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Gegužės 17 dieną viso pasaulio vaikų pagalbos linijos švenčia tarptautinę Vaikų linijos dieną. Vaikų
pagalbos linijos kaip Lietuvos Vaikų linija aktyviai dirba visame pasaulyje. Šiuolaikiniame pasaulyje
pagalba vaikams yra taip arti kaip artimiausias telefonas, kompiuteris ar pašto skyrius. Tarptautine
Vaikų linijos diena siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų linijų darbą visame pasaulyje ir
būdus, kuriais tarnybos stengiasi pagerinti vaikų gyvenimą.
Jau tryliktus metus Lietuvoje veikianti Vaikų linija džiaugiasi, galėdama kasmet išgirsti ir išklausyti
vis daugiau šalies vaikų. Be pagrindinės savo veiklos, Vaikų linija jau šeštus metus vykdo kampaniją
„BE PATYČIŲ“, kuria siekia atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį į išplitusią patyčių epidemiją.
Šių metų kovo mėnesį Vaikų linija kartu su 620 ugdymo ir nevyriausybinių institucijų iš visų Lietuvos
apskričių organizavo „Savaitę BE PATYČIŲ“. Šia iniciatyva visi visuomenės nariai buvo kviečiami
prisiimti atsakomybę dėl įsigalėjusios patyčių ir pažeminimų kultūros bei kartu ieškoti priemonių,
kurios užtikrintų saugią ir gerbiančią mokymosi aplinką.
„Mokykloje iš manęs tyčiojasi klasiokai, vadina ryžu, mėme, kartais net spardosi. Mokytojai nieko
nepadeda, nors skundžiausi, o tėvams sakyti nenoriu...“ – tokių ir panašių sunkumų dažnai išgirsta
Vaikų linijos savanoriai.
„Labai geras dalykas vaikų linija... Kai kažkas slegia ar turi problemų dažnai pavyksta nusiraminti ar
išspręsti jas.. :) Labai malonu, kad yra tokių savanoriu ir gerų žmonių kurie nori ir gali padėti
kitiems. :))“ – Vaikų linijos interneto svetainėje parašė mergaitė, pasivadinusi Gabitia.
Vaikų linija per 2009 metus atsiliepė į daugiau nei 90 tūkstančių Lietuvos vaikų skambučių, atsakė į
1824 vaikų laiškus, kuriuose vaikai ir paaugliai dalijosi savo jausmais, sunkumais, mintimis, ieškojo
pagalbos, sprendimų, palaikymo. Tarnyboje praėjusiais metais buvo paruošta ir dirbo 32 proc.
daugiau savanorių nei pernai, jie atsiliepė į 11 proc. daugiau skambučių telefonu bei atsakė į 13
proc. daugiau laiškų internetu nei praėjusiais metais.
„Vaikų linija“ – tai emocinę paramą vaikams ir paaugliams teikianti pagalbos tarnyba. Pagalba
teikiama nemokamu telefonu 8-800-11111 bei internetu www.vaikulinija.lt. „Vaikų linijos veiklą
organizuoja VšĮ „Vaikų linija“ Vilniuje, Kauno vaikų gerovės centras „Pastogė“ bei Klaipėdos
Pedagoginė psichologinė tarnyba. Dėka naujai apmokytų savanorių, „Vaikų linija“ taip pat yra
pasiruošusi plėsti savo teikiamą pagalbą bei Kauno Dainavos Jaunimo centre atidaryti dar vieną
liniją. Šios plėtros įgyvendinimą kol kas stabdo lėšų emocinės paramos skambučių apmokėjimui
trūkumas.
„Vaikų linija“ pagalbą teikia nuo 1997m. Tarnyba yra Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos
tarnybų asociacijos (www.klausau.lt) tikroji narė bei tarptautinės organizacijos Child Helpline
International (www.childhelplineinternational.org), vienijančios per 160 „Vaikų linijų“ visame

pasaulyje, narė. Kiekvienais metais tarptautinis „Vaikų linijų“ tinklas atsako į vidutiniškai 11
milijonų vaikų skambučių.
Savanorių darbu paremtos nevyriausybinės organizacijos Vaikų linija veiklai ypatingą reikšmę turi
verslo sektoriaus parama. Bendrovės TEO LT, AB septynerius metus teikiama finansinė parama
užtikrina Vaikų linijai plėtros galimybę bei galimybę pritraukti daugiau savanorių. Bendrovės „Tele
2“ finansinė pagalba leidžia tarnybai įveikti ekonominį sunkmetį ir net jo metu didinti emocinės
paramos apimtis.
„Vaikų linijos“ veiklą finansiškai ar paslaugomis 2010 metais remia: TEO LT, AB, UAB „Tele2”, UAB
„Mediaskopas“, Nyderlandų Karalystės ambasada, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus, gyventojai, skirdami paramą portale
aukok.lt bei skirdami dalį pajamų mokesčio.
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