
ĢIMEŅU PIEREDZE

Īpašo bērnu vecāku stāsti par jaunu ceļu - 

izaicinājumiem, iespējams, neizpratni, 

nepieņemšanu un bailēm, ar kurām nekad 

iepriekš ģimenes nebija saskārušās.

Praksē pārbaudīti risinājumi īpašo 

bērnu ģimeņu atbalstam. Pieredze 

un mācības, kas iedvesmo pilnveidot 

mūsu pašu Latvijas atbalsta sistēmu.

ATBALSTA IESPĒJAS

Integrēts un vispusīgs modelis 

ģimenes sistemātiskam atbalstam, 

pilnveidojot esošo un radot jaunas, 

vērtībās balstītas, atbalsta iespējas.

ĀRVALSTU PIEREDZE

Žurnāliste, moderatore

KRISTĪNE 
GARKLĀVABērnu paliatīvās aprūpes biedrības 

komunikācijas speciāliste

LINDA ZAROVSKAANDA JANSONE
Bērnu paliatīvās aprūpes 
pamatlicēja Latvijā

Bērnu paliatīvās aprūpes 
biedrības kapelāns

JĀNIS BALODISASTRA 
DANNENFELTE
Bērnu paliatīvās aprūpes 
biedrības kapelāne

Biedrības "Dižvanagi" 
un Baltijas Rehabilitācijas 
centra vadītāja

ILZE DURŅEVA

Latvijas Radio 
raidījumu producente

EVIJA UNĀMA

Konference, kurā dalīsimies pieredzē un atbildēsim 

uz jautājumiem, kā mēs varam sadarboties 

sabiedrības, pašvaldību, valsts mērogā, lai uzlabotu 

dzīves kvalitāti ģimenēs, kuras audzina smagi 

slimus bērnus un lai no tā ieguvēji ir visi.

Ģimene ir sabiedrības pamats, viens veselums. Veselums 

ir arī galvenais bērnu paliatīvās aprūpes pamatprincips. 

Pamatprincips, kurš prasa vienotu ģimenes atbalsta 

politikas nepieciešamību, kurā iesaistās puses ir valsts, 

pašvaldību institūcijas un sabiedrība kopumā.

SANDRA 
DZENĪTE-CĀLĪTE
Zvannieku mājas vadītāja

JURIS CĀLĪTIS
Zvannieku mājas vadītājs Psiholoģe, psihoterapeite 

(kognitīvi biheiviorālā 
psihoterapija)

DIĀNA ZANDE

AINA BRIEDE
Bērnu paliatīvās aprūpes 
biedrības kapelāne

RASMA PĪPIĶE
Vadošā eksperte dažādības 
vadības jautājumos

www.tiltivieno.lvReģistrācija – 
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un bērnu paliatīvās 
aprūpes pakalpojuma 
sniegšanā iesaistītajiem
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BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES 
BIEDRĪBA

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
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PROGRAMMA

10:00 Kristīne Garklāva, konferences moderatore

Anda Jansone, Bērnu paliatīvās aprūpes 

biedrības vadītāja

Linda Zarovska, Bērnu paliatīvās aprūpes 

komunikācijas speciāliste

Grigāņu-Drandu ģimenes stāsts 

Sandra Juris Cālīši un , Zvannieku biedrība

Bondaru ģimenes stāsts

Rasma Pīpiķe, vadošā eksperte dažādības 

vadības jautājumos

Zvejsalnieku ģimenes stāsts

Kapelāni – , ,Aina Briede  Jānis Balodis  

Astra Dannenfelte

Evija Unāma, Latvijas Radio producente, 

projekta “Izmisuma zonā” aizsācēja

Krēvicu ģimenes stāsts

Diāna Zande, psiholoģe (dr.psych.), 

kognitīvi biheiviorālā terapeite

Konferences atklāšana

Bērnu paliatīvās aprūpes aktualitātes, izaicinājumi

Sapņu tilti kā iespēja ģimenēm

Vienlīdzība

Tilti uz sirsnību un līdzcietību

Sadarbība

Redzēt-darīt-izdarīt!

Ārvalstu NVO pieredzes stāsts

Diskusija par esošo situāciju un ģimeņu izaicinājumiem

Pārtraukums

Neērtie jautājumi

Saruna par neērtajiem jautājumiem

Kāpēc par paliatīvās aprūpes 

tēmu svarīgi runāt?

Pieņemšana

Kas notiek ar ģimeni, kad jāpieņem nepieņemamais?

Diskusija par ģimeņu atbalsta iespēju pilnveidošanu

Noslēgums14:30

12:00

13:30
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