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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vaikų linija – tai psichologinės pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams iki 18m. 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, taip pat dėl įvairių kitų
rūpesčių.
Tarnyba įkurta 1997 m. ir jau 13 metų teikia psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams dviem
būdais: telefonu ir internetu. Vaikų linijos teikiama pagalba yra nemokama, lengvai prieinama ir
skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams. Be to, vaikams teikiama pagalba yra anonimiška –
paskambinus ar parašius į Vaikų liniją, vaikui ar paaugliui nebūtina prisistatyti, bei konfidenciali –
vaikas ar paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos Vaikų linijai, neišeis už tarnybos ribų.
Pagrindinė tarnybos veikla – pagalbos teikimas vaikams ir paaugliams – yra nukreipta į vairių
neigiamų socialinių reiškinių ankstyvąją prevenciją. Kuo anksčiau vaikui yra suteikiama pagalba,
tuo mažiau šansų atsirasti įvairioms psichosocialinėms problemoms, tokioms kaip vaikų ir paauglių
nusikalstamumas, narkomanija, savižudybės ar pan.
Greta pagalbos teikimo tarnyba aktyviai darbuojasi pilietiškos ir socialiai atsakingos visuomenės
ugdymo srityje. Nuo pat tarnybs įkūrimo joje darbuojasi savanoriai – jie ir teikia pagalbą vaikams
telefonu ir internetu. Vaikų linijos savanoriai – tai daugiausiai jauni, studentiško amžiaus žmonės,
kurie praeiną atranką ir specialius mokymus, prieš sėsdami prie telefono ar interneto. Mokymų ir
darbo Vaikų linijoje metu savanoriai įgauna neįkainojamos patirties bei įgūdžių, kurie praverčia
tolimesnėje jų veikloje, taip pat padeda savanoriams prisidėti prie įvairių visuomenės problemų
sprendimo.
Dar vienas iš tarnybos tikslų – kelti viešumon įvairius vaikams aktualius sunkumus, vykdyti
švietėjiškas veiklas. Nuo 2004 m. Vaikų linijos specialistai aktyviai darbuojasi patyčių prevencijos
srityje. 2004 m. buvo inicijuota kampanija „Nustok tyčiotis“, kuri – dabar jau nauju pavadinimu „Be
patyčių“ – aktyviai tęsiama iki šiol. Kampanijos tikslai:
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.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas: Vienas iš Vaikų linijos tikslų yra skatinti visuomenę susirūpinti vaikams ir
paaugliams aktualiomis problemomis. Smurtas, patyčios vaikų tarpe yra viena iš aktualiausių
nūdienos problemų ne tik vaikams, bet ir visai visuomenei. Per 6 kampanijos „Be patyčių“ veiklos
metus Vaikų linijos specialistai daug dėmesio skyrė bendram visuomenės švietimui – buvo
siekiama, kad patyčios būtų įvardinta kaip rimta ir suaugusiųjų įsikišimo reikalaujanti problema, taip
pat siekiama atkreipti mokyklų bei valstybės institucijų dėmesį į šią problemą. Šiuo metu yra vis
mažiau abejojančių, kad patyčios išties yra vaiką žalojantis elgesys, kurį būtina stabdyti, tačiau
pastebima, kad mokyklos darbuotojams dažnai yra neaišku, kaip jie gali padėti vaikams, kiek jie
turi reaguoti į patyčias, o kiek patyčių situacijas turi spręsti patys vaikai.
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Mokinių tėvai yra viena iš tų visuomenės grupių, kurią pasiekti nėra lengva ir kuriai itin trūksta
informacijos apie pagalbą vaikams jiems aktualių sunkumų atvejais, o vienas pirmųjų pagalbos
šaltinių vaikui yra būtent šeima ir tėvai. Todėl itin svarbu, kad tėvai turėtų žinių, kaip jie gali padėti
vaikams, išmoktų tinkamai reaguoti į patyčias, taip pat turėtų galimybę iškilus klausimams
pasikonsultuoti su specialistais.
Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti galimybę suaugusiems kreiptis į Vaikų linijos specialistus ir
tartis dėl situacijų, susijusių su patyčiomis tarp vaikų.

Projekto veiklos, eiga:
Kur: Vaikų linijos svetainėje buvo sukurtas skyrelis „Pagalba suaugusiems“, kuriame yra aprašytos
pagalbos suaugusiems galimybės bei kreipimosi į Vaikų linijos specialistus būdai. Kreiptis gali
suaugusieji iš visos Lietuvos elektroniniu būdu – tiesiog parašydami elektroninį laišką. Daugiau
informacijos apie tai: http://www.vaikulinija.lt/index.php/pagalba-suaugusiems/.
Kada: 2009.09 – 2010.12
Kas vyko: Suaugusieji rašo elektroninius laiškus į info@bepatyciu.lt.
Vaikų linijos specialistai atsakinėja į laiškus ir siunčia adresatams atsakymus. Klausimai apie
patyčias yra atrenkami ir talpinami internetiniame puslapyje be jokios rašančiuosius
identifikuojančios informacijos (rašantieji yra informuojami apie tai iš anksto). Atsakymų
paviešinimas buvo planuotas su tikslu, kad kiti svetainės lankytojai galėtų susipažinti su naudinga
jiems informacija ir rasti atsakymus į kylančius klausimus nesikreipiant į specialistus.
Kiek žmonių dalyvavo: Į klausimus atsakinėjo 4 Vaikų linijos specialistai.

Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai

Tėvų ir mokytojų
konsultavimas internetu

14 000

4 105,75

(už 50 ats.)
(140 val.)

(už 14 ats.)
(42 val.)

Autorinis atlyginimas Pavedimas Nr. 21;
Autorinis atlyginimas Pavedimas Nr. 22;
Autorinis atlyginimas Pavedimas Nr. 23;
Autorinis atlyginimas Pavedimas Nr. 24;
GPM pervedimas į VMI Pavedimas Nr. 25;
Mokestis Valstybinio socialinio draudimo
fondui Pavedimas Nr. 26.

II. Materialių daiktų
įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos

1 000

IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

15 000

4 105,75
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Projekto rezultatai:
Yra atsakyta į 16 suaugusiųjų laiškų (atsakymai, kuriuos rasite https://www.aukok.lt/Projektai/Bepatyciu-2009-09-2010-09, pateikiami be jokios rašantįjį identifikuojančios informacijos). Projekto
aprašyme yra paminėta, kad atrinkti klausimai apie patyčias bus patalpinami internetinėje
svetainėje www.vaikulinija.lt. Atrinkti ir į svetainę patalpinti yra 14 klausimų-atsakymų.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
L.e.p. direktorė

Ivona Suchodolska ___________
A.V.
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