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SAVANORIŲ
ATSILIEPIMAI

„Vaikų Linija“ man – veiklios 
meilės mokykla, kurioje 
mokausi mylėti kitą žmogų 
besąlygiškai. Savanorystė 
čia – žmogiškosios būties 
įprasminimas per kuriamą 
santykį. 

Liucija 

„Vaikų Linija“ man yra nuostabus įrankis, įgalinantis 
vaikus išsikalbėti, rasti atsakymus į rūpimus 
klausimus, išventiliuoti susikaupusius jausmus, 
ištestuoti suaugusius, savaip atrasti save. „Vaikų 
Linija“ – tai bendruomenė, kurioje atrandu 
bendraminčių, Mokytojų ir sielos draugų. Pati 
savanorystė man suteikia galimybę duoti, nesitikint 
gauti atgal. Tai galimybė grąžinti skolą visuomenei, 
kuri mane užaugino ir subrandino kaip asmenybę. 
Savanorystė daro pasaulį geresnį. 

Jurga

Savanorystė man yra 
žmonių pažinimas. Tikiu, 
kad pažintas, išgirstas 
vaikas gali augti saugus 
savo šerdyje. Jei galiu prie 
to bent kažkiek prisidėti – 
tai didžiulė laimė. : ) 

Austėja 

„Vaikų Linija“ man yra erdvė, atverianti nepaprastą 
vaikų pasaulį. Kartais tie pasauliai būna spalvoti ir 
džiaugsmingi, dažniau, deja, jų istorijos veriančios 
širdį. Visgi savanoriaujant „Vaikų Linijoje“ supranti, 
kokią gydančią jėgą turi paprastas pokalbis, net ir su 
nepažįstamu žmogumi. Pokalbis negali išspręsti visų 
problemų, bet jei po jo vaikas jaučiasi išklausytas, 
palaikytas, nurimsta ir pažvelgia į situaciją ar į save 
kitu kampu – tai jau yra daug. O kartais, tik tiek ir 
tereikia. 

Irutė

„Vaikų Linija“ man lyg pastatas, kurio pamatas – visi savanoriai, išdrįsę pasakyti 
TAIP emocinės paramos misijai, kurio sienos remiasi „Vaikų Linijos“ vertybėmis – 
būti kasdien aktualia tarnyba, teikiančia pagalbą vaikams ir paaugliams telefonu 
bei internetu, ir galiausiai, kurio stogas – tai 25-erius metus vykdoma misija – 
išklausyti vaikų ir paauglių sunkumus ir priimti juos tokius, kokie jie yra, skatinant 
juos padėti sau ir vieni kitiems. 

Man labai svarbu nuolat priminti sau pačiam, kad pirmiausia, savanoriavimas 
yra labai žmogiška patirtis. Kodėl? Kad suprasčiau, jog aš turiu ribas – darbo, 
šeimos, laisvalaikio, sugebėjimų, poilsio ir kt. Tačiau visas šis kasdienių prioritetų 
sąrašas man nebūtų išbaigtas be savęs dovanojimo kitam – pirmiausia savo 
laiko, paskui pastangų, talento ar gebėjimų. Savanoriavimas tai leidžia patirti ir 
įgyvendinti labai asmeniškai.  

Man labiausia patinka, kad būdamas čia galiu patirti visus žmogiškus jausmus, 
ir būtent su „Vaikų Linijai“ skambinančiais vaikais bei paaugliais. Tai širdį atveria 
dar labiau. Ir tada suprantu, kad visuomenė ir esame mes visi, ir tai dar labiau 
motyvuoja prisidėti prie emociškai sveikesnės aplinkos kūrimo.

Tomas

Kas tampa „Vaikų linijos“ 
savanoriais? Tai ypatingi 
žmonės, kurie dalijasi 
šviesa.

https://www.youtube.com/watch?v=N3yclwQ_IN8
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EMOCINĖ PARAMA 
TELEFONU

Atsilieptų skambučių kaita

Atsiliepiamumo procentas 
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Savanoriai konsultantai 
pokalbiuose su vaikais ir 
paaugliais praleido  

6 352 val. 

2021 m. atsiliepėme į  

105 785  
vaikų skambučius. 

2019 m.

 57 %
2020 m.

74 %
2021 m.

72 %

Turėjome galimybių  
atsiliepti į 3 iš 4 skambučių

72 %
Lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, „Vaikų 
linija“ sulaukė mažiau skambučių, tačiau tai nerodo, 
kad vaikams reikia mažiau emocinio palaikymo, 
priešingai – žymiai didesnė skambučių dalis buvo ilgi 
konsultaciniai pokalbiai dėl rimtų vaikų sunkumų, o 
sumažėjo nekonsultacinių skambučių. Atsiliepiamumo 
rodiklis koronaviruso pandemijos metu išliko stabilius – 
galėjome atsiliepti į 3 iš 4 skambučių. 



metinė veiklos ataskaita 2021 m.Vaikų linija 76

Nekonsultaciniai 
skambučiai

Viso: 

85 726

39 %  
Lytis nežinoma

18 %  
mergaitės

43 %  
berniukai

2021 m. „Vaikų linijai“ 
skambinusių vaikų 
amžius: 

Iki 6 m.  

0,1 %

11-15 m.  

37 % 

16-18 m.  

12 %  

Nežinoma  

37 % 

> 18 m  

3 % 

7-10 m. 

11 % 

Konsultaciniai pokalbiai 
dažniau vyksta  
su mergaitėmis (62 %),  
o testuojantys 
skambučiai dažniau 
inicijuojami berniukų  
(43 %).  

Konsultaciniai 
skambučiai

Daugiausia išdykauti, 
testuoti tarnybos 
paslaugą yra linkę 
ankstyvos paauglystės 
amžiaus vaikai (11–15 m.). 
Tačiau konsultacinių 
pokalbių „Vaikų 
linija“ daugiausia 
sulaukia taip pat iš 
šios amžiaus grupės 
paauglių, antroje vietoje 
– vyresnieji paaugliai 
(16–18 m.). 

Viso: 

18 285

1 %  
Lytis nežinoma

62 %  
mergaitės

37 %  
berniukai

2021 m. „Vaikų linijai“ 
skambinusių vaikų 
amžius: 

Iki 6 m.  

1 %

7-10 m. 

12 %

Nežinoma  

1 %

11-15 m.  

44 %
16-18 m.  

37 %

> 18 m  

5 %



metinė veiklos ataskaita 2021 m.Vaikų linija 98

Savižudybė  

3 163
Santykiai su tėvais 

2 762
Santykiai su draugais 

2 556
Fizinė sveikata 

1 668
Baimė ir nerimas 

1 547
Laisvalaikis / užimtumas  

1 445
Patyčios  

1 353
Fizinė prievarta 

1 156
Santykiai su partneriu / draugu  

1 122
Vienišumas  

1 006

Dažniausi telefonu vaikų 
minėti sunkumai 2021 m.

2021 m. „Vaikų linijos“ 
konsultantai sulaukė  
61 skambučio, kuriuo 
vaikai dėkojo už pagalbą.

Skambinau į „Vaikų 
liniją“, pokalbis truko  
1 val. 12min. ir tada 
nutrūko. Nutrūkus 
nespėjau padėkoti. 
Ačiū Jums už 
pokalbį ir pagalbą.

kalba netaisyta

Kalbėjomės įvairiomis temomis ir 
pokalbis buvo išties naudingas, 
privertė į situaciją pažiūrėt iš kitos 
pusės, pamatyti save iš šono. Ačiū už 
pokalbį ir šviežią perspektyvą. Turit 
tikrai kietų konsultantų ;)

Ačiū Tau, kad suteikei jėgų per 
šiandieninį mūsų pokalbį. Nežinau, 
ar gali kažkas daugiau taip atsilepti 
ir išklausyti, kaip tu. Viską darei, kad 
būčiau kuo stipresnė ir galėčiau būti 
čia. Ir pajausti, kas yra ledų skonis, 
ar ta šypsena, kurią tu išspaudei 
iš manęs. Ačiū Tau!!! Aš labai 
esu dėkinga Tau už suteiktą ausį. 
AAAČČČIIIŪŪŪ. Lieku, tau skolinga 
šypseną, kuriuos tu nusipelnei. Linkiu 
ir toliau likti tokiai nuostabiai.

Dėkui jums, kad esate. Jūs geriausia 
organizacija pasaulyje. Tikrai suprantu, 
kad savanorių darbas sunkus ir labai 
jus palaikau. Aš pats savanoriauju 
moksleivių organizacijoje, kur jaučiu 
didelę prasmę ir galimybę save 
realizuoti. 

Noriu padėkoti 
savanorei, su kuria 
kalbėjausi apie 
blogas mintis ir 
pokalbis labai 
padėjo.

Atsiprašau už tai, 
kad švaisčiau jūsų 
laiką. Tai daugiau 
nepasikartos. 
Ačiū.
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EMOCINĖ PARAMA 
INTERNETU

Pokalbiai gyvai  
internetu (chatas)  

2021 m. įvyko  

2 676  
pokalbiai internetu 

„Vaikų linijos“ 
konsultantai pokalbiais 
internetu su vaikais ir 
paaugliais bendravo  

1 840 val.

20
20

 m
.  

2 
75

9 

Turėjome galimybę 
atsiliepti 2 iš 3, 
susirašinėti internetu 
norėjusių vaikų ar 
paauglių 

2021 m. pokalbiais 
internetu rašė: 

2021 m. pokalbiais 
internetu rašiusių vaikų 
amžius:

64 %
?  !

...
:(
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Pokalbių gyvai internetu kaita

> 18 m.  
1 % 

11 %  
Lytis nežinoma

 Iki 8 m.   

4 %

8–12 m.  

31 % 

13–16 m.  

36 % 

17–18 m.  

28 % 

66 %  
mergaitės

23 %  
berniukai
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Dažniausi telefonu vaikų 
minėti sunkumai 2021 m.

Savižudybė 

764 
Santykiai su tėvais  

572 

Baimė ir nerimas 

476 

Fizinė sveikata 

359 

Fizinis smurtas 

306 

Vienišumas 

243 

Santykiai su draugais 

240 

Savęs žalojimas 

206 
Nepasitikėjimas savimi  

172 

Santykiai su partneriu / draugu  

161 
Patyčios  

159 

Santykiai su broliais / seserimis  

125 

Vaikų atsiliepimai apie 
„Vaikų linijos“ pagalbą 
pokalbiais internetu 

Ačiū savanorei, 
kad galėjau 
jaustis išklausyta 
suprasta ir 
nesijausti 
atstumta. ♥️♥️♥️

Viskas buvo labai gerai, 
man leido išsikalbėti ir 
jaučiuosi daug ramiau ir 
geriau. Anonimas kitoje 
pusėje – nuostabus 
žmogutis. 

Iš pokalbio gavau 
žymiai daugiau 
nei tikėjausi. Ačiū 
Jums.

Savanoris buvo 
supratingas ir 
palaikantis. Ačiū 
jam. <3

Man tikrai labai 
pagerėjo. Ačiū, 
kad egzistuoja 
tokie puikūs 
tinklalapiai! 

Man labai patiko, 
privertė susimastyti 
ir pabendrauti 
su tėvais. Nėra 
trūkumų : D

Galbūt 
daugiau laiko 
pasikalbėjimui, 
pasipasakojimui..

Manau, trūko 
truputėlį patarimų, 
bet viskas buvo 
gerai. Tikrai 
padėjo, nesu labai 
susinervinus ir 
manau – draugei 
irgi labai padės. :) 
Ačiū

Pokalbis man padėjo ir mane 
užmotyvavo žengti didelį žingsnį, bet 
manau šiek tiek trūko patarimų. Labai 
džiaugiuosi, kad mane visiškai suprato ir 
nesu viena. Pokalbis prasidėjo drebuliu 
ir ašaromis, o baigėsi pasitikėjimu 
savimi keisti savo emocinę būseną, ačiū.

Pradžioje galvojau, kad 
tai visiška nesąmonė, 
nes klausimai privertė tik 
dar detaliau galvoti apie 
savižudybę, bet pabaigoje 
viskas pasikeitė – susimąsčiau, 
kaip galėčiau visa tai pakeisti. 
Šis pokalbis man labai labai 
padėjo, ačiū.

kalba netaisyta
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Laiškai  
internetu 

2021 m. sulaukėme  
ir atsakėme į  

410   
laiškų internetu.  

Elektroninių laiškų „Vaikų 
linija“ kasmet sulaukia 
vis mažiau, tačiau didėja 
internetinių pokalbių (chatu) 
poreikis. Abiem kanalais 
didžioji dalis vaikų kreipiasi 
turėdami didelių sunkumų, 
skaudžių išgyvenimų. 
Laiškais, kaip ir internetiniais 
pokalbiais, dažniau kreipiasi 
mergaitės.

Dažniausi laiškuose 
internetu vaikų minėti 
sunkumai 2021 m. 

87 %  
mergaitės

Santykiai su tėvais 

153
Baimė ir nerimas 

112
Santykiai su draugais 

86
Savižudybė 

84
Vienišumas 

78
Depresija 

67
Savęs žalojimas 

40
Emocinė prievarta 

35
Santykiai su partneriu / draugu 

29
Patyčios 

29

13 %  
berniukai
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 Gautų ir atsakytų laiškų kaita
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„Vaikų linijos“ savanoriai 
konsultantai į vaikų 
laiškus internetu atsako 
vidutiniškai per 
12–24 val.

Labai noriu padėkoti Vaikų linijai, 
kad esu čia. Kad visą laiką išklausote 
manęs, kad bet kada galiu kreiptis į 
Jumis.

Sveiki, vėl esu labai dėkinga už puikius 
patarimus. Ką šiame laiške noriu 
pasakyti, kad tikėjausi, kad psichologo 
ieškosiu mokykloje, tačiau labai 
džiaugiuosi atradus „Vaikų liniją“. Nes 
čia gali rasti patarimus net laiške ir 
juos vėl perskaityti prireikus. Kadangi 
pagrinde yra pačiam žmogui save 
suprasti, tai aš nesitikėjau, kad pavyks 
susirašinėjant laiškais rasti puikių 
sprendimų, todėl ir norisi vis su jumis 
pasidalinti, be to laišką bet kada galiu 
parašyti ir nereikia planuoti laiko. Todėl 
manau labai profesionalios pagalbos 
randu pas jus, net nesikreipus į 
mokyklos psichologę. :) Ačiū

Sveiki, nenoriu trukdyti labai, bet noriu 
nuoširdžiai padėkoti, už išsamius 
patarimus, emocinei stiprybei. Ačiū 
labai! Ramaus vakaro. 

kalba netaisyta

> 24 val.  
4 %

6–12 val. 

16 %

12–18 val. 

33 %

18–24 val. 
32 %

< 6 val. 

15 %

Vaikų atsiliepimai apie 
„Vaikų linijos“ pagalbą 
laiškais internetu
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DISKUSIJOSFORUME
2021 m. „Vaikų linijos“ 
diskusijų forumas 
sulaukė 

10 093   
puslapių peržiūrų.

Vaikai parašė 

152 naujus įrašus, 

sukūrė 30 naujų 
temų, susijusių su 
įvairiais sunkumais.

Dažniausi sunkumai,  
apie kuriuos forume rašyta: 

Draugystė, meilė, vienišumas,  
savęs žalojimas.

Dažniausi sunkumai,  
apie kuriuos forume skaityta: 

Draugystė, vienišumas, psichikos 
sveikata, savęs žalojimas, meilė.

Dažniausi laiškuose 
internetu vaikų minėti 
sunkumai 2021 m. 

Naujų temų peržiūros
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SAVANORIAI 

2021 m. emocinę paramą 
teikė  

359 „Vaikų linijos“ 
savanoriai konsultantai.

Per 2021 metus 
savanoriai konsultantai 
„Vaikų linijoje“ iš viso 
budėjo  

25 420 val.

Vilniuje 
200

Kaune 
126

Klaipėdoje 
33

Iš jų 110 – nauji 
savanoriai konsultantai, 
sėkmingai baigę 
parengiamuosius 
kursus ir prisijungę 
prie budėjimų telefonu, 
laiškais ir internetiniais 
pokalbiais.

telefonu  

20 731 val. 

pokalbiais gyvai 
internetu (chatu)  

3 125 val.

laiškais  

1 564 val.

...
Emocinę paramą  
teikė:
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Parengiamieji kursai  
ir kvalifikacijos 
kėlimas

2021 m. Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje buvo 
surengtos  

67 grupinės naujų 
savanorių atrankos.

Pandemijos laikas pilnas iššūkių – tiek siekiant suteikti vaikams reikalingos 
pagalbos, tiek užtikrinant savanorių konsultantų saugumą. Per „Vaikų linijos“ 
koordinatorių susitikimą galėjome pasidžiaugti, kad susitelkę metus atlaikėme ir 
galėjome išklausyti sunkumus išgyvenančius vaikus, pabūti su jais ir palaikyti.

Kvalifikacijos kėlimo /  
atstovavimo renginiai

„Vaikų linijos“ 
koordinatorių 
metinis susitikimas 
Panemunėje

Mokymus vedė  

70 mokytojų  
(savanoriai  
ir darbuotojai).

Parengiamuosius  
„Vaikų linijos“  
kursus pradėjo  

9 būsimų savanorių 
grupės: 8 telefoninio 
konsultavimo  
ir 1 nuotolinė pokalbių 
internetu grupė.
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„Vaikų linijos“ supervizoriai-savanorių mokytojai, suvažiavę iš trijų miestų į 
seminarą Kėdainiuose, atnaujino įgūdžius ir žinias, atgaivino komandos bei 
bendruomeniškumo dvasią ir ruošėsi naujam savanorių konsultantų atrankų ir 
mokymų sezonui.

Savanoriai konsultantai praplėtė žinias apie svarbius vaikų raidos poreikius ir 
kaip juos atliepti. Tai padeda dar geriau suprasti „Vaikų linijai“ skambinančius ir 
rašančius vaikus, žinoti skirtingus būdus, kuriais jie bando kreiptis pagalbos ar 
palaikymo. 

Seminarą vedė Vilniaus universiteto profesorė dr. Roma Jusienė. 

Po dvejų metų pertraukos 2021 m. rudenį įvyko svarbiausias „Vaikų linijos“ 
metų įvykis – savanorių kvalifikacijos ir motyvacijos kėlimo seminaras. Birštone 
visas savaitgalis buvo skirtas paskaitoms ir praktiniams užsiėmimams, gyvam 
bendravimui ir dalijimuisi, geresniam savęs pažinimui, šilto tarpusavio ryšio 
atkūrimui ir palaikymui.

Supervizorių 
seminaras

Seminaras apie vaikų 
poreikius

Metinis savanorių 
seminaras

https://www.youtube.com/watch?v=_NxLPY2hOHw&t=2s&ab_channel=Vaik%C5%B3linija
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LEPTA konferencija

Žaltyčio festivalisVasaros stovykla

„Vaikų linijos“ atstovai dalyvavo Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos 
(LEPTA) konferencijoje Klaipėdoje, kur susitiko su kolegomis ir bendraminčiais 
iš kitų pagalbos linijų. Pasidaliję savo veiklų rezultatais ir pandeminiais iššūkiais, 
konferencijos dalyviai sėmėsi reikalingų žinių iš kviestinių lektorių pranešimų bei 
išbandė savo jėgas neįprastame žygyje.

Festivalio dalyviams pasakojo apie savanorystę 
„Vaikų linijoje“ ir jautrų ryšį išklausant vaikus ir 
paauglius telefonu bei internetu.

„Vaikų linijos“ atstovai dalyvavo Lietuvos 
psichologijos studentų asociacijos (LIPSA) 
rengiamoje vasaros stovykloje ir pakvietė būsimus 
psichologus prisijungti prie „Vaikų linijos“ savanorių 
būrio.

Savanorių kultūriniai / 
motyvaciniai renginiai

Vilniaus savanorių 
susitikimas

Kauno savanorių 
susitikimas

Po labai ilgos pandeminės pertraukos Vilniaus „Vaikų linijos“ konsultantai 
susitiko ne virtualiai, o gyvai. Susirinkime aptartos pusmečio aktualijos, ateities 
planai ir lūkesčiai, taip pat vyko režisieriaus Tomo Smulkio filmo „Žmonės, 
kuriuos pažįstam“ peržiūra.

Per savanorių komandos formavimo užsiėmimą lapkritį vyko orientacinės 
varžybos automobiliais, po to – pasibuvimas vaišinantis picomis.
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Klaipėdos savanorių 
susitikimai

Maratonai

Per vasaros savanorių susitikimą simbolinėmis dovanomis buvo padėkota 
aktyviausiems Klaipėdos savanoriams. O rudens susitikimo tema – bendrystės 
stiprinimas: metų plano sudarymas ir idėjų fabrikas. 

„Vaikų linijos“ savanoriai su savo šeimų nariais vasarą pradėjo bėgdami 
maratonus skirtingose šalies vietose: dalyvavo Kauno, Vilniaus maratonuose.

Ekskursijos

Savanoriai bendruomeniškumą stiprino Vilniaus ekskursijose po nepažintus 
Naujininkus ir Pavilnį drauge su buvusia „Vaikų linijos“ savanore Gabija 
Lunevičiūte iš „Savaitgalio ekskursijų“. 

Kauno „Vaikų linijos“ supervizoriai išvėdinti galvas ir naujai įsikvėpti leidosi į 
ekskursiją po savo miestą, kurią vedė supervizorė Inga Dubovijienė.

Klaipėdiečiai išbandė ekskursiją „Naktinis pasimatymas su Klaipėdos 
vaiduokliais“.
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Kinas ir teatras

Savanoriai tradiciškai žiūrėjo Kino pavasario filmą, stebėjo Jaunimo teatro 
spektaklius. Netradiciška tik tai, kad peržiūros vyko internetu.

Baidarės

Kauno „Vaikų linijos“ savanoriai su savo artimaisiais ir augintiniais, kaip ir 
kasmet, leidosi į baidarių žygį.

Žygiai

„Vaikų linijos“ bendruomenė 2021 m. siekė tikslo – visiems kartu „apeiti“ Žemės 
rutulį. Visą šiltąjį sezoną Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos „Vaikų linijos“ atstovai 
leidosi į žygius ir rinko žingsnius.

Klaipėdiečiai bendruomenės ryšį stiprino surengę pikniką.

Minėdami Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, Vilniuje drauge mynėme dviračių 
žygyje „Savižudybes įveikime drauge“.
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Gimtadienis

Kauno „Vaikų linija“ savo 21-ąją veiklos sukaktį rugsėjį atšventė su šokiais, 
dainomis, naujų savanorių pristatymu, daugiausiai nusipelniusių savanorių 
apdovanojimais, protmūšiu ir daug šilto bendravimo.

Dirbtuvės

Šventiniai vakarai

Klaipėdos „Vaikų linijos“ savanorės mokėsi kurti sapnų gaudykles ir dalijosi 
savo savanorystės patirtimis. O artėjant Kalėdoms susiorganizavo šventinių 
dekoracijų dirbtuves.

Kauno savanoriai drauge keliavo į kino teatrą, o Vilniaus savanoriai tradiciškai 
„Vaikų linijos“ salėje žiūrėjo filmą ir bendravimą pratęsė su žaidimais.
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KAMPANIJA
„BE PATYČIŲ“

„Vaikų linija“ 18 metų įgyvendina kampaniją  
BE PATYČIŲ – jos tikslas įvairiomis priemonėmis 
ir iniciatyvomis mažinti patyčių bei kitokio 
žeminančio elgesio paplitimą visuomenėje. 

2021 metais Vilniaus miesto urbanistinio šokio teatras „Low Air“ pristatė šokio 
spektaklį (ne)paaugliams „me two / SAVOJ KRŪVOJ“, po kurio vyko diskusija su 
„Vaikų linijos“ atstovėmis, kaip svarbu kalbėtis apie savo patirtis – kad ir kokios 
jos sunkios bebūtų – kad nebūna draudžiamų temų, kaip įveikti tabu ir užmegzti 
pasitikėjimo ryšį tarp paauglio ir suaugusiojo ir kodėl kartais tai nepavyksta. 
Diskusija buvo tarsi spektaklio tąsa, kuomet jaunieji aktoriai dalijosi ir savo 
asmeniniais išgyvenimais.

„Vaikų linijos“ patyčių prevencijos specialistė Eglė Tamulionytė bendruomenės 
kvietimu Biliakiemio vaikų dienos centre susirinkusiems mokinių tėvams ir 
globėjams skaitė paskaitą apie patyčias – „Kada „juokinga“ tampa „skaudu“?

Internetiniai mokymai 
mokykloms

Siekdama padėti mokykloms stabdyti patyčias, „Vaikų linija“ 2021 m. pristatė  
2 nemokamus mokymų kursus internete.

Mokymų kurse „Visada veikite!“ detaliai aptariamas reagavimo į vykstančias 
patyčias procesas ir išsamiai pristatomi pagrindiniai reagavimo į patyčias 
žingsniai – nuo vykstančio netinkamo elgesio sustabdymo iki atvejo bei jo 
priežasčių išsiaiškinimo ir tolesnio situacijos stebėjimo. Taip pat mokymuose 
paaiškinamos svarbiausios sąvokos, susijusios su patyčių ir kitokio žeminančio 
elgesio prevencija, pateikiama naudingų patarimų, kokių efektyvių veiksmų imtis, 
kokius įrankius naudoti.

Mokymuose „Saugios mokyklos kūrimas“ galima rasti naudingų gairių, kaip 
kurti visiems saugią mokyklos aplinką, nagrinėjamos patyčių ir žeminančio 
elgesio priežastys, pristatomi prevencijos principai. Mokymus papildo vaizdo 
įrašai, kuriuose žiniomis dalijasi pripažinti patyčių tyrinėtojai.

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/internetiniai-mokymai-mokykloms/visada-veikite/
https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/internetiniai-mokymai-mokykloms/saugios-mokyklos-kurimas/
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„Vaikų linijos“ atstovė dalyvavo Vaikų Tarybos posėdyje ir kartu su 10–16 metų 
paaugliais diskutavo apie patyčių problemą bei galimus jos sprendimo būdus. Po 
diskusijos vaikai generavo savo pasiūlymus įvairioms valstybės ir savivaldybių 
institucijoms. 

Vaikų Taryba yra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patariamoji darbo grupė, kurios tikslas 
– įtraukti vaikų balsą į jiems svarbių klausimų svarstymą.

Sąmoningumo 
didinimo mėnuo  
BE PATYČIŲ 2021

Kovą „Vaikų linija“ skelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ ir siūlė 
būdų, kaip PRALEISTI PROGĄ PASITYČIOTI. 

Vykstant nuotoliniam ugdymui, dvigubai sumažėjo vaikų kreipimųsi į „Vaikų 
liniją“ dėl patyčių – daugiau nei dvidešimt metų tai buvo vienas dažniausių 
vaikų ir paauglių įvardijamų sunkumų. Todėl tiek vaikus, tiek suaugusiuosius 
kvietėme kartu mokytis praleisti progą pasityčioti, kad sugrįžę į mokyklas vaikai 
ir paaugliai galėtų jaustis saugiau.

Surengtas moksleivių frazių ir paveikslėlių konkursas „Praleidžiu progą pasityčioti!“. 
Organizuota nuotolinė konferencija ugdymo įstaigų darbuotojams „Patyčios tarp 
mokinių – ką darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis“. 

https://www.konferencija2021.bepatyciu.lt/
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Socialinė kampanija 
„Internete BE PATYČIŲ“

2021 m. organizuota patyčių ir žeminančio elgesio internete mažinimo kampanija 
paaugliams „CUT THE CRAP. Gana kapotis internete!“. Jos metu pasitelkti žinomi 
nuomonės formuotojai, kurie skleidė kampanijos žinią, sukurtas garso takelis, 
kuriuo galima naudotis visiems, kuriantiems prieš patyčias internete nukreiptas 
vaizdo ar garso žinutes.

Hate komentarai socialiniuose tinkluose? Cut the crap!

Kaip susilaikyti nuo žeminančio elgesio internete? 
Praleisk progą pasityčioti!

Kaip išreikšti pyktį, neįskaudinant kito?  
Praleisk progą pasityčioti!

Kai emocijos iš virtualios erdvės persikelia į mokyklą. 
Praleisk progą pasityčioti! 

Atpažink liūdesį ir kitus jausmus.  
Praleisk progą pasityčioti! 

Viešinimo kampanijos metu sukurti 4 edukaciniai filmukai, kaip atpažinti 
patyčias ir jas stabdyti.

https://www.youtube.com/watch?v=cSV1QKv_Fyk
https://www.youtube.com/watch?v=G2JAWnqJb4I
https://www.youtube.com/watch?v=pEy0fYQB_G8
https://www.youtube.com/watch?v=8hft9k46rwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KARe2b1S6UA
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Per 2021 metus  
„Vaikų linija“ sulaukė  

321 vaikų 
skambučio, laiško ir 
pokalbio internetu, susijusio  
su grėsmėmis ir įvairiais 
sunkumais internete.

PROJEKTAS

„SAUGESNIS
INTERNETAS“

...#?

@...:(

Dažniausi vaikų minėti 
sunkumai, susiję su jų 
patirtimis internete

Elektroninės patyčios  

80 

Kompiuteriniai žaidimai  

44 

Potencialiai  
žalingas turinys  

44 
Privatumo apsauga  

(ir pažeidimai)  

44 
Meilė/santykiai/ 

seksualumas  

42 

Reputacija internete  

31 
Elektroniniai nusikaltimai  

24 
Sekstingas  

24 

Seksualinis priekabiavimas  

20 

Besaikis naudojimas/
priklausomybė nuo interneto  

19
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Bendradarbiaujant su „Facebook Lietuva“, sukurtas virtualus seminaras apie 
saugumą internete. Mokymus vedė dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė, „Vaikų linijos“ 
psichologė, Sandra Ovčinikova, „Facebook“ Lietuvos operacijų projektų vadovė.

„BE PATYČIŲ“ koordinatorė Eglė Tamulionytė skaitė pranešimus projekto 
„Saugesnis internetas“ renginiuose: seminare tėvams „Kaip vaikui padėti saugiai 
socializuotis internetuose?“, jaunimo forume 7–10 klasių mokiniams „Grėsmės 
internete: ar jos tikrai egzistuoja?“ bei seminare pradinių klasių mokytojams apie 
saugesnio interneto pamokas.

„Vaikų linijos“ „BE PATYČIŲ“ programos koordinatoriai vedė 45 nuotolines 
pamokas 5–8 klasių mokiniams apie elektronines patyčias. Interaktyvių pamokų 
metu moksleiviai sužinojo, kokie nemalonumai gali ištikti bendraujant internete, 
kaip jų išvengti, ką daryti pakliuvus į keblią situaciją ir kur kreiptis pagalbos.

PROGRAMA„FRIENDS“

Siekdama vaikams užtikrinti saugią aplinką mokyklose, „Vaikų linija“ nuo 2017 m. 
Lietuvai adaptavo ir 20-yje Lietuvos mokyklų pradėjo diegti „Friends“ žeminančio 
elgesio ir patyčių prevencijos programą. Kiekvienais programos metais 
(2018–2020 m.) atliktos mokinių (6–12 kl.) ir mokyklos darbuotojų anoniminės 
apklausos, kuriose dalyvavo apie 2000 mokinių ir beveik 700 mokyklos 
darbuotojų, parodė, kad ilgalaikis prevencinis darbas davė pozityvių rezultatų. 

Po dvejų sistemingo darbo metų šiose mokyklose trečdaliu sumažėjo mokinių, 
patyrusių žeminantį elgesį, sumažėjo mokinių, kurie patys žemino kitus, o 
mokyklos darbuotojų motyvacija įsitraukti į prevencinį darbą išaugo. 

Nepaisant programos efektyvumo, „Vaikų linija“ buvo priversta stabdyti tolesnį 
„Friends“ diegimą Lietuvos ugdymo įstaigose,nes nėra finansavimo šaltinių 
tokioms prevencinėms patyčių programoms diegti.

https://www.facebook.com/vaikulinija/videos/1007657546705500
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TARPTAUTINIS
BENDRA-

„Vaikų linijos“ atstovai, dirbantys su patyčių prevencija, lankėsi didžiausioje 
pasaulyje konferencijoje, skirtoje patyčių prevencijai – Pasauliniame forume 
prieš patyčias, vykusiame Stokholme. Čia mokslininkai ir praktikai, susirinkę iš 
skirtingų pasaulio šalių, diskutavo, keitėsi pasiteisinusiomis praktikomis ir kartu 
ieškojo sprendimų, kaip efektyviau stabdyti patyčias. „Vaikų linijos“ patyčių 
prevencijos specialistai pristatė savo patirtį Lietuvoje, pasiekimus ir iššūkius, 
įgyvendinant patyčių prevencijos veiklas. 

DARBIAVIMAS

MOKYMAI 
KONFERENCIJOS

 | „Vaikų linija“ drauge su tarptautiniu žmogaus teisių dokumentinių filmų 
festivaliu „Nepatogus kinas“ rengė virtualų seminarą tėvams po filmo 
„Sugauti tinkle“ peržiūros – „Ką daryti, kad vaikų smalsumas internete 
netaptų išnaudojimu?“ (dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė), o kampanijos  
„BE PATYČIŲ“ ekspertės Eglė Balčiūtė ir Eglė Tamulionytė šia tema 
seminarus vedė pedagogams.

 | Eglė Tamulionytė ir Jurgita Smiltė Jasiulionė dalyvavo festivalio „Nepatogus 
kinas“ organizuotuose renginiuose Vilniuje ir Kaune, diskusijose apie 
neapykantos kalbą internete po dokumentinio audiofilmo „Geimeris“.

 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje internetinėje 
diskusijoje „Emocinė Gerovė: kaip jaučiasi vaikai ir kaip jiems padėti?“ 
dalyvavo dr. Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos“ vadovas.

 | Konferencijoje „Emocijos skyrybų kontekste: kaip padėti suaugusiems 
padėti vaikams“ dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė, „Vaikų linijos“ psichologė, skaitė 
pranešimą „Kaip tėvų skyrybas patiria vaikai? Vaikų linijos patirtis“.

 | Nacionaliniame žmogaus teisių formume’21 „Vaikų linijos“  atstovai dalyvavo 
diskusijose: vadovas dr. Robertas Povilaitis – „Patyčios ir neapykantos kalba: 
skirtumai, sąsajos ir žala“;  dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė – „Neapykantos 
kalba: žmogus ir bendruomenė“; Eglė Tamulionytė – „Vaiko teisės į kokybišką 
švietimą: lytiškumo ugdymo iššūkiai“.

IR 
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„VAIKŲ LINIJA“
ŽINIASKLAIDOJE

„Vaikų linijos“ 
paminėjimai 
žiniasklaidoje 2021 m.

Paminėjimų skaičius parodo pranešimų, kuriuose buvo minėta „Vaikų linija“, 
skaičių.
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„Vaikų linijos“ 
paminėjimų 
žiniasklaidoje pasiekta 
auditorija (mln)

Pasiektos auditorijos skaičius yra sumuojamas ir priklauso nuo to, kiek 
paminėjimų yra užfiksuota vienoje ar kitoje žiniasklaidos priemonėje. 

„Vaikų linijos“ matomumo žiniasklaidoje stebėseną atlieka mūsų veiklą palaikanti 
UAB „Mediaskopas“.

Daugiausia cituoti  
„Vaikų linijos“ atstovai

dr. Robertas Povilaitis 

80
dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė 

76
Audrė Bujokienė 
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Bendrai finansuojama naudojantis Europos 
Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemone

RĖMĖJAI
Finansiniai rėmėjai

„Vaikų linijos“ veiklą finansiškai remia privatūs 
asmenys per aukojimo portalą AUKOK.LT, 
pervedantys paramą tiesiogiai ir / arba skiriantys 
dalį pajamų mokesčio „Vaikų linijai“.

„Vaikystės sodo“ ir „Karalienės Mortos mokyklos“ 
bendruomenės nariai, savo renginiuose renkantys 
aukas „Vaikų linijos“ veiklai.
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Partneriai  
ir rėmėjai prekėmis  
bei paslaugomis

Verslo sistemų programuotojas  
Remigijus Jarmalavičius
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FINANSINĖ
ATASKAITA

Gautos lėšos  

406 694 Eur
Išlaidos  

442 503 Eur

Iš valstybės  
ir savivaldybių 

54,5 % Iš tarptautinių 
programų 

23,2 %

Iš privačių 
asmenų 

10,8 %

Iš įmonių 

6 %

Uždirbtos 
lėšos 

5,5 %

Darbo užmokestis 266 115 Eur
Eksploatacinės išlaidos 31 649 Eur
Mokymai, seminarai, konferencijos 78 586 Eur
Leidybos ir reklamos paslaugos 37 619 Eur
Trumpalaikis ir ilgalaikis turtas 14 899 Eur
Buhalterinės paslaugos 7 643 Eur
Kitos išlaidos 5 992 Eur


