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PRANEŠIMAS SPAUDAI 

2010-03-30 

“Savaitė be patyčių” baigėsi, darbas prieš patyčias tęsiasi 

„Džiaugiamės, kad pirmas blynas neprisvilo ir pirmą kartą mūsų organizuotą akciją „Savaitė BE 
PATYČIŲ“ palaikė tiek daug žmonių, ir tai mus skatina nesustoti ir stabdyti patyčių epidemiją 
Lietuvoje“ – sako VšĮ „Vaikų linija“ psichologė, akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ koordinatorė Marina 
Blagoveščenskaja.  
 
Vaikų linijos inicijuota „Savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 22-26 dienomis skirta didinti 
visuomenės sąmoningumui apie patyčių problemą. Akcijos tikslas nebuvo per vieną savaitę sumažinti 
patyčių, bet buvo norima pakviesti mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, mokytojus, tėvus, mokinius, 
politikus, mokslininkus, specialistus, žiniasklaidą ir visus kitus prisiimti atsakomybę dėl įsigalėjusios 
patyčių ir pažeminimų kultūros bei visiems kartu ieškoti priemonių, kurios užtikrintų saugią mokymosi 
aplinką. 

Akcijoje užsiregistravo 620 ugdymo ir nevyriausybinių institucijų iš visų Lietuvos apskričių, tačiau 
įvairūs renginiai vyko ir neužsiregistravusiose mokyklose bei darželiuose. Šiuo metu organizacijos 
siunčia organizatoriams savo renginių apibendrinimus ir spalvingas nuotraukas. „Nepaisant to, kad 
visos nuotraukos skirtingos, jas vienija bendri bruožai, jos panašios tuo, kad visos kupinos džiaugsmo - 
draugiški apsikabinimai, vaikų šypsenos ir suaugusiųjų šilti žvilgsniai. Džiugu, kad „Savaitė BE 
PATYČIŲ“ paskatino ir suaugusiuosius ir vaikus bendrauti draugiškai ir rodyti pagarbą vieni kitiems“ 
– sako M. Blagoveščenskaja. 

Lietuvos mokyklos viena už kitą kūrė įdomesnius renginių scenarijus patyčioms stabdyti. Vienoje 
mokykloje buvo sukurtas plakatas, kur mokiniai surašė net 1000 gražių žodžių, kuriuos galima pasakyti 
draugui.  

Sėkmingai įvyko Lietuvos mokinių parlamento ir Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotas Flasmob - 
žmogeliukas, sustatytas iš mokinių ir mokytojų, kuris suvienijo bendruomenę kartu kurti „Gyvenimą be 
patyčių“. Vaikai ir suaugusieji džiaugėsi tokia unikalia galimybe ir aktyviai įgyvendino idėją. 

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciuotą Memorandumą „Vaikystė be patyčių“ jau pasirašė apie 300 
ugdymo ir kitų institucijų. Pasirašyti Memorandumą vis dar galima internetiniame puslapyje 
www.smm.lt. Pirmoji šį memorandumą pasirašė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.  

Prie kampanijos „BE PATYČIŲ“ Facebooke prisijungė apie 3000 gerbėjų. 

Palaikę šios akcijos iniciatorių emocinės paramos tarnybą „Vaikų liniją“ ir tapę šios idėjos 
įgyvendinimo partneriais, įvairios šalies įstaigos ir organizacijos kvietė į renginius, per kuriuos buvo 
stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į agresyvų vaikų elgesį, į patyčias ir pažeminimus. 
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Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kvietė į nemokamas paskaitas, skirtas vaikams, pedagogams, tėvams 
ir kitiems, norintiems daugiau sužinoti apie patyčias. Skalvijos kino centras organizavo Kūrybines kino 
dirbtuves moksleiviams, vaikai per penkias dienas sukūrė trumpo metražo filmukus patyčių tema. 
Paramos vaikams centras rengė piešinių parodą "Tyčia patyčios" atvirų durų dieną. VšĮ ,,Vaiko labui” 
įgyvendinamoje programoje ,,Zipio draugai” dalyvaujančias įstaigas pakvietė dalyvauti akcijoje ir jos 
rėmuose įsijungti į veiklą ,,Duok draugui ranką”. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 
Vilniaus miesto teritorinių policijos komisariatų nepilnamečių reikalų pareigūnai prižiūrimose 
teritorijose dalyvavo bei patys organizavo renginius, skirtus atkreipti dėmesį į patyčių ir smurto 
problemą mokymo įstaigose bei kiekvienam pradedant nuo savęs išmokti tiesti pagalbos ranką. Tai tik 
dalis veiklų, kurios vyko akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ metu.  

Šios akcijos iniciatoriai tikisi, kad tokia akcija taps tradicinė ir ragins stabdyti patyčias ištisus metus. 

 

Papildoma informacija: 

Akcijoje dalyvavusių mokyklų sąrašas: http://www3.lrs.lt/docs2/QVLAXPCB.PDF  

Vaikų linijos interneto svetainėje: http://www.vaikulinija.lt  

Facebook‘e: http://www.facebook.com/pages/Savaite-BE-PATYCIU/10150096148960302  

 

 

Vaikų linijos inicijuotos 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  
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      Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  

      Olweus International, Norvegija 

      Kauno Dainavos Jaunimo centras 

      Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakultetas 

      Lietuvos tėvų forumas 

      VšĮ „Vaiko labui“ 

      Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras 

 

Draugai 

      Europos Parlamento narys Leonidas Donskis 

      Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys ekspertas Dainius Pūras 

      Tarptautinis gatvės šokių turnyras URBANDANCE 

 

Kontaktinis asmuo: 

Marina Blagoveščenskaja 

Mob. 860179596 

marina@vaikulinija.lt 

 

 


