
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaikų linija – tai tarnyba, teikianti pagalbą visos Lietuvos vaikams ir 
paaugliams telefonu, laiškais ir internetu.  
Vaikai ir paaugliai gali kreiptis į Vaikų liniją dėl įvairių jiems iškilusių 
sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, 
sunkumų moksluose, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl 
įvairių kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti.  
Vaikų linija siekia atstovauti vaikų interesus, todėl kelia diskusiją 
visuomenėje apie vaikams aktualias problemas ir siūlo jų sprendimus. 
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI  2006 M. 
 

Data Įvykis 

2006 m. vasario 23 d. "Vaikų linija" susitikime su žiniasklaida pristatė bendradarbiavimo 
projektą su bendrove "Čilija" apie kampanijos "Nustok tyčiotis" 
įgyvendinimą. 
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2006 m. birželio 6 d. Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų karalystės ambasadų paramos 
dėka išleista metodinė knyga „Patyčių prevencija mokyklose“. 
Knygos pristatymas vyko Vaiko raidos centre. 
 
Knygos autoriai "Vaikų linijos" vadovas bei psichologas Robertas Povilaitis ir "Vaikų 
linijos" savanorių mokymo vadovė, psichologė Jurgita Valiukevičiūtė. 
 

 
 
Pristatyme taip pat dalyvavo Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje JE Colin 
Roberts, Nyderlandų Karalystės Ambasadorė JE Annemieke Ruigrok Lietuvos vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė ir kiti. 
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2006 m. birželio 23-
25 d. 

Vaikų linijos savanorių stovykla Žuvinčiuose 

 
Surengtoje stovykloje dalyvavo savanoriai iš Vilniaus ir Kauno Vaikų linijų. 
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2006 m. rugpjūčio 
25-27 d. 

Vaikų linijos atstovai dalyvavo Lietuvos Telefoninės Psichologinės 
Pagalbos Tarnybų Asocijacijos (LTPPTA) kasmetinėje konferencijoje 
Visagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 m. spalio 13 d. Vaikų linija atšventė 9 gimtadienį. 
 
Oficialioji dalis – gimtadienio svečiams pristatoma Vaikų linijos pastarųjų metų 
veikla. 

 
 
Vaikų liniją sveikino Lietuvos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė 
Šalaševičiūtė,  pirmasis Vaikų linijos vadovas Linas Slušnys,  
UAB Čilija Marketingo skyriaus vadovas Mindaugas Gumauskas, AB TEO LT 
Korporatyvinės komunikacijos skyriaus direktorius Valdas Kaminskas. 
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2006 m. lapkričio 10-
12 d. 

Vaikų linijos konsultantų kvalifikacijos kėlimo seminaras 
Druskininkuose.  

 
Seminaro dalyviai iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Vaikų linijų. 
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Seminaro akimirkos 
 

 
Seminaro akimirkos 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 8   

 
Seminare dalyvavo svečiai iš Velso (D.Britanija) psichologinės pagalbos vaikams 
tarnybų – Chris Omarah (NSPCC) ir Jonathan Green (Child Line).  
Nuotraukoje p. Chris pristato tarnybos veiklą.  
 

 
Seminare taip pat dalyvavo viešnios p. Amanda Zarina ir p. Iluta Vilnite iš Latvijos 
Vaiko ir šeimos reikalų ministerijos, Vaikų teisių apsaugos inspekcijos.  
Nuotraukoje p. Iluta pristato inspekcijos veiklą.   
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SKAMBUČIAI Į VAIKŲ LINIJĄ 
 

2006 m. Vaikų linija sulaukė 87 079 skambučius. Šis skambučių skaičius yra 
didžiausias nuo pat Vaikų linijos veiklos pradžios 1997m. (1 pav.) 
 
 

Skambučių skaičiaus augimas  
 “Vaikų linijoje” 1997-2006 m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 pav. 
 
Per visus 2006 metus Vaikų linijos veiklą užtikrino 3 tarnybos Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje.  
Vaikų linijos konsultantai per dieną vidutiniškai atsiliepia į 240 skambučių. 
1997 –2006 metais Vaikų linija sulaukė virš 300 tūkstančių skambučių. 
 
Bandymų prisiskambinti į Vaikų liniją 2005 ir 2006 metais buvo apie 45 kartus daugiau nei 
buvo galimybių į skambučius atsiliepti. Tai rodo, kad Vaikų linijos pagalbos poreikis 
gerokai viršija dabartines galimybes (2 pav.).  

 
Vaikų linijos pagalbos poreikis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. 
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Skambučių pasiskirstymas pagal skambinančiųjų amžių, 
proc.

58,0%

34,5%

0,5%
1,3%

0,2%

5,5%

iki 6
7 - 11
12 - 15
16 - 18
19 - 25
virš 25

Vaikų linija yra skirta vaikams ir paaugliams iki 18m. Kelerių metų Vaikų linijos patirtis 
rodo, kad dažniausiai į liniją skambina paaugliai nuo 12 iki 15m. Ta pati tendencija išlieka 
ir 2006 m. skambučių statistikoje – net 58 proc. skambučių yra 12-15 metų paauglių, apie 
1/3 skambinančiųjų sudaro 7-11 m. amžiaus vaikai, o kitų amžiaus grupių 
skambinančiųjų skaičius nėra didelis (3 pav.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 pav. 

 
 

2006  metais išlieka tendencija, kad į Vaikų liniją dažniau skambina berniukai nei 
mergaitės.  

Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal lytį

Mergaitės
45%

Berniukai
55%

 

4 pav. 
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Į Vaikų liniją skambinantys vaikai pasakoja apie pačius įvairiausius sunkumus. 
Dažniausiai minimi vaikų ir paauglių sunkumai yra susiję su jų bendravimo, socialine, 
santykių sfera – tai nesutarimai santykiuose su tėvais, sunkumai bendraujant su kitos ir 
tos pačios lyties bendraamžiais, su artimu draugu (-e). Nemažai vaikų pasakoja ir apie 
priekabiavimą, mokykloje kylančius rūpesčius ir kt. (5 pav.). 

Dažniausiai minimi sunkumai

12,2%

10,0%

10,0%

9,0%

8,0%

6,8%

4,6%

4,3%

3,5%

3,4%

3,3%

3,0%

2,6%

2,3%

2,0%

Santykiai su tėvais, globėjais
Santykiai su bendraamžiais bendrai

Santykiai su kitos lyties bendraamžiais
Priekabiavimas

Santykiai su tos pačios lyties bendraamžiais
Santykiai su partneriu/draugu

Mokslai/mokymasis
Laisvalaikis/užimtumas

Prievarta - fizinė
Santykiai su broliais/seserimis

Sveikata - fizinė
Konfliktas

Sveikata - psichologinė (dvasinė)
Seksualinės problemos

Netektis

 

5 pav.  

 

Vaikų linija sulaukia nemažo skaičiaus trumpų skambučių, kuriuose nėra kalbama apie 
kokį nors konkretų sunkumą. Prie šių skambučių priskiriame tokius, kuomet vaikai 
skambina ir padeda ragelį, tikrindami tarnybą ar neišdrįsdami kalbėti apie tai, kas rūpi, 
kuomet jie išdykauja arba keikiasi. Vaikams paprastai yra sunkiau negu suaugusiems 
kalbėti apie juos neraminančius dalykus, todėl neretai jie apie savo sunkumus signalizuoja 
kitaip – tylėdami, juokaudami ar pan. 
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KONSULTAVIMO INTERNETU PROGRAMA 
„KLAUSUČIO ŠALIS“ 

 
 
“Klausučio šalis” – psichologinio konsultavimo internetu programa, 
skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams, kurie nori pasitarti dėl 
jiems iškilusių sunkumų. Programa veikia nuo 2004 m. gegužės mėn. ir 
sparčiai populiarėja vaikų ir paauglių tarpe. Į “Klausučio šalį” 
patenkama per Vaikų linijos interneto puslapį www.vaikulinija.lt. 
Užsiregistravęs vaikas ar paauglys gali parašyti laišką Klausučiui ir 
papasakoti apie iškilusius sunkumus. Klausutis – tai personažas, kurio 
vardu Vaikų linijos savanoriai konsultuoja vaikus ir paauglius. 
“Klausučio šalis”  nuo “Vaikų pašto” programos skiriasi tuo, kad čia 
rašydami vaikai gali išlikti visiškai anonimiški ir yra maksimaliai 

užtikrinamas jų laiškų konfidencialumas. Vaiko ar paauglio laiškai ir Klausučio atsakymai 
matomi tik pačiam parašiusiajam ir konsultuojančiam savanoriui. Taigi kiti asmenys, 
lankydamiesi Vaikų linijos svetainėje, jų negali skaityti. 
 
 
Laiškų srauto didėjimas 
2006 m. Vaikų linija sulaukė 1381 laiškų internetu. Nuo pat “Klausučio šalies” gyvavimo 
pradžios stebimas laiškų srauto didėjimas. Pvz., 2005 m. gaunamų laiškų per mėnesį 
vidurkis buvo 86, o 2006 – jau 115.  
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6 pav.  
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7 pav.  

 
2006 m. vaikus ir paauglius internetu konsultavo 27 Vaikų linijoje dirbantys žmonės. Šis 
skaičius išliko beveik nepakitęs nuo 2005 metų, kuomet internetinio konsultavimo 
specialistų buvo 26.  
2006 m. buvo budėta 10 kartus per savaitę, t.y. 1 kartu daugiau nei 2005 m.  
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8 pav.  

 
Didėjant laiškų srautui, atsiranda būtinybė sutelkti didesnes savanorių pajėgas, kad būtų 
atliepta augantiems vaikų ir paauglių poreikiams. Verta pastebėti, kad konsultavimas 
internetu savo modernumu patrauklus ne tik vaikams ir paaugliams, bet ir savanoriams. 
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Be to, konsultuojant internetu, savanoriai nėra prisirišę prie konkrečios vietos. Jie gali 
budėti, neišeidami iš namų arba - kai būna išvykę.  
 
 
Statistika 
Laiškus Vaikų linijos personažui Klausučiui dažniau rašo mergaitės (86%) nei berniukai 
(14%). 
 

Laiškų pasiskirstymas pagal lytį

Mergaitės
86%

Berniukai
14%

 
9 pav.  

 
Daugiau negu pusė laiškų yra nuo 12 – 15 metų amžiaus rašančiųjų (51%), beveik ketvirtį 
laiškų Vaikų linijai parašė 7 – 11 metų paaugliai (23%). Šiek tiek mažiau, t.y. 19 % yra nuo 
16-18 metų vaikų ir mažiausią dalį rašančiųjų, t.y. 7% sudaro suaugusieji virš 18 metų. 
 

Rašančiųjų amžius

7-11metų
23%

virš 18 metų
7%

16-18 metų
19%

12-15 metų
51%

7-11metų
12-15 metų
16-18 metų
virš 18 metų

 
10 pav.  

Skirtingai nuo skambučių telefonu, laiškuose vaikai labai retai kada išdykauja - beveik 
kiekviename laiške rašantieji pasakoja apie vienokius ar kitokius savo sunkumus. Kaip ir 
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2005 m. vaikai ir paaugliai savo laiškuose dažniausiai mini santykių, bendravimo su 
bendraamžiais, draugais ar tėvais problemas. Kaip matyti iš lentelės, 2006 m. nemaža dalis 
laiškų yra apie psichologinės (dvasinės) sveikatos sunkumus. Tai daugiausia laiškai apie 
vidinę sumaištį, depresišką būseną. Tokių laiškų pagausėjimas leidžia daryti prielaidą, 
kad vaikai ir paaugliai pasitiki „Klausučio šalimi” ir vis daugiau atsiveria.  
Nereti yra ir sunkumai susiję su priekabiavimu:  
 

Dažniausiai laiškuose minimi sunkumai Procentais 
Santykiai su bendraamžiais 14,4% 
Sveikata psichologinė (dvasinė) 12.2% 
Santykiai su partneriu, draugu 11.8% 
Santykiai su tėvais, globėjais 9.3% 
Priekabiavimas 5.9% 

 
Taip pat didelė laiškų dalis priskiriama kategorijai “Kita” (20,4%), į kurią dažniausiai 
patenka laiškai, kuriuose rašantieji teiraujasi kokios nors informacijos apie Vaikų liniją, jos 
veiklą, konsultantus ir pan. arba dėkoja už gautus atsakymus ir suteiktą pagalbą.      
 
11,4% laiškų yra nuo vaikų ar paauglių, išgyvenančių krizę. 7,7% savo laiškuose mini 
mintis apie savižudybę ar rašo apie ketinimus nusižudyti: 
 

Kriziniai atvejai 11.4% 

Polinkis į savižudybę 7.7% 
   
Dažniausia rašančiųjų savijauta yra susirūpinimas ir liūdesys: 
 

Rašančiųjų savijauta Procentais 
Susirūpinimas 35.3% 
Liūdesys 11.7% 
Neviltis 6.7% 
Baimė 6.4% 
Bejėgiškumas 4.2% 

 
 
 Vaikų atsiliepimai apie pagalbą internetu: 
 

Nežinau, bet patarimai tikrai geri ir niekas iš tavęs nesijuokia! Tai tikrai labai geras puslapis... Ačiū jums už 
palaikymą ir užuojautą. Jūs man kaip antri tėvai, kurie duoda patarimus kaip gyventi! 
 
Aš labai esu dėkinga Vaiku linijai. Jie man padėjo išsipasakoti viską, ko nenorėjau sakyti net mamai... Bet tikiuosi ji 
ir visiems jums padėjo... Ir būtų gerai, kad Vaiku linija naudotųsi visi vaikai (paaugliai), nuo to Lietuva būtų 
draugiškas kraštas.... 
 
Nesakau, kad Jūs nerealūs, mes juk visi realūs, bet jūsų teikiama paslauga mums –jaunuoliams suteikia tiesiog viltį 
gyventi, nes Jūs sugebate rasti išeitį iš bet kokios situacijos, kur kitam žmogui, jau tai atrodė neįmanoma įveikt... 
Laikykitės, gyvuokit, klestėkit dar ilgai ilgai... 
 
Puikus puslapis. Ačiū, kad išklausot ir kaip galit patariat. Aš apie kai kuriuos dalykus net nekalbu su geriausiais 
savo draugais, o čia galiu be baimės rašyt viską, nes nebūsiu išjuokta, mane priėmė su visomis mano problemomis. 
Ačiū. 
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VAIKŲ LINIJOS KONSULTANTAI 
 

Vaikų linijoje vaikams ir paaugliams psichologinę pagalbą teikia specialiai paruošti 
konsultantai. Didžioji dalis Vaikų linijos konsultantų yra savanoriai – jie dirba Vilniaus ir 
Kauno Vaikų linijose. Klaipėdos Vaikų linijoje pagalbą teikia Klaipėdos pedagoginės 
psichologinės tarnybos darbuotojai. 2006 m. Vaikų linijoje pagalbą vaikams teikė 78 
konsultantai (11 pav.): 
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11 pav. Konsultantų skaičius Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Vaikų linijose 
 
Vaikų linija nuolat kviečia į savanorių gretas įsijungti įvairaus amžiaus ir profesijų 
žmones. Vaikų linija skiria didelį dėmesį naujų savanorių konsultantų paieškai, atrankai ir 
paruošimui. Kasmet į tarnybą kreipiasi didelis skaičius žmonių, norinčių išmėginti save 
savanoriškoje veikloje. Sėkmingai praėję atranką žmonės turi galimybę dalyvauti apie 8 
mėnesius trunkančiuose mokymuose, kurių metu būsimieji konsultantai mokosi įgūdžių, 
reikalingų konsultuojant vaikus ir paauglius telefonu, laiškais ir internetu. Savanorių 
konsultantų mokymo programoje nemažas dėmesys yra skiriamas ir įvairių specifinių 
konsultavimo situacijų aptarimui – kaip kalbėtis su agresyviai nusiteikusius vaiku, su 
vaiku, išgyvenančiu krizę ar netektį, patiriančiu prievartą ar galvojančiu apie savižudybę.  
 
2006 m. Vaikų linijos atrankose dalyvavo 64 žmonės, 45 iš jų mokėsi ar dar tebesimoko 
Vaikų linijos parengiamuosiuose kursuose. Savanoriais konsultantais tapo ir vaikus 
konsultuoti pradėjo 33 asmenys, žr. 12 pav. 

 
 
 
12 pav. Atrankoje dalyvavusių, 
į mokymus atrinktų ir tapusių 
savanoriais asmenų skaičius 
Vaikų linijoje 1997-2006m  
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KAMPANIJA „NUSTOK TYČIOTIS“ 
 

Vaikų linija kampaniją "Nustok tyčiotis" pradėjo vykdyti 2004 metų vasarį. Šia kampanija 
siekiama, kad patyčių reiškinys būtų pripažintas viena svarbiausių problemų Lietuvos 
mokyklose. Taip pat siekiama įtraukti valstybės institucijas į smurto prevencijos programų 
diegimo ir kūrimo darbą, mokyklų bendruomenės narius mokyti modernių patyčių 
prevencijos metodų.  
                               
Kampanijos uždaviniai:  
Ø Siekti, kad patyčių reiškinys būtų įvardintas kaip viena svarbiausių problemų 

Lietuvos mokyklose; 
Ø Siekti, kad valstybės institucijos aktyviai dalyvautų diegiant moderniausias smurto 

prevencijos programas 
Ø Formuoti nuostatą, kad patyčios yra nenormalus reiškinys, kurio mastą galima 

ženkliai sumažinti;  
Ø Mokyti mokyklų bendruomenes modernių patyčių prevencijos metodų; 
Ø Informuoti visuomenę apie patyčių mastą bei efektyvias patyčių prevencijos 

programas. 
 
1. Patyčių problemos kėlimas 
Siekdama aktualizuoti patyčių problemą, Vaikų linija aktyviai bendrauja su žiniasklaidos 
priemonėmis. Vaikų linijos interneto svetainėje galima rasti visus žiniasklaidos straipsnius 
apie patyčių tarp vaikų problematiką skyriuose "Nustok tyčiotis" bei "Vaikų linija 
žiniasklaidoje" nuo 2004m. 
 
Vaikų linijos interneto svetainėje buvo sukurtas skyrius "Nustok tyčiotis", kuriame 
pateikiama įvairi aktuali informacija vaikams, tėvams ir mokytojams. Svetainėje 
pateikiamos įvairios idėjos, rekomendacijos tiek vaikams, tiek suaugusiems, ką galima 
daryti su šiuo reiškiniu, pristatomi mitai ir faktai apie patyčias, tyrimai, informacija apie 
literatūrą, dokumentiniai ir video filmai, užsiėmimai moksleiviams, straipsniai 
žiniasklaidoje, efektyvių patyčių ir smurto prevencinių programų aprašymai. 
 
 
2. Metodinės medžiagos rengimas 
Vaikų linija yra parengusi įvairios informacinės medžiagos vaikams, tėvams, 
suaugusiesiems apie patyčias ir jų prevenciją. 2006 m. išleisti lankstinukai tėvams 
“Patyčios” bei skrajutės vaikams apie Vaikų liniją. 
 
Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų karalystės ambasadų paramos dėka išleista metodinė 
knyga „Patyčių prevencija mokyklose“. Šią knygą elektroniniame formate galima rasti ir 
atsisiųsti iš Vaikų linijos interneto svetainės. Knygoje pateikiamos struktūruotos žinios 
apie patyčias, aprašomi įvairiose pasaulio šalyse naudojami metodai, padedančius mažinti 
patyčių mastą mokyklose bei pateikiamos gairės, kaip efektyviai vykdyti patyčių 
prevenciją, į ją įtraukiant visus mokyklos bendruomenės narius – administraciją, 
moksleivius, mokytojus bei tėvus. Leidinys skirtas mokyklų darbuotojams: pedagogams, 
administracijai, socialiniams pedagogams, psichologams. 
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3. Seminarų padegogams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas 
Vaikų linija kartu su Paramos vaikams centru pradėjo įgyvendinti EK Daphne programos 
remiamą projektą "Kurkime mokyklą be patyčių",  kurio metu 50-yje mokyklų 2006-2007 
metais vedami dviejų dienų seminarai apie patyčių prevenciją, įgarsinami du angliški 
filmai apie patyčių problemą, surengta tarptautinė konferencija. Dalis mokymo seminarų 
mokyklų darbuotojams „Patyčių ir agresyvaus elgesio prevencija mokyklose“ buvo 
organizuoti ir pravesti 2006m.  
 
 
4. Patyčių prevencijos programos trijose Vilniaus mokyklose 
2006m. pradėtos įgyvendinti Patyčių prevencijos programos trijose Vilniaus mokyklose - 
Ąžuolyno vidurinėje mokykloje (remiant Gintaro Steponavičiaus paramos fondui), Pilaitės 
vidurinėje mokykloje (remiant bendrovei Čilija) bei Sietuvos vidurinėje mokykloje 
(remiant EK Daphne programai). Įgyvendinant patyčių prevencijos programą, mokyklose 
suformuota koordinacinė grupė iš mokyklos administracijos, mokytojų, tėvų ir mokinių. 
Grupė renkasi kiekvieną mėnesį ir kuria specialią strategiją kovai su patyčiomis, vyksta 
mokyklos personalo mokymai, kaip reaguoti į patyčių situacijas, prevencijos principų, 
tinkamų nuostatų apie patyčias formavimas. 
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VAIKŲ LINIJOS INTERNETO SVETAINĖ 
www.vaikulinija.lt 

 

 
 

Nuo 2004 m. balandžio mėn. veikia nauja Vaikų linijos interneto svetainė 
www.vaikulinija.lt. Žaismingo dizaino interneto svetainė yra skirta vaikams ir 
paaugliams, ieškantiems psichologinės pagalbos, tėvams ir pedagogams, o taip pat - 
savanoriams, ieškantiems, kur save realizuoti. 
 
Per 2,5 gyvavimo metų Vaikų linijos svetainė sparčiai plėtėsi ir pilnėjo. Šiai dienai 
čia galima rasti ne tik Vaikų linijos naujienas, pranešimus spaudai, metines veiklos 
ataskaitas, naudingos informacijos savanoriams, tėvams ir pedagogams, bet ir 
pasiskaityti keturias Vaikų linijos išleistas knygeles – “Europos psichologinės 
pagalbos linijos vaikams ir jaunimui. Praktinės rekomendacijos”, „Apie 
priekabiavimą“, “Ką mums pasakoja vaikai” bei “ Patyčių prevencija mokyklose ”. 
 
Šioje svetainėje veikia konsultavimo internetu programa “Klausučio šalis”. Taip pat  
vaikai ir paaugliai puslapyje gali rasti jau parengtų rekomendacijų, kaip tvarkytis su 
įvairiais sunkumais: patyčiomis, prievarta, egzaminų stresu ar vienišumu. Svetainės 
“Diskusijų” skyrelyje vaikai ir paaugliai gali dalyvauti diskusijose. 
 
Svetainėje galima susipažinti su 2004, 2005 ir 2006 metais žiniasklaidoje 
pasirodžiusiais straipsniais apie Vaikų linijos veiklą. 
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Besidomintiems patyčių reiškiniu, svetainėje galima rasti daug ir įvairios 
informacijos vaikams, tėvams ir pedagogams apie patyčias.  
 
Visi norintys gauti Vaikų linijos naujienas, gali jas užsiprenumeruoti internetu.  

 
Apsilankiusieji Vaikų linijos interneto puslapyje turi galimybę palikti savo 
atsiliepimus apie svetainę bei apie Vaikų linijos paslaugas: 
 

• Tai yra mūsų geriausi draugai!! Jiems mes galime sakyti tokius dalykus, kurie 
mūsų neramina, galime su jais pasitarti!!! Džiaugiuosi, kad yra toks šaunus 
pagalbos telefonas ir internetinis puslapis!!! Labai jums dėkoju!!! 
Ačiū...Ačiū...Jums labai ... 

 
• Aš manau, kad šitas puslapis yra kažkas nerealaus, neaišku, kas bus, kai jis 

išpopuliarės ir laiškai ims skrieti šimtais, ar užteks žmonių, kurie galėtų juos 
atsakyti. Ačiū čia dirbantiems geriems žmonėms, linkiu, kad visas gerumas jums 
sugrįžtų dvigubai. 
 

• Labai gera pasidarė, kai perskaičiau kitų skausmus... Todėl, kad supratau, aš 
nevienintelė kenčiu skausmą, patyčias... Linkiu, kad ir toliau būtu žmonių 
sugebančių suprasti, išklausyti... 

 
• Vaikų linijos pagalba dar nesinaudojau... Tik persiskaičiau, kaip galima pasielgti 

tiek vienoje, tiek kitoje situacijoje! Niekada nemaniau, kad galima užsirašyti savo 
problemas ir papasakoti tam, kuris tave suprastų.. manau, Vaikų linija išties 
šauni, jei ji padeda vaikams išspręsti tam tikras problemas! 

 
• Labai geras. Daug visko randu. 

 
• Jūs iš tiesų padedate, nuraminate, tik bėda tame, kaip rašo ir kiti vaikai, kad 

visada linija būna užimta, o ir į elektroninius laiškus atrašote tik po kelių dienų... 
Bet vis tiek jums dėkoju už supratingumą, beje ar nežadate Lietuvoje įvesti tokios 
tvarkos, kad kiekvienoje mokykloje būtų psichologas, aš labai norėčiau pas jį 
apsilankyti ! 

 
• Geras, galima parašyt apie savo skausmus ir pan.. tik kad negreit atrašo. o ir 

numerių nekelia. visad užimta ir užimta. 
 

• Puikus puslapis. Ačiū, kad išklausot ir kaip galit patariat. Aš apie kai kuriuos 
dalykus net nekalbu su geriausiais savo draugais, o čia galiu be baimės rašyt 
viską, nes nebūsiu išjuokta, mane priėmė su visomis mano problemomis. Ačiū 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21   

VAIKŲ LINIJA ŽINIASKLAIDOJE 
 
Vaikų linija apie savo veiklą, teikiamą pagalbą ir aktualias vaikų problemas stengiasi 
informuoti visuomenę. Šiuo tikslu yra leidžiama įvairi informacinė medžiaga, rengiami 
pranešimai žiniasklaidai, dalyvaujama diskusijose, konferencijose, renginiuose, 
bendraujama su žurnalistais. 
 
Vaikų linija  2006 metais buvo paminėta spaudoje – 97 kartus, internete –  21 kartą, 
televizijoje – 7 kartus, radijuje – 15 kartų. 
 

Apie Vaikų liniją spaudoje 
 

Data Žiniasklaidos priemonė Tema ir komentarai 
2006 01 12 Klaipėda, Delfi.lt "Nekaltos" patyčios vaikus 

panardina į priklausomybių 
liūną“ 

2006 01 20 Naujos teviškės žinios „Kur nuveda "nekaltos" patyčios“ 
2006 01 25 Respublika „Psichologams moksleivių 

smurtas - ne naujiena, o didelė 
problema“ 

2006 01 29 Delfi.lt, Laikas  „Patyčios tampa kasdienybės 
norma“ 

2006 01 31 Mūsų Ignalina  „Komunikacinių gebėjimų 
ugdymas mokyklose ir 
bendruomenės veikloje“.  

2006 Švietimo Naujienos (Nr. 1)  „Sustabdykime smurtą 
mokyklose“  

2006 02 08  Savaitė su TV  „Kol nesilieja kraujas...“  
2006 02 08 Savaitė su TV  „Mokyklos atmosfera – ne tik 

„blogiukų“ rankose“ 
2006 02 15 Klaipėda  „Žiaurumo nestokoja ir 

klaipėdietės paauglės“ 
2006 02 13 Rinkos aikštė  „Skundikai vaikai“ 
2006 02 23 Delfi.lt  „Nepasiduoti patyčių epidemijai 

bus mokomi ir pedagogai“ 
2006 02 24 Omni.lt, Takas.lt "Vaikų linija" galės efektyviau 

kovoti su patyčiomis mokykloje“ 
2006 02 27 Respublika  „1 sakiniu: Parama“. Minima, kad 

Vaikų linija planuoja įgyvendinti 
arba pradėti vykdyti septynis 
kampanijos „Nustok tyčiotis“ 
projektus 

2006 02 28 Anykšta Pranešimas „Jei patiriate 
patyčias“ 

2006  Švietimo naujienos (Nr. 3)  „Apie sielvartą – tylomis“ 
2006 03 02 L.T.  „10 sek.: PSICHOLOGINĘ 

pagalbą teikianti…“ 
2006 03 03 Dialogas  „Nustokime pagaliau tyčiotis!“ 
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2006 03 08 Lietuvos rytas/Sostinė  „Nerimo priežastis - mokykloje 
patirtos patyčios“ 

2006 03 13 Vakarų ekspresas  „Nepajėgia išklausyti“ 
2006 03 13 Delfi.lt  „Ekspertai: vien ugdymo 

įstaigose stinga 960 psichologų“ 
2006 03 14 Lietuvos žinios/Sveikata ir 

grožis 
 „Užburtame patyčių rate“ 

2006 03 14 Respublika  „Psichologinės pagalbos 
tarnybos nespėja atsakyti į visus 
skambučius“ 

2006 03 14 Šiaulių naujienos  „Milijonai jaunuolių lieka 
neišgirsti“ 

2006 03 14 Naujos tėviškės žinios  „Daugybė prislėgtų jaunuolių 
lieka neišgirsti“ 

2006 03 15 Rinkos aikštė  „Daugybė jaunuolių lieka 
neišgirsti“ 

2006 03 15 Delfi.lt  „Užburtame patyčių rate“ 
2006 03 15 Naujasis Gėlupis  „Keliais sakiniais: Psichologinės 

pagalbos tarnybų...“ 
2006 03 16 Klaipėda/Sveikatos ritmas  „Vaikai nori kalbėtis apie 

sunkumus“ 
2006 03 18 Biržiečių žodis  „Padėkime vaikams“ 
2006 03 21 Mūsų laikas  „Psichologinė pagalba vaikams“ 

2006 03 21 Vakarų ekspresas  „Žinių srautas: Psichologinė 
pagalba“ 

2006 03 22 Respublika  „Mokykla - ir mokiniams, ir 
chuliganams“ 

2006 03 23 Veidas  „Išsilavinę, bet pažeidžiami“. 
Apie mokymosi reikalavimų įtaką 
moksleivių psichikai. 

2006 03 24 Kauno diena  „Patyčios įveikiamos būriu“ 
2006 Švietimo naujienos (Nr. 5)  „Vaikų linija prieš patyčias 

mokykloje“ 
2006 Švietimo naujienos (Nr. 6)  „Būtina plėsti psichologinę 

pagalbą“ 
2006 04 07 Mūsų laikas  „Nerimą kelia vaikų sveikata“. 

Apie Jurbarke vykusią 
konferenciją, skirtą vaikų 
sveikatinimo problemoms 
nagrinėti. 

2006 04 22 Respublika  „Jūs klausiate, mes atsakome“. 
Apie vaikų prašymus suteikti 
informacijos apie VL. 

2006 04 23 Delfi.lt  „Atviras pokalbis telefonu 
gelbsti nuo savižudybės“. 
Paminėtas VL numeris 
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2006 04 26 Panevėžio balsas  „Mes saugus, kai žinome“ 
Paminėtas VL numeris 

2006 05 02 Šilalės artojas  „Visuomenė turi būti atsakinga 
už kiekvieną vaiką“ 

 2006 05 02 Delfi.lt  „Prasidėjo akcija "Gegužė – 
mėnuo be smurto prieš vaikus" 

2006 05 02 Omni.lt  „Akcijos "Gegužė - mėnuo be 
smurto prieš vaikus" 
mikroautobusas pradėjo kelionę 
po Lietuvą“ 

2006 05 04 Respublika  „Į kelionę leidosi antismurtinės 
akcijos komanda“ 

2006 05 11 Kauno diena  „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk 
ir tu“ 

2006 05 13 Gimtoji žemė  „Apie moksleivių teises ir 
pareigas“ 

2006 05 15 Panevėžio balsas  „Gegužę - nepakantumas 
smurtautojams“ 

2006 05 16 Ukmergės žinios  „Mokykla be pykčio“ 
2006 05 19 Plungė  „Gėrio kelionė“ 
2006 05 20 Trakų žemė  „Akcija "Gegužė - mėnuo be 

smurto“ 
2006 05 22 Omni.lt  „Gėrio kelionė per Lietuvą“ 
2006 05 23 Respublika  „1 sakiniu: Patyčios“ 
2006 05 25 Delfi.lt  „Pradedama kovos su patyčiomis 

programa“ 
2006 05 26 Omni.lt  „Kova su patyčiomis prasidės 

nuo Pilaitės“ 
2006 05 26 Vakaro žinios  „Patyčios mokykloje –

kasdienybė“ 
2006 05 27 Respublika  „1 sakiniu: Prevencija“ 
2006 05 27 Kupiškio žinios  „Konferencijoje - apie pagalbą 

vaikui ir šeimai“ 
2006 05 27 Elektrėnų žinios  „Niekas neturi teisės Tavęs 

skriausti!“ 
2006 06 01 Veidas  „Turtinė nelygybė labiausiai 

slegia vaikus“ 
2006 06 05 Respublika  „1 sakiniu: Patyčios“ 
2006 06 05 Delfi.lt  „Išleista pirmoji lietuviška 

knyga apie patyčių prevenciją“ 
2006 06 05 Omni.lt  „Išleista pirmoji lietuviška 

knyga apie patyčių prevenciją“ 
2006 06 06 Takas.lt  „Išleista pirmoji lietuviška 

knyga apie patyčių prevenciją“ 
2006 06 06 Panevėžio balsas  „3 sakiniais: Knyga“. Pranešama 

apie išleistą knygą „Patyčių 
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prevencija mokykoje“ 
2006 06 06 Delfi.lt "Raktas": kodėl nesibaigia 

patyčios Lietuvos mokyklose?“ 
2006 06 07 Būdas žemaičių  „Įvykių kaleidoskopas: Išleido 

pirmąją knygą“ 
2006 06 08 Respublika  „Patyčių epidemijai gydyti 

išleista knyga“ 
2006 06 09 Klaipėda  „Apie patyčių prevenciją“ 

2006 06 09 Vakarų ekspresas  „Išleista knyga apie patyčių 
prevenciją“ 

2006 06 09 Skuodas  „Prieš patyčias“ 
2006 06 09 Dialogas  „Išleista knyga apie patyčių 

prevenciją“ 
2006 06 13 Lietuvos žinios/Sveikata ir 

grožis 
 „Žingsnis patyčių prevencijos 
link“ 

2006 06 15 Santaka  „Apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 15 Šiaulių kraštas  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 15 Dainavos žodis  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 16 Vakarų ekspresas  „TEO - apdovanojimas už 
visuomenei naudingą veiklą“ 

2006 06 16 Panevėžio balsas  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 17 Širvintų kraštas  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 17 Sidabrė  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 17 Kupiškio žinios  „TEO LT, AB apdovanota už 
visuomenei naudingą veiklą“ 

2006 06 20 Joniškis  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 20  Telšių žinios  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 21 Lietuvos rytas  „Užguitiems moksleiviams - 
pagalbos ranka“ 

2006 06 21 Vakarinė Palanga  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 21 Lietuvos rytas  „Užguitiems moksleiviams – 
pagalbos ranka“ 

2006 06 23 Marijampolės miesto 
laikraštis 

 „TEO apdovanotas už 
visuomenei naudingą veiklą“ 

2006 06 23 Plungė  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 06 23 Kaišiadorių aidai  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 
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2006 06 23 Banga  „Patarimai moterims, kaip išlikti 
savimi“. 

2006 06 29 Vakarų ekspresas  „Klaipėdos miesto savivaldybės 
ir mero 2005 metų veiklos 
ataskaita (santrauka)“ 

2006 07 08 Švenčionių kraštas  „TEO apdovanota už visuomenei 
naudingą veiklą“ 

2006 07 11 Vilnis  „Keliauk, sportuok ir kurk“ 
2006 07 13 Anykšta  „Į provinciją psichologų 

netraukia“ 
2006 08 26 Šiaulių kraštas Lietuviai netolerancijos mokomi 

nuo mažens 
2006 08 26 Mokyklos frontas Patyčios mokykloje pasiekė 

kritinę ribą 
2006 08 25 Pajūrio naujienos Patyčias laikomai kasdieniu 

įprastu elgesiu 
2006 08 23 Omni.lt Pilaitės mokytojai rugsėjo 1- ąją 

pasitiks pasiruošę kovoti su 
patyčiomis 

2006 08 26 Švyturys Patyčias būtina įvardinti kaip 
problemą ir ją spręsti 

2006 09 04 Omni.lt Verslas gali padėti valstybei 
spręsti vaikų problemas 

2006 09 05 Zebra.lt Verslas gali padėti valstybei 
spręsti vaikų problemas 

2006 10 10 Šiaulių kraštas „Mokyklos vadovybė tylėjo apie 
egzekuciją" 

2006 10 12 Šiaulių kraštas Ką manote apie patyčias iš vaikų 
mokykloje? 

2006 10 12 Zebra.lt "Vaikų linijos" gimtadienis 
2006 10 14 Respublika „Lietuvos vaikai – 

nelaimingiausi“ 
2006 10 17 Lietuvos rytas Patyčių turi neleisti ir mokiniai, ir 

mokytojai 
2006 10 17 Klaipėda Klesti smurtas prieš vaikus 
2006 10 17 Verslo žinios „Už paramos projektus – Švedijos 

apdovanojimas“ 
2006 10 20  Respublika „Vaiko agresija atvėrė mokyklų 

žaizdas“ 
2006 10 23 Respublika „Politikai prieš patyčias 

mokyklose“ 
2006 10 24  Mūsų žodis „Gal mano vaikas mokykloje 

užgauliojamas, skriaudžiamas?“ 
2006 11 04 Vienybė „Tarptautinė konferencija“ 
2006 11 15 Švyturys „Kalbos apie savižudybę – rimtas 

signalas“ 
2006 11 17 Pajūrio naujienos „Ir iš sunkiausios padėties galima 

rasti išeitį“ 
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2006 11 22 L.T. „Vaikų teisės – šantažo įrankis“ 
2006 12 05 Zebra.lt „Konferencijoje bus pristatomi 

kovos su patyčiomis mokykloje 
būdai?“ 

2006 12 06 Naujas rytas „Greitas ir tinkamas reagavimas – 
efektyvus veiksmas“ 

2006 12 15 Mūsų žodis „Dar kartą apie patyčias 
mokykloje“ 

2006 12 18 L.T. „Mokyklose – muštynių 
epidemija“ 

 
 

Dalyvavimas TV, radijo laidose 
 

Data TV kanalas/radijo stotis, laida Trumpas temos aprašymas 
2006 01 16 LR1, laida „Ryto garsai“ Kalbama apie tai, kokią įtaką 

žmogaus gyvenimui daro tai, 
kokioje šeimoje jis augo 

2006 02 23 LTV, laida „Labas rytas“ Laidoje Robertas Povilaitis 
kalbinamas apie patyčias  

2006 02 24 Žinių radijas, laida „Rytas su 
Žinių radiju“ 

Laidoje Robertas Povilaitis 
pasakoja apie patyčių problemą 

2006 03 02 LR1, laida „Ryto garsai“ Pokalbis su Robertu Povilaičiu 
apie patyčias, kampaniją 
„Nustok tyčiotis“ ir patyčių 
prevencijos programą 

2006 03 04 LR1, laida „Sveikata“ Laidoje Robertas Povilaitis 
kalbinamas apie patyčias, jų 
mastą ir prevenciją 

2006 03 09 Žinių radijas, laidas „Dienos 
klausimas“ 

Laidoje Robertas Povilaitis yra 
kalbinamas apie nusikalsti 
linkusius vaikus 

2006 03 25 Žinių radijas, laida „Vakaro 
žvaigždelė“ 

Laidoje Robertas Povilaitis 
kalbinamas apie patyčias ir kaip 
jų būtų galima išvengti 

2006 03 26 LR1, laida „Sekmadienio 
parkas“ 

Laidoje kalbama apie patyčias, 
jų mastą ir kaip tėvai gali padėti 
savo vaikams 

2006 03 27 LR1, laida „Ryto garsai“ Kalbama apie patyčias 
Lietuvoje ir jų prevenciją 

2006 05 25 LR1, laida „Lietuvos diena“ Pristatoma Vaikų linijos ir 
Vilniaus Pilaitės vidurinės 
mokyklos patyčių prevencijos 
programa. 

2006 05 25 LR1, laida „Ryto garsai“ Pokalbis su Vilniaus Vaikų 
linijos vadovu Robertu 
Povilaičiu ir Vilniaus Pilaitės 
vidurinės mokyklos psichologe 
programos vadove Rasa 
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Bubniene apie patyčias ir jų 
prevenciją 

2006 06 06 Žinių radijas, laida „Rytas su 
Žinių radiju“ 

Pranešama apie išleistą knygą 
„Patyčių prevencija 
mokyklose“. Situaciją 
komentuoja Robertas Povilaitis 
ir Rimantė Šalaševičiūtė 

2006 06 07 Žinių radijas laida „Raktas“ Laida apie tai, kodėl mūsų 
mokyklose veši smurtas ir 
agresija. Dalyvauja Robertas 
Povilaitis, Audronė Bedorf, 
Ligita Vaicekauskaitė, Sigita 
Kemerienė, Julius Lukošius. 

2006 06 18 TV3, laida „Žinios“ Reportaže kalbama apie pirmąją 
Lietuvoje išleistą knygą apie 
patyčias. Situaciją komentuoja 
Robertas Povilaitis, Dainius 
Pūras 

2006 08 03 Žinių radijas, laida „Dienos 
klausimas“ 

Laidoje Robertas Povilaitis yra 
kalbinamas apie mirties 
bausmės poveikį visuomenei 

2006 08 09 LNK, Žinios  Kalbama apie Didžiosios 
Britanijos tyrimą, kuris 
atskleidžia, jog Lietuvos vaikai 
ir paaugliai jaučiasi prasčiausiai 
Europos sąjungoje. Situaciją 
komentuoja Rimantė 
Šalaševičiūtė, Robertas 
Povilaitis. 

2006 08 15 TV3, laida „Žinios“ Jurgita Valiukevičiūtė kalba 
apie vaikų agresiją. 

2006 09 25 Žinių radijas, laida „Dienos 
klausimas“ 

Laidoje kalbama apie tai, kaip 
pažaboti apie paauglių 
smurtavimą. 

2006 10 20 LNK, laida „Žinios“ Robertas Povilaitis laidoje 
kalba apie smurtą mokyklose. 

2006 11 27 Žinių radijas Laida apie smurtą prieš vaikus. 
Dalyvauja Seimo narė Aušrinė 
Marija Pavilionienė, Vaikų 
linijos vadovas Robertas 
Povilaitis 

2006 12 05 LNK, laida „Jeigu“ Robertas Povilaitis dalyvauja 
kaip ekspertas laidoje apie 
vaikų auklėjimą. 

2006 12 07  LTV, laida „Panorama“ Laidoje Robertas Povilaitis 
kalbinamas apie paauglių 
agresijos problemą. 
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PRANEŠIMAI SPAUDAI 2006 m. 
 

"Vaikų linija" galės efektyviau kovoti su patyčiomis mokykloje 
2006 02 23 

 
Psichologinę pagalbą vaikams teikianti "Vaikų linija" 2006 m. galės efektyviau kovoti su 
patyčių problema mokyklose. Įgyvendinti iki šiol finansavimo stokojusius prevencijos 
projektus jai leis bendrovės "Čilija" finansinė parama. 
 
"Tikime, kad parama, kurią mes skiriame "Vaikų linijos" vykdomiems patyčių prevencijos 
projektams, padės įgyvendinti kilnų tikslą - kurti sveiką visuomenę", – sako bendrovės 
"Čilija" generalinis direktorius Rolandas Saladžius. 
 
Jo teigimu, paremti kovą su patyčiomis nuspręsta ne tik suvokiant šios problemos 
aktualumą ir suprantant, kad nesprendžiama ji perauga į daug didesnės socialines 
visuomenės ydas, tačiau ir matant didelį lėšų trūkumą bei nepakankamą valstybės 
institucijų įsitraukimą. 
 
"Siekdami mažinti epideminį patyčių mastą, šiais metais neapsiribosime patyčių 
problemos kėlimu, tačiau bandysime patyčių prevencijos programas įgyvendinti ir 
praktiškai. Kartu sieksime pademonstruoti, jog patyčių problema yra išsprendžiama, 
skiriant tam pakankamą dėmesį", – teigia "Vaikų linijos" vadovas Robertas Povilaitis. 
 
"Vaikų linija" šiais metais planuoja įgyvendinti arba pradėti vykdyti mažiausiai septynis 
ambicingus kampanijos "Nustok tyčiotis" projektus.  
 
"Vaikų linijos" planuose yra patyčių prevencijos įgyvendinimas konkrečioje mokykloje, 
mokymų seminarų mokyklų darbuotojams rengimas, patyčių problemos kėlimas, 
pasitelkiant žymius žmones, informacinės medžiagos apie patyčias leidyba, knygos 
mokykloms apie efektyvias patyčių mažinimo priemones išleidimas, interneto svetainės 
"Nustok tyčiotis" sukūrimas, dokumentinis filmas apie patyčias mokyklose bei kitose 
šalyse sukurtų filmų adaptavimas Lietuvos mokykloms. 
 
Kampanija "Nustok tyčiotis", kuria siekiama skatinti draugiškus vaikų tarpusavio 
santykius, įtraukiant suaugusiuosius, bei kurti saugią mokyklą, buvo pradėta įgyvendinti 
2004 m. vasario mėn. Nuo kampanijos pradžios jau surengta virš 60 seminarų, kuriuose 
dalyvavo per 1500 specialistų, išleista informacinė medžiaga specialistams, vaikams, 
tėvams. Prie patyčių problemos sprendimo prisidėjo ir tokie žymūs žmonės kaip Nomeda 
Marčėnaitė bei Vytautas Šerėnas, specialiai mokiniams skirtose kortelėse papasakoję savo 
vaikystės ir paauglystės istorijas.  
 
"Vaikų linijos" reikalingumą patvirtina kasmet augantis skambučių skaičius. 2003 m. 
"Vaikų linija" sulaukė  beveik 21,5 tūkst., 2004 m. jau virš 49 tūkst. skambučių, 2005 m. 
skambučių į "Vaikų liniją" skaičius išaugo iki 73 tūkst. Savanoriškai dirbantys linijos 
konsultantai, per 2005 atsakė į per 1000 vaikų, ieškančių pagalbos, elektroninių laiškų. 
 
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijai priklausanti "Vaikų linija" 
yra skirta vaikams ir paaugliams, norintiems pasikalbėti apie savo sunkumus. "Vaikų 
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linija" veikia trijuose miestuose – Vilniaus universiteto ligoninės filiale Vaiko raidos 
centras, Vaikų gerovės centre "Pastogė" Kaune ir Klaipėdos Pedagoginėje psichologinėje 
tarnyboje. Į "Vaikų liniją" galima paskambinti visoje Lietuvoje nemokamu telefono 
numeriu 8 800 11111 nuo 11 iki 21 val. bei kreiptis pagalbos internetu www.vaikulinija.lt. 
Be UAB "Čilija" "Vaikų linijos" veiklą remia Nyderlandų Karalystės ambasada, Jungtinės 
Karalystės ambasada, Šiaurės Ministrų Taryba, AB "Lietuvos telekomas", LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės. 
 

Plėsti psichologinės pagalbos galimybes ragina skambučių lavina ir tarptautinės 
organizacijos 

2006 03 08 
 
Pernai į savanoriškos psichologinės pagalbos telefonu tarnybas "Jaunimo linija" (8 800 
28888) ir "Vaikų linija" (8 800 11111) buvo bandyta prisiskambinti beveik 6 milijonus kartų. 
Nors abi tarnybos gerokai padidino atsilieptų skambučių skaičių, tačiau bandymų 
prisiskambinti buvo beveik 26 kartus daugiau nei jos pajėgė atsiliepti. Siekdamos plėsti 
psichologinės pagalbos galimybes minėtos tarnybos kreipėsi į šalies verslo bendruomenę, 
didesnį dėmesį šių tarnybų veiklai ragina skirti ir Europos Parlamentas bei Jungtinės 
tautos. 
 
"Didžiulis ir vis augantis neatsakytų skambučių skaičius, rodo milžinišką psichologinės 
pagalbos poreikį. Didžioji šio poreikio dalis negali būti patenkinta dėl itin mažų turimų 
resursų", - sako "Vaikų linijos" vadovas Robertas Povilaitis.  
 
2005 metais "Vaikų linija" ir "Jaunimo linija" kreipėsi į didžiąsias šalies telekomunikacijų 
bendroves "Lietuvos telekomą", "Omnitel", "Bitė Lietuva" bei "Tele 2", kviesdamos 
bendradarbiauti plėtojant psichologinę pagalbą vaikams ir jaunimui.   
 
"Tai galėtų tapti unikaliu projektu, kai rinkoje konkuruojantys operatoriai suvieniję jėgas 
ir skirdami finansinę paramą reikšmingai prisidėtų prie psichologinės pagalbos plėtros bei 
opių mūsų visuomenės problemų sprendimo", - teigia "Jaunimo linijos" vadovas Paulius 
Skruibis.  
 
Į šį kvietimą jau atsiliepė "Lietuvos telekomas", šiems metams abiejų tarnybų veiklai 
skyręs 50 tūkst. litų.  
 
Teikiant psichologinę pagalbą jaunimui labai svarbus ir valstybės vaidmuo: Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija apmoka skambučių išlaidas, kartu su Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos savivaldybėmis iš dalies remia psichologinės pagalbos tarnybų administracines 
išlaidas. "Tačiau tai sudaro vos trečdalį reikalingų lėšų, todėl ieškome partnerių ir verslo 
sektoriuje", - sako R.Povilaitis. Jo įsitikinimu, neįmanoma sumažinti savižudybių skaičiaus 
ar patyčių epidemijos masto be visų visuomenės narių, tarp jų ir verslo sektoriaus, 
pastangų. 
 
Didesnį dėmesį vaikų ir jaunimo psichologinių problemų sprendimui ragina skirti ir 
tarptautinės institucijos bei organizacijos. Praėjusių metų gruodį Europos Parlamentas 
(EP) priėmė pareiškimą, kuriuo pripažino, kad vaikų linijos yra  svarbi pagalbos vaikams 
priemonė bei paragino valstybes nares remti šias tarnybas kaip esminę vaikų apsaugos 
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sistemos dalį.  EP ragina sudaryti sąlygas, kad ES vaikų pagalbos linijos turėtų bendrą 
nemokamą telefono numerį.  
 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas 2006 m. sausio 27d. svarstęs Lietuvos ataskaitą apie 
vaikų teisių padėtį, rekomendavo didinti paramą ir bendradarbiavimą su "Vaikų linija", 
tokiu būdu užtikrinant, kad ši linija pasiektų daugiau vaikų, praplėstų darbo laiką iki 24 
valandų per parą.  
 
2005 metais "Jaunimo linijos" savanoriai atsiliepė į 143 tūkst. skambučių, kai 2004-aisiais 
šis skaičius siekė 113 tūkst. "Vaikų linija" atsilieptų skambučių skaičių padidino beveik 
perpus – nuo 49 tūkst. užpernai iki 73 tūkst. 2005-aisiais. Tuo tarpu neatsakytų skambučių 
skaičius per metus "Vaikų linijoje" išaugo 2 milijonais - iki 3,43 mln., "Jaunimo linijoje" 
milijonu -  iki 2,26 mln. 
 
"Jaunimo linija" ir "Vaikų linija" yra Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų 
asociacijos narės.  
 
Apie "Vaikų liniją" 
 
Vaikų linija" yra skirta vaikams ir paaugliams, norintiems pasikalbėti apie savo 
sunkumus. "Vaikų linija" veikia trijuose miestuose – Vilniaus universiteto ligoninės filiale 
Vaiko raidos centre, Vaikų gerovės centre "Pastogė" Kaune ir Klaipėdos Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje.  
 
Į "Vaikų liniją" galima paskambinti visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 
11111 nuo 11  iki 21 val. bei kreiptis pagalbos internetu http://www.vaikulinija.lt ."Vaikų 
linijos" veiklą remia UAB "Čilija", Nyderlandų Karalystės ambasada, Jungtinės Karalystės 
ambasada, Šiaurės Ministrų Taryba, AB "Lietuvos telekomas", LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės, Valstybinė jaunimo 
reikalų taryba, Vaikų draugų asociacija AMADE-Lietuva. 
 
Apie "Jaunimo liniją" 
 
"Jaunimo linija" – tai pirmasis savanoriškas psichologinės pagalbos telefonas Lietuvoje. 
Vienas iš pagrindinių "Jaunimo linijos" tikslų – krizių ir savižudybių prevencija. Tarnybos 
veiklą užtikrina trys nevyriausybinės organizacijos: VšĮ "Jaunimo psichologinės paramos 
centras" Vilniuje, asociacija "Kauno Jaunimo linija" bei Dvasinės pagalbos jaunimui centras 
Klaipėdoje. 
 
Į "Jaunimo liniją" galima paskambinti visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 
28888 nuo 16 iki 7 val., o savaitgaliais – visą parą. Taip pat galima kreiptis pagalbos 
internetu http://www.jppc.lt/draugas . "Jaunimo linijos" veiklą remia Švedijos 
verslininkų fondas "Carnegie Social Initiative", AB "Lietuvos telekomas", LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, Vilniaus ir Kauno miestų 
savivaldybės. 
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Kova su patyčiomis prasidės nuo Pilaitės 
2006 05 25 

Psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba "Vaikų linija" kartu su 
bendrove "Čilija" pirmą kartą Lietuvoje konkrečioje mokykloje pradės įgyvendinti patyčių 
prevencijos programą.   

Kova su patyčiomis bus pradeta remiantis sostinės Pilaitės bei kontrolinėje, kurios 
pavadinimas yra neskelbiamas, vidurinėse mokyklose "Vaikų linijos" atliktu patyčių 
paplitimo tyrimu. Jo rezultatai parodė, kad patyčių mastas mokyklose yra bauginančiai 
didelis.  

Tyrimo duomenimis, net 73,2 proc. 4-10 klasių Pilaitės vidurinės mokyklos moksleivių 
prisipažino, kad bent kartą per pastaruosius du mėnesius tyčiojosi iš savo bendramokslių. 
64,5 proc. vaikų teigė, kad buvo tapę patyčių aukomis.  

"Ši problema jau seniai yra įgavusi epidemijos mastą, tai verčia sunerimti ir imtis ryžtingų 
veiksmų – patyčios yra ne tik skaudi šiandieninės mokyklos rykštė, bet ir visos 
visuomenės yda, kadangi ilgainiui perauga į dar didesnes socialines bėdas", – sako R. 
Povilaitis.  

Tyrimas atskleidė, kad labiausiai paplitusios patyčių formos mokykloje yra 
apkalbinėjimas, jį paminėjo 61 proc. apklaustųjų, grasinimas (57 proc.), prasivardžiavimas 
(57 proc.), stumdymas (38 proc.), 29 proc. vaikų pabrėžė, kad yra ignoruojami.  

Pilaitės vidurinės mokyklos direktorius Zotikas Popovas pabrėžė, kad šios problemos 
atžvilgiu jų mokykla nėra kuom nors išskirtinė – didelį patyčių mastą atskleidė tiek 
kontrolinio tyrimo kitoje Vilniaus mokykloje, tiek Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo, 
atlikto 2002 m. duomenys. "Mes didžiuojamės, kad pirmieji pasiryžome pripažinti šią 
problemą ir imtis aktyvių veiksmų jai spręsti", ¬– sako Z. Popovas   

Pasak bendrovės "Čilija", suteikusios 25 tūkst.lt finansinę paramą "Vaikų linijos" vykdomai 
kampanijai "Nustok tyčiotis", atstovo Mindaugo Gumausko, iki šiol patyčioms mokykloje 
buvo skiriamas nepakankamas dėmesys, ši problema buvo keliama, tačiau dėl 
nepakankamo finansavimo trūko konkrečių jos sprendimo būdų. 

"Esame tikri, kad prisidėdami prie "Vaikų linijos" vykdomos patyčių prevencijos 
programos, investuojame į tolerantiškesnę, saugesnę visuomenę bei aplinką, kurioje vaikai 
nejaustų diskomforto ir baimės", – teigia M. Gumauskas. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė mano, kad tik vaikų atvirumas 
gali padėti išspręsti šią problemą. Vaikams įmanoma padėti tada, kai jie nesidrovi ir 
pasakoja apie savo išgyvenimus, o ne užgniaužia viską savyje. " Pernai Lietuvoje nusižudė 
39 vaikiai, du iš jų jaunesni nei 14 metų. Vienas iš jų nusižudė būtent dėl patyčių, kurių 
sulaukė ir iš bendraamžių, ir iš mokytojų" - sakė vaiko teisių apsaugos kontrolierė. 

Pilaitės vidurinėje mokykloje iki 2007 m. pabaigos veiksianti patyčių prevencijos 
programa remsis įvairiose šalyse vykdomų patyčių prevencinių programų patirtimi ir 
metodais, kurias Smurto tyrimų ir prevencijos centras (Kolorado valstija, JAV) paskelbė 
vienomis efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Vykdoma programa, 
kurios tikslas – sumažinti patyčių mastą mokykloje ir sukurti saugesnę aplinką, apims 
įvairias veiklas, kurios turės būti įgyvendinamos visos mokyklos mastu, klasės bei 
individualiu lygiais.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 32   

Vykdant "Vaikų linijos" patyčių prevencijos programą mokykloje, jau suformuota 
koordinacinė grupė, bus rengiami šiuolaikinių prevencijos principų mokymai mokyklos 
personalui, mokoma, kaip reaguoti į patyčių situacijas, analizuojamos klaidingos 
nuostatos patyčių reiškinio atžvilgiu, taip pat bus organizuojama konferencija mokyklos 
bendruomenei, tėvams ir patiems vaikams, vyks užsiėmimai mokiniams. 

 
Išleista pirmoji lietuviška knyga apie patyčių prevenciją 

2006 06 01 

Birželio 6 dieną, 15 valandą Vaiko raidos centre Vilniuje (Vytauto g. 15) bus pristatoma 
knyga "Patyčių prevencija mokykloje". Tai pirmoji lietuviška knyga skirta patyčių 
prevencijai. Knyga yra jau du metus psichologinės pagalbos tarnybos "Vaikų linija" 
vykdomos kampanijos "Nustok tyčiotis" dalis. Knygos autoriai "Vaikų linijos" vadovas bei 
psichologas Robertas Povilaitis ir "Vaikų linijos" savanorių mokymo vadovė, psichologė 
Jurgita Valiukevičiūtė.  

"Užsienyje yra išleista daug knygų apie patyčių prevenciją mokyklose, yra sukaupta 
nemažai patirties. Savo knyga norėjome apibendrinti šią tarptautinę patirtį ir perteikti 
specialistams dirbantiems su vaikais Lietuvoje", - sakė R.Povilaitis.  

"Visiems  mokyklos bendruomenės nariams turi  būti aišku, kaip reaguoti į vykstančias 
patyčias. Jeigu tinkamo ir greito  reagavimo į  patyčias nėra, gali susidaryti įspūdis, kad 
toks elgesys priimtinas.  Vaikai, patiriantys patyčias, matydami, kad toks elgesys yra  
nestabdomas, gali  pradėti jaustis bejėgiai. Skriaudėjai gali  pradėti vertinti patyčias kaip  
priimtiną saviraiškos būdą  ar tinkamą problemų sprendimo būdą. O stebėtojai gali  ir  
toliau vengti padėti aukai. Taigi nereaguojant į patyčias būtų  stiprinama  patyčių kultūra 
ir "tylėjimo" atmosfera mokykloje", - rašoma knygoje "Patyčių prevencija mokykloje". 
Knygoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad patyčios nepadeda vaikui sustiprėti ir 
užsigrūdinti, veikiau atvirkščiai - palieka įvairių pasekmių vaiko elgesiui, bendravimui, 
emocinei būsenai.   

Knygoje "Patyčių prevencija mokykloje" bus pateikiamos žinios apie patyčias,  aprašomi 
įvairiose pasaulio šalyse naudojami metodai, padedantys mažinti patyčių mastą 
mokyklose bei pateikiamos gairės, kaip efektyviai vykdyti patyčių prevenciją, į ją 
įtraukiant visus mokyklos bendruomenės narius – administraciją, moksleivius, mokytojus 
bei tėvus. Knyga skirta mokyklų darbuotojams: pedagogams, administracijai, socialiniams 
pedagogams, psichologams. 

"Patyčios Lietuvoje yra tikrai didelė problema, nes jos žalos neįvertina ne tik moksleiviai, 
bet ir pedagogai, tėvai. Tik visi kartu pradėję atvirai kalbėti, pripažinti sau ir aplinkiniams, 
kad tai nepriimtina, kad tai žeidžia žmogų, o ypatingai vaiką, kaip labiausiai neapsaugotą 
visuomenės narį, mes galėsime pasiekti taip norimų rezultatų. Ir tada oficialioje statistikoje 
nebus skelbiama, kad mažametis vaikas nusižudė nepakėlęs bendraamžių ir aplinkinių 
patyčių", – sako vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė. 

Knygos leidybą parėmė Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų Karalystės ambasados 
Lietuvoje. "Informacinė knyga "Patyčių prevencija mokykloje" yra vienas iš svarbiausių 
prevencinės kampanijos "Nustok tyčiotis" rezultatų. Kitas svarbus pasiekimas, jog 
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pagaliau buvo atkreiptas visuomenės, žiniasklaidos, mokyklų, politikų, valstybės 
institucijų dėmesys į šią aktualią problemą", - džiaugiasi Nyderlandų Karalystės 
Ambasadorė JE Annemieke Ruigrok. 

Pasak jos, Pasaulinės Sveikatos Organizacijos 2001-2002 metais atlikti tyrimai įrodė, kad 
Lietuvoje patyčios egzistuoja ir yra gana didelė problema. "Lietuva tarp 35 šalių užėmė 
pirmą poziciją pagal vaikų, iš kurių tyčiojamasi, skaičių. "Patyčios yra labai rimta 
problema, nes jos neigiamai įtakoja tolimesnį vaikų gyvenimą, tačiau tai buvo pamiršta ir 
nesprendžiama problema. Patyčias ir smurtą mokyklose galima sumažinti imantis 
prevencinių priemonių. Todėl ir buvo nuspręsta paremti "Vaikų linijos" iniciatyvą - 
kampaniją "Nustok tyčiotis", kuri pradėta įgyvendinti 2004 metais", - sako ambasadorė.  

"Patyčios tarp moksleivių yra plačiai paplitusi problema, galinti sugriauti jaunų žmonių 
gyvenimą. Jungtinėje Karalystėje visuomenė prieš keletą metų suvokė šios problemos 
rimtumą. Dabar žmonės daugiau žino apie šį reiškinį, o vyriausybė, švietimo įstaigos ir 
nevyriausybinės organizacijos skiria daug dėmesio šios problemos analizei, prevencinių 
programų kūrimui bei pagalbai nuo patyčių kenčiantiems vaikams. Didžiosios Britanijos 
ambasada jau keletą metų remia "Vaikų linijos" patyčių prevencijos projektus. 
Džiaugiuosi, kad mūsų parama sudarė sąlygas Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
specialistams pasikeisti gerąja patirtimi. Jau matome ir konkretų rezultatą – Lietuvos 
visuomenė daugiau žino apie patyčių reiškinį. Malonu, kad šiandien žengtas dar vienas 
žingsnis – pristatyta knyga apie patyčių prevenciją mokykloje. Tikiuosi, kad ši knyga 
padės tėvams, mokytojams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams atpažinti nuo 
patyčių kenčiančius vaikus ir suteikti jiems reikalingą pagalbą", -  teigia Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Lietuvoje JE Colin Roberts. 

Knygos pristatyme dalyvaus Jungtinės Karalystės ambasadorius JE ponas Colin Roberts, 
Nyderlandų Karalystės ambasadorė JE Annemieke G.M. Ruigrok, Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė, Vilniaus universiteto docentas Dainius Pūras. 
Renginyje taip pat kviečiami dalyvauti valstybės institucijų, vaikų ugdymu bei jų teisėmis 
besirūpinančių įstaigų atstovai.  

Knyga yra nemokama. Ją galės gauti mokyklų, organizacijų teikiančių pagalbą vaikams 
darbuotojai.  

Apie kampaniją "Nustok tyčiotis"  

"Vaikų linija" kampaniją "Nustok tyčiotis" pradėjo vykdyti 2004 metų vasarį. Šia 
kampanija siekiama, kad patyčių reiškinys būtų pripažintas viena svarbiausių problemų 
Lietuvos mokyklose. Taip pat siekiama įtraukti valstybės institucijas į smurto prevencijos 
programų diegimo ir kūrimo darbą, mokyklų bendruomenės narius mokyti modernių 
patyčių prevencijos metodų. Vienas iš kampanijos uždavinių yra visuomenės 
informavimas apie patyčių mastą bei nuostatos, kad patyčios yra nenormalus reiškinys ir 
turėtų būti stabdomos formavimas.  

Nuo kampanijos vykdymo pradžios buvo surengta apie 60 patyčių prevencijos seminarų, 
kuriuose dalyvavo per 1500 specialistų. Dėl didelio mokyklų susidomėjimo seminarai bus 
tęsiami šiais metais. Pirmą kartą Lietuvoje jau pradėta įgyvendinti patyčių prevencijos 
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programa sostinės Pilaitės vidurinėje mokykloje mokykloje, kurios tikslas – sumažinti 
patyčių mastą mokykloje ir sukurti saugesnę aplinką. Kampanijos vykdymo metu 
parengta ir išplatinta nemažai informacinės medžiagos apie patyčias. Planuojama sukurti 
interneto svetainę, kuri padėtų vaikams ir suaugusiems spręsti patyčių problemą bei 
dokumentinį filmą.   

Nuo 2004 metų Vaikų linijos vykdomą kampaniją "Nustok tyčiotis"  parėmė UAB "Čilija", 
Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje, Šiaurės ministrų 
taryba, AB "Teo LT".  

Apie "Vaikų liniją" 

Vaikų linija" yra skirta vaikams ir paaugliams, norintiems pasikalbėti apie savo 
sunkumus. "Vaikų linija" veikia trijuose miestuose – Vilniaus universiteto ligoninės filiale 
Vaiko raidos centre, Vaikų gerovės centre "Pastogė" Kaune ir Klaipėdos Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje.  

Į "Vaikų liniją" galima paskambinti visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 
11111 nuo 11  iki 21 val. bei kreiptis pagalbos internetu www.vaikulinija.lt."Vaikų linijos" 
veiklą remia UAB AB "Teo LT", LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės, Vaikų draugų asociacija AMADE-Lietuva. 

 
Pranešimas spaudai: Mokytojai rugsėjo 1- ąją pasitiks pasiruošę kovoti su patyčiomis 

2006 08 22 

Naujus mokslo metus Pilaitės vidurinės mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai pradės jau 
turėdami būtinų žinių patyčių problemai spręsti. Rugpjūčio 23 d. psichologinę pagalbą 
vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba "Vaikų linija" kartu su partneriu bendrove "Čilija"  
pradeda patyčių prevencijos mokymus. 

Savaitę truksiančiuose mokymuose dalyvaus mažiausiai 75 mokyklos darbuotojai: 
mokytojai, administracijos darbuotojai bei kitas mokyklos personalas, dirbantis su 
mokiniais. Mokymus ves "Vaikų linijos" psichologai - tarnybos vadovas Robertas 
Povilaitis ir savanorių vadovė Jurgita Valiukevičiūtė. 

"Šių mokymų tikslas – padėti mokyklos darbuotojams įsigilinti į patyčių reiškinį bei 
suteikti pagrindinių žinių, kaip su šia problema kovoti. Tyrimai rodo, kad visuomenėje, 
nepriklausomai nuo žmonių amžiaus, yra paplitę klaidingi įsitikinimai patyčių atžvilgiu, 
kuomet psichologinę žalą darantys veiksmai traktuojami kaip normalus bendravimas" – 
teigia, R. Povilaitis. 

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su patyčių reiškiniu, jo priežastimis, 
pasekmėmis, pristatomi efektyvūs reagavimo į patyčias būdai. 

Iki rugsėjo 1 d. truksiantys mokymai mokyklos darbuotojams yra patyčių prevencijos 
programos dalis, pirmą kartą pradėtos įgyvendinti konkrečioje mokykloje š.m. gegužę. 
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Vykdant "Vaikų linijos" patyčių prevencijos programą mokykloje, jau suformuota 
koordinacinė grupė, kuri susitinka kas mėnesį aptarti programos eigos, taip pat bus 
organizuojama konferencija mokyklos bendruomenei, tėvams ir patiems vaikams, vyks 
užsiėmimai mokiniams. 

"Neabejojame, kad mokytojams pradėjus taikyti išmoktus patyčių prevencijos metodus, 
kils įvairių klausimų ir problemų, todėl "Vaikų linijos" specialistų tikslas – visą programos 
įgyvendinimo laiką būti šalia, konsultuoti bei padėti išspręsti iškilusias problemas, - teigia 
R. Povilaitis.  

Kova su patyčiomis buvo pradėta remiantis "Vaikų linijos" atliktu patyčių paplitimo 
tyrimu sostinės Pilaitės bei kontrolinėje, kurios pavadinimas yra neskelbiamas, vidurinėse 
mokyklose. Jo rezultatai atskleidė, kad per 70 proc. 4-10 klasių vidurinių mokyklų 
moksleivių bent kartą per pastaruosius du mėnesius tyčiojosi iš savo bendramokslių.  
Daugiau nei 60 proc. vaikų teigė, kad buvo tapę patyčių aukomis.  

R. Povilaičio teigimu, patyčių problemos atžvilgiu Pilaitės vidurinė mokykla nėra kuom 
nors išskirtinė – didelį patyčių mastą atskleidė tiek kontrolinio tyrimo kitoje Vilniaus 
mokykloje, tiek Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimo, atlikto 2002 m. duomenys. 

Pilaitės vidurinėje mokykloje iki 2007 m. pabaigos veiksianti patyčių prevencijos 
programa remsis įvairiose šalyse vykdomų patyčių prevencinių programų patirtimi ir 
metodais, kurias Smurto tyrimų ir prevencijos centras (Kolorado valstija, JAV) paskelbė 
vienomis efektyviausių pasaulyje. Vykdoma programa, kurios tikslas – sumažinti patyčių 
mastą mokykloje ir sukurti saugesnę aplinką, apims įvairias veiklas, kurios turės būti 
įgyvendinamos visos mokyklos mastu, klasės bei individualiu lygiais.  

Bendrovė "Čilija" "Vaikų linijos" vykdomai kampanijai "Nustok tyčiotis" suteikė 25 tūkst.lt 
finansinę paramą.  

Verslas gali padėti valstybei spręsti vaikų problemas 
2006 09 05 

Pasaulinė sveikatos organizacija neseniai paskelbė Didžiosios Britanijos Jorko universiteto 
mokslininkų tyrimų rezultatus. Ekspertų duomenimis, Lietuva užima paskutinę – 25 – 
vietą Europos Sąjungoje pagal vaikų ir paauglių gerovės kriterijus. "Vaikų linija" (8 800 
11111) kreipiasi į verslo bendruomenę ragindama prisidėti prie Lietuvos vaikų problemų 
sprendimo.  

"Valstybė nėra pajėgi viena išspręsti sunkumų, kuriuos "Vaikų linijai" patiki vaikai ir 
kuriuos mes bandome spręsti. Todėl siekiame bendradarbiauti su verslu ir siekti bendrų, 
naudingų visiems rezultatų", - sako Robertas Povilaitis, "Vaikų linijos" vadovas.  

Jo teigimu, verslo parama labiausiai reikalinga siekiant atsakyti į kuo daugiau vaikų 
skambučių. "Šiuo metu bandymų prisikambinti į "Vaikų liniją" yra 50 kartų daugiau nei 
leidžia turimi resursai. Verslo parama leistų paruošti daugiau savanorių,  didinti 
dirbančių linijų skaičių bei ilginti darbo laiką", - vardija R.Povilaitis.  
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Įmonės taip pat galėtų prisidėti vykdant kampaniją "Nustok tyčiotis", leidžiant 
informacinę medžiagą vaikams rūpimais klausimais, kuriant dokumentinį filmą apie 
patyčių problemą. Prie kampanijos "Nustok tyčiotis" neseniai prisijungė UAB "Čilija". Šios 
bendrovės dėka Vilniuje Pilaitės vidurinėje mokykloje pirmą kartą Lietuvoje pradėta 
vykdyti patyčių prevencijos programa.  

"Džiaugiamės galėdami prisidėti, siekiant įgyvendinti kilnų tikslą bei kuriant sveiką 
visuomenę ateityje. Tikimės, kad parama, kurią skiriame patyčių prevencijos programai, 
artimiausiu metu duos puikių vaisių - nuoširdžias vaikų šypsenas ir gerą nuotaiką 
tolerantiškoje bei saugioje mokykloje", - sako "Čilijos" marketingo vadovas Mindaugas 
Gumauskas.  

"Vaikų linijos" vadovas atkreipė dėmesį į itin sėkmingą partnerystę su telekomunikacijų 
bendrove TEO LT, AB. Šių metų birželį Švedijos kapitalo įmonių apdovanojimuose ji tapo 
nominacijos "Verslo socialinė atsakomybė" nugalėtoja. Aktyviai remdama Vaikų ir 
Jaunimo linijų veiklą, TEO LT, AB buvo įvertinta už geriausią visuomenės gerovės kūrimo 
projektą.  

"Rėmėme šį projektą, nes siekiame prisiimti atsakomybę už darnią, subalansuotą 
visuomenę ir prisidėti prie tokios visuomenės kūrimo. TEO aktyviai dalyvauja įvairiose 
socialinėse programose, kurių rezultatas - geresnė mūsų visų ateitis", - teigia TEO LT, AB 
Visuomeninių projektų sektoriaus vadovė Laimutė Velionaitė.  

"Vaikų linijos" vadovas pripažįsta, kad kol kas sulaukti Lietuvos įmonių dėmesio ir 
pritraukti jas vykdant socialinius projektus yra gana sudėtinga. "Lietuvos įmonėse dar tik 
vystosi poreikis dalyvauti sprendžiant socialines problemas. Šiai dienai esame išsiuntę 
laiškus kviečiančius bendradarbiauti keliems šimtams bendrovių, deja, jokios reakcijos 
nesulaukėme iš didžiosios dalies", - apgailestauja R.Povilaitis.  

Daugelyje vakarų šalių yra įprasta prisidėti kuriant socialinę gerovę, tad ir Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų partneriais dažniausiai tampa užsienio valstybių kapitalo 
įmonės, fondai, ambasados.  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė pritaria "Vaikų linijos" kvietimui 
plėtoti socialinę partnerystę ir mano, kad atsižvelgusios į  užsienio šalių praktiką, Lietuvos  
įmonės galėtų ir turėtų aktyviau dalyvauti socialiniuose  projektuose.  

"Mūsų įstaigos veikla rodo, kokia būtina vaikams psichologinė pagalba, kaip būtina 
organizuoti vaikų užimtumą bei spręsti kitas socialines vaikų problemas. Būtent verslo 
įmonių indėlis gali būti labai reikšmingas siekiant įgyvendinanti tų vaikų svajones, kurių 
tėvai nepajėgūs to padaryti, o valstybė negali skirti lėšų, nes šeima neturi socialiai 
remtinos statuso", - sako R.Šalaševičiūtė.  

2006 metais "Vaikų linijos" rėmėjais yra bendrovės TEO LT, "Čilija", "Mediaskopas", 
Druskininkų viešbutis "Pušynas", Nyderlandų Karalystės ambasada, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Jungtinės Karalystės ambasada, Šiaurės ministrų taryba, Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės.  
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Apie "Vaikų liniją"  

Vaikų linija" yra skirta vaikams ir paaugliams, norintiems pasikalbėti apie savo 
sunkumus. "Vaikų linija" veikia trijuose miestuose – Vilniaus universiteto ligoninės filiale 
Vaiko raidos centre, Vaikų gerovės centre "Pastogė" Kaune ir Klaipėdos Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje.  

Į "Vaikų liniją" galima paskambinti visoje Lietuvoje nemokamu telefono numeriu 8 800 
11111 nuo 11  iki 21 val. bei kreiptis pagalbos internetu http://www.vaikulinija.lt/ .  

"Vaikų linija" kampaniją "Nustok tyčiotis" pradėjo vykdyti 2004 metų vasarį. Šia 
kampanija siekiama, kad patyčių reiškinys būtų pripažintas viena svarbiausių problemų 
Lietuvos mokyklose. Taip pat siekiama įtraukti valstybės institucijas į smurto prevencijos 
programų diegimo ir kūrimo darbą, mokyklų bendruomenės narius mokyti modernių 
patyčių prevencijos metodų. 

 
10-uosius veiklos metus"Vaikų linija" pasitinka su gausesniu draugų būriu 

2006 10 12 

Šiemet 9-ąjį gimtadienį švenčianti "Vaikų linija" (8-800-11111) turėtų sulaukti itin daug 
sveikimų – ne tik iš ilgamečių partnerių, bet ir verslo, politikos ir švietimo atstovų, tik 
šiemet prisidėjusių prie "Vaikų linijos" veiklos bei įsijungusių į jos programas.  

Šiemet su bendrovės "Čilija" pagalba  "Vaikų linija" pradėjo įgyvendinti  pirmąją šalyje 
patyčių prevencijos programą Vilniaus Pilaitės mokykloje. Pasaulio sveikatos atliekamų 
tarptautinių tyrimų duomenimis, patyčios yra ypatingai paplitusios Lietuvos mokyklose. 
Jas patiria apie 70 proc. moksleivių. Įgyvendinti daugiau nei metus truksiančią programą 
dar vienoje Vilniaus "Ąžuolyno" mokykloje sudarė Gintaro Steponavičiaus paramos 
fondas.  

Šiemet su Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų Karalystės ambasadų parama "Vaikų linijos" 
specialistai parengė ir išleido pirmąją lietuvišką knygą apie patyčių prevenciją. Knyga yra 
skirta mokykloms ir organizacijoms, teikiančioms pagalbą vaikams.  

"Vaikų linijos" veiklą jau keletą metų remia bendrovė "Teo LT", Nyderlandų Karalystės ir 
Jungtinės Karalystės ambasados Lietuvoje, Šiaurės ministrų taryba, itin efektyviai 
bendradarbiaujama su Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.  

"Džiugu, jog ne vienerius metus beldęsi į įvairių institucijų duris, šiemet įgijome "Vaikų 
linijos" partnerių versle, kurie padės įgyvendinti ne vieną svarbų mūsų veiklos žingsnį, 
tuo labiau, kad viešumon iškyla vis daugiau šokiruojančių tiek emocinio, tiek fizinio 
smurto mokyklose atvejų, o Europos institucijos skatina Lietuvą šioms problemoms skirti 
daugiau dėmesio", - sako "Vaikų linijos" vadovas Robertas Povilaitis.  

Dar praėjusių metų gruodį Europos Parlamentas (EP) priėmė pareiškimą, kuriuo 
pripažino, kad vaikų linijos yra svarbi pagalbos vaikams priemonė bei paragino ES nares 
remti šias tarnybas kaip esminę vaikų apsaugos sistemos dalį. Liepos mėnesį Europos 
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Komisija pristatė parengtą pirmąją išplėstinę strategiją, kurioje numatomos konkrečios 
priemonės vaikų apsaugai, tame tarpe ir pagalbos telefonų veiklos stiprinimas.  

Tuo tarpu Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas š. m. sausio mėn. svarstęs Lietuvos 
ataskaitą apie vaikų teisių padėtį, rekomendavo plėtoti pagalbą telefonu vaikams, 
užtikrinant, kad pagalba būtų pasiekiama daugiau vaikų, būtų prailgintas darbo laikas iki 
24 valandų per parą.  

Nuo 11  iki 21 val. dirbanti "Vaikų linija" 2005 m. sulaukė per 73 tūkst. stambučių, t.y. 46 
proc. daugiau nei 2004 m. (50 tūkst.). Tuo tarpu mėginimai prisiskambinti nuo 1,2 mln. 
kartų užaugo beveik trigubai iki 3,4 mln. Pagalbos internetu (www.vaikulinija.lt) poreikis 
išaugo daugiau nei 2 kartus nuo 441 laiškų (2004 m.) iki 1041 (2005 m.)  

Šiuo metu "Vaikų linijoje" Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vaikams ir paaugliams pagalbą 
teikia 60 konsultantų. Per devynerius veiklos metus "Vaikų linijos" savanoriais 
konsultantais dirbo apie 100  žmonių.  

2006 metais "Vaikų linijos" rėmėjai yra bendrovės TEO LT, "Čilija", "Mediaskopas", 
Druskininkų viešbutis "Pušynas", Nyderlandų Karalystės ambasada, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Jungtinės Karalystės ambasada, Šiaurės ministrų taryba, Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybės. 
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2006 m.  VAIKŲ  LINIJOS  LEIDINIAI 

• Lankstinukas tėvams “Patyčios”, kuriame tėvams paaiškinama, kas yra tyčiojimasis 
ir kaip į jį galima reaguoti. 
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• Skrajutė vaikams „Apie Vaikų liniją“, kuriose pasakojama, kas yra Vaikų linija ir 
kokią pagalbą ji teikia. 

 

• Plakatas „Nustok tyčiotis“  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 41   

KONTAKTAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vaikulinija.lt 

 
Vilniaus Vaikų linija 
VUVL filialas Vaiko raidos 
centras 
 
Vytauto g. 15 
LT-08118 Vilnius 
Tel./Faks.: (8-5) 278 05 25 
El.paštas: vilnius@vaikulinija.lt 

Kauno Vaikų linija 
Vaikų gerovės centras ,,Pastogė" 
 
P.Plechavičiaus g. 21  
LT - 49260 Kaunas 
Tel.: (8-37) 310 956 
Faks.: (8-37) 313 912 
El. paštas: kaunas@vaikulinija.lt 

Klaipėdos Vaikų linija 
Klaipėdos mokyklų pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
Debreceno g. 41 - 1 
LT - 94164 Klaipėda 
Tel.: (8-46) 342 253 
Faks.: (8-46) 345 420 
El. paštas: klaipeda@vaikulinija.lt 
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