CIENĪJAMIE PEDAGOGI, SOCIĀLIE
DARBINIEKI UN CITI BĒRNU TIESĪBU
AIZSARDZĪBAS JOMĀ STRĀDĀJOŠIE!!!
Vai esat pamanījuši, ka kāda bērna uzvedība:
• ir būtiski atšķirīga no vairuma viņa vienaudžu
uzvedības?
• ilgstoši ir sociāli nepieņemama?
• apgrūtina viņa iekļaušanos sabiedrībā un
ﬁzisko, psihisko, garīgo un sociālo attīstību?
Vai Jums un atbalsta speciālistiem (psihologiem,
sociālajiem pedagogiem u.c.) nav izdevies sasniegt
vēlamās bērna uzvedības izmaiņas?
Iepazīstieties ar praktiskajiem piemēriem bērna uzvedības problēmu
risināšanā un sadarbības principiem starp Konsultatīvo nodaļu un
atbalsta programmas īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem VBTAI
mājaslapas www.bti.gov.lv sadaļā ESF projekts - Konsultatīvā nodaļa Sadarbības tīkla rokasgrāmata.
Aiciniet bērnu vecākus un likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus bezmaksas
konsultācijas saņemšanai un atbalsta programmas izstrādei Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajā nodaļā - Rīgā, Ventspils ielā 53. Tālr.:
67359129, e-pasts: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.
Iesakiet iesnieguma un bērna uzvedības sākotnējās novērtēšanas veidlapu
meklēt VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļā ESF projekts - Konsultatīvā nodaļa ->
Pieteikšanās.
Konsultatīvās nodaļas komanda, kuras sastāvā ietilpst sociālais darbinieks, klīniskais
psihologs, speciālais pedagogs, atkarību proﬁlakses speciālists un bērnu psihiatrs:
sniegs konsultācijas bērnam, viņa likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem bērnam draudzīgā konsultatīvajā telpā
un veiks bērna uzvedības diagnostiku;
aicinās Jūs un citus atbalsta sniegšanā iesaistītos speciālistus
mērķtiecīgi novērot bērna uzvedību un sniegt atbalsta programmas izstrādei un īstenošanai nepieciešamo informāciju;
sazināsies ar Jums, sniegs nepieciešamos ieteikumus un
aicinās Jūs aktīvi līdzdarboties bērna individuālās atbalsta
programmas īstenošanā;
pēc atbalsta programmas īstenošanas beigām sagatavos
rekomendācijas turpmākajām darbībām.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”
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MĪĻĀ MAMMA, DĀRGAIS TĒTI UN GĀDĪGAIS
BĒRNA LIKUMISKAIS PĀRSTĀVI!
Vai bērns ilgāku laiku nespēj sadraudzēties ar
citiem bērniem, bieži strīdas, dara pāri sev vai
citiem?
Vai bērns ilgāku laiku neklausa, pārkāpj noteikumus vai sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas?
Vai bērna uzvedība rada problēmas ģimenē,
izglītības iestādē vai sabiedrībā?
Vai bērna uzvedība apgrūtina jaunu zināšanu un
prasmju apgūšanu?
Vai attieksmes un izturēšanās maiņa un speciālistu
ieteikumu ievērošana nepalīdz sasniegt vēlamās
bērna uzvedības izmaiņas?

Piesakiet bērnu bezmaksas konsultācijas saņemšanai un atbalsta
programmas izstrādei Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Konsultatīvajā nodaļā - Rīgā, Ventspils ielā 53. Tālr. 67359129, e-pasts:
konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.
Iesniegumu un bērna uzvedības sākotnējās novērtēšanas veidlapu
meklējiet VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļā ESF projekts Konsultatīvā nodaļa -> Pieteikšanās.
Konsultatīvās nodaļas komanda, kuras sastāvā ietilpst sociālais darbinieks, klīniskais
psihologs, speciālais pedagogs, atkarību proﬁlakses speciālists un bērnu psihiatrs:
sniegs konsultācijas bērnam draudzīgā konsultatīvajā
telpā un veiks bērna uzvedības diagnostiku;
sadarbībā ar valsts un pašvaldību speciālistiem, izstrādās
un uzraudzīs bērna individuālās atbalsta programmas
īstenošanu;
sazināsies ar Jums un sniegs ieteikumus bērna
uzvedības korekcijai;
pēc atbalsta programmas īstenošanas beigām sagatavos
rekomendācijas turpmākajām darbībām.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”
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