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2011 metais „Vaikų linijoje“ kaip nie-
kad įvyko daug pokyčių, kurie sutel-
kė mus intensyviam darbui ir padėjo 
„Vaikų linijai“ atsinaujinti, praplėsti 
kompetencijas ir teikti efektyvesnę 
pagalbą. 

Pasikeitė „Vaikų linijos“ telefono 
numeris. Nuo 2011 m. vasario 15 
dienos „Vaikų linija“ pradėjo dirbti 
nauju, daugelyje Europos šalių vei-
kiančiu vienodu nemokamu pa-
galbos vaikams telefono numeriu 
116111. Trumpuoju numeriu 116111 
gali skambinti vaikai, kuriems reika-
linga parama ir pagalba, vaikai bei 
suaugę, norintys pranešti apie pažei-
džiamas vaikų teises.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Pa-
galbą vaikams trumpuoju numeriu 
116111 „Vaikų linija“ teikia bendra-
darbiaudama su Valstybės vaiko tei-
sių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
Pagalbos vaikams linija. Į visus įei-
nančius skambučius atsiliepia „Vaikų 
linijos“ konsultantai. Skambinantieji, 
kurie nori pranešti apie pažeidžiamas 
vaikų teises (pvz., suaugęs ar kitas 
vaikas nori pranešti apie vaiko ne-
priežiūrą, patiriamą smurtą ir pan.) 
iš karto  nukreipiami Pagalbos vai-
kams linijos konsultantams. Kartais 
paskambinusiam vaikui nepakanka 

tik emocinės paramos ir pokalbio te-
lefonu. Jeigu vaikas nori, kad būtų su-
teikta pagalba jo aplinkoje, kad apie 
smurtą ar kitokį skriaudimą sužino-
tų vaiko teises ginančios institucijos, 
nori ilgalaikio tęstinio darbo, arba 
teiraujasi specifinės teisinės informa-
cijos – tokius skambučius nukreipia-
me minėtai organizacijai (su vaiko 
sutikimu). Tarnybos specialistai gali 
kreiptis į konkretaus miesto ar mies-
telio Vaiko teisių apsaugos skyrių, 
švietimo centrus ar kitas organizaci-
jas, esančias vaiko aplinkoje ir organi-
zuoti pagalbą.  

Dalyvavimas Europos komisijos 
Saugesnio interneto projekte. Ben-
dradarbiaudama su LR Ryšių regulia-
vimo tarnyba nuo 2011 metų liepos 
1 dienos „Vaikų linija“ tapo ir pagal-
bos linija Saugesnio interneto projek-
te. Prieš tai vyko specialūs „Vaikų lini-
jos“ konsultantų mokymai, kuriuose 
buvo gilinamos žinios, įgyjamos kom-
petencijos kaip kalbėti su vaikais apie 
pagalbą dėl įvairių grėsmių, su kurio-
mis jie gali susidurti virtualioje erdvė-
je. Taigi, vaikai drąsiai gali skambinti 
į „Vaikų liniją“ pasikalbėti, pasitarti ir 
dėl įvairių pavojų, su kuriais susidu-
ria internete, pavyzdžiui: viliojimas, 
priekabiavimas, žalingas turinys ar 
kita nemaloni ar bauginanti patirtis 
naudojantis interneto technologijo-

mis. Plačiau apie Saugenio interneto 
projektą ir atliekamus darbus galima 
rasti www.draugiskasinternetas.lt . 

Persikraustymas į naujas patalpas. 
Metų pradžioje „Vaikų linija“ išgyve-
no sudėtingą laikotarpį, netgi buvo 
svarstoma apie veiklos sustabdymą 
Vilniuje finansavimo trūkumo. Lie-
pos mėnesį buvo kreiptasi atviru 
laišku į valstybės institucijas bei vi-
suomenę, kviečiant padėti „Vaikų li-
nijai“ išlikti. Džiaugėmės, kad „Vaikų 
linija“ buvo išgirsta ir Vilniaus mies-
to savivaldybė išnuomuojo patalpas 
už nedidelį mokestį.

„VAIKŲ LINIJOS“ 
2011 METŲ 
AKTUALIJOS

Prieš kelis metus mirė 

mano tėtis ir mamai visiš-

kai pakriko nervai. Ji visada 

būna pikta, rėkia, kabinė-

jasi, įžeidinėja, o jei labai 

sunervini – pradeda labai 

mušti.

Gal galite, patarti, kaip 

elgtis tuo atveju, jeigu tė-

vai žada palikti viską ir 

važiuoti į užsienį... šito 

man būtų per daug. 

Niekam neįdomu, kad 

mane skriaudžia, visi tik 

kaltina mane, smerkia.
„  “

„ “

http://www.draugiskasinternetas.lt
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PAGALBA TELEFONU

139204
95653

91216

702
3338

11072
12412

16545

72884
73117

49060
22906
23901

69309
82204

1997 m.

1998 m.

1999 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

1 pav. Atsilieptų skambučių skaičius 1997 – 2011 metais

2 pav. Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal amžių 3 pav. Skambinančiųjų pasiskirstymas pagal lytį

„Vaikų linija“ kiekvienais metais ne tik stengiasi užtikrinti teikiamos pagalbos 
vaikams tęstinumą, bet ir kasmet didina atsiliepiamų skambučių skaičių. Atsi-
lieptų skambučių skaičius per 14 metų matyti 1-ajame paveikslėlyje. 2011-ais 
metais „Vaikų linija“ atsiliepė gerokai daugiau, lyginant su ankstesniais metais 
– net 139.204 skambučių! Remiantis „Vaikų linijos“ skambučių duomenų ana-
lizę (2 pav.), matome, kad beveik pusė skambinančiujų buvo 11 – 15 metų pa-
augliai (45%). Taip pat nemažai, apie penktadalį visų besikreipiančiųjų, sudaro 
7 – 10 metų amžiaus vaikai (23%). 16 – 18 metų paaugliai taip pat skambina ir 
kreipiasi pagalbos į „Vaikų liniją“, tačiau tokių skambinančiųjų, palyginus, kur 
kas mažiau – vos 3%. O iš visų amžiaus kategorijų mažiausiai skambina vaikai 
iki 6 metų amžiaus – vos 1 %.

Analizuojant skambučių statistiką pagal skambinančiųjų lytį (3 pav.), stebi-
me, kad daugiausiai skambina berniukai (41%). Mergaičių skambučiai sudaro 
trečdalį besikreipiančiųjų pagalbos į „Vaikų liniją“ (30%). Kartais į „Vaikų liniją“ 
paskambina keli vaikai ir pasakoja apie savo sunkumus, tad 2% skambučių 
kreipiasi kartu ir berniukas ir mergaitė. 27% skambučių neaišku, kokios lyties 
buvo skambinantieji (pvz., kuomet vaikas paskambina ir tyli, arba iš balso su-
dėtinga nustatyti lytį). 

iki 6 m.
1 %

7-10 m.
23 %

11-15 m. 
45 %

16-18 m.
3 %

Nežinoma
28 %

Mergaitė 
ir berniukas

2 %

Mergaitė
30 %

Berniukas
41 %

Nežinoma
27 %
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Didžiausią skaičių atsilieptų skambučių sudaro taip vadinami „nekonsultaci-
niai“ pokalbiai (4 pav.), kurių metu vaikai išbando tarnybą ir joje dirbančius 
konsultantus (pvz., išdykauja, skambina grupelė vaikų, iškeikia konsultantą 
ir pan.), ar dėl neaiškių priežasčių paskambinę į „Vaikų liniją“ tyli, arba tie-
siog pasiteirauja kažkokios konkrečios informacijos nepasakodami jokių savo 
sunkumų. Taip pat būna, kad vaikai paskambina tiesiog padėkoti už suteiktą 
pagalbą. 

Pokalbiai, kurių metu vaikai pasakoja apie savo išgyvenimus bei sunkumus 
būna pačiomis įvairiausiomis temomis (4 pav. pavaizduota 20 dažniausiai 
vaikų minimų temų). Daugiausiai vaikus kamuoja sunkumai, bendraujant su 
bendraamžiais, patiriamos patyčios, sunkumai santykiuose su tėvais. Gana 
dažnai vaikai pasakoja apie sveikatos sunkumus, patiriamą fizinę prievartą, 
dalinasi savo įvairiomis baimėmis ir nerimu. Mokymosi sunkumai, įvairūs 
klausimai, susiję su seksualumu bei brendimu, laisvalaikis, vienišumo jausmas, 
mintys apie savižudybę, mylimo gyvunėlio netektis, išsiskyrimas su draugu, 
emocinė prievarta, šeimos nario netektis, sunkumai dėl priklausomybę tu-
rinčių tėvų – visa tai yra temos, dėl kurių dažniausiai vaikai kreipiasi į „Vaikų 
liniją“ emocinės paramos bei pagalbos. 

Kartais į „Vaikų liniją“ paskambinę vaikai nori ne tik išsipasakoti, gauti emoci-
nę paramą, bet sulaukti pagalbos jų aplinkoje, tam tikrų specialistų įsikišimo 
į situaciją, nes yra pažeidžiamos vaikų teisės. Dažnai tai būna atvejai, kuomet 
vaikas patiria prievartą namuose, arba kitaip yra pažeidžiamos jo teisės ir si-
tuacija neskeičia, nors aplinkiniai žmonės žino apie situaciją. Tokiais atvejais 
sujungiame vaiką, žinoma tą darome jam sutikus, su Vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos Pagalbos vaikams linija. Ten dirbantys specialistai gali su 
vaiku aptarti įvairius teisinius savo situacijos aspektus, gali informuoti atitin-
kamas tarnybas (Vaiko teisių apsaugos skyrių, švietimo centrą) vaiko aplinko-
je, kurios būtų įpareigotos pasidomėti vaiko situacija ir ją spręsti. 

Per 2011 metus 375 skambučiai buvo nukreipti minėtai tarnybai, iš kurių 362 
vaikai skambinę dėl savo paties sunkumų, 3 vaikai skambinę dėl kito vaiko 
pažeidžiamų teisių bei 10 suaugusiųjų, norinčių pranešti apie vaiko pažeidžia-
mas teises. 

Per 2011 metus 7 vaikai buvo sujungti su bendruoju pagalbos numeriu 112, 
kadangi buvo reikalinga skubi pagalba, pavyzdžiui, įtariama, jog vaiko gyvybei 
gresia pavojus (esant aukštai skambinančiojo savižudybės rizikai). 

      
1,72
2,20

4,53
6,87

12,03
17,90

54,75

Suteikta informacija
Seksualinio pobūdžio

Agresija konsultanto
atžvilgiu

Kita
Tylus

Grupinis

Išdykaujantis

4 pav. Nekonsultacinių skambučių pasiskirstymas pagal jų pobūdį

1,01

1,03
1,13

1,15
1,19

1,37
1,44
1,70

1,72
2,59

2,70

2,77
2,87

3,91

5,24

5,37
6,92

8,16
9,96

12,31

Tėvai, turintys 
priklausomybę

Netektis šeimos nario

Sunkumai, susiję 
su mokytojais

Prievarta - emocinė

Išsiskyrimas su 
draugu / netektis

Gyvūno netektis

Vienišumas

Savižudybė

Mokymosi sunkumai

Informavimas apie 
brendimą, lytiškumą

Santykiai su 
broliais/ seserimis

Brendimas

Baimė ir nerimas

Laisvalaikis / užimtumas

Prievarta - fizinė

Fizinė sveikata

Santykiai su 
partneriu/ draugu

Santykiai su tėvais

Patyčios

Santykiai su draugais

5 pav. Dažniausiai pokalbiuose minimi sunkumai
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„Vaikų linijos“ konsultavimo internetu programa „Klausučio šalis“ per 2011 
metus atsakė į 1320 vaikų ir paauglių laiškų (6 pav.). Šis skaičius yra šiek tiek 
mažesnis negu 2010 metais. Apie tai, kodėl vaikai vis rečiau rašo Klausučiui 
galime tik spėlioti. Manome, jog tai gali būti susiję su tuo, jog Klausučio šalis 
yra kur kas mažiau reklamuojama, negu pagalba telefonu. Per visą „Klausu-
čio šalies“ gyvavimo laikotarpį nuo 2004 iki 2011 metų vaikai ir paaugliai 
Klausučiui parašė jau daugiau kaip 12 600 laiškų!

Kaip ir ankstesniais metais, laiškus Klausučiui dažniausiai rašė mergaitės – 
81 proc. Tačiau berniukų procentas, lyginant su ankstesniais metai kiek iš-
augo ir pernai siekė 19 proc. (7 pav.). 

Apie ką mums rašo vaikai ir paaugliai? Išties laiškuose aprašomi panašūs 
sunkumai, apie kuriuos pasakojama ir paskambinus į „Vaikų liniją“. 2011 
metais daugiausia laiškų Klausučio šalis sulaukė, kuriuose buvo kalbama 
apie santykius su draugais, su tėvais, su partneriu, taip pat apie patyčias, 
baimės bei vienišumo jausmus ir kita (8 pav.).

PAGALBA 
INTERNETU

6 pav. Atsakytų laiškų skaičius 2004-2011 metais

7 pav. Rašančiųjų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 8 pav. Vaikų laiškuose dažniausiai minimi sunkumai

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

439

1040

1384

1487

1631

1824

1455

1320

 
Mergaitės

81 %

Berniukai
19 %

Tapatumas ir gyvenimo
prasmė

Išsiskyrimas/netektis

Nėštumas

Mokymosi sunkumai

Vienišumas

Baimė ir nerimas

Patyčios

Santykiai
su partneriu/draugu

Santykiai su tėvais

Santykiai su draugais

2,7
2,7
2,7

3
3,4

4,3
6,6

8,1
12,2

12,7
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Į „Vaikų linijos“ skambučius atsiliepia konsultantai Vilniuje, Kaune ir Klaipė-
doje. Paprastai vienu metu budi nuo 1 iki 4 konsultantų, priklausomai nuo 
dienų bei valandų. Tačiau dažniausiai tuo pačiu metu darbuojasi 3 žmonės, 
kurie priima skambučius ir stengiasi besikreipiančius vaikus išklausyti, kiek 
įmanoma geriau suprasti, kalbėtis apie tai, kas vaikams rūpi, ieškoti kartu su 
jais atsakymų į jiems aktualius klausimus bei sunkumų sprednimų galimybių. 

2011 metais prie „Vaikų linijos“ telefono darbavosi 132 konsultantai, iš kurių 
122 savanoriai. Per 2011 metus Vilniuje prie telefono budėjo 74 savanoriai, 
Kaune – 48 savanoriai, o Klaipėdoje dirbo 10 specialistų. Šiais metai konsul-
tantų gretas papildė nauji savanoriai: Vilniuje prie „Vaikų linijos“ komandos 
prisijungė 29 žmonės, Kaune – 5. Per šiuos metus „Vaikų linijos“ konsultantai 
dirbo 8317,5 valandų ir, telefonui netylant, atsiliepdavo į vaikų skambučius.

Į vaikų ir paauglių laiškus 2011 metais atsakinėjo 41 savanoris konsultantas. Iš 
viso buvo atsakyta į 1320 vaikų laiškų.

Siekiant teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams ir paaugliams, „Vaikų linijos“ kon-
sultantai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose. Kas mėnesį 
yra organizuojamos atvejų analizės grupės, kurių metu dalinamasi sunkumais, 
su kuriais susiduriama bandraujant su vaikais, aptariami sudėtingesni atvejai 
ir kaip reikėtų reaguoti panašiose situacijose. 

2011 m. gegužės mėnesį vyko išvažiuojamasis 3 dienų kvalifikacijos seminaras 
„Vaikų linijos“ konsultantams, kurio metu buvo gilinami konsultavimo įgū-
džiai konsultantams sudėtingesnėmis temomis. Seminaro metu ypatingas 
dėmesys buvo skirtas Saugesnio interneto temai. Konsultantai teorinių žinių 
apie grėsmes internete sėmėsi iš lektorių, atkeliavusių iš Didžiosios Britanijos 
vaikų linijos (Ziv Israeli, NSPCC, UK), Lietuvos organizacijų, kurios rūpiansi 
saugumu internetinėje erdvėje (Egidijus Steponavičius, Teo; Rasa Karalienė, 
LR Ryšių reguliavimo tarnyba) bei „Vaikų linijos“ darbuotojų. Seminaro metu 
vyko ne tik teorinių žinių mokymasis. Naujai įgyta informacija buvo iš karto 
taikoma praktinių užsiėmimų metu. Taigi, seminaro metu „Vaikų linijos“ kon-
sultantai aktyviai mokėsi, siekiant pagilinti žinias ir tokiu būdu pagerinti „Vai-
kų linijos“ teikiamos pagalbos kokybę. Žinoma, konsultantai turėjo galimybę 
ir atitrūkti nuo miesto šurmulio, kelias dienas praleisti kartu tiek mokantis, 
tiek ilsintis, kas visuomet sustiprina bendruomeniškumo jausmą bei kelia mo-
tyvaciją ir toliau darbuotis tarnyboje padedant besikreipiantiems vaikams. 

VAIKŲ LINIJOS KONSULTANTAI

Mama susirado gyveni-

mo draugą, kurį myli 

labiau nei mane. Aš jai 

nereikalinga, aš jai tik 

trukdau, nes jis jai 

svarbiausias. 

Mano tėvai alkoholikai. 

Man dar tik 14, bet aš jau 

nebesijaučiu laimingu... 

Dažnai pagalvoju apie 

mirtį, tik dėl tėvų. Man 

gėda su kuo nors apie 

tai atvirai kalbėtis.
„“

„ “
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„Vaikų linija“ jau 8 metus įgyvendina 
kampaniją „BE PATYČIŲ“ ir 2011-ais 
metais inicijavo įvairias veiklas, to-
kias kaip visuotinę akciją „Savaitė BE 
PATYČIŲ 2011“, parengė ir išleido 
CD diską „BE PATYČIŲ“ mokykloms 
bei leidinį tėvams, taip pat „Vaikų 
linijos“ psichologai organizavo ir 
vedė mokymus mokyklų bendruo-
menėms bei jaunimo organizacijų 
atstovams. 

Leidinys „Kaip galiu padė-
ti savo vaikui? Atsakymai į 
tėvų klausimus“.

„Vaikų linijos“ psichologai sulau-
kia klausimų ne tik iš vaikų, bet ir 
suaugusiųjų, todėl  įgyvendinant 
Nyderlandų Karalystės ambasados 
finansuojamą projektą, buvo suda-
rytos galimybės ir tėvams rašyti bei 
užduoti klausimus, susijusius su pa-
tyčiomis tarp vaikų. 

Leidinyje yra pateikti psichologų at-
sakymai į tėvų klausimus, susijusius 
su patyčių tema. Klausimai ir atsa-
kymai yra suskirstyti pagal temas:  
kaip padėti patyčias patiriančiam 
vaikui, kaip reaguoti į vaiko agresy-
vų elgesį bei kaip kalbėti su moki-
niais, tapusiais patyčių stebėtojais. 
Daugiau klausimų ir atsakymų gali-
ma rasti www.vaikulinija.lt.

Projektas „Negaišk laiko pa-
tyčioms! Tu gali kurti!”. 

Projektu, kurį inicijavo Asociacija 
“Teisėtvarka”,  siekiama naciona-
liniu mastu įgyvendinti kultūros 
įstaigų, mokyklų, NVO sekto-
riaus bendradarbiavimą, gero-
sios praktikos žinių pasidalinimą 
meno ir kultūros srityje, naujų 
metodų taikymo visuose mokyklos 
dėstomuose dalykuose. Tarpinsti-
tuciniu bendravimu ir bendradar-
biavimu yra ugdoma visų aukščiau 
minėtų grupių patyčių prevencija ir 
nediskriminavimo kompetencija.

„Vaikų linijos“, kaip projekto orga-

nizacijos-partnerės, psichologai pa-
rengė metodinę medžiagą kultūros 
įstaigų bei bendrojo lavinimo mo-
kyklų pedagogams, taip pat janini-
mo organizacijų atstovams ir moki-
nių tėvams tema „Bendravimo me-
nas ir bendradarbiavimo ugdymas“. 
Šių grupių atstovams buvo pravesti 
ir mokymai ta pačia tema. 

Šio projekto rėmuose buvo pareng-
ta metodinė medžiaga ir pravesti 
mokymai vyresnių klasių moki-
niams tema „Saugus elgesys ir pa-
garbus bendravimas socialiniuose 
tinkluose“. 

Diskiriminacijos mažinimas 
ir tolerancijos ugdymas. 

„Vaikų linija“, dalyvaudama Jaunimo 
reikalų departamento prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
projekte, organizavo mokymus jau-
niems žmonėms „Diskriminacijos ir 
patyčių tarp jaunų žmonių preven-
cija“ Alytuje ir Šiauliuose.  Mokymų 
tikslas buvo supažindinti jaunus 
žmones su įvairiomis diskrimina-
cijos ir patyčių apraiškomis bei jų 
prevencijos galimybėmis. Mokymų 
dalyviai įgijo reikiamų žinių bei įgū-
džių, praplėtė turimas kompeten-
cijas, reikalingas neformalaus švie-
timo antidiskriminacijos ir toleran-

Kampanija  
BE PATYČIŲ

Su mama niekada nebu-

vome geros draugės, mūsų 

pokalbiai pasibaigia buiti-

niais dalykais, bendravi-

mo pas mus beveik nie-

kada nebuvo tokio, koks 

mano supratimu turetu 

būti mamos ir dukros. 

Niekam neįdomu, kad 

mane  skriaudžia, visi tik 

kaltina  mane, smerkia.

„ “

http://www.vaikulinija.lt
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cijos temomis vykdymui. Šio projekto rėmuose buvo parengta metodinė 
priemonė „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“.

Seminarų akimirkos:

   

CD diskas „BE PATYČIŲ“

Kampanijos „BE PATYČIŲ“ įgyvendinimo metu „Vaikų linija“ paruošė įvairią 
informacinę medžiagą patyčių prevencijos tema. Diske „BE PATYČIŲ“ gali-
ma rasti elektroninius leidinius ir knygas apie patyčias ir jų prevenciją, skir-
tus ugdymo įstaigų atstovams. Diskas yra nemokamai platinamas ugdymo 
institucijoms „Vaikų linijos“ psichologų vedamų užsiėmimų metu. 

Pasikartojančiai mane 

užplūsta emocijos ir aša-

ros. Verkiu, nes manęs 

beveik niekas nedžiugina, 

nejaučiu laimės, įdomu-

mo gyventi, gyvenimo 

pilnatvės. Man taip viskas 

atsibodo!

Aš labai nesutariu su savo 

broliu. Jis mane visą lai-

ką muša, pravardžiuoja. 

Tėvams pasakoti bijau, nes 

jis mane tada tikrai labai 

primuštų. 

„ “„ “
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Savaitė BE PATYČIŲ 2011

„Vaikų linijos“ inicijuotoje akcijoje „Savaitė BE PATYČIŲ 2011“ dalyva-
vo 1062 organizacijos. Kiekviena įgyvendino savo unikalų veiklų planą. 
Mokyklose, darželiuose,  globos namuose, kitose ugdymo įstaigose visą 
savaitę vyko klasės valandėlės, etikos, tikybos pamokos, psichologiniai 
užsiėmimai, kurių metu buvo kalbama, kaip atpažinti patyčias, ieškoma 
būdų, kaip jų išvengti. Mokiniai, jų tėvai ir mokytojai organizavo piešinių, 
plakatų parodas, edukacinių filmų peržiūras ir aptarimus po jų.

Iniciatyvos partnerių renginiai sulaukė kur kas didesnio susidomėjimo, 
negu buvo prognozuojama. Į sostinės kino centro „Skalvija“ nemokamas 
filmų peržiūras žiūrovai užsiregistravo per pusdienį, todėl buvo organi-
zuojami papildomi filmų seansai. Buvo populiarios ir Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centre vykusios paskaitos, diskusijos, praktiniai užsiėmimai pe-
dagogams, tėvams bei vyresniųjų klasių moksleiviams apie patyčias, jų 
prevenciją bei įveikimo būdus. Ypač populiarūs buvo užsiėmimai, skirti 
vyresniųjų klasių moksleiviams. Kauno Dainavos poliklinikos jaunimo 
centre moksleiviai kūrė draugystės receptus. „Draugystei lygiomis dali-
mis reikia pagarbos, supratimo, šilumos, ir kantrybės, viską atidžiai išmai-
šius - naudoti kasdien“ – vienas iš daugybės vaikų sukurtų receptų, kaip 
bendrauti be užgauliojimų. 

VšĮ „Vaikų linijos“ ir VšĮ „Paramos vaikams centro“ inicijuotas piešinių, 
video filmų, dainų konkursas mokiniams „Patyčios gali liautis“ sulaukė 
per pusantro tūkstančio kūrybingų darbų. 

21-27d.

2011 m. kovo 

Daugiau informacijos 
www.bepatyciu.lt

Akcijos partneriai:Akcijos iniciatorius

Informaciniai rėmėjai:

Draugai:

VŠĮ „Vaiko Labui“

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS 
AMBASADA
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Savaitę sėkmingai vainikavo Lietuvos mokinių parlamento inicijuotas Flash-
mob’as - veidukas, sustatytas iš mokinių ir mokytojų, kuris suvienijo ben-
druomenę kartu kurti „Gyvenimą be patyčių“. Vaikai ir suaugusieji entuzi-
astingai palaikė šią galimybę ir aktyviai įgyvendino idėją. Daugiau įspūdžių 
iš akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ – interneto svetainėje www.bepatyciu.lt.

Kėdainių mokykla-
darželis „Puriena”

Kauno Paparčio 
pradinė mokykla

Alytaus Likiškėlių 
vidurinė mokykla
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FINANSINĖ ATASKAITA
Gautos lėšos

Europos komisijos Daphne programa 68772,39
Pajamos už suteiktas paslaugas 68600,00
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija* 41259,00
Vilniaus miesto savivaldybė 30000,00
Europos socialinio fondo agentūra 28110,58
Nyderlandų Karalystės ambasada 21270,00
Gyventojai skirdami dalį pajamų mokesčio 12276,83
„Swedbank“ AB, parama 11022,13
TEO LT, AB 10000,00
LR Sveikatos apsaugos ministerija 8000,00
Privačių asmenų parama gauta  
per VšĮ „Geros valios projektai“                

5500,00

Ryšių reguliavimo tarnyba 3570,07
Tarptautinės Vaikų linijos parama 2456,36
Privačių asmenų parama 1326,9
Federation Francaise Forum Europeen Benevolat 1208,48
UAB „Ekomaks“ 1000,00
Banko palūkanos 3,30
Iš viso 314376,04

Išlaidos

Atlyginimai 175373,90
Pagal darbo sutartis 131615,90
Socialinio draudimo įmokos 40774,90
Autoriniai atlyginimai 2983,10

Interneto svetainės talpinimas 545,95
Kanceliarinės ir ūkinės prekės 5218,10
Patalpų nuomos, transporto, eksploatacinės  
ir remonto išlaidos

18844,48

Ryšių paslaugos 9491,72
Seminarų organizacinės išlaidos 22258,28
Leidybos ir reklamos išlaidos 2900,00
Mokesčiai už narystę Lietuvos ir tarptautinėse  
organizacijose

545,28

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose užsienyje 14058,82
Kitos išlaidos 5273,33
Iš viso 254509,86

* Į šią sumą neįtrauktos lėšos skirtos „Vaikų linijai“ veikiančiai Kaune ir Klaipėdoje.

RĖMĖJAI
NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA

EKOMAKS ARLIETUVOS RESPUBLIKOS  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
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A. A.
Alvydas Vaitkevičius
Antanas Balkevičius
Arnas Aleksandravičius
Artūras Nikogosian
Aušra Stanišauskaitė
Daiva Daukantaite
Daiva Mažonienė
Dalia Marija Brazauskienė
Darius Budzinauskas
Darius Jasinskis
Dovilė Juraškienė
Eglė Maldžiūnaitė
Eglė Stulpinaitė
Elena Tervidytė
Evaldas Kvederis
Gaiva Kuliesiene
Genė Vaitkevičienė
Giedrė Martinkėnė
Grazina Labanauskaite-Sliumbiene
Ieva Aleknaite
Ieva Ilgutytė
Ieva Jesina
Ieva Nedzveckaite
Ignas Kančys
Ignas Kančys
Ilja Dacovskij
Ina Kamėnė
Jan Hilbig
Jonas Eimontas
Jūratė Stankuvienė
Jurgita Martinaitienė
Jurgita Talačkienė
Justė V.

Justina Stefanovič
Karina Simonson
Kristina Mažonaitė
Ksenija Voropaj
Laimondas Januševičius
Laura Butkutė
Laurynas Tamašauskas
Lina Augaitytė
Lolita Paragytė-Agejeva
Marijus Mitrauskas
Miglė Šapogienė
Nina Garsviene
Povilas Pelanis
Raminta Šakinytė
Ramunė Puzienė
Rapolas Dangveckas
Rasa Lileikyte
Rasa Poviliūnienė
Renata Garckija
Rimvydas Morkūnas
Rita Manning
Saulius Šunauskas
Silvestras Dabašinskas
Simona Grušaitė
Stefanija Ališauskienė
Tadas Langaitis
Tatjana Loktikienė
Toma Stonytė
Tomas Baranovas
Tomas Žukauskas
Vaida Mažonaitė
Vaida Satkevičiūtė
Vaidotas Valantiejus
Vigiliga Brinkutė

Vikinta Survilaitė
Viktorija A.
Vilma Valatkiene
Vita Paulinė
Vytautė S
Vytis Turonis

PRIVATŪS 
ASMENYS, 
PARĖMĘ  
„VAIKŲ LINIJĄ“ 
2011 M.
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GYVENTOJAI, 
SKYRĘ 2% AR 
DALĮ PAJAMŲ 
MOKESČIO 
„VAIKŲ LINIJAI“ 
2011 METAIS 
Admundas Selvenis
Agnė Slavinskaitė
Aida Laukaitienė
Albertas Dragūnas
Albina Vasiliauskienė
Aleksandr Volkov
Aleksandras Skrynnikovas
Alfonsas Grigišas
Alina Mirošnikova
Alvira Bujienė
Anastasija Voroncova
Andrius Jasiulionis
Andrius Kondrotas
Andrius Varanavičius
Aneta Stefanovič
Antanas Baliulis
Antanas Mažonas
Antanas Pelakauskas
Arvydas Jurkevičius
Asta Blažinskienė
Asta Blandė
Asta Sluckutė
Audrė Domeikaitė
Audronė Jaraškienė

Aurelija Samoškienė
Aurelija Sinkevičienė
Aurimas Kerpauskas
Birutė Grigaliūnienė
Birutė Kirsnienė
Daiva Mažonienė
Dainius Suchockas
Danutė Kvakšienė
Danutė Puišienė
Diana Jaraškaitė
Diana Pavlovska
Diana Titovaitė
Dmitrijus Karpavičius
Donatas Mažionis
Donatas Šimonis
Dovilė Kuzmaitė
Dovilė Vervečkienė
Dovydas Bajarūnas
Eglė Grudzinskaitė
Erika Karpavičienė
Eugenija Daneliūtė
Gabrielė Naprušienė
Giedrė Avard
Gintė Jaseliūnaitė
I. Tulinova
Ieva Bilytė
Ieva Jesina
Ieva Kūgytė
Ieva Povilaitienė
Irena Kerzienė
Irina Volkova
Ivan Suchodolskij
Ivona Suchodolska
Janina Jurkantovič
Janina Plisaitė
Jelena Stanislavovienė
Jevgenij Michailov

Josif Masel
Julija Kuligina
Justina Araminaitė Pelakauskė
Jūratė Elena Žukauskienė
Jūratė Mazecienė
Jūratė Papečkytė
Jūratė Valerija Adomonienė
Jurgita Rimkevičienė
Jurgita Smiltė Jasiulionė
Justinas Bolys
Karolina Leciūtė
Kęstutis Sluckus
Kristina Čiupkevičienė
Kristina Drigotaitė
Kristina Gaidukonis
Kristina Pelakauskaitė
Larisa Soročkina
Leokadija Sabilo
Lina Bilienė
Marija Norbutienė
Marina Mažionienė
Milda Jovsaitė
Mindaugas Sukackas
Mindaugas Žvinklys
Nadežda Varanavičienė
Natalija Norvilė
Natalja Michailova
Onutė Slavinskienė
Paulius Stunžėnas
Petras Petkus
Raimonda Mažuolienė
Raimondas Drigotas
Raminta Simanavičiūtė
Ramunė Meižienė
Rasa Survilaitė
Redina Garbaliauskienė
Remigijus Jarmalavičius

Renata Masterman
Rimantas Žukauskas
Rimutis Truncė
Rimvydas Kirsnys
Robertas Baikštis
Robertas Povilaitis
Roma Ramanauskaitė
Roma Smilgevičiūtė
Rūta Venciuvienė
Sandra Servutaitė
Saulė Valiukevičienė
Sigitas Nemeikša
Snieguolė Janušauskaitė
Stasė Malokviejienė
Svetlana Skrynnikova
Tomas Piekus
Vadim Klebanskij
Valerij Azarovič
Vida Dragūnienė
Viktorija Andreikėnaitė
Viktorija Blagoveščenskaja
Viktorija Jonušė
Viltė Meškytė
Violeta Šapokaitė
Virginija Drigotienė
Virginija Valiukevičiūtė
Virginija Venclovaitė
Virginijus Valiukevičius
Vitalija Baranauskienė
Vygandas Blandis
Vitalija Kerzaitė
Vladas Varanavičius
Vladislav Kuligin
Zenonas Aleliūnas
Živilė Kairytė
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DĖKOJAME

DĖKOJAME 
PIEŠINIŲ, 
DAINŲ 
IR FILMŲ 
KONKURSO 
„PATYČIOS 
GALI LIAUTIS“ 
PRIZŲ 
STEGĖJAMS:

Vitai Paulinei

Vaidotui Valantiejui

Donatui Bedulskiui

Aušrai Mockuvienei ir Antanui Mockui

Giedriui Chmeliauskui

Pasaulio 
sveikatos 
organizacija

VU TFAI Molėtų astronomijos observatorija

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Pschologinių tyrimų ir mokymo centras

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA



Interneto svetainės:

http://www.vaikulinija.lt
http://www.bepatyciu.lt
 
„Vaikų linija“

www.facebook.com/vaikulinija 

Kampanija BE PATYČIŲ

www.facebook.com/bepatyciu

„VAIKŲ LINIJOS“
KONTAKTAI

Vilniuje

VŠĮ „Vaikų linija“
Klinikų g. 2 
LT- 10206, 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 
tarnyba
Debreceno g. 41-1
LT - 94164 Klaipėda

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

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

