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2007-ieji Vaikų linijai - ypatingi metai. 2007-aisiais tarnyba šventė dešimties metų
veiklos jubiliejų, tai pat metai buvo gausūs tarnybai svarbiais ir aktualiais renginiais,
be to tai buvo lūžio metai patyčių prevencijos srityje, kurioje tarnyba darbuojasi ne
pirmus metus.
Metų pradžioje sulaukėme didelio visuomenės bei valstybinių instituticjų dėmesio dėl sunkiai prieinamos pagalbos
telefonu, kai paskelbėme apie penkiasdešimt kartų didesnį bandymų prisiskambinti į Vaikų liniją skaičių nei yra
realios tarnybos galimybės. Yra akivaizdu, kad tokios pagalbos, kokią siūlo Vaikų linija, poreikis yra milžiniškas. Į vaikų
skambučius atsiliepia konsultantai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, vaikų laiškus atsakinėja Vaikų linijos konsultantai
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Anykščiuose, JAV, Šiaurės Airijoje, Ispanijoje. Kooperuodami valstybės,
savivaldybių ir verslo partnerių lėšas bandome šią pagalbą plėtoti, tačiau ne taip sparčiai kaip norėtųsi.
2007 metais Vaikų linija šventė dešimties metų jubiliejų. Jubiliejinius renginius pradėjome vaikų piešinių konkursu
ir paroda „Aš moku draugauti“, vykusia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Rugsėjo 29d. surengėme Draugystės
Karnavalą Vilniaus centre – renginį, į kurį atvyko daugybė vaikų kolektyvų, šokiais, dainomis, skanduotėmis,
specialia apranga bandydami išreikšti draugiškumą. Šiuo renginiu norėjome iškelti draugiškumo idėją ir skatinti
draugiškumą tarpusavio santykiuose – elgesį, kuris yra priešingas patyčių reiškiniui, į kurį Vaikų linija gilinasi
keletą metų.
2004 m. pradėję kampaniją „Nustok tyčiotis“ negalėjome net įsivaizduoti, kokio rimto atgarsio ji sulauks. 2007uosius metus laikau lūžio metais, nes būtent šiais metais įvyko rimčiausios permainos valstybės politikoje
sprendžiant smurto problemas mokyklose. 2007 m. sausio 31 d. Seime įvyko tarptautinis seminaras “Patyčių ir
smurto prevencija: geriausios patirties pritaikymas”, skirtas patyčių ir smurto mokyklose prevencijai aptarti.
2007 m. balandžio 17 d. Prezidentūroje surengtas pasitarimas smurto prevencijos mokyklose klausimais, kuriame
dalyvavo įvairių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei buvo ieškoma priemonių, kuriomis
galima būtų padaryti mokyklą saugesnę. 2007 m. vasarą Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo
komitetas pritarė Ministro Pirmininko 2007 m. gegužės mėnesį sudarytos darbo grupės parengtiems siūlymams
dėl smurto prevencijos mokyklose. 2007 m. gruodžio 6-7 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija “Modernūs
požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose”, kurią atidarė LR Prezidentas, LR Seimo, LR Vyriausybės
atstovai, užsienių šalių ambasadoriai, dalyvavo šios srities tarptautiniai ekspertai.
Norėčiau padėkoti Vaikų linijos konsultantams, atsiliepiantiems vaikams telefonu ir internetu, visiems kitiems
Vaikų linijos darbuotojams už entuziazmą ir milžinišką energiją, Vaikų linijos partneriams, su kuriais pasitardami
ir bendradarbiaudami galime suvienyti jėgas, keliant aktualius klausimus, Vaikų linijos rėmėjams, kurių dėka
galime įgyvendinti svarbias idėjas.
ROBERTAS POVILAITIS
Vaikų linijos vadovas

2007 METŲ ĮVYKIAI
KAMPANIJA “NUSTOK TYČIOTIS” SULAUKĖ VISUOMENĖS PRIPAŽINIMO

2007 m. sausis

Vaikų linijos vykdoma kampanija “Nustok tyčiotis” sulaukė visuomenės pripažinimo. Vaikų linijos vadovui R.Povilaičiui
buvo įteiktas Sugiharos fondo “Diplomatai už gyvybę” 2006 metų tolerancijos žmogaus apdovanojimas.
Apdovanojimas skirtas “už nuolatinį darbą, mažinant neapykantą ir susvetimėjimą mūsų visuomenėje, pastangas
sukurti saugų vaiko pasaulį.”
Fondas, kurio tikslas ne tik saugoti garsaus Japonijos diplomato Cijūnės Sugiharos atminimą, bet ir skleisti
pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas, ketina ir toliau skatinti laisvų piliečių visuomeninį ryžtą nesitaikstyti
su reiškiniais, kurie kelia grėsmę visuomenės atvirumo ir liberaliosios demokratijos ateičiai.
KORTELĖS SU GARSIAIS ŽMONĖMIS

2007 m. sausis

Bendradarbiaudama su bendrove
„Čilija“, Vaikų linija pakvietė tris
garsius televizijos ir teatro žmones
Marijoną
Mikutavičių,
Liviją
Gradauskienę ir Dalią Michelevičiūtę
prisidėti prie kampanijos „Nustok
tyčiotis“ veiklos. Išleistos
mini
atvirukų
formos
kortelės
su
garsenybių vaikystės nuotraukomis
bei jų epizodais iš vaikystės buvo
išsiųstos į visas Lietuvos mokyklas
bei pasiekė penktų ir šeštų klasių
moksleivius.
Akcijos pagalba norima suformuoti nuostatą, kad patyčios yra nepriimtinas bendravimo būdas!
LR PREZIDENTO VIZITAS VAIKŲ LINIJOJE

2007 m. balandis

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi
Vaikų linijoje. Šalies vadovas domėjosi tarnybos veikla,
jos teikiamos pagalbos prieinamumu, galimomis smurto
prevencijos priemonėmis. Dėkodamas Vaikų linijos komandai
už reikalingą darbą, Prezidentas išreiškė viltį, kad tinkamai
planuojant kitų metų valstybės biudžetą, bus galima išspręsti
šiuo metu labai aktualią tarnybos finansavimo problemą.
“Manau, kad ši sritis yra užleista ir tikiuosi, kad greta politinių
skandalų, atkreipsime dėmesį į žmones, kuriems yra būtinai
reikalingas tas dėmesys.” - kalbėjo Prezidentas.
APYRANKĖS „BE PATYČIŲ“

2007 m. gegužė

Vaikų linija, tęsdama kampaniją “Nustok tyčiotis” ir
bendradarbiaudama su UAB “SWECO BKG”, Gegužės 3 dieną
pristatė apyrankių “BE PATYČIŲ” akciją.
Šios akcijos tikslas – pakviesti įvairius žinomus visuomenėje
žmones, dirbančius su vaikais specialistus, o taip pat
moksleivius, jų tėvelius ir kitus neabejingus asmenis prisidėti
prie draugiškų tarpusavio santykių kūrimo.
Į akcijos pristatymą atvyko LR Seimo pirmininko pavaduotojas



Gintaras Steponavičius, Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, JE Didžiosios Britanijos ambasadorius Colin
Roberts, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė, Jungtinių tautų Vaiko teisių komiteto ekspertas
Dainius Pūras, o taip pat visuomenėje žinomi žmonės, verslo įmonių vadovai, dirbančių su vaikais organizacijų
atstovai, Vaikų linijos savanoriai.
LIETUVIŠKAI ĮGARSINTI FILMAI APIE PATYČIAS

2007 m. birželis

Vaikų linija pristatė du dokumentinius šviečiamojo pobūdžio
filmus apie patyčias ir jų prevenciją. Filmai skirti įvairaus
amžiaus žiūrovams. Filmai buvo įgarsinti lietuviškai Vaikų
linijai ir Paramos vaikams centrui įgyvendinant EK Daphne
programos remiamą projektą „Kuriame mokyklas be patyčių
Lietuvoje ir Latvijoje“. Filmų įgarsinimą parėmė ir projektą
kofinansavo UAB „Čilija“.
Abu filmus lietuviškai įgarsino profesionali aktorė Aldona
Vilutytė. Filmus galima parsisiųsti iš Švietimo ir mokslo
ministerijos puslapio http://www.smm.lt/vp_pprevencija.htm
PIEŠINIŲ PARODA “AŠ MOKU DRAUGAUTI”

2007 m. rugsėjis

Rugsėjo mėn. Vaikų linija surengė vaikų piešinių
parodą “Aš moku draugauti”, kuri vyko didžiųjų
Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos)
prekybos ir pramogų centruose “Akropolis”. Ši paroda
– vienas iš Vaikų linijos dešimtmečio renginių.
Į ši konkursą savo piešinius vaikai ir paaugliai siuntė
iš visos Lietuvos. Vaikų linija sulaukė daugiau nei 300
piešinių, iš jų 100 buvo atrinkta parodai.
Paroda “Aš moku draugauti” buvo unikali ir tuo, jog
bendradarbiavimo su bendrovėmis ELTA ir TEO LT, AB
dėka, visus eksponuojamus vaikų darbus galima buvo
išvysti virtualioje aplinkoje. Interneto svetainėje www.zebra.lt lankytojai galėjo balsuoti už labiausiai patikusius
piešinius.
Daugiausiai balsų surinkusių piešinių autoriai buvo apdovanoti Forum Cinemas, “Lokės Pėda”, UAB, “ACME Baltija”,
UAB, Knygų Klubo, TEO LT, AB bei Virginijaus Adutavičiaus labdaros ir paramos fondo prizais.
DRAUGYSTĖS KARNAVALAS

2007 m. rugsėjis

Rugsėjo 29 d. Vilniaus centrą užplūdo daugiau nei 50
vaikų ir jaunimo grupių, kurios dalyvavo Draugystės
Karnavale ir šventiniame koncerte.
Vaikų linijos dešimtmečiui skirtos teatralizuotos
eitynės per miestą prasidėjo 13 val. Lukiškių
aikštėje. Vėliau eisena pajudėjo Gedimino prospektu,
Universiteto, Pilies ir kitomis Vilniaus gatvėmis.
Karnavalas sustojo Katedros aikštėje, kurioje įvyko
šventinis koncertas. Be įvairių vaikų muzikinių grupių
taip pat pasirodė “InCulto”, “Saulės kliošas”, Vaidas,
Keistuolių teatras ir kt.
Pačiame Draugystės Karnavale iš daugiau nei trisdešimties Lietuvos miestų ir miestelių dalyvavo apie 1,5 tūkst.
vaikų: vaikų ir jaunimo orkestrai, šokių studijos, chorai, dramos būreliai, kūrybos namų kolektyvai, klubai, meno
ansambliai, globos namų, mokyklų, gimnazijų ir dienos centrų grupės.
Draugystės Karnavale vaikai draugiškumą reiškė visokiausiais būdais: grodami, dainuodami, šokdami, spausdami
ranką kiekvienam praeiviui, leisdami draugystės muilo burbulus. Įvairiais personažais persirengę eitynių dalyviai



taip pat nešė plakatus apie toleranciją, draugiškumą ir vienybę.
“Vaikų linijos” dešimtmečiui pažymėti skirto Draugystės Karnavalo pagrindinis rėmėjas – Nyderlandų Karalystės
ambasada.
Renginio globėja – Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė.
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA:
MODERNŪS POŽIŪRIAI Į PATYČIŲ
IR SMURTO PREVENCIJĄ
MOKYKLOSE

2007 m. gruodis

Gruodžio 6-7 d. Vilniuje įvyko
tarptautinė konferencija “Moder
nūs požiūriai į patyčių ir smurto
prevenciją mokyklose”, kur pirmą
kartą valstybiniu lygiu, dalyvaujant
daug tarptautinių ekspertų, buvo
nagrinėjama patyčių ir smurto
problema mokyklose. Ši konferencija tapo pirmuoju žingsniu, pradedant diegti Lietuvoje “Olweus patyčių prevencinę
programą”. Į Vilnių atvyko ir pats vienos efektyviausių patyčių prevencijos programų autorius Bergeno universiteto
psichologijos profesorius Dan’as Olweus.
Tarptautinėje konferencijoje buvo pristatomos moderniausios patyčių ir smurto prevencijos idėjos.
Konferencijoje susirinko užsienio ekspertai iš 14 šalių: “Olweus International” atstovai iš Norvegijos, Baltijos šalių
vaikų tarybos atstovas iš Švedijos Lars Loof, Vaikų komiteto atstovė iš JAV Joan Duffel, edukologijos profesorius
iš JAV Stephen Williams, Nacionalinės prievartos prieš vaikus prevencijos organizacijos iš D. Britanijos atstovė
Lindsay Gilbert ir kiti suinteresuotų institucijų ir organizacijų atstovai iš Lietuvos.
Konferenciją atidarė LR Prezidentas Valdas Adamkus. Dviejų dienų renginyje dalyvavo Lietuvos valstybinių institucijų,
savivaldybių, švietimo skyrių, mokyklų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.



SKAMBUČIŲ STATISTIKA
Kiekvienais metais Vaikų linijos konsultantai atsiliepia į keliasdešimt tūkstančių vaikų ir paauglių skambučių. Nuo
pat tarnybos darbo pradžios atsilieptų skambučių skaičius augo – tai susiję ir su tarnybos žinomumo augimu, ir
su didėjančiu vienu metu dirbančių linijų skaičiumi. 2007 m. Vaikų linijos konsultantai atsiliepė į 69309 vaikų ir
paauglių skambučius. Tai panašus kiekis skambučių, kaip ir 2005 m. bei 2006 m. (1 pav.)
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1 pav. Skambučių į Vaikų liniją skaičius 1997 – 2007 m.
Didesnė dalis skambučių yra trumpi iki 5 min. trukmės, juose vaikai ir paaugliai ne pasakoja apie jiems svarbius
sunkumus, o bendrauja kitokiais būdais – tylėdami, išdykaudami, elgdamiesi agresyviai ir pan. (žr. lentelę)
Skambučių pobūdis
Trumpi skambučiai, kuomet vaikai tyli, tikrina tarnybą ir pan.
Skambučiai, kuriuose vaikai pasakoja apie sunkumus
Viso atsilieptų skambučių
   
Mėginta prisiskambinti
į Vaikų liniją
 

 

Skaičius

Procentais

59 309

86,3

9 463

13,7

69 309

100

3 064 207

-

1 lentelė. Skambučių į Vaikų liniją pobūdis
Į Vaikų liniją kiek dažniau skambina berniukai, nei mergaitės – 2007 m. Vaikų linija sulaukė 45,9 proc. mergaičių
skambučių ir 54,1 proc. berniukų. SkambučiųIKI
analizė pagal amžių atskleidžia tas pačias tendencijas, kaip ir
 
ankstesniais tarnybos veiklos metais – didžiojidalis
 skambinančiųjų yra 12-15 m. amžiaus paaugliai, taip pat į
tarnybą dažnai kreipiasi 7-11m. amžiaus vaikai. (2 pav.)
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2 pav. Skambučių pasiskirstymas pagal skambinančiųjų amžių (proc.)



KLAUSUČIO ŠALIS
“Klausučio šalis” – konsultavimo internetu programa, skirta vaikams ir paaugliams, kurie nori pasitarti dėl jiems
iškilusių sunkumų. Klausutis – tai personažas, kurio vardu Vaikų linijos savanoriai konsultuoja vaikus ir paauglius.
Į “Klausučio šalį” patenkama per Vaikų linijos interneto puslapį www.vaikulinija.lt. Užsiregistravęs vaikas ar
paauglys gali parašyti laišką Klausučiui.
Į “Klausučio šalį” rašantys vaikai gali išlikti visiškai anonimiški ir yra užtikrinamas jų laiškų konfidencialumas.
Vaiko ar paauglio laiškai ir Klausučio atsakymai matomi tik pačiam parašiusiajam ir konsultuojančiam savanoriui.
Taigi kiti asmenys, lankydamiesi Vaikų linijos svetainėje, jų negali skaityti.
LAIŠKŲ SRAUTO DIDĖJIMAS
2007 m. Vaikų linija sulaukė 1757 laiškų internetu (3 pav.).
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3 pav. Laiškų skaičiaus augimas 2004 – 2007 m.
2007 m. vaikus ir paauglius internetu konsultavo 38 Vaikų linijoje
dirbantys žmonės. Šis skaičius išaugo lyginant su ankstesniais
metais (2004 m. konsultavo 15, 2005 m. – 26, 2006 m. – 27 savanoriai).
Nuo 2007 m. vaikus internetu konsultuoja ne tik Vilniaus ir Kauno
Vaikų linijos savanoriai, bet ir „Klausučio šalies“ kursus pabaigę
žmonės iš Šiaulių, Panevėžio, Kuršėnų.
STATISTIKA
• 2007 m. laiškus Vaikų linijos personažui Klausučiui dažniau rašė
mergaitės (89.4%) nei berniukai (10.6%).
• Daugiau negu pusė laiškų yra nuo 12 – 15 metų amžiaus rašančiųjų
(53%), beveik po ketvirtį laiškų Vaikų linijai parašė 16 – 18 metų
paaugliai (23%) ir 7 – 11 metų vaikai (21%).

Aš Klausutis, tu Klausutis,
aš klausau, o tu gal klausi.
Štai pažvelk – kiek daug Klausučių,
turim klausą mes jautriausią…
mūsų ausys dideliausios –
puikiai girdi jos, ką klausia.
O balselis švelniai taria
“Aš klausau, kas tau vaikeli?..”
Aš Klausutis, tu Klausutis
ir visi mes mokam klausti.
Štai pažvelk, šalis Klausučių –
duokš man ranką ir keliaukim
po tą šalį stebuklingą –
nieko mums čionai nestinga:
turim klausimų galybę
ir atsakymų gausybę…
Aš Klausutis, tu Klausutis,
aš klausau, o tu gal klausi.
Štai pažvelk – kiek daug Klausučių,
turim klausą mes jautriausią…
Ši dainelė stebuklinga
Pabaigos tikrai jai stinga…
Štai akordus vėl girdžiu –
ir pradėkim nuo pradžių…

Dainelę kūrė Klausučio šalies savanoriai
• Skirtingai nuo skambučių telefonu, laiškuose vaikai labai retai
kada išdykauja - beveik kiekviename laiške rašantieji pasakoja
apie vienokius ar kitokius savo sunkumus. Kaip ir ankstesniais metais, vaikai ir paaugliai savo laiškuose
dažniausiai mini santykių, bendravimo su bendraamžiais, draugais ar tėvais problemas.
Laiškų pobūdis

Skaičius

Procentais

1514

84,7

166

11,2

91

6,1

Laiškai, kuomet vaikai juokauja, dėkoja, tikrina tarnybą ir pan.

243

15,3

Viso laiškų

1757

100

Laiškai, kuomet vaikai dalinasi savo sunkumais ir ieško pagalbos
Iš jų kriziniai
Iš jų su suicidinėmis mintimis

2 lentelė. Laiškų pobūdis
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KĄ PASAKOJA VAIKAI
Į Vaikų liniją kreipiasi vaikai ir paaugliai iš visos Lietuvos. Tarnyba ragina vaikus kreiptis dėl visokiausių jiems
aktualių sunkumų ir klausimų: kai jaučiasi vieniši ir nesuprasti, kai kyla klausimų, kurių nedrąsu klausti artimiausių
suaugusiųjų, kai susiduria su sunkumais, kuriuos sunku išspręsti vieniems. Vaikams ir paaugliams garantuojamas
anonimiškumas ir konfidencialumas – tai padeda jiems jaustis saugesniems, pasakojant apie ypatingai skaudžius
dalykus, o taip pat sukuria pasitikėjimo atmosferą. Pagalba, kurią siūlo Vaikų linijoje dirbantys konsultantai – tai
parama, palaikymas, išklausymas.
Iš manęs tyčiojasi...



„nežinau, kodėl man šitaip... atrodo, esu
tokia pat, kaip ir kiti, tačiau iš manęs visi
mokykloje tyčiojasi. Vadina ryža, karve...
o kur dar „malonumai“ per fizinio
pamokas – atrodo, kad man tereikia
pirštą pajudinti ir visi krenta iš juoko...
„kerėpla“... net pati tuo pradedu tikėti...“
(13m. mergina)

0RIEVARTA FIZIN



,AISVALAIKIS UIMTUMAS



0RIEKABIAVIMAS



3ANTYKIAISUTVAIS



3ANTYKIAISUBENDRAAMIAIS
 
Patyčios tarp vaikų yra labai skaudi tema,
vaikams kelianti daug klausimų – „kodėl








iš manęs? už ką? kaip į tai reaguoti?“
Kreipdamiesi į Vaikų liniją vaikai ir
4 pav. Dažniausiai telefonu vaikų minimi sunkumai (proc.)
paaugliai pasakoja, kad patirdami patyčias
jie išgyvena daug bejėgiškumo, o taip pat
neretai jaučia, kad niekas jiems negali padėti – juk patyčios mokykloje yra virtusios kasdieniu reiškiniu, kurio kai
kurie suaugusieji net nepastebi...

„noriu paklausti,
(10m. mergaitė)

ką

daryti,

jei

esu

su

garbanotais

plaukais

ir

iš

manęs

visi

tyčiojasi?“

Patyčių situacijose vaikams labiausiai trūksta palaikymo, įvardijimo, kad jie nėra kalti dėl vykstančių patyčių bei
kad niekas neturi teisės su jais taip elgtis, o taip pat idėjų, kaip jie gali elgtis susidūrę su patyčiomis. Tad svarbus
uždavinys, bendraujant su vaikais apie patyčias, yra surasti galimus paramos, palaikymo būdus artimiausioje vaiko
aplinkoje. Kartais tokiu paramos šaltiniu gali būti kiti, nesityčiojantys vaikai.
„Noriu padėti savo klasiokui. Jis neseniai atėjo į mūsų klasę ir visi iš jo tyčiojasi. Kaip man jam padėti?“ (11m.
berniukas)
Jaučiuosi vienišas...
„man liūdna. Klasėje neturiu draugų. Aš neseniai persikrausčiau ir pradėjau eiti į naują mokyklą – ten niekas su
manim nedraugauja. Kaip susirasti draugų?“ (11m. berniukas)
Bendravimas su bendraamžiais yra be galo svarbi vaikų gyvenimo dalis. Kiekvienas vaikas nori turėti draugų, o
kai jų neturi – jaučiasi vieniši ir liūdni. Kartais vaikai pasakoja, kad jaučiasi vieniši ne tik tuomet, kai neturi artimų
bičiulių, bet ir būdami su draugais, bendraudami su bendraamžiais.
„...kiekvieną dieną jaučiuosi siaubingai vieniša... aplinkiniai sako, kad aš tik prisigalvoju... taip, turiu nemažai
draugų, su jais būnu, einu pasivaikščioti, einam linksmintis, bet bendraudama su jais jaučiu kažkokią tuštumą...
gal todėl, kad jie nėra tikri draugai ir pasislepia, kai mane užklumpa bėdos?“ (15m. mergina)
Neretai vaikai klausia, kaip susirasti gerą draugą, susidraugauti su aplinkiniais vaikais. Gaila, bet nėra vieno
stebuklingo „draugystės“ recepto... Tad kartais svarbu drauge su vaikais suprasti, ko norisi iš bendravimo, ko
trūksta, kad tie bendraamžiai, kurie yra šalia, taptų draugais.
Nesutariu su tėvais...
„Man sunku gyventi mano šeimoje. Mes pykstamės. Aš turiu savo nuomonę ir visada sakau ją tėvams. Ne visą
laiką ji jiems patinka, dažniausiai jie tik suprunkščia ir išvadina mane kvailute. Kartais labai susipykstam ir
mama išvadina mane visokiausiais necenzūriniais žodžiais. Aš tuomet pajuntu taip, lyg ietis perveria mano
širdį...“ (12 m. mergaitė)
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Sunkumai bendraujant su artimiausia aplinka yra vieni dažniausių, apie kuriuos pasakoja vaikai. „Susipykau“, „tėvai
manęs nesupranta“, „jie mane nuolat kontroliuoja“ – tai tik dalis situacijų, kurias vaikams tenka spręsti bendraujant
su tėvais. Kartais vaikai nėra linkę pasakoti kitiems suaugusiems ar draugams apie sunkumus, kylančius namų
aplinkoje – dėl to, kad nesutarimai šeimoje yra savotiška „šeimos paslaptis“, dėl to, kad atrodo, jog kiti nesupras
ar pasmerks... Iškilus šeimyniniams sunkumams vaikai ieško paramos ir patarimo – kaip susitarti su tėvais, kaip
išspręsti kylančius konfliktus. Kartais vaikams prireikia ir adekvačios informacijos, kur gauti prieinamą pagalbą
šalia savo gyvenamosios vietos – tai itin svarbu tais atvejais, kai vaikai pasakoja apie ydingas tėvų bendravimo su
vaikais formas: fizinę, emocinę prievartą.
„Aš nežinau, ką man daryti. Mama ant manęs rėkia beveik kasdien. Kartais muša ir net keletą kartų man spyrė.
Tėtis taip pats parėkia - jis dažnai rėkia, bet nemuša taip dažnai kaip mama...“ (12 m. berniukas)
Nesuprantu, kas su manimi darosi...
Vaikų linijos konsultavimo internetu programos statistikoje viena iš dažniausių vaikų minimų sunkumų kategorijų
– psichologinė, dvasinė sveikata. Kas tai yra? Tai įvairios situacijos, kuomet paaugliai dalijasi nerimu dėl savo
savijautos, nuotaikos, išgyvenamų emocijų. Tai laiškai, kuriuose pagrindinis paauglių klausimas: „kas su manimi
vyksta?“

„Nežinau, kas su manim dedasi...
Pastaruoju metu mano galvoje sukasi
kažkokios mintys, bet aš nežinau
kokios... Dažnai mane apima nerimas,
baimė, lyg mintys sakytų jog kažkas
negera atsitiks. Kodėl taip gali būti?“ (12
m. mergaitė)
„šiaip aš esu ramus žmogus. Bet kartais
net nežinau, kas man nutinka, kai staiga
tampu piktas ir žiaurus. tai trunka gal
vos keletą sekundžių, bet tas įniršis
mane gąsdina. kas tai? iš kur tai? kodėl
taip nutinka?“ (14m. paauglys)

-OKSLAI MOKYMASIS
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5 pav. Laiškuose dažniausiai minimi vaikų sunkumai (proc.)

Visiems – tiek paaugliams, tiek suaugusiems – pasitaiko tokių periodų, kuomet mūsų būsena mums kelia
rūpestį. Atrodo, nėra vienos konkrečios bėdos, kuri labiausiai kamuotų, tačiau kažkas vyksta su mūsų jausmais,
emocijomis, savijauta. Kas yra svarbiausia tokiose situacijose – tai „normalizuoti“ susidariusią situaciją, mokytis
priimti savo būseną, įsivardinti, kad kiekvienam pasitaiko tokių momentų gyvenime. Kartais pakanka išsikalbėti
apie neraminančią savijautą – ir tai jau padeda pasijusti kiek geriau.
Nebenoriu gyventi...
„neseniai bandžiau nusižudyti (persipjoviau vienos rankos venas), nebenoriu gyventi, nebenoriu kentėti, užtenka,
ir manau kad man geriausia būtų viską baigti. Žinau, jog bandysi mane atkalbinėti, prašau to nedaryti...“ (18m.
mergina)
Kai kurie vaikai ir paaugliai, jausdami didelį dvasinį skausmą, išgyvendami intensyvias emocijas dėl juos užklupusių
sunkumų, pradeda galvoti apie savižudybę. Nusivylimo, beviltiškumo ir vienišumo jausmai gali aplankyti bet kurį
žmogų, bet kuriuo metu. Kai šie jausmai tampa kasdienybe, tuomet gali atrodyti, kad vienintelė išeitis – išeiti,
pasitraukti iš gyvenimo.
Kas dešimtame laiške internetu vaikai ir paaugliai mini Vaikų linijos konsultantams apie išgyvenamą krizę ar
kylančias mintis apie savižudybę.
„...bandžiau žudytis, pjausčiaus venas, bet jėgų neužteko iki galo tai padaryti... Paskiau buvau ant tilto, bet ir ten
drąsos pritruko... patarkite man, kaip visa tai ištvert, kas vyksta, arba kaip gaut drąsos nutraukti savo gyvybę...“
(16m. mergina)
Kai kurie žmonės mano, kad vaikai ir paaugliai, kurie bando nusižudyti ar sakosi taip padarysią, tiesiog nori atkreipti
į save dėmesį. Bet kokiu atveju tas, kuris kalba apie savižudybę ar bando nusižudyti, yra labai nelaimingas ir jam
reikalinga pagalba. Vaikai ir paaugliai, skambindami ar rašydami dėl kilusių minčių apie savižudybę, paprastai tikisi
sulaukti pagalbos, tikisi gauti galimybę išsikalbėti, papasakoti apie juos neraminančius dalykus, savo ketinimus
nusižudyti. Jiems reikalinga pagalba randant kitus būdus spręsti iškilusius sunkumus.
Čia pateiktose vaikų istorijose pakeisti visi identifikaciniai duomenys.
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KONSULTANTAI
Vaikų linijoje pagalbą vaikams ir paaugliams teikia konsultantai – specialiai šiam darbui paruošti žmonės. Didžioji
dalis konsultantų yra savanoriai – tai jauni žmonės, dažniausiai studentai, dirbantys Vaikų linijoje be piniginio atlygio.
2007 m. Vaikų linijoje pagalbą telefonu ir internetu teikė 87 konsultantai – 49 savanoriai konsultantai Vilniuje, 30
– Kaune ir 8 – Klaipėdoje.
Vaikų linija kiekvienais metais renka naujus žmones, norinčius prisidėti prie savanoriškos veiklos. 2007 m. norą tapti
konsultantais Vaikų linijoje pareiškė 90 žmonių, 66 iš jų buvo atrinkti į parengiamuosius kursus. Kursus pabaigė ir
savarankiškai pagalbą teikti pradėjo 33 konsultantai. Kai kurie tebetęsia mokymus šiais metais.
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NUSTOK TYČIOTIS
Kampanija yra siekiama skatinti draugiškus vaikų,
suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią
mokyklą, kurioje būtų mažiau patyčių ir smurto

Įvairių renginių,
skirtų patyčių problemai
kelti organizavimas

Problemos
kėlimas visuomenėje

Metodinės medžiagos
rengimas

Prevencinių programų
įgyvendinimas mokyklose
Mokymų
organizavimas

Vaikų linijos kampanijos “Nustok tyčiotis” pradžia – 2004 metų vasario mėn. Tai visuomeninė, švietėjiška kampanija,
kuria siekiama aukščiausiu lygiu iškelti patyčių problemą bei aktyvinti įvairias visuomenės grupes, ieškant
konstruktyvių ir efektyvių šio reiškinio mažinimo būdų. Kampanijos veiklos yra nukreiptos visų pirma į adekvačių
nuostatų formavimą, o taip pat į efektyvių patyčių prevencijos metodų sklaidą.
Pagrindinės Kampanijos veiklos:

1. Patyčių problemos kėlimas:
• bendradarbiaujant su žiniasklaidos priemonėmis.
• skelbiant įvairioms visuomenės grupėms aktualią informaciją apie patyčias interneto svetainėje
www.vaikulinija.lt.
• pasitelkiant žinomus visuomenei žmones.

2.		Metodinės medžiagos rengimas.
Vaikų linija yra paruošusi įvairių lankstinukų, skrajučių, plakatų patyčių tema. 2006 m. Jungtinės Karalystės
ir Nyderlandų karalystės ambasadų
MITAS
REALYBĖ
paramos dėka buvo išleistas pirmas
metodinis leidinys lietuvių kalba, skirtas
Kiekvienas vaikas privalo
Patyčios nėra ta patirtis,
patyčių prevencijos mokykloje temai.
išmokti kovoti už save,
kuri padeda užsigrūdinti.
todėl tam tikra dozė patyčių
Priešingai – tyrimai
3. Seminarų
pedagogams
ir
nekenkia, o tik padeda
atskleidžia, kad patyčios gali
kitiems su vaikais dirbantiems
sutvirtėti, užsigrūdinti.
palikti daug trumpalaikių ir
specialistams organizavimas.
ilgalaikių pasekmių.
Per visą Vaikų linijos kampanijos vykdymo
laikotarpį įvairiose Lietuvos vietose buvo
pravesta daugiau kaip 200 seminarų
apie patyčių prevenciją mokykloje ir
kitose ugdymo įstaigose. 2006-2007
m. Vaikų linija kartu su VšĮ „Paramos
vaikams centras“ įgyvendino EK Daphne
programos remiamą projektą “Kuriame
mokyklą be patyčių”, kurio metu 50-yje
mokyklų 2006-2007 metais buvo vedami
dviejų dienų seminarai apie patyčių
prevenciją.
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Gyvenimo
mokykla?..

Grū dinimasis?..

4. Patyčių prevencinių programų
įgyvendinimas mokyklose.
2006-2007 m. Vaikų linija konsultavo 3 Vilniaus
mokyklas apie patyčių prevencinės programos
mokykloje diegimą. Tai buvo Vilniaus Ąžuolyno
vidurinė mokykla (remiant Gintaro Steponavičiaus
paramos fondui), Pilaitės vidurinė mokykla
(remiant bendrovei Čilija) bei Sietuvos vidurinė
mokykla (remiant EK Daphne programai)

5. Įvairių renginių, skirtų patyčių
problemai aktualizuoti, organizavimas.

MITAS
Patyčių aukos privalo
pačios apsiginti.

DUO
K JA
MA
TGA
L!..

REALYBĖ
Galime sutikti
vaikų, kurie „puikiai“
tvarkosi su bendraamžių
patyčiomis, spręsdami
jas fizine agresija,
mušdamiesi ir
kitaip kovodami su
skriaudėjais. (...)
Vaikams be suaugusiųjų
pagalbos gali būti
sudėtinga sustabdyti
patyčias.

SVARBIAUSI 2007 M. KAMPANIJOS “NUSTOK
TYČIOTIS“ RENGINIAI:

Kortelės su garsiais žmonėmis. Žinomi

Lietuvos žmonės yra kviečiami prisidėti prie kampanijos veiklų ir padėti kelti šio reiškinio svarbą visuomenėje. 2007
m. prie kampanijos prisidėjo Dalia Michelevičiūtė, Livija Gradauskienė ir Marijonas Mikutavičius. Su šių žmonių
vaikystės nuotraukomis ir vaikystės pasakojimais apie jų patyčių patirtį buvo išleistos mažos kortelės, kurios
buvo dalinamos vaikams. Tokiu būdu tikimasi labiau atkreipti pačių vaikų dėmesį į patyčias, kaip į nepriimtiną
bendravimo būdą.

Apyrankių „Be patyčių“ akcija. Akcijos užmanymas – pakviesti įvairius žmones prisijungti prie draugiškų

tarpusavio santykių kūrimo ir užsidedant apyrankę su užrašu „Be patyčių“ palaikyti draugiško, bendravimo be
patyčių idėją. Didžioji dalis apyrankių buvo išdalintos moksleiviams, dirbantiems su vaikais suaugusiems,
visuomeninių organizacijų darbuotojams.

Prevencinių filmų apie patyčias adaptavimas. 2007 m. Vaikų linija, bendradarbiaudama su VšĮ „Paramos
vaikams centras“ ir remiant EK Daphne programai, išvertė į lietuvių kalbą ir įgarsino du prevencinius filmus,
skirtus taikyti mokyklose, pristatant patyčių problemą su moksleiviais ir suaugusiais. Šie filmai sukurti Didžiojoje
Britanijoje. Jie mokyklų bendruomenėms buvo pristatyti 2007 m. vasaros pradžioje.

• 2002 m. sukurtas filmas “Nekentėk tyloje” pasakoja apie tai, kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi, taip pat
– kaip tampama skriaudėjais. Svarbūs faktai iliustruojami autentiškais vaikų, mokytojų, tėvų, žymių žmonių
pasakojimais. Atskira filmo dalis skirta patyčių prevencijos mokykloje organizavimui.
• Filme “Rask laiko pasirūpinti” pristatoma vienoje Velso mokyklų įgyvendinta patyčių prevencinė programa,
kurios metu mokiniai teikia paramą ir pagalbą savo bendraamžiams. Filmo veikėjai atskleidžia savo dalyvavimo
programoje patirtį, jos poveikį mokyklos bendruomenei ir patyčių masto mažėjimui.

Leidinys „Kuriame mokyklą be patyčių“. Tai autorių kolektyvo – Roberto Povilaičio, Jurgitos Smiltės

Jasiulionės, Aušros Kurienės, Žydrės Arlauskaitės ir kt. – parašytas metodinis leidinys, kuriame aptariamos patyčių
prevencijos mokykloje idėjos. Knygą išleido Paramos vaikams centras, leidybą parėmė EK Daphne programa.

Tarptautinė konferencija “Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose”. 2007 m.

gruodžio mėn. 6-7 d. vyko tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo tarptautiniai ekspertai, žinomi patyčių reiškinio
tyrinėtojai bei įvairios specialistų grupės, besirūpinančios patyčių ir smurtinio elgesio prevencija Lietuvoje. Tai buvo
pirmas tokio lygio renginys, skirtas patyčių prevencijos temai.
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www.vaikulinija.lt

Vaikų linijos interneto svetainė www.vaikulinija.lt veikia nuo 2004 m. balandžio mėn. Žaismingo dizaino interneto
svetainė yra skirta vaikams ir paaugliams, ieškantiems psichologinės pagalbos, tėvams ir pedagogams, kurie
žvalgosi naudingos informacijos. Interneto svetainėje taip pat nuolat skelbiama informacija apie galimybę prisidėti
prie Vaikų linijos veiklos, įsitraukiant į savanorišką darbą.
2007 metais svetainę aplankė 772 242 asmenys.
Svetainė greitai švęs savo 4 metukų gimtadienį, kaip ir dera tokiam amžiui, ji plečiasi ir pilnėja, o 2007 metais buvo
ir ypač dinamiška. Šiuo metu čia galima rasti nuolat papildomas Vaikų linijos naujienas, pranešimus spaudai,
metines veiklos ataskaitas bei svarbių įvykių Vaikų linijoje nuotraukas, išsamią informaciją apie kampaniją „Nustok
tyčiotis“, skaitinių ir leidinių skyrelius. Visi norintys gauti Vaikų linijos naujienas, gali jas užsiprenumeruoti internetu,
o apsilankiusieji interneto puslapyje turi galimybę palikti savo atsiliepimus apie svetainę bei apie Vaikų linijos
paslaugas.
2007 metais tęsdama kampaniją “Nustok tyčiotis”, Vaikų linija įgarsino du D. Britanijos filmus apie patyčias ir jų
prevenciją. Šiuos filmus galima parsisiųsti internetinėje svetainėje nurodytais adresais.
Šie metai Vaikų linijai buvo kupini įvykių, o interneto svetainėje buvo sukurti skyreliai pristatyti šiems įvykiams:
• Skyrelis „Draugystės karnavalas“ pristato šventės eigą, įspūdžius po karnavalo, supažindina su renginio
partneriais ir rėmėjais.
• Skyrelyje „Apyrankės Be Patyčių“ galima pamatyti akcijos pristatymo reportažą, išgirsti svečių pasisakymus,
suteikta galimybė komentuoti akciją.
Svetainėje veikia konsultavimo internetu programa “Klausučio šalis”. Taip pat vaikai ir paaugliai skyrelyje „Apie
sunkumus” gali rasti jau parengtų rekomendacijų, kaip tvarkytis su įvairiais sunkumais: patyčiomis, prievarta,
egzaminų stresu ar vienišumu, kaip susirasti draugų, saugiai jaustis internete, informacijos apie lytinį brendimą,
savęs žalojimą, valgymo sutrikimus ir kt.
Vienas iš Vaikų linijos svetainės tikslų – pateikti aktualią informaciją ir ugdyti žmonių emocinį raštingumą – mokyti
bendrauti, pažinti savo jausmus bei adekvačiai juos reikšti. Kad puslapyje nebūtų pateikiama vien sausa informacija
svetainės “Diskusijų” skyrelyje vaikai ir paaugliai skatinami diskutuoti įvairiomis temomis:
• "Kaip išgyventi tėvų skyrybas?" - ši tema skirta diskutuoti apie tėvų skyrybas, vaikai gali papasakoti, ką išgyveno
ir kaip dėl to jautiesi, pasidalinti šia patirtimi su kitais vaikais:
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„Vaikui dar sunkiau, jei tėvai gyvena kartu ir riejasi riejasi... tarpusavy. Tada jau verčiau jie išsiskirtų. Matyti kitų
pykčius - trauma vaikui.“
„Manau reikia pasilikti savyje tiktai gerąją pusę šio proceso. Mano tėvai išsiskyrę, aš su tėvu nebendrauju daug
metu, nors puikiai žinau jį ir jis mane. Nė kiek dėl to nesigraužiu, gaila tiktai brolių, kuriems nėra taip lengva kaip
man. Laikykitės vaikai, stiprūs būkite!“
• "Kaip gyventi netekus artimo žmogaus?" - tema skirta pasidalinti tuo, ką reiškia netekti brangaus žmogaus,
pasipasakoti kaip dėl to jaučiasi vaikas ir kaip su tuo gyvena. Vaikai gali kalbėti apie tai, kokie dalykai padeda
ištverti skausmą, o kokie verčia jaustis dar blogiau, sužinoti, kaip padėti draugui, patyrusiam netektį:
„O man ši frazė niekuomet nepadeda- „kitaip nebus“. Visada turi būt išeitis ir kai mirė mano senelis, kurį labai
mylėjau, kiti man sakė - kitaip nebus, bet jie dar labiau mane skaudino. Geriau nesakyti nieko, nes pvz. man labai
skaudėjo širdį. Mano gyvenimo moto, kad viskas įmanoma ir štai nieko nepadarysi, nors ir labai norėsi...“
„Aš praradau ne žmogų, o savo augintinį ;( Porą savaičių verkiau dėl jo kasnakt, po to vis pamiršdavau, bet
kartais atsimindavau visus savo augintinius, kuriuos praradau.... verkdavau taip, lyg būtų mirusi mama ar tėtis...
Tada pirmą kartą turbūt patyriau netektį kažko, kas man buvo labai svarbus... Dabar jau nebeverkiu, suprantu,
kad taip turėjo būti ir aš nieko negalėjau pakeisti“
• "Kada būna liūdna?" - tema skirta tam, kad vaikai geriau suprastų savo ir kitų liūdesį, galėtų apie jį pasišnekėti
ir padiskutuoti. Čia jie gali pasidalinti tuo, kas jiems ar jų draugams sukelia liūdesį, kas tuomet padeda, nuo ko
pasidaro tik dar liūdniau ir t.t.

„Liūdna būna tada, kai būni vienišas arba atstumtas. Liūdna, kai tavęs nieks neišklauso arba nesupranta. Liūdna,
kai sako, kad tu blogas ir niekad nepasikeisi. Dar liūdna, kai palieka artimas žmogus. Dar liūdna, kai sergi ir
niekas neaplanko.....“

„Man dabar labai liūdna, jau ilgai slepiuosi po linksma kauke, bet negaliu išsipasakoti, tikiuosi jūs galėsite man
padėti???“
„Žinau šį jausmą. Ir atrodo, mes negalime niekuo sau padėt. Bet... O jei Tu apsižvalgytum plačiau, pastebėtum,
kad kažkam reikia Tavo pagalbos. Taip galima susirasti tikrų draugų - jiems padedant. O pradėjus atviraut ir
kitas Tau padėtų. Tikrai neliktum nesuprasta. Na, bet čia tik vienas atvejis. Tačiau tikrai nereiktų užsisklęst
viduje, slėpt savo skausmo. Yra žmonių, visada pasirengusių Tau padėt. Tereikia atsikratyt nusistatymo. Yra daug
gerų, malonių, supratingų žmonių, kurie tik džiaugsis tau padėję.“
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VL ŽINIASKLAIDOJE
Vaikų linija apie savo veiklą, teikiamą pagalbą ir aktualias vaikų problemas stengiasi įvairiais būdais informuoti
plačiąją visuomenę – leisdama įvairią informacinę medžiagą, rengdama pranešimus žiniasklaidai, dalyvaudama
diskusijose.
Vaikų linija 2007 metais Lietuvos žiniasklaidoje buvo paminėta 140 kartų - spaudoje, internete, televizijoje ir
radijuje.
Vaikų linijos pranešimai ir jos darbuotojų pasisakymai buvo spausdinami didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose
– „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „15 minučių“, ir regioninėje spaudoje – „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Panevėžio
balsas“, „Šiaulių naujienos“ ir kt., internetinėje žiniasklaidoje – „Delfi“ „LRytas.lt“, „Zebra“ , „Balsas“, „Bernardinai“
, „alfa.lt“ ir kt. Vaikų linijos atstovus buvo galima išvysti dalyvaujant įvairiose televizijos laidose, diskusijose (LTV,
LNK, TV3, BTV, 5 kanalas) bei girdėti pasisakymus radijo programose (Žinių radijas, LR1, Klasika, Opus 3).
Išsamius Vaikų linijos pranešimus spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje galite rasti apsilankius
http://www.vaikulinija.lt/index.php/ziniasklaida2007.
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FINANSINĖ ATASKAITA
P A J A M O S - 2007 m.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Vilniaus miesto savivaldybės
Kultūros, švietimo ir sporto departamentas
TEO LT, AB
SWECO BKG, UAB
Ober-Haus, UAB
ELTA
ACME Baltija, UAB
Nyderlandų Karalystės ambasada
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
Litvakų fondas
Gintaro Steponavičiaus paramos fondas
Nordea Bank Lietuva
Senukų paramos fondas
A M A D E – Lietuva
Virginijaus Adutavičiaus paramos fondas
Privatūs rėmėjai
Gyventojų pajamų mokestis skirtas Vaikų linijai
Banko palūkanos
Vaikų linijos uždirbtos lėšos
Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos skyrius
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ČILIJA, UAB
I Š L A I D O S - 2007m.
Atlyginimai ir autorinės sutartys:
Pagal darbo sutartis
Socialinio draudimo įmokos
Autoriniai atlyginimai
Ilgalaikis turtas
(kompiuterinė įranga, video kamera)
Kanceliarinės ir ūkinės prekės
Vaikų linijos 10-ies metų jubiliejiniai renginiai
Reklamos išlaidos
Apyrankės „Be patyčių“
Video klipo kūrimas
Renginio organizavimo išlaidos
Vaikų linijos atributika
Prizai piešinių parodos „Aš moku draugauti“ nugalėtojams
Piešinių parodos organizacinės išlaidos
Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos
(kuras, užsienio svečių kelionės bilietai, apgyvendinimas)
Eksploatacijos išlaidos
(transporto eksploatacija, ryšių paslaugos, patalpų nuoma)
Seminarų organizacinės išlaidos
(dalyvių maitinimas, salių nuoma)
Kitos išlaidos

	��������������������������������������������������������������������������������������������
Parama 2007-iems metams pervesta 2006m., todėl ši suma neįtraukta į bendras 2007m. pajamas
Administravo VUVL filialas Vaiko raidos centras
3
Administravo Kauno Vaikų gerovės centras “Pastogė“
4
Administravo Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
5
Administravo Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

164259 LT
20000 LT
10300 LT
22500 LT 1
7000 LT
14000 LT
5900 LT
797 LT
33120 LT
3000 LT
13000 LT
7500 LT
10000 LT
1518 LT
1000 LT
750 LT
1470 LT
8571 LT
123 LT
26210 LT
65 000 LT 2
12 000 LT 2
7000 LT 3
6000 LT 4
8000 LT 5
164624 LT
48140 LT
27012 LT
8368 LT
12760 LT
12729 LT
9390 LT
57131 LT
18544 LT
5286 LT
8638 LT
20222 LT
1950 LT
1547 LT
944 LT
12653 LT
15187 LT
8009 LT
1385 LT

1

2
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RĖMĖJAI
2007 METŲ „VAIKŲ LINIJOS“ RĖMĖJAI:

VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

GYVENTOJAI, SKYRę 2 %
PAJAMŲ MOKESČIO
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KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

NYDERLANDŲ
KARALYSTĖS AMBASADA

KARNAVALO RĖMĖJAI
PAGRINDINIS RĖMĖJAS

GLOBĖJA

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS
AMBASADA

RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
VIRGINIJAUS ADUTAVIČIAUS
LABDAROS IR PARAMOS
FONDAS

Karnavalo dailininkė VAIDA TOTILAITĖ
Kompozitorė INDRĖ STAKVILĖ
Aktorius DARIUS RAKAUSKAS
Vaikų ir jaunimo orkestras JOVARAS
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KONTAKTAI
KVIEČIAME PRISIDĖTI PRIE VAIKŲ LINIJOS VEIKLOS
Vaikų linija yra ne pelno siekianti tarnyba, kurios veikla galima tik rėmėjų dėka.
Paremti Vaikų linijos veiklą galima:
• Skiriant 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio
• Paslaugomis
• Produkcija
• Finansiškai
Viešoji įstaiga "Vaikų linija"
Įmonės kodas 300592971
Adresas: Pylimo g. 21-5, LT-01141 Vilnius
A/s. LT057300010096612742, AB bankas Hansabankas
VAIKŲ LINIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Vilniaus Vaikų linija

VŠĮ “Vaikų linija”
A. Jakšto g. 9
LT - 01105 Vilnius
Tel/Faks. (8 5) 261 72 95
El. paštas vilnius@vaikulinija.lt

Kauno Vaikų linija

Vaikų gerovės centras ,,Pastogė”
P. Plechavičiaus g. 21
LT - 49260 Kaunas
Tel. (8 37) 310 956
Faks. (8 37) 313 912
El. paštas kaunas@vaikulinija.lt

Klaipėdos Vaikų linija

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Debreceno g. 41 - 1
LT - 94164 Klaipėda
Tel. (8 46) 342 253
Faks. (8 46) 345 420
El. paštas klaipeda@vaikulinija.lt
Interneto svetainė www.vaikulinija.lt
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