram,
īstenojot sociālās dzīves noteikumus, apgūstot sevis pārstāvēšanas prasmi
vai piedaloties diskusiju grupās).
3.5. Mudināšana kolektīvi analizēt pusaudžu vardarbības aktus
Vardarbības aktu kolektīva analizēšana pusaudžu grupā, ļaujot vardarbības
aktu izvērtēt, atsaucoties uz darbības noteikumiem, ir interesanta.
3.6. Strīdu risināšanas komandu ieviešana
Pastāvīga un pieejama komanda strīdu risināšanai starp pusaudžiem un
speciālistiem palīdz novērst un apkarot vardarbību.
3.7. Sportisku, māksliniecisku un ar jauno tehnoloģiju izmantošanu
saistītu aktivitāšu veicināšana
Šādu aktivitāšu ieviešana mudina pusaudžus vardarbības vietā izvēlēties
sociāli lietderīgas aktivitātes un sekmē pašapziņas veidošanos. Tā ir daļa no
personalizētā projekta.
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IV daļa
Vardarbības gadījumu risināšana
Šie ieteikumi uz vērsti uz ciešu mijiedarbību starp vardarbības novēršanu
un risināšanu. Ieteikumi ir iedalīti divās daļās: pirmkārt, faktiskā
vardarbības risināšana tās sarežģītajās stadijās un, otrkārt, preventīvais
darbs saistībā ar risināto vardarbības gadījumu.
1. Krīzes risināšana
Vardarbības un krīzes risināšanas procesā var izšķirt vairākus posmus.
1.1. Dažādu krīzes fāžu identificēšana, lai varētu pielāgot profesionālo
rīcību
Krīzes gaitā ir novērojamas dažādas fāzes. Fāžu secību var identificēt šādi5:
parādīšanās,

attīstība,

dezorganizācija,

spriedzes

mazināšanās

(atvieglojums) un atgūšanās. Šāda identifikācija ir parocīga, jo katra fāze ir
jārisina īpaša veidā, vienlaikus gaidot nākamo fāzi.
1.2. Situācijas nopietnības pakāpes noteikšana
Šim nolūkam ieteicams izveidot kopīgus indikatorus, pēc kuriem vērtē
situācijas nopietnības pakāpi (ārkārtas mikroincidents, nopietns incidents)
un arī nosaka nepieciešamo rīcību (izglītojoši intervences pasākumi,
norobežošana, izmaiņas, virzīšana).
5

Skat. Literatūras sarakstā: BEAUMONT (C.) & SANFACON (C.).

43

1.3. Atbildības uzņemšanās atbilstoši savai vietai un amatam
Vardarbības pārvaldībā katram dalībniekam ir jāuzņemas atbildība par savu
vietu. Atbildības līmeņus var izšķirt un pieņemt atkarībā pēc funkcijām.
1.4. Vardarbības risināšanas procedūru un informēšanas procedūru
ievērošana
Jāizmanto kolektīvi izstrādātās vardarbības risināšanas procedūras un –
vajadzības gadījumā – procedūras varas iestāžu informēšanai, ievērojot
tiesību aktos noteiktās prasības par ziņošanu tieslietu un administratīvajām
iestādēm un policijai.
1.5. Apturēšana aizsardzības un miera nodrošināšanai
Ārkārtas situācijās ir nepieciešams apturēt nemiera cēlājus. Apturēšana
jāveic nevis dominanti, bet gan mierinot, izvairoties no brutalitātes,
pazemošanas un uzmākšanās. Pēc apturēšanas jārosina izrunāšana un
situācijas atspoguļošana.
1.6. Izņēmuma gadījumā pusaudzis īslaicīgi jāizolē no grupas dzīves
Izņēmuma gadījumos personu, kura ir veikusi nopietnu pārkāpumu,
nepieciešams īslaicīgi izolēt nomierināšanas telpā; izolēšana nav jāuztver kā
sods, bet gan laika došana, lai nomierinātos. Lēmumu pieņemšanas un
izolēšanas noteikumi ir aprakstīti krīzes vadības procedūrās.
Izolēšanai jābūt īslaicīgai, un pusaudzi šajā laikā nedrīkst atstāt vienu.
Problēma un situācija ir jādokumentē. Uzreiz pēc tam ir atkal jārunā ar
pusaudzi. Izņemot šādas situācijas un apstākļus, izolēšana ir aizliegta.
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1.7. Fiziska un psiholoģiska atbalsta piedāvāšana vardarbības upuriem
Ir svarīgi sniegt pirmo palīdzību, pasargāt ģimeni un iecelt personu, kura
atbild par atbalsta sniegšanu visu procedūras laiku (medicīniskā
diagnosticēšana, sūdzību iesniegšana), kā arī piedāvāt psiholoģisko atbalstu
agresijas upuriem – speciālistiem vai pusaudžiem.
1.8. Apsvēršana, kādas ir notikuma iespējamās sekas uz citiem
pusaudžiem, un vajadzības gadījumā – aizsardzības pasākumu īstenošana
Ja notikusi vardarbība starp pusaudžiem, var būt nepieciešami aizsardzības
pasākumi, piemēram, īslaicīga vai pastāvīga mājokļa vai iestādes nomaiņa.
Jāieplāno pasākumi informatoru un iesaistīto trešo pušu aizsardzībai. Tie
vajadzības gadījumā ļauj novērst vardarbības izplatīšanos.
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2. Vardarbības gadījuma risināšana pēc krīzes beigām
2.1. Vardarbības gadījuma analizēšana, piedaloties iesaistītajiem
pusaudžiem vai pusaudžiem un speciālistiem
Vardarbības analizēšana ir ārkārtīgi nozīmīga. Var izmantot vairākas
metodes, tostarp aprakstīšanu rakstveidā (aprakstot apstākļus, iemeslus,
emocijas), ko veic iesaistītās personas (speciālisti un pusaudži vai tikai
pusaudži), kā arī vardarbības veicēja, upura un liecinieku liecības.
Aprakstīšanas un analīzes struktūru un virzību vajadzības gadījumā nosaka
vadības kolektīvs vai izglītības kolektīvs.
2.2. Vēlāka iztaujāšana un notikumu rekonstruēšana
Rekonstruēšanas mērķis ir panākt, lai nopietnā pārkāpuma izdarītājs
apzinātos upura piedzīvoto un upura sniegto situācijas atspoguļojumu un
pēc tam apdomātu, kā vērst nodarīto par labu gan attiecībā pret pārējiem
pusaudžiem, gan speciālistu kolektīvu.
2.3.
Korektīvās
veicināšana

rīcības

Jāatbalsta un jāveicina materiālās un sociālās korektīvās darbības. Pēc
materiālu zaudējumu nodarīšanas ieteicama dalība darbsemināros par
remontdarbiem (piemēram, par vispārējiem remontdarbiem). Arī pēc
uzbrukšanas citiem cilvēkiem ieteicams veikt korektīvas darbības.
2.4. Samērīgu un saprātīgu sankciju piemērošana, cienot pusaudžu
integritāti
Sankcijas jāizvērtē kolektīvi, un lēmumus par tām jāpieņem leģitīmi,
ievērojot sadzīvošanas pamatprincipus un darbības noteikumus (tostarp
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šajā sakarībā piemērojamos noteikumus par tiesībām uz aizstāvēšanos un
abu pušu viedokļa uzklausīšanu).
Sodiem jābūt samērīgiem ar nodarījumu; ieteicams piemērot tādu sodu,
kas ir jēgpilni saistīts ar nodarījumu.
Nosakot sankcijas, jāievēro cieņa pret cilvēku integritāti un drošību, un
sankcijas nedrīkst būt pretrunā pamatbrīvībām.
2.5. Pārorientēšanas pasākumu noteikšana
Iestādē būtu jānodrošina izmaiņas, vienlaikus gādājot par atbalsta
nepārtrauktību.

Izmaiņām

jāatbilst

pārorientācijas

virzībai.

Šos

pasākumus nav ieteicams izmantot kā sankcijas, jo tas izraisīs atbalsta
pārrāvumus un var novest pie atkārtotiem pārkāpumiem.
2.6. Situācijas analizēšana palīdz novērst vardarbības gadījumu
atkārtošanos
Mērķis ir panākt kopīgu situācijas un tās apstākļu analizēšanu
(pamatojoties uz mutiskām un rakstiskām liecībām). Analīzes rezultātā tiek
izvērtēta prakse, attieksme izglītošanās jomā, kārtība un procedūras un
speciālistu zināšanas un pieejas. Pēc analizēšanas jānosaka aktuālākie
aspekti un ir jāizveido rīcības plāns. Šāda situācijas risināšana palīdz novērst
jaunus vardarbības gadījumus.
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