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Sveiki! Taigi, nežinojau kur rašyti, tad ne-

supykit, jei nepataikiau. Iš tiesų rašau su be 

galo didele pagarba Jums. Man jau sukako 18, 

kiek žinau įžengiau į suaugusiųjų pasaulį. 

Tad dabar jau norėčiau tarti savo padėką 

Jums. Vaikystė mano buvo gana sunki, ir 

tuomet kai nuoširdžiai norėdavosi kam nors 

išsipasakoti, visi nuo manęs nusisukdavo. 

Tada tik likdavot Jūs, Vaikų linija. Tikrai 

visuomet būdavau išklausyta ir svarbiausia – 

nepasmerkta. Taip, man negėda sakyti, kad aš 

užaugau su Vaikų linija. Aišku, neskambin-

davau kasdien, bet bent kartą į pusę metų, 

man Jūsų prireikdavo. Tad, ačiū, kad buvot 

šalia visuomet, kai būdavo sunku, ačiū, kad 

išklausėt, kad supratot, kad palaikėt, nepas-

merkėt, ačiū ir už tai, kad Jūs esat. Tikrai, 

tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės Jums, 

visiems savanoriams, koordinatoriams, ir 

visiems, visiems, kurie yra susiję su Vaikų 

linija. Jūs nerealūs. Aš pažadu, kadanors ir 

pati prisidėti, tik šiek tiek vėliau. Jūs šaun-

uoliai. Ačiū. Pagarbiai... “

„
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Per 2012 metus Vaikų linija atsakė net į 153 

367 skambučius! Šis skaičius sudaro 4,2% nuo 

visų bandymų prisiskambinti. Lyginant su 2011 

metais, šis procentas išaugo 1,25 karto.

Pagalba telefonu

1 pav. Atsilieptų skambučių skaičius 1997-2012 m.

2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
2007 m.
2006 m.
2005 m.
2004 m.
2003 m.
2002 m.
2001 m.
2000 m.
1999 m.
1998 m.
1997 m.

              153367

     139204

          95653

       91216

   82204

          69309

            72884

            73117

             49060

             22906
              23901
         16545
      12412
     11072
  3338
702

2 pav. Skambučių pasiskirstymas pagal pobūdį

Konsultaciniai 
skambučiai 15%

85%
Nekonsultaciniai 

skambučiai

2012 metais konsultaciniai skambučiai, t.y. to-kie, kurių metu yra aptariami sunkumai su vai-kais, sudarė 15%. 
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Į Vaikų liniją 2012 metais dažniau skambino 

berniukai – jų skambučiai sudarė 55 proc., o 

mergaičių skambučiai –  45 proc.

            3134           2451      2296         1964            1577
         1472
  1274
  1260
          1054
      916
             682
          603
       514
     428
    417
   377
  325
 319
258
243

Santykiai su draugais
Patyčios

Santykiai su tėvais
Fizinė sveikata

Santykiai su partneriu / draugu
Prievarta fizinė

Baimė ir nerimas
Laisvalaikis / užimtumasInformavimas apie seksualumą / lytiškumą

Brendimas
Santykiai su broliais / seserimis

Savižudybė
Gyvūno netektis

Prievarta seksualinė
Mokymosi sunkumai

Vienišumas
Prievarta emocinė

Tėvai, turintys priklausomybęIšsiskyrimas su draugu / netektis
Sunkumai, susiję su mokytojais

5 pav. Dažniausiai pokalbiuose minimi sunkumai

3 pav. Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal lytį

Mergaitės 45%

55%Berniukai

4 pav. Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal amžių

29%

1%

21%

16-18 m.

11-15 m.

amžius nežinomas

iki 6 m.

7-10 m.

3%

46%

Pagalba telefonu

Vaikų linijoje stebima tendencija, jog skambi-

na dažniausiai 7-10 m. vaikai ir 11-15 m. paau-

gliai nepasikeitė ir 2012 metais.

2012 metais paskambinę vaikai ir paaugliai Vaikų linijos konsultantams dažniausiai pasa-kojo apie santykius su draugais, patyčias, san-tykius su tėvais, fizinę sveikatą, santykius su 
partneriu, fizinę prievartą ir kt. (žr. 5 pav.)
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Vaikų linijos savanoriai konsultantai per 2012 metus atsakė į 659 vaikų ir paauglių laiškus, atkeliavusius į „Klausučio šalį“.

Pagalba internetu

Santykiai su draugais

Santykiai su partneriu/draugu
Patyčios

Santykiai su tėvais

Baimė ir nerimas
Išvaizda

Savižudybė
Vienišumas

Nepasitikėjimas savimi
Brendimas

     17%

             12%

                9%

          8%

        4%
        4%
        4%
    3%
    3%
2%

8 pav. Dažniausiai laiškuose minimi sunkumai

14%

7 pav. Rašančiųjų pasiskirstymas pagal lytį 

Mergaitės 86%

Berniukai
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

             659
     1320            1455                  1824       1631              1487        1384    1040439

6 pav. Atsakytų laiškų skaičius 2004-2012 m.

Kaip ir ankstesniais metais, 2012-aisiais laiškus 

Klausučiui dažniausiai rašė mergaitės.

2012 metais vaikų ir paauglių laiškuose dažniau-

siai minimi sunkumai buvo apie santykius su 

draugais, partneriais, patyčios ir kt. (žr. 8 pav.)
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2012 m. telefono ragelį kėlė 129 konsultantai. 
Iš jų – 119 savanoriai. Vilniuje dirbo 78 sava-
noriai, 41 – Kaune ir 10 specialistų darbavosi 
Klaipėdoje. 

Per 2012 m. naujų savanorių gretas papildė 41 
žmogus. T.y. 10-čia daugiau, negu 2011 m. 

Vaikų linijos konsultantai

Per 2012 m. vyko 29 kvalifikacijos kėlimo užsi-

ėmimai – atvejų analizės grupės (18 – Vilniuje, 

11 – Kaune). 

2012-06-08/10 Palangoje vyko išvažiuoja-

masis kvalifikacijos kėlimo seminaras Vaikų li-

nijos supervizoriams (savanorių mokytojams). 

Jame ypatingas dėmesys buvo skiriamas žinių 

gilinimui grėsmių internete tema, taip pat mo-

kymų programos, savanorių pritraukimo bei 

ruošimo programoms peržiūrėjimui bei tobu-

linimui.

2012-11-23/25 Palangoje suorganizuotas 3 
dienų seminaras visiems Vaikų linijos konsul-
tantams. Jame savanoriai mokėsi konsultavi-
mo internetu ypatybių, elektroninių patyčių, 
priklausomybės nuo interneto/kompiuterio 
bei kitomis saugomo internete temomis.



2012-2014 m. projektą ,,Saugesnis Internetas 
LT SIC II“ (,,Safer Internet LT SIC II“) vykdo 4 
partneriai: Švietimo informacinių technologijų 
centras, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavi-
mo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“ bei VšĮ 
„Vaikų linija“. 

„Vaikų linija“ – ir kaip  Saugesnio 
interneto pagalbos linija

Skambink nemokamai numeriu 116 111

(dirbame kasdien nuo 11 iki 21 valandos)

Kreipkis pagalbos internetu ir diskutuok 

su bendraamžiais www.vaikulinija.lt
Skambink nemokamai numeriu 116 111

(dirbame kasdien nuo 11 iki 21 valandos)

Kreipkis pagalbos internetu ir diskutuok 

su bendraamžiais www.vaikulinija.lt
Skambink nemokamai numeriu 116 111

(dirbame kasdien nuo 11 iki 21 valandos)

Kreipkis pagalbos internetu ir diskutuok 

su bendraamžiais www.vaikulinija.lt
Skambink nemokamai numeriu 116 111

(dirbame kasdien nuo 11 iki 21 valandos)

Kreipkis pagalbos internetu ir diskutuok 

su bendraamžiais www.vaikulinija.lt

Vaikai ir paaugliai naršydami internete gali su-

sidurti su įvairiais pavojais ir dažnai nežino, kur 

kreiptis pagalbos. 

Paskambinę į Vaikų liniją, vaikai ir paaugliai 

pasakoja, kad internete mato juos gąsdinan-

čius vaizdus, dalinasi apie bendravimą su ne-

pažįstamais žmonėmis, apie tai, kaip kažkas 

pavogė asmeninę informaciją ir ją paviešino, 

kalba apie tai, kaip kiti bendraamžiai tyčiojasi 

iš jų virtualioje erdvėje ir kitus sunkius jaus-

mus, kylančius išgyvenimus. 

Vaikų linijos konsultantai yra pasiruošę kar-

tu su skambinančiaisiais ieškoti sprendi-

mo bei suteikti reikiamą informaciją, kuri 

padėtų tvarkytis su iškilusiais sunkumais. 
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Projektas Saugesnis internetas

http://www.itc.smm.lt/
http://www.langasiateiti.lt/
http://www.rrt.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt
http://www.saferinternet.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm


Marina Mažionienė 

Robertas Povilaitis

Ivona Suchodolska

ISBN 978-609-95498-0-4 2012

ELEKTRONINES 

PATYCIOS

ir ju prevencija

Ugdymo įstaigų darbuotojų vaidmuo.

Elektroniniu patyciu prevencija

 � Paaiškinkite moksleiviams, kaip susidurus su elek-
troninėmis patyčiomis jie galėtų elgtis ir kur kreip-
tis. Kalbėkite su moskleiviais apie suaugusiųjų 
vaidmenį, sprendžiant patyčių situaciją. Kvieskite 
vaikus dalintis ir pasakoti suaugusiems apie pati-
riamas patyčias.

 � Kalbėkite su vaikais apie reikšmingą stebėtojų vai-
dmenį elektroninių patyčių situacijoje. Aptarkite, 
kaip stebėtojai galėtų reaguoti, bandydami užsto-
ti patyčias patiriantįjį, pvz., papasakoti mokyklos 
darbuotojui apie elektronines patyčias.  

 � Švieskite moksleivių tėvus apie saugumą elektro-
ninėje erdvėje. 

Elektroninės patyčios tai yra agresyvus ir są-moningas elgesys. Elektroninėmis patyčiomis mes galime pavadinti elgesį, kuriuo siekiama pažeminti, įskaudinti, išgąsdinti kitą(-us). Pa-tyčios gali vykti internete elektroniniais laiš-kais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, sociali-niuose tinkluose. Taip pat elektroninės paty-čios vyksta naudojant mobiliuosius telefonus. 

Naudingos nuorodos:
www.bepatyciu.lt 
www.vaikulinija.lt 
www.draugiskasinternetas.lt www.bibliotekospazangai.lt www.esaugumas.lt

Partneriai: 

Pagalba vaikams ir paaugliams 

Telefonu 116111  
kasdien nuo 11 iki 21 val.
Internetu www.vaikulinija.lt

Lankstinuko leidybą finansavo

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

Elektroninės patyčios tai yra agresyvus ir ty-činis elgesys. Elektroninėmis patyčiomis mes galime pavadinti elgesį, kuriuo siekiama pa-žeminti, įskaudinti, išgąsdinti kitą (-us). Paty-čios internete gali vykti elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose. Taip pat elektroninės patyčios vyks-ta naudojant mobiliuosius telefonus. 

Rekomendacijos tėvams, kurių vaikas tyčiojasi iš kitų:
 � Kalbėkite su vaiku apie elektronines patyčias ir 

apie tai, kokias pasekmes ir jausmus jos gali sukelti 
patyčias patiriančiam vaikui. Ugdykite vaiko empa-
tiją, skatindami susimąstyti apie tai, kaip jis galėtų 
jaustis aukos vietoje. Kartais virtualus ir realus gy-
venimas yra atskiriami arba vaikų suvokiami kaip 
du skirtingi pasauliai, tačiau nors patyčios ir vyksta 
elektroninėje erdvėje, kitam skauda – realybėje. � Priminkite arba informuokite apie netinkamo elge-

sio pasekmes. 
 � Rodykite vaikui elgesio pavyzdį. Atminkite, kad 

vaikai mokosi ir perima elgesio modelį, stebėdami 
aplinką bei juos supančių žmonių elgesį.  � Įveskite apribojimus technologijų naudojimui. Pvz., 

vaikas gali naudotis kompiuteriu tik tada, kai suau-
gusieji yra namie. 

 � Aptarkite su vaiku bendravimo internete etiketą. 
Kaip ir realiame pasaulyje, virtualioje erdvėje taip 
pat egzistuoja tam tikros bendravimo taisyklės. Pa-
prastai vaikai drąsiau elgiasi, bendraudami virtua-
liai, leidžia sau pasakyti daugiau, negu būtų pasakę 
gyvai, „akis į akį“. Jiems galima paaiškinti, kad ben-
draujant virtualioje erdvėje reikėtų su kitais elgtis 
taip pat pagarbiai, kaip ir realiame gyvenime. 

Kaip padėti  vaikui?

Elektronines patycios

Rekomendacijos tėvams

Naudingos nuorodos:
www.bepatyciu.lt 
www.vaikulinija.lt 
www.draugiskasinternetas.lt www.bibliotekospazangai.lt www.esaugumas.lt

Partneriai: 

Pagalba vaikams ir paaugliams 

Telefonu 116111  
kasdien nuo 11 iki 21 val.
Internetu www.vaikulinija.lt

Lankstinuko leidybą finansavo

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

Naudingos nuorodos:
www.bepatyciu.lt 
www.vaikulinija.lt 
www.draugiskasinternetas.lt www.bibliotekospazangai.lt www.esaugumas.lt

Jeigu susiduri  su patyčiomis – ką daryti?

Partneriai: 

Pagalba vaikams ir paaugliams 

Telefonu 116111  
kasdien nuo 11 iki 21 val.
Internetu www.vaikulinija.lt

Lankstinuko leidybą finansavo

Elektronines patycios

 � Ar informacija verta dėmesio? Kartais žmonės gaiš-
ta savo ir kitų laiką, siųsdami įvairiausią nereikalin-
gą infromaciją, taip prisidėdami prie gandų sklei-
dimo. 

 � Neatsakinėk (atsargiai skaityk) į laiškus, kurie pa-
teko į šlamštlaiškių („spam“) dėžutę ir kitus įtar-
tinus laiškus, žinutes. Juose gali būti kenksminga 
informacija.

 � Neplatink ir neviešink informacijos apie kitus žmo-
nes, jų neatsiklausus.

 � Neskubėk atsakyti į piktus laiškus.  Dažnai gavus 
piktą laišką, norisi į jį atsakyti tuo pačiu, tačiau tas 
gali tik pabloginti esamą situaciją. Bendraudamas 
elektroninėje erdvėje turi puikią galimybę nesku-
bėti su atsakymu ir pagalvoti prieš jį išsiųsdamas.  � Kruopščiai apgalvok, kokią informaciją apie save 

nori pateikti. Venk skelbti savo asmeninę informa-
ciją (telefono numerį, gyvenamos vietos adresą, 
mokymo įstaigos pavadinimą ir t. t.). Prisimink, 
kad informacija, kurią platini gali būti prieinama 
daugeliui žmonių (neviešink informacijos interne-
te, kurios nenorėtum rodyti savo tėvams).  � Neįžeidinėk kitų elektroninėje erdvėje. Prieš siųs-

damas, pagalvok ir atsakyk sau į kelis klausimus: 
Kaip aš jausčiausi, jeigu kas nors tą patį padarytų/
parašytų man? Ką pasakytų mokytojai, tėvai? Ar 
galėčiau tą patį pasakyti kitam ir realiame gyve-
nime? Kokių pasekmių aš galiu susilaukti už tokį 
elgesį?

@#%
!!! :D

@$#^
!*(&

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

Leidinys „Elektroninės patyčios ir jų prevencija“

Rekomendacijos vaikams

Rekomendacijos pedagogams
Rekomendacijos tėvams

8

Leidiniai
Bendraudami ar naršydami virtualioje erdvėje, 

vaikai gali gauti nemažai naudingos informa-

cijos. Tačiau, deja, greta svarbių dalykų inter-

nete galima aptikti ir žalingų dalykų, susidurti 

su įvairiomis grėsmėmis: seksualiniu viliojimu, 

duomenų išviliojimu ir neteisėtu jų naudojimu 

ir kt. Elektroninės patyčios – vienas galimų vir-

tualių pavojų.

http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/elektronines%20patycios%20_perziurai_galutinis.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_darbuotojams_A4.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_tevams_A4.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_vaikams_A4.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/elektronines%20patycios%20_perziurai_galutinis.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_vaikams_A4.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_darbuotojams_A4.pdf
http://www.bepatyciu.lt/static/cms_page_media/4/VL_elektroninesPatycios_tevams_A4.pdf


Šiais metais iniciatyva suvienijo daugiau nei 

1000-į Lietuvos bei užsienio lietuvių moky-

klų ir skirtingus sektorius - nevyriausybines 

organizacijas, verslą, kultūrą bei politiką – ats-

tovaujančių organizacijų, kvietusių diskutuoti 

apie patyčias ir jų prevenciją ne tik vaikų, bet ir 

suaugusiųjų gyvenime.

„Savaitės BE PATYČIŲ“ metu Vaikų linijos sava-noriai konsultantai nemokamą emocinę pagal-bą vaikams teikė visą parą.
Prie iniciatyvos prisijungė ir žinomi Lietuvos žmonės, sutikę pasikalbėti apie patyčias su Vaikų linijos savanoriais. 

Pokalbius Vaikų linijos  savanoriai filmavo neprofesionaliomis vaizdo kameromis bei fil-mukus montavo kartu su Lietuvos psichologų studentų asociacijos pagalba. Vaizdo įrašus ga-lima pamatyti čia. 

G. Ivanauskas

Ž. Stakėnas

D. Vaitiekūnas

A.Jasaitytė- Čeburiak

A. Lukošius

A. Vilutytė

P. Jankūnas Atlanta

G. Beinoriūtė

D. Š
ale

ng
a

Savaitė BE PATYČIŲ yra viena iš kampanijos BE 

PATYČIŲ veiklų. Kampanija vykdoma nuo 2004 

metų. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – smurto ir 

patyčių prevencija. Jos metu išleidžiama įvairi 

informacinė medžiaga vaikams, tėvams ir mo-

kytojams, organizuojamos konferencijos, dis-

kusijos, vykdomi mokymai. Projektui sukurta 

internetinė svetainė www.bepatyciu.lt.

9Iniciatyva Savaitė BE PATYČIŲ

http://www.bepatyciu.lt/lt/galerija/video-galerija/zinomi-zmons-apie-patycias/


Kovo 19 d. vyko iniciatyvos atidarymo ren-ginys-diskusija „Pramogų pasaulis be niekini-mo. Šeima be pažeminimų. Verslas be ujimo. Žiniasklaida be užgauliojimų. Politika be įžeidi-nėjimo. Ar įmanoma ori valstybė?”. 
NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

Akcijos iniciatorius

Informaciniai rėmėjai:

Partneriai:

Rėmėjai:

Draugai:

Iniciatyvos globėja15
metu

Pasaulio sveikatos organizacija

Leonidas DONSKIS

10Iniciatyva Savaitė BE PATYČIŲ



Socialinė Vaikų linijos reklama „Pikti žodžiai 

skaudina” buvo eksponuojama 7 Lietuvos 

miestuose. Plakatus sukūrė ir Vaikų linijai 

padovanojo Vita Paulinė.

11socialinė reklama pikti žodžiai skaudina



2012 m. pavasarį Vaikų linija inicijavo kampani-

ją „Išgirsk vaiką“. 

Vaikai dažnai skambina į Vaikų liniją, neturėda-

mi su kuo pasidalinti savo išgyvenimais - su-

augusiųjų nėra šalia arba jie tiesiog neturi tam 

laiko. Taip pat neretai pokalbiuose vaikai mini 

santykių su tėvais sunkumus. Iniciatyvos tiks-

las buvo paskatinti tėvus skirti daugiau dėme-

sio bendravimui su savo vaikais ir išgirsti juos. 

Iniciatyvos metu buvo išleisti vaizdo bei radijo 

klipai, kuriuos galima rasti Vaikų linijos pusla-

pyje, taip pat peržiūrėti čia: 

Vaizdo klipas
Radijo klipas 1
Radijo klipas 2
Radijo klipas 3
Interviu apie iniciatyvą „Išgirsk vaiką“ su Vaikų 

linijos vadovu Robertu Povilaičiu laidoje „Labas 

rytas“

12Iniciatyva išgirsk vaiką

http://www.youtube.com/watch?v=w55wruoLWZk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YEMMZZBcsdM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZcNwFZVQPxg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=h4IS1bCScfU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AWmAmuHg1p0
http://www.youtube.com/watch?v=AWmAmuHg1p0
http://www.youtube.com/watch?v=AWmAmuHg1p0


13

2012-06-06 Renginys, skirtas Švedijos nepri-klausomybės dienai paminėti.

Renginiai

2012-09-28 Metinė Lietuvos telefoninių psi-

chologinės pagalbos tarnybų asociacijos kon-

ferencija.

2012-10-10 Renginys „Draugaukim 2012“, skir-

tas Tarptautinei psichikos sveikatos dienai pa-

minėti.

2012-12-09 „Kalėdinė NVO mugė Prezidentū-ros kiemelyje“.
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Kasmet „Child Helpline International“ organi-zuoja tarptautinę konferenciją – suvažiavimą. Šiais metais 17 – 19 dienomis vyko 6-asis pa-saulinis „Child Helpline International“ suva-žiavimas Pietų Afrikos respublikoje Durbano mieste, kuriame dalyvavo ir Vaikų linijos ats-tovė Ivona Suchodolska. Suvažiavimo dalyviai, atstovaujantys 136-iose šalyse veikiančias Vai-kų linijas, priėmė Durbano rezoliuciją apie vai-kų pagalbos linijų vaidmenį vaikų teisių apsau-gos srityje. Rezoliucija buvo siekiama atkreipti dėmesį į tokios pagalbos vaikams būtinumą bei svarbą, skatinti skirti tęstinį finansavimą, siekiant užtikrinti pagalbos tęstinumą bei pri-einamumą vaikams. 

6-osios tarptautinės konfe-
rencijos ataskaitą, vykusių 
užsiėmimų, diskusijų rengi-
nių aprašymus bei nuotrau-
kas galima rasti čia:

Vaikų linija priklauso tarptautinei orga-

nizacijai „Child Helpline International“ 

(www.childhelplineinternational.org) nuo pat 

jos įsikūrimo pradžios. „Child Helpline Interna-

tional“ vienija per 160 panašių pagalbos linijų 

visame pasaulyje, į kurias per pastaruosius 10 

metų pagalbos kreipėsi daugiau kaip 140 ml. 

kartų vaikai ir jaunuoliai iš viso pasaulio. 

 

 

 

Durban Resolutions on the role                          

of child helplines in child protection 

 

We, child helplines operating in 136 countries, uphold the child’s rights to be heard 

and to be protected from violence. The United Nations Committee on the Rights of 

the Child and the UN Study on Violence Against Children have recognised child 

helplines’ role as a key tool for prevention and protection of abuse and violence 

against children (General Comments on articles 12 and 19 of the Convention on the 

Rights of the Child and UNVAC Study Recommendation 8). 

Over the past 10 years, children and young people in need of care and protection 

have made more than 140 million contacts with child helplines worldwide. Child 

helplines listen, provide counseling, refer, and if needed, provide other services in 

cooperation with partner stakeholders. 

 

Gathered in Durban (South Africa) on 19 October 2012 for the Sixth 

International Consultation of Child Helpline International, these child helplines 

resolve to ensure that every child has access to a child helpline through: 

a) Ensuring that child helplines are available in every country in the world;  

b) Advocating for sustainable funding for all child helplines; and,  

c) Partnering with technology and communications firms to ensure that 

children’s communication needs are met.  

We call upon our partners in governments, agencies and the private sector to: 

1. Recognise child helplines’ unique capacity to bring the voices of children to 

bear on strengthening child protection; 

2. Partner with child helplines to ensure that they are sustainable and accessible 

for all children free of charge; and, 

3. Ensure that the post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs) include 

the protection and empowerment of children and young people.  

 

Direktorė  
Nenita La Rose                 

Suvažiavimo 
    dalyviai           

Suvažiavime   

dalyvavę vaikai        

Pietų Afrikos „Vaikų 

linijos“ konsultantė

Child Helpline International

Child Helpline International nuotraukos

Projektų vadovas Europos  

šalim
s Thom

as M
uller

http://www.childhelplineinternational.org/media/52044/ic_report_2012_-_final_version.pdf
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2012 m. vasario mėnesį trys Vaikų linijos sava-

noriai vyko į Afriką, kur dalyvavo tarptautinia-

me projekte, skirtame susipažinti ir savo akimis 

pamatyti nedarbo problemą Ganoje. Projekto 

metu labiau orientuotasi buvo į merginas, ku-

rioms įsidarbinti ir apskritai, gyventi toje šalyje 

yra sunkiau. Afrikoje, kartu su jaunimu iš Ka-

merūno, Vaikų linijos savanoriai filmavo mergi-

nas, kurios gyvena ABAN organizacijos pastate, 

kur jos papuolė iš gatvės. Buvo filmuotas inter-

viu su jomis, o vėliau iš turimos medžiagos ku-

riamas filmukas, kuris vėliau buvo platinamas 

internetu, susitikimuose su jaunimu ir t.t. Gavę 

grįžtamąjį ryšį iš jaunimo, parodę filmuką per 

įvairias informacijos sklaidos priemones, sava-

noriai skrido į Briuselį, Europos Parlamentą, kur 

buvo surengta jaunimo, dalyvavusio visam ši-

tam projekte konferencija. Jos tikslas - parodyti 

parlamentarams kaip nedarbo problemos Afri-

koje atrodo realiai, kadangi jie patys nebūtinai 

turi galimybę ten nuvykti ir su tuo susipažinti. 

Afrika
Su savanorių sukurtu klipu galima susipažinti čia:

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKFNNPjzjEqc


Atlyginimai 173644,22
Pagal darbo sutartis 126499,90

Socialinio draudimo įmokos 39189,69
Autoriniai atlyginimai 7954,61

Interneto svetainių talpinimas 545,95
Kanceliarinės ir ūkinės prekės 4537,94

Patalpų, transporto 
eksploatacinės, nuomos ir 

remonto išlaidos

21140,18

Ryšių paslaugos 6615,58
Seminarų ir kitų renginių 

organizacinės išlaidos
18791,14

Leidybos ir reklamos išlaidos 13151,36
Mokesčiai už narystę Lietuvos ir 

tarptautinėse organizacijose
546,10

Dalyvavimas tarptautiniuose 
renginiuose užsienyje

13057,38

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 11669
Kitos išlaidos 8695,75

Iš viso 272 394,60

16GAutos lėšos ir išlaidos
Europos Komisijos Saugesnio 

Interneto programa
158773,56

Pajamos už suteiktas paslaugas 37300

Vilniaus miesto savivaldybė 35000

LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

22369

TEO 17000

JAV ambasada 15341

Privačių asmenų parama gauta 

per VšĮ “Geros valios projektai”                
12200

Gyventojai skirdami dalį pajamų 
mokesčio

10260,73

Plan Nederland 8939,16

LR Sveikatos apsaugos 
ministerija

8000

Kauno miesto savivaldybė 7600

SMS Credit 5000

Nyderlandų karalystės ambasada 4800

Privačių asmenų parama 2346,40

VšĮ Energetiniai projektai 1000

Tarptautinės Vaikų linijos parama 831,95

Iš viso 346 761,80
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rėmėjai

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

http://www.teo.lt/
http://www.socmin.lt/
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Dėkojame

Aidas Sušinskas
Albertas Dragūnas
Antanas Baliulis
Asta Sluckutė
Audrė Domeikaitė
Audronė Jaraškienė
Birutė Grigaliūnienė
Dainius Pūras
Daiva Sušinskienė
Danutė Puišienė
Diana Baliulė
Dmitrijus Karpavičius
Donatas Mažionis
Dorota Pavtel
Dovilė Vervečkienė
Edmundas Kalinauskas
Erika Karpavičienė
Eugenija Daneliūtė
Giedrė Aleliūnaitė
Goda Aršauskaitė
Igor Blagoveščenskij
Inga Dvareckienė
Ivan Suchodolskij
Ivona Agnieška Pankova
Ivona Suchodolska
Jadvyga Suchodolskaja
Janina Jurkantovič
Jelena Stanislavovienė
Jūratė Elena Žukauskienė 

Kotryna Brundzaitė
Lilija Šileika
Marijus Medišauskas
Marina Mažionienė
Mindaugas Sukackas
N. Rumbinaitė
Natalija Norvilė
Nelė Chomičiūtė
Petras Petkus
Rasa Survilaitė
Rasa Tamošiūnaitė
Remigijus Kušlys
Rimas Žukauskas
Robertas Povilaitis
Tamara Baranova
Tomas Kraniauskas
Vadim Klebanskij
Vaidmantas Noreika
Valentina Ramanauskienė
Vida Gintautaitė
Viktorija Blagoveščenskaja
Virginija Venclovaitė
Zita Zelevienė

Airijos lietuviai
Aistė ir Žygimantas Gudeliai
Algimantas Jočys   
Algirdas Rondamanskis
Andrejus Prožoga
Arnoldas Rogoznyj
Artūras Abromavičius
Arūnas Kvedaras
Audrius Žiugžda
Aušra Aleknavičiūtė
Daiva Daukantaitė
Danguolė Stundžaitė
Darius
Darius Jasinskis
Darius Šavolskis
Deividas Grigas
Denis Jukovič
Diana Kvakšytė
Donatas Bedulskis
Dženara Pipirienė
Eglė Bagdonienė
Eglė Janėnaitė
Eglė Mauzienė
Erika Bukauskaitė
Evaldas
Evaldas Kvederis
Gediminas Golcevas
Giedrė Ančerevičiūtė
Giedrė Laucytė

Giedrė Martinkėnė
Gintaras Steponavičius
Gintarė Pipiraitė
Gražina Mūrelienė
Gžegož Petkevič
Ieva Nedzveckaite
Ina Kamėnė
Jolanta Trakimavičienė
Jolita Stankevičiūtė
Jonė Sceponavičiūtė
Julija Sventickaja
Jurga Rimkuvienė
Jūratė Šiaulienė
Kęstutis Andriulaitis
Kristina Majienė
Laimondas Januševičius
Leonidas Donskis
Lolita Paragytė-Agejeva
Martynas S.
Mindaugas
Mindaugas Grinevičius
Mindaugas Mineikis
Mykolas
Nerijus Šilingis
Ramunė Puzienė
Regimantas
Remigijus Jarmalavičius
Rasa Poviliūnienė
Rimantė Lapinskaitė

Rimantė Miklušytė
Rimvydas Morkūnas
Robertas Neimontas
Romualda Žakaitienė
Saulius Šunauskas
Skaidra
Skirma Anna Kondratas
Tomas Baranovas
Tomas Mačiulaitis
Tomas Stadalnykas
UAB Mano svetinė
Vaida Špokevičiūtė
Vaidotas Valantiejus
Vaikų ir paauglių krizių 
intervencijos skyrius
Viešoji įstaiga “Globali iniciatyva 
psichiatrijoje”
Viktorija Burokaitė
Vilija Miniotienė
Vilius
Vilma Plioplienė
Vilma R. Paliukienė
Vilma Valatkiene
Vitalij Levičev
Vytautas Blažys
Vytautė Zenkevičiūtė
Vytis Turonis
Zigmas Giedrimas
Živilė

Remigijui Jarmalavičiui
Giedriui Chmeliauskui
Vaidotui Valantiejui
Gintarei Saročkaitei
Gyčiui Bendikui
Justinai Aleliūnaitei
Vilmai Černiauskaitei
Audrei Domeikaitei
Vitai Paulinei

Skyrusieji dalį pajamų 
mokesčio 2012 m. Dėkojame paaukojusiems lėšų Vaikų linijai Dėkojame
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Dėkojame
“IŠGIRSK VAIKĄ” iniciatyvos partneriaI ir rėmėjaI



Robertas Povilaitis

Ivona  

Suchodolska

Marina Mažionienė

Giedrė 

    Aleliūnaitė
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 darbuotojai

Vaida Kvietkauskaitė

Džiuljeta Raščiuvienė

Vilniuje Kaune

Klaipėdoje



Interneto svetainės:

http://www.vaikulinija.lt

http://www.bepatyciu.lt

 

„Vaikų linija“

www.facebook.com/vaikulinija 

Kampanija BE PATYČIŲ

www.facebook.com/bepatyciu

Vilniuje
VŠĮ „Vaikų linija“
Algirdo g. 31
LT- 03129, Vilnius
Tel./Faks. (8 5) 261 72 95

Mob. tel. 8 (601) 93 283

El. paštas vilnius@vaikulinija.lt

Kaune
Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“

P. Plechavičiaus g. 21

LT - 49260 Kaunas

VšĮ „Kauno Dainavos poliklinika“

Pramonės pr. 31
LT - 51270 Kaunas

Tel. (8 37) 310 956

Faks. (8 37) 313 912

El. paštas kaunas@vaikulinija.lt

Klaipėdoje
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnybaDebreceno g. 41-1
LT - 94164 Klaipėda

Tel. (8 46) 342 253
Faks. (8 46) 345 420
El. paštas klaipeda@vaikulinija.lt

Ataskaita parengta iš Europos Komisijos 
Saugesnio Interneto programos lėšų.
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 kontaktai

www.facebook.com/vaikulinija
www.facebook.com/bepatyciu
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