Bērna Aizsardzības Konferences
Informācija vecākiem

Ja tiek pieņemts lēmums, ka Bērns nav pakļauts
būtiskam kaitējumam, iespējams, tiks apspriesta
atbalsta sniegšana bērnam un ģimenei, un tikšanās
būs beigusies.
Ja tiek pieņemts lēmums, ka Bērns ir pakļauts
patstāvīgam būtiskam kaitējumam, tiek sastādīts un
nolemts Bērna Aizsardzības Plāns. Bērna vārds tiks
ierakstīts Bērna Aizsardzības Izziņošanas Sistēmā
(BIAS). Bērna ierakstīšana BIAS sistēmā un Bērna
Aizsardzības Plāna izveidošana ir ļoti nopietns
lēmums, kuru pieņem gadījumā, ja ir nepārprotamas
pazīmes tam, ka bērnam viena vai abu vecāku
vardarbības vai nevērības dēļ draud būtiskas
briesmas.

Kas ir Bērna Aizsardzības Plāns?
Plāna mērķis ir nodrošināt atbalstu bērnam un viņa
vecākiem, pārliecinoties, ka bērns ir pasargāts no
briesmās un kaitējuma draudi ir mazināti. Tas var
tikt nodrošināts dažādos veidos. Vecākiem var būt
jāapmeklē bērnu audzināšanas stundas vai izmantot
kādus konsultāciju pakalpojumus, vest bērnu uz
vizītēm vai atļaut speciālistiem apmeklēt bērnu
mājās. Mūsu mērķis ir iesaistīt vecākus un bērnus
lēmumu pieņemšanā par plāna izstrādi. Galējās plāna
versijas dublikāts tiks nosūtīts vecākiem pēc
konferences un tiks iecelts sociālais darbinieks kā
Galvenais Darbinieks, kas atbildēs par plāna
realizāciju.

Ka sir Bērna Aizsardzības Izziņošanas
Sistēma (BIAS)?
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atļaujam pieeju tikai personām, kam ir pamatots
iemesls meklēt informāciju. Bērna vārds var tikt
ierindots pie Aktīviem vai Neaktīviem.
•

Aktīvs nozīmē, ka šobrīd bērns ir iesaistīts Bērna
Aizsardzības Plānā, sakarā ar lēmumu, ka bērns
ir pakļauts būtiskām kaitējuma draudiem un
viņam ir nepieciešams atbalsts drošības un laba
pašsajūtas nodrošināšanai.

•

Neaktīvs nozīmē, ka bērns ir bijis pakļauts
būtiskiem kaitējuma draudiem un viņam jau ir
bijis piemērots Bērna Aizsardzības Plānu. Pastāv
iespēja, ka bērnam ir vajadzīga palīdzība, lai
saglabātu drošību un labu pašsajūtu.

•

Sasniedzot 18 gadu vecumu, bērna vārds tiek
pilnībā dzēsts no saraksta.

Vecāki saņems vēstuli, kurā paziņots, ka viņu bērni
iekļauti BIAS sarakstā. Ja bērnam ir piemērots Bērna
Aizsardzības Plāns un viņš ir definēts sarakstā kā
aktīvs, pārskata tikšanās jāsasauc sešu mēnešu laikā,
lai pārliecinātos, ka plāns noris veiksmīgi. Pārskats
tiek veikts ar mērķi uzzināt, vai draudi bērnam
mazinās
un vai nepieciešama turpmāka palīdzība.

Bērna
Aizsardzības
Konferences
Informācija
vecākiem

Ja pārskata procesā tiek nolemts, ka bērns vairs nav
pakļauts draudiem, viņa statuss BIAS sistēmā tiks
mainīts uz neaktīvu un vecāki par to saņems vēstuli.

Sīkākai informācijai sazinieties ar:

BAIS savā datu bāzē ieraksta bērnu vārdus, kuru
Bērna Aizsardzības Plāns ir ticis apstiprināts Bērna
Aizsardzības Konferencē. Tikai ļoti nelielai cilvēku
grupai, kā, piemēram, ārstiem vai policistiem, kuriem
var būt jāpieņem svarīgi lēmumi par bērna drošību, ir
pieeja BAIS sistēmai.
Mēs ļoti strikti kontrolējam pieeju BAIS sistēmai un
Latvian
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Ar ko nodarbojas
Bērnu un
Ģimenes
Aģentūra?
TUSLA – Bērnu un Ģimenes Aģentūrastrādā ar ģimenēm, lai pārliecinātos, ka
par bērniem tiek gādāts un viņi tiek
pasargāti no apdraudējumiem. Mēs
saprotam, ka vecāki saskaras ar daudzām
sarežģītām problēmām un ka bērnu
audzināšana ne vienmēr ir viegla. Mēs
piedāvājam dažāda veida atbalstu
vecākiem, kas jebkādu iemeslu dēļ
saskaras ar bērnu audzināšanas
problēmām. Mēs sekojam Children First
(Bērni pirmajā vietā) vadlīnijām valsts
mērogā, kuras mums norāda, kas jādara,
lai palīdzētu bērniem, kuri ir pakļauti
kaitējama draudiem. Mums ir arī Bērna
Aizsardzības Konferenču vadlīnijas.
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Kas ir Bērna Aizsardzības Konference?
Ja mēs būsim noraizējušies par bērna drošību, mēs
runāsim ar viņu vecākiem, skolotājiem un citiem
cilvēkiem, kas iesaistīti bērna dzīvē, lai uzzinātu ko
vairāk. Ja mēs uzskatīsim, ka bērnam draud lielas
briesmas, mēs, iespējams, izlemsim organizēt tikšanos
ar nosaukumu Bērna Aizsardzības Konference. Bērna
Aizsardzības Konference palīdz ikvienam, kas
iesaistīts bērna dzīvē, uzzināt par bērna vajadzībām
un vai viņš ir pakļauts lielam kaitējumam, ko izraisa
vardarbība vai nevērība. Tā arī palīdz mums sastādīt
plānu, kas atbilstu bērna vajadzībām un mazinātu
kaitējuma draudus, kam viņi pakļauti. Par nozīmīgu
kaitējumu uzskatāms arī vienreizējs atgadījums
(vardarbība) vai atgadījumu sērija (nevērība), kas
varētu traucēt vai izmainīt, vai nodarīt kaitējumu
bērna attīstībai vai labklājībai.

Kas apmeklē konferenci?
Parasti Bērna Aizsardzības konferenci apmeklē bērna
vecāki un arī bērns tiek uzaicināts iesaistīties, vai nu
apmeklējot ( ja tas ir iespējams) vai tiekoties ar sociālo
darbinieku pirms tikšanās. Daži bērni raksta vēstules,
kas tiek nolasītas skaļi tikšanās laikā.
Vecāki drīkst arī ņemt sev kādu līdzi, ja viņiem
vajadzīgs atbalsts. Tā kā šajās tikšanās parasti tiek
apspriesta personīga, privāta informācija, ir svarīgi, lai
atbalstītājam varētu uzticēties, lai viņi neizpaustu
informāciju, kuru dzirdējuši tikšanās laikā. Vecākiem
jāpaziņo sociālajam darbiniekam, vai ieradīsies
atbalstītājs, kā arī jāuzrāda viņa vārds. Atbalstītājs
nepiedalās lēmumu pieņemšanā konferences ietvaros
un nevar apmeklēt konferenci vecāku vietā. Ja vecāks
neapmeklē konferenci, viņa viedoklis tiks apspriests
pēc iespējas plaši. Reizēm vecāki raksta vēstules,
kuras tiek nolasītas skaļi konferences laikā.
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Ar bērnu strādājošai sociālais darbinieks, sociālā
darba vadītājs un piezīmju veicējs parasti piedalās šajā
konferencē. Sertificēts konferences vadītājs uzņemas
tikšanās vadību. Parasti lūdzam skolotājam, valsts
veselības aprūpes darbiniecei, ģimenes ārstam,
kārtībsargam vai citu nozaru darbiniekiem, kas strādā
ar ģimeni, apmeklēt šo tikšanos.
Ja svarīgākais cilvēks bērna dzīvē nevar ierasties,
viņiem var tik lūgts nosūtīt atskaiti uz konferences
laiku. Vecāki saņem attiecīgo atskaišu dublikātus
konferences dienā. Atskaišu sastādītājiem ir cieši
pieteikts runāt ar vecākiem pirms konferences, lai viņi
konferences dienā nesaņemtu jaunu informāciju.

Kādus lēmumus pieņem konferencē?
Tikšanās laikā mēs uzklausīsim bērna dzīvē iesaistīto
personu viedokļus, lai uzzinātu, vai bērns ir drošībā
un labi aprūpēts, kā arī, vai tiek apmierinātas viņa
vajadzības. Mēs runāsim arī par draudiem, kam bērns
varētu būt pakļauts. Bērnu vislabāk pazīst viņa vecāki,
tāpēc mēs cenšamies palīdzēt vecākiem paust viņu
viedokļus pēc iespējas vienkāršākā formā. Daži izvēlas
to darīt, rakstot vēstuli, citi – apmeklējot tikšanos.
Mēs arī uzmanīgi uzklausām bērna viedokli.
Konference noris atvērtā, godīgā un cieņpilnā
manierē.
Kad visas konferences dalībnieku, to starp vecāku,
atskaites un viedokļi ir uzklausīti, mēs jautāsim
klātesošajiem speciālistiem, vai viņi uzskata, ka bērns
ir pakļauts patstāvīgam būtiskam kaitējumam. Visi
paustie viedokļi tiks ņemti vērā, un lēmums parasti ir
balstīts uz profesionālu vienošanos. Gadījumā, ja
vienošanās netiek panākta, vadītājs saka galavārdu, un
tiek veikti ieraksti par visiem viedokļiem vai
nevienprātībām.

