Paramos vaikams centras dalyvaudamas akcijoje „Savaitė BE PATYČIŲ“, kvies į vaikų
piešinių parodą „Tyčia patyčios“
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Emocinės paramos tarnyba "Vaikų linija" kartu su partneriais iš valstybinio ir nevyriausybinio
sektoriaus 2010 metų kovo 22-26 dienomis organizuoja akciją "Savaitė BE PATYČIŲ". Jos metu
vyksiančiais renginiais bus stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į sutrikusius vaikų
santykius, patyčias ir pažeminimus, kurių gausu vaikų ir suaugusiųjų bendravime.
Paramos vaikams centras planuoja prisidėti prie akcijos organizuojant piešimo popietę, kurios
metu Paramos vaikams centro vaikai ir savanoriai pieš „Diena su patyčiomis“ ir „Diena be
patyčių“. Piešinių parodos „Tyčia patyčios“ paruošimas ir atidarymas vyks kovo 23d. 15val.
adresu Bebrų g. 2, Vilnius. Parodoje bus galima apsilankyti kovo 23d. nuo 15 iki 17:30 val. bei
kitomis savaitės dienomis: kovo 24d., trečiadienį - 15 – 20 val., kovo 25d., ketvirtadienį - 15 – 19
val., kovo 25d. penktadienį -15 – 19 val.
Akcijos metu Big Brothers Big Sisters programos vaikai ir savanoriai dalyvaus ir kino centro
„Skalvija“ organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu dalyviai turės galimybę kurti
trumpus filmus patyčių tema. Kovo 27d. 11 val. filmukai bus rodomi Skalvijos kino teatre.
Akcijos "Savaitė BE PATYČIŲ" partneriai ─ Švietimo ir mokslo ministerija, Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, "Skalvijos" kino centras,
Paramos vaikams centras, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos
mokinių parlamentas, Lietuvos moksleivių sąjunga, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
сentras, Kauno Dainavos Jaunimo centras, Lietuvos tėvų forumas, Mykolo Romerio universiteto
Socialinės Informatikos fakultetas, Tolerancijos centras, Olweus International. Informacinis
rėmėjas – naujienų portalas“Delfi“. Akcijos draugai: Europarlamentaras Leonidas Donskis,
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto ekspertas Dainius Pūras, Tarptautinis gatvės šokių turnyras
URBANDANCE.
"Vaikų linija" jau šeštus metus stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemą – vykdo
kampaniją "BE PATYČIŲ". Kampanija siekiama skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų
tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Pagrindiniai
kampanijos uždaviniai būtų formuoti nuostatą visuomenėje, kad patyčios nėra normalus elgesys,
dirbti su mokyklų bendruomenių nariais bei vykdyti veiklas naudojant naujausius prevencijos
metodus, informuoti visuomenę apie patyčių mastą ir efektyvias patyčių prevencijos programas.
Emocinės paramos tarnybos "Vaikų linija" www.vaikulinija.lt rengiamą akcijoje "Savaitė BE
PATYČIŲ" dalyvauja apie 400 Lietuvos ugdymo ir nevyriausybinių įstaigų. Akciją remia
Jungtinių Valstijų ambasada. Vaikų linijos vykdomą kampaniją BE PATYČIŲ remia Nyderlandų
Karalystės ambasada ir žmonės, skirdami paramą portale aukok.lt .
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