
Veiklos ataskaita 2010 - 2011



Paramos vaikams centro misija - užtikrinti vaikų psichinę gerovę, teikiant efektyvią  

kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms.

Paramos vaikams centras:

• Vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją ir intervenciją; 

• Teikia pagalbą vaikams turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, išyvenantiems 

psichologines krizes; 

• Vykdo programą Вig Brothers Big Sisters Vilniuje, bei plečia ją Lietuvoje; 

• Įgyvendina programą „Antras Žingsnis” („Second Step”) Lietuvoje; 

• Skleidžia bei įgyvendina pozityvios tėvystės idėjas; 

• Veikia kaip  metodinis centras, specialistų ir savanorių prevenciniam darbui su vaikais, 

jaunimu ir šeimomis; 

• Teikia psichologines paslaugas gyventojams ir organizacijoms. 



Svarbiausi faktai ir datos 

1995 m. Paramos vaikams centro veikla prasidėjo kaip Atviros Lietuvos fondo „Big Brothers Big Sisters“ 

programa. Tais pačiais metais centro darbuotojai pradėjo teikti psichologinio konsultavimo paslaugas vaikams, 

turintiems emocinių ir elgesio problemų, rengti mokymus specialistams, dirbantiems su vaikais. 

Nuo 1996 m. Centro prioritetinė veiklos kryptis tampa prievartos prieš vaikus prevencija ir pagalba nuo smurto ir 

prievartos nukentėjusiems vaikams bei jų artimiesiems. 

1998 - 2000 m. įkurtas metodinis centras, kurio biblioteka ir priemonėmis gali naudotis specialistai, dirbantys su 

elgesio ir emocinių problemų turinčiais, prievartą patyrusiais vaikais. Centre  parengtos  mokymo programos 

specialistams yra Valstybės pripažintos kvalifikacijos kėlimo programos.

2000 m. inicijuota ir įsteigta „Big Brothers Big Sisters“  Lietuvos asociacija (BBBS LA). Steigėjai: Paramos 

vaikams centras (Vilnius), Dvasinės pagalbos jaunimui centras (Klaipėda) ir „Didysis draugas, mažasis draugas“ 

(Kaunas). BBBS LA tapo tarptautinės organizacijos „Big Brothers Big Sisters International“ nare. 

2002 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija dėl 

bendradarbiavimo programoje „Big Brothers Big Sisters“. Kiekvienais metai savanoriais Didžiaisiais draugais 

programoje tampa būsimi karininkai.

2004 m. pasirašyta sutartis su Carnegie Social Initiative fondu (Švedija), užtikrinusi kokybinę ir kiekybinę BBBS 

programos plėtrą.

2004 m. Lietuvos mokyklose pradėta įgyvendinti vaikų socialinių  emocinių  įgūdžių  mokymo ir  agresyvaus 

elgesio prevencijos programa „Antras žingsnis“ („Second Step“ ).

2005 m. rugsėjo mėn paminėtas BBBS programos 10-metis. Buvo surengtas gyvo garso koncertas „Būk mano 

draugas“  ir vyko tarptautinė konferencija „Savanoriška vaikų iš nepalankios aplinkos globa: „Big Brothers Big 

Sisters” patirtis Europoje“ bei Europos BBBS ir Lietuvos savanorių susitikimas. 

2005 m. TNS Gallup atliko programos „Big Brothers Big Sisters”  efektyvumo tyrimą, kuris akivaizdžiai 

patvirtino programos prevencinį pobūdį, padedantį vaikams įveikti sunkumus ir tapti labiau kompetentingais, 

atsakingais, rūpestingais ir pasitikinčiais savimi.

2005 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NVO  Nobody's Children Foundation (Lenkija), siekiant 

įgyvendinti ilgalaikę prievartos prieš vaikus prevencijos programą „Vaikystė be smurto“. 



2007 m. Paramos vaikams centras tapo Metų nevyriausybine organizacija. 

2007 m. gegužės mėn. Vilniuje įvyko 6-asis tarptautinis programos „Antras žingsnis“  ir socialinio - emocinio 

mokymo konsorciumas. Jame dalyvavo 45 specialistai iš 18 pasaulio šalių. Buvo dalijamasi patirtimi apie 

programos efektyvumą ir aktualijas Lietuvoje bei kitose šalyse. Konferenciją pagerbė LR Prezidentas Valdas 

Adamkus.

2007 m. pasirašyta sutartis su programos „Antras žingsnis“  savininke JAV organizacija Committee for children 

dėl išskirtinių teisių Paramos vaikams centrui diegti programą Lietuvoje. 

2008 m. programa „Antras žingsnis”  pripažinta Švietimo ir mokslo ministerijos efektyvia prevencine programa 

bendrojo lavinimo mokyklai ir įtraukta į Nacionalinę smurto pries vaikus prevencijos programą.

2008 m. balandžio mėn. dėka ilgalaikės paramos sutarties  su UBS Optimus fondu  Paramos vaikams centre 

pradėjo veikti „Centras vaikams - smurto  aukoms“: atidarytas Vaikų apklausos kambarys, teikiama kompleksinė 

pagalba vaikams smurto aukoms ir jų šeimos nariams, leidžiama metodinė literatūra, vyksta mokymai teisėsaugos 

specialistams ir specialistams, teikiantiems vaikams pagalbą. 

2009 m. kovo mėn. Paramos vaikams centro direktorė Aušra Kurienė gavo prof. Alfonso Gučo apdovanojimą už 

asmeninę iniciatyvą ir pastangas rūpinantis vaikų gerove bei psichikos sveikata, teikiant psichologinę pagalbą 

vaikams ir diegiant modernias prievartos prieš vaikus prevencijos programas.

2009 m. Paramos vaikams centras pradėjo aktyviai skleisti pozityvios tėvystės ir ankstyvosios vaikystės svarbos 

idėjas. Kartu  su  partneriais  pradėtos kurti ir įgyvendinti pozityvios tėvystės programos –  „Aukime kartu“, 

„Saugaus prieraišumo formavimas“, „Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymas“ ir kt.

2010 m. Mokytojų, savo klasėse įgyvendinančių programą „Antras žingsnis“,  skaičius pasiekė 1300, programa 

buvo įgyvendinta 388 Lietuvos mokyklose.

2010 m. buvo  įdiegta internetinė svetainė www.vaikystebesmurto.lt, kurioje kaupiama ir atnaujinama 

informacija skirtą vaikams ir suaugusiems, tėvams bei specialistams, įveikiant smurtą prieš vaikus ir jo padarinius.

2011 m. pasirašyta sutartis su World Childhood fondu dėl projekto „Apginkime ir saugokime ankstyvąją vaikystę“ 

įgyvendinimo.

2011 m.  sukurta  ir įdiegta internetinė svetainė www.pozityvitevyste.lt , skirtą tėvams, siekiantiems auginti 

vaikus be pliaukštelėjimų ir smurto.

2011 m.  liepos - spalio mėnesiais  buvo Paramos vaikams centras vykdė konkursą „Laimingas vaikas“.  Buvo 

gauta 146 laimingų vaikų nuotraukų. Kai kurios iš šių nuotraukų naudojamos šioje ataskaitoje.



Valdyba 2010 - 2011

Juodeškienė Audra - Medtronic B.V. (Lietuvos padalinys), rinkos plėtros specialistė 

Andrijauskas Arvydas - leidyklos Alma Littera generalinis direktorius 

Kondratas Skirmantė - nepriklausoma konsultantė socialinės politikos klausimais 

Kurien ė Aušra - VšĮ̨ Paramos vaikams centro direktorė 

Lepeška Virginijus - UAB Organizacijų vystymo centro direktorius 

Liaudanskas Gabrielius - muzikos grupės G&G Sindikatas narys 

Polukordienė Kristina-Ona - VŠĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vadovė, psichologė

psichoterapeutė 

Rastauskaitė Ariana - advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai, LAWIN

ryšių su visuomene vadovė 

Tamošaitytė Alma - rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanijos TNS Gallup žmogiškųjų 

resursų tyrimų skyriaus vadovė 

Žadeikaitė Loreta - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo  ugdymo

departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja 



Centro darbuotojai

Aušra Kurien ė  - Paramos vaikams centro vadovė, psichologė. 

Erna Petkutė  - projektų vadovė, psichologė. 

Žydr ė Arlauskait ė  - programos „Antras žingsnis“ („Second Step”) vadovė, psichologė.

Ieva Daniūnaitė  - projektų koordinatorė, psichologė. 

Indr ė Mačiūnė  - projektų koordinatorė, psichologė.

Jūratė Baltuškienė  - programos Вig Brothers Big Sisters vadovė, psichologė. 

Agnė Černiauskaitė  - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, teisininkė. 

Eglė Šekštelienė  - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, psichologė. 

Inga Norkut ė-Mueck  - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, psichologė.

Asta Milvydait ė  - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, psichologė.

Mantė Bielovolskytė  - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, projekto  “Мy Way”

koordinatorė, psichologė.

Rasa Bubnienė - programos Вig Brothers Big Sisters darbuotoja, psichologė.

Laima Nausėdaitė  - programos PRIDE mokytoja, socialinė darbuotoja.

Asta Zbarauskaitė  - programos PRIDE mokytoja, psichologė.

Renata Paslaitienė  - biuro administratorė, mokymų koordinatorė. 

Birut ė Paurienė - buhalterė. 



Programa „Centras Vaikams – Smurto aukoms“

Programos tikslas – sukurti ir užtikrinti efektyvias paslaugas vaikams, patyrusiems smurtą, bei jų 

šeimoms:

● teikiant kompleksinę pagalbą nukentėjusiam vaikui ir šeimai; 

● stiprinant s su vaikais dirbančių pecialistų kompetenciją; 

● užtikrinant tarpžinybinį bendradarbiavimą;

● atstovaujant vaikų teises ir interesus;

● skatinant visuomenę atsakingai rūpintis vaikais.

Nemokama pagalba nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms

Bendradarbiaujant  su  Vilniaus  m.  Vaikų  teisių  skyriumi,  Vaiko  teisių  kontrolieriaus įstaiga,  

teisėsaugos  institucijomis  Paramos  vaikams  centre  nuolat teikiama nemokama psichologinė, 

socialinė ir teisinė pagalba  vaikams  ir paaugliams iki 18 m.,  patyrusiems emocinį, fizinį, 

seksualinį, tėvų tarpusavio smurtą, patyčias mokykloje, bei jų šeimos nariams ir artimiesiems. 

1 lentelė. Vaikų ir jų artimųjų, gavusių pagalbą, skaičius 2010-2011 m.

Pagalbos gavėjai Skaičius

Smurtą patyrę vaikai 469

Tėvai, globėjai, šeimos nariai ir atsakingi 

specialistai

547

Iš viso 1016

Centre veikia įrengtas apklausos kambarys, kuriame, bendradarbiaujant su teisėsaugos 

institucijomis, vykdomos teisinės vaikų apklausos. 2010 - 2011 m. įvykdyta 90 apklausų.

Programos rėmejai: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, UBS Optimus fondas 

(Šveicarija), Europos komisija.



Projektai 2010 – 2011

„Vaik ų – nusikaltimų aukų – kompleksinė apsauga“

„Vaik ų – nusikaltimų aukų – teisių į psichologinę pagalbą ir draugiškas apklausas užtikrinimas“

„Vaik ų seksualinio išnaudojimo prevencija ir intervencija“

„Vaikas – liudytojas su ypatingais poreikiais“

„ Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų šeimoms“

„Vaikystė be smurto“ 

Tarptautinis projektas „Vaik ų – nusikaltimų aukų – kompleksinė apsauga”

Projekto trukm ė: 2009-07-01 – 2011-06-30 

Projekto tikslai:

• Stiprinti vaikų –  nusikaltimų aukų, –  dalyvaujančių teisinėse procedūrose, apsaugą 

atsižvelgiant į Europos Sąjungos gaires.

• Kelti specialistų, dirbančių su nukentėjusiais ir dalyvaujančiais teisinėse procedūrose 

vaikais, kompetenciją.

• Skatinti reikalingus pokyčius vaikų apklausų praktikoje.

• Skleisti informaciją apie vaikų –  nusikaltimų aukų, –  situaciją ir poreikius. Stiprinti 

institucijų bendradarbiavimą.

Projekto partneriai: NVO Nobody’s Children Foundation (koordinatorius, Lenkija), NVO SAPI 

(Bulgarija), NVO Dardedze (Latvija).

Pagindinės veiklos 2011 m.:

1. Teikta psichologinė pagalba vaikams, dalyvaujantiems teisinėse procedūrose.

2. Parengti ir platinti leidiniai:

• Vadovas specialistams „Vaikas –  smurto auka: teisiniai, socialiniai ir psichologiniai 

aspektai”.

• Lankstinukas „Vaikų – nusikaltimų aukų/ liudytojų – apsaugos gairės”.

• Knygelė tėvams ir globėjams „Kai vaikas dalyvauja teisiniame procese”.

• Leidinys „Vaikų viktimizacija Lietuvoje. Vaikų, nukentėjusių nuo smurto, situacijos 

ekspertizė”.

• Leidinys „Vaikai – nusikaltimų aukos ir liudytojai. Situacijos Lietuvoje apžvalga”.

• Leidinys „Vaikas teisiniame procese. Situacijos Lietuvoje analizė ir rekomendacijos 







„Vaikas - liudytojas su ypatingais poreikiais”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011-05-01 – 2013-04-30

Partneriai, r ėmėjai:  projektas vykdomas bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 

„Nobody‘s Children Foundation“  (Lenkija), „Dardedze“  (Latvija), SAPI (Bulgarija) ir Lenkijos 

Teisingumo ministerijos Žmogaus teisių departamentu. Projektą remia Europos komisijos 

Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Baudžiamosios teisenos programa.

Pagrindinis projekto tikslas yra vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų (ar tapusių 

nusikalstamų veikų liudytojais) ir dalyvaujančių teisinėse procedūrose, apsauga. Projektas skirtas 

vaikams, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir jų artimiesiems, specialistams, dirbantiems su 

vaikais, nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų (teisėjams, prokurorams, psichologams, 

pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams).

Projekto vykdymo laikotarpiu 2011 m.:

• Suteikta psichologinė, teisinė/socialinė pagalba nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems 

vaikams ir jų tėvams, globėjams.

• Vyko nacionalinės ekspertų tarybos, vienijančios specialistus, dirbančius vaikų apsaugos nuo 

smurto srityje, susitikimai.

• Vyko psichologų, dirbančių su vaikais, patyrusiais smurtą ir dalyvaujančiais teisiniame 

procese, susitikimai, supervizijos. 

• Buvo atnaujinamas internetinis puslapis www.vaikystebesmurto.lt  .  

Socialinė kampanija „Blogas prisilietimas”

Paramos vaikams centras 2011 m. lapkričio 17 d. pradėjo socialinę kampaniją, nukreiptą prieš vaikų 

seksualinę prievartą su šūkiu - „Blogas prisilietimas. Jį patyrę vaikai nori būti nematomi”. Ši 

socialinė kampanija pirmiausia yra skirta tėvams ir globėjams bei specialistams, dirbantiems su 

vaikais: mokytojams, auklėtojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, teisėtvarkos ir kitų 

sričių specialistams. 

Socialinės kampanijos tikslas – atkreipti žmonių dėmesį į seksualinę prievartą patiriančius vaikus, 

apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, padėti seksualinę prievartą patyrusiems vaikams. 

Kampanijos metu demonstruojami video, radijo siužetai, platinami plakatai ir informacinės 

skrajutės. 





Programa „Pozityvi tėvystė“
Programos tikslas –  skatinti ir puoselėti pozityvios tėvystės idėjas,  vaikų ankstyvosios psichinės 

gerovės – emocinio ryšio, prieraišumo, apsaugos svarbą.

Projektai 2010 - 2011

„Toks mažas, bet VIP – vaikų iki penkerių metų apsaugos nuo smurto sistemos stiprinimas”

„Namai be plaiukštelėjimų kiekvienam vaiku”

„Apsaugokime ir apginkime ankstyvąją vaikystę”

Tarptautinis projektas „Toks mažas, bet VIP – vaikų iki penkerių metų apsaugos 

nuo smurto sistemos stiprinimas”

Projekto vykdymo trukm ė: 2011-01-01 – 2012-12-31

Projekto tikslas: stiprinti mažų vaikų (0 - 5 m. amžiaus) apsaugos nuo smurto ir nepriežiūros 

sistemą bei netinkamo elgesio su mažais vaikais prevenciją, vystant tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Poznanės (Lenkija) miesto savivaldybe ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis, Umės (Švedija) savivaldybe ir Londono universitetu (Didžioji 

Britanija).

Svarbiausios projekto veiklos 2011 m.:

● Situacijos analizė projekto šalyse;

● Susipažinimas su gerąja šalių praktika vizitų Londone ir Umėje metu;

● Mokymų tarpžinybiniams specialistams progamos parengimas; 

●  Pradėti dviejų dalių mokymai tarpžinybinėms komandoms „Smurtas prieš vaikus: ankstyvas 

atpažinimas, pagalbos būdai ir tarpžinybinis bendradarbiavimas“.



 

Dalyviai:  23 socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos, policijos darbuotojai, psichologai. 

Pirmoji mokymų dalis vyko 2011 m. lapkričio 14-17 d. d. Ją vedė pasaulinio garso mokslininkės iš 

Didžiosios Britanijos, dirbančios vaikų apsaugos nuo smurto srityje jau ilgus metus - Prof. Danya 

Glaser ir Dr. Vivien Prior. Antroji mokymų dalis įvyko 2012 m. sausio 16-19 d. d. Šią mokymų dalį 

vedė tarptautinės ekspertės iš Švedijos: Karin Osterberg ir Anki Hedlund.

Projektą remia: Europos komisijos programa „Daphne III” 

Projektas „Namai be pliaukštelėjimų – kiekvienam vaikui”

Projekto vykdymo trukm ė: 2011 vasaris – 2013 sausis

Projekto tikslas: atkreipti visuomenės dėmesį į mažų vaikų pažeidžiamumą  bei  skatinti tėvus, 

globėjus ir specialistus auginti bei auklėti vaikus nenaudojant fizinių bausmių.

Paramos vaikams centras su partneriais „Nobody‘s Children Foundation“  (Lenkija), „Dardedze“ 

(Latvija), SAPI (Bulgarija) nuo 2011m. pradžios vykdė projektą  „Namai be pliaukštelėjimų – 

kiekvienam vaikui” apie kūdikių ir mažų vaikų apsaugą nuo smurto ir auklėjimą be fizinių bausmių 

Lietuvoje. 

Pagrindinės veiklos 2011 m.:

●  Atlikta 0 –  3 metų amžiaus vaikų apsaugos nuo smurto Lietuvoje padėties analizė, remiantis 

ekspertų iš visų žinybų, susijusių su vaikų ugdymu, gydymu ir apsauga, patirtimi. 

● Parengta „Pozityvios tėvystės mokymų vadovo knyga”.

● Surengtas seminaras „ Anstyvasis mažų vaikų, patiriančių prieraišumo trūkumą, emocinį, fizinį 

ir seksualinį smurtą, atpažinimas ir prevencija. Pozityvios tėvystės skatinimo galimybės“ 

specialistams iš įvairių institucjų.

Projektą remia DAPHNE III programa 



Tarptautinis  projektas „Apsaugokime ir  apginkime ankstyvąją vaikystę”

Projekto vykdymo trukm ė: 2011 rugsėjis – 2012 rugpjūtis

Projekto tikslas: Apsaugoti ir apginti mažus vaikus (0 - 5 m.) bei sukurti jiems palankią augimui 

aplinką. 

Pagrindinės veiklos 2011 m.:

• Parengta mokymų programa šeimoms bei vienišoms mamoms, besilaukiančioms kūdikio. 

„Vaiko saugumas bei saugaus prieraišumo sukūrimas”.

• Parengta  mokymų programa mažų vaikų tėvams „Efektyvių tėvystės įgūdžių įgijimas”.

• 2011 m. rugsėjo mėn. surengti 3-ų dienų  mokymai šalies specialistams „Vaiko saugumas 

bei saugaus prieraišumo sukūrimas”, kuriose dalyvavo specialistai, dirbantys su  šeimomis, 

priskirtomis rizikos grupei, bei besilaukiančiomis naujagimių. Mokymo dalyviai buvo 

atvykę iš Utenos, Ukmergės, Zarasų, Širvintų, Molėtų, Alytaus bei Vilniaus rajono. Iš viso 

dalyvavo 15 savo srities profesionalų. Dalyviai buvo supažindinti su prieraišumo teorija bei 

praktiniais įgūdžiais, didinančiais saugų vaikų prie tėvų prieraišumą.

• 2011 m. gruodžio mėn. surengti 2-ų dienų mokymai šalies specialistams „Efektyvių 

tėvystės įgūdžiu įgijimas”, kuriuose dalyvavo 18-a specialistų. Dalyviai buvo supažindinti 

su vaikų - nuo kūdikių iki paauglių – fizinės, socialinės bei psichologinės raidos etapais.

• 2011 m. gruodžio mėn.  pradėti mokymai tėvams ir vienišoms mamoms besilaukiančioms 

kūdikio.

• Tuo pat metu surengti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams turintiems mažų vaikų.

Projektą remia: World Childhood fondas (Švedija).



Internetin ė svetainė www.pozityvitevyste.lt

Ši tėvams ir specialistams skirta svetainė sukurta ir nuolat atnaujinama siekiant suteikti informaciją 
apie vaikų auginimą ir ugdymą, informaciją apie mokymus ir leidinius. Ši svetainė  – tai erdvė 
specialistams dalytis savo patyrimu.



Programa “Vaikas ieško namų“

Programos tikslas – skatinti deinstitucionalizaciją ir suteikti pagalbą augantiems globoje vaikams, 

įtėviams bei globėjams.

Projektai 2010 – 2011

„Vaik ų  globos  skatinimo  projektas  Vilniaus  miesto,  Vilniaus  rajono  ir  Ukmergės  rajono 

savivaldybėse“

„Vaik ų globos šeimoje skatinimas Vilniaus mieste 2011 metais” 

„Vaik ų palikimas ir jo prevencija Europoje“

„Saugūs namai – saugūs vaikai“

Projektas „Vaik ų globos skatinimo projektas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir 

Ukmergės rajono savivaldybėse“

Vykdymo laikotarpis – 2011 m. gegužės - gruodžio mėn.

Projekto tikslas –  didinti tinkamai pasirengusių globoti ar įvaikinti šeimų skaičių, taip  sudarant 

sąlygas mažinti globos įstaigose augančių tėvų globos netekusių vaikų skaičių Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono savivaldybėse. 

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti globėjų ir įtėvių šeimų paiešką Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir Ukmergės rajone.

2. Ruošti ir vertinti globėjų ir įtėvių šeimas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir Ukmergės rajone.

3. Teikti paslaugas globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir Ukmergės rajone. 



Projekto rezultatai:

• Globėjų ir įtėvių šeimų paieška

Besikreipiantys buvo konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu, paruošti skelbimai, kurie 

skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje www.pvc.lt  .   Parengtas straipsnis apie vaikų globą, 

kuris buvo išspausdintas žurnale „Ji“  spalio mėn. Surengtas Atvirų durų dienos renginys 

Paramos vaikams centre. 

• Globėjų ir įtėvių šeimų rengimas

Pravestos 3 PRIDE įvadinių mokymų grupės. Mokymuose dalyvavo  43 asmenys. 

• Paslaugų teikimas globėjų ir įtėvių šeimoms ir vaikams

Aštuonios globėjų/įtėvių šeimos gavo nemokamą pagalbą, šeimos konsultuojamos telefonu, 

nukreipiamos į renginius ir seminarus susijusius su globos/įvaikinimo klausimais.

Kartu su įvaikinusiomis šeimomis parengtas ir išleistas leidinys „Mano knyga“  skirta 

globojamiems ir įvaikintiems vaikams. Leidinys nemokamai platinamas globėjų/įtėvių šeimoms. 

40 leidinio egzempliorių gavo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose augantys vaikai. 

Suorganizuotas leidinio pristatymas. 

    2011 m. spalio 6 d. –  lapkričio 3d. suorganizuoti ir pravesti mokymai pagal PRIDE tęstinių 

mokymų programą. Mokymuose iš viso dalyvavo 16 žmonių.

Projekto remėjas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.



Projektas „Vaikų globos šeimoje skatinimas Vilniaus mieste 2011 metais” 

Projekto vykdymo laikotarpis  2011 birželio – gruodžio mėn.

Projekto tikslas - skatinti Vilniaus m. gyventojus tapti tėvų globos netekusių vaikų globėjais ir taip 

užkirsti kelią vaikų patekimui į globos įstaigas. Projektu buvo siekiama įvairias būdais keisti 

visuomenėje egzistuojančias nuostatas ir klaidingus įsitikinimus apie vaikus iš globos namų, vaikų 

globą. Taip pat siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą, suteikti informacijos apie tai, 

ką reikia daryti, norint tapti globėju, kokia yra vaikus globojančių šeimų reali situacija (kokių jie 

turi sunkumų, džiaugsmų). 

Projekto „Vaik ų globos šeimoje skatinimas Vilniaus mieste 2011 metais” metu buvo atlikta:

Visuomenės     nuomonės     apklausa  . 2011 m. liepos 18 – 24 dienomis tiesioginio interviu metodu buvo 

apklausti 262 respondentai, siekiant išsiaiškinti Vilniaus miesto gyventojų nuostatas vaikų globos 

atžvilgiu.

Socialinė     kampanija   „  Vaikas     ieško     namų  “    :     Straipsniai spaudoje, plakatai, Atvirų durų diena, 

socialinė reklama ant produkto - kukurūzų dėžutės, informacinis lankstinukas, dalyvavimas Litexpo 

parodoje „Vaikų šalis“, skirtukas knygoms, radijo laida. vaikų globėjų šeimų šventė Vilniaus miesto 

Rotušėje.

Parengtos     rekomendacijos     apie     vaikų     globos     šeimoje     skatinimą   Vilniaus miesto savivaldybės 

atstovams. Rekomendacijos pateiktos 2011 m. gruodį. 

Projekto r ėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė.

Tarptautinis projektas „Vaik ų palikimas ir jo prevencija Europoje”

Projekto trukm ė: 2010-02-01 – 2012-01-31

Projekto tikslas: išsiaiškinti vaikų palikimo situaciją bei geriausius vaikų palikimo prevencijos 

metodus Europoje.

Projekte taip pat dalyvauja partneriai iš Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, 

Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos. 

Pagrindinės veiklos 2011 m.:

●  informacijos apie vaikų palikimo prevenciją šalyje rinkimas –  susisiekta su 40 valstybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų, siekiant išsiaiškinti gerąją prevencijos praktiką.

● socialinės ir teisinės apžvalgos apie vaikų palikimo prevenciją parengimas. 

Projektą remia: Europos komisijos programa “Daphne III ” .



Projektas „Saugūs vaikai – saugūs namai“

2010 spalio – 2011 sausio mėnesiais projekte „Saugūs vaikai – 

saugūs namai“ dalyvavo 24 vaikų globos namai (VGN) iš visos 

Lietuvos.

Projekto tikslas –  išmokyti VGN darbuotojus seksualinės 

prievartos prieš vaikus prevencijos bei didinti VGN personalo 

kompetenciją, atskleidžiant vaikų seksualinės prievartos atvejus bei siekiant tokių atvejų 

sumažinimo. 

• Sukurta seksualinio smurto ankstyvosios prevencijos 
programa. Parengta metodinė medžiaga yra universali 
bei gali būti pritaikyta apmokyti mokyklų, teisėsaugos, 
vaikų teisių apsaugos ir kt. specialistus.

• Dviejų dienų mokymuose buvo parengti  47 globos 
namų     darbuotojai   –    mokymų     vedėjai.   Jie buvo 
apmokyti  vykdyti seksualinio smurto ankstyvosios 
prevencijos programą VGN – vesti „Saugumo įgūdžių 
lavinimo užsiėmimus vaikams”, taip pat konsultuoti 
darbuotojus, kai įtariama seksualinė prievarta ar 
smurtas jų globos namuose  –  kaip  reaguoti  tokioje 
situacijoje. 

• „  Saugumo     įgūdžių     lavinimo     mokymai  “   buvo pravesti 
876 vaikams nuo 3 iki 19 metų. Šiuos mokymus 
vaikams pravedė globos namų darbuotojai –  mokymų 
vedėjai padedant ir konsultuojant Paramos vaikams 
centro specialistams. 

• Visuose 24 vaikų globos namuose buvo pravesti   Vaikų   
globos     namų     bendruomenės     mokymai     apie     vaikų   
seksualinės     prievartos     ir     smurto     įveikimą.   Mokymuose viso dalyvavo 614 darbuotojai. Jie buvo parengti 
atpažinti vaiko seksualinį išnaudojimą, atlikti pirminę intervenciją išaiškėjus seksualinės prievartos 
atvejui, gavo žinių apie seksualinės prievartos prevenciją VGN.  

Iš     vaikų     globos     namų     pateiktų     ataskaitų:  

„Gavome labai naudingą ir turiningą, praktiškai 
pritaikomą darbe su vaikais metodinę medžiagą. 
Taip pat mokymų metu gavome daug patarimų, 
atsakymų į mums kilusius svarbius klausimus 
tolimesniam darbui su vaikais.“ 
„Labai patiko mokymai užsiėmimų vadovams: 
apgalvota organizacija, mokymuose pateikta 
naudinga informacija, šiltas bendravimas bei 
galimybė susitikti su kolegomis iš kitų  vaikų globos 
namų ir pasidalinti patirtimi bei problemomis.“ 
„Manome, kad mokymai buvo naudingi ir vaikams 
ir darbuotojams. <...> 
Manytume, kad būtų naudinga 

ir sekančiais metais tęsti tokio pobūdžio mokymus, įtraukiant naujų temų.“

Projekto r ėmėjas: IŠSIPILDYMO AKCIJA  2009







Programa “Big Brothers Big Sisters” 2010 – 2011

Big Brothers Big Sisters“  programos tikslas yra padėti vaikams, išgyvenantiems psichologinę 

krizę dėl netekties, patyčių, smurto ar vientavės, įveikti sunkumus, sustiprėti vidumi, įgyti naujų 

socialinių ir emocinių įgūdžių, sukurti pilnaverčisu santykius šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje. 

Programos „Big Brothers Big sisters“ esmė - profesionaliai organizuotas ir prižiūrimas individuaus 

suaugusio savanorio (Didžiojo draugo) ir vaiko, išgyvenančio sunkumus (Mažojo draugo), 

ilgalaikis bendravimas, siekiant atliepti vaiko psichologinius poreikius.

Draugystė su apmokytu  suaugusiu savanoriu padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, 

bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Vaiko ir savanorio 

draugystę koordinuoja ir konsultuoja programos darbuotojai.

Programos „Big Brothers Big Sisters“ veikla 2010 – 2011 m.

Draugystės. 2010 - 2011 metais į programą priimta 60 naujų vaikų -  Mažųjų draugų. Iš viso  2010 

– 2011 metais 236 savanoriai – Didieji  draugai padėjo 236 vaikams, jie skyrė vaikams daugiau kaip 

24 tūkstančius  valandų. Dažniausiai įvardinti sunkumai dėl ko vaikams reikėjo pagalbos buvo šie: 

• Vaikas sunkiai pritampa mokykloje;

• Daug arba per daug laiko praleidžiama po pamokų be suaugusiųjų priežiūros, vaikas yra 

vienišas;

• Vaikas turi vystymosi, psichinių arba fizinių sutrikimų;

• Vaiką augina vieniša mama ar tėvas arba tėvai išsiskyrę;

• Vaikas auga finansinių sunkumų turinčioje šeimoje;

• Vaikas yra patyręs smurtą (programoje 2010 – 2011 dalyvavo 58 vaikai patyrę smurtą).

Saugumo mokymai. Visiems vaikams ir paaugliams, naujai dalyvaujantiems programoje, yra 

organizuojami Saugumo mokymai. Šių mokymų tikslas išmokyti vaikus atpažinti pavojingas 



 

 



Projektai ir l ėšų šaltiniai 2010 - 2011 m. Litas %

Valstybinės institucijos 424.310 13%

"Saugi draugystė - saugi vaikystė" 2010 Viniaus m. savivaldybė 13.000

"Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų elgesio 
sutrikimų prevencija" 2010

Viniaus m. savivaldybė 13.000

“Vaikų globos skatinimo projektas Vilniaus miesto, Vilniaus 
rajono ir Ukmergės rajono savivaldybėse” (2010 - 2011)

SADM 80.600

“Aukime kartu – kompleksinių paslaugų šeimoms teikimas iki ir 
po kūdikio gimimo” (2010-2011)

SADM 79.320

Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų 
šeimoms (2010 - 2011)

SADM 198.390

Vaikų globos šeimoje skatinimas Vilniaus mieste 2011 metais Viniaus m. savivaldybė 40.000

Nevyriausybiniai fondai ir organizacijos Lietuvoje ir užsienyje 1.694.267 54%

"My way" Nyderlandų ambasada 17.216

"Mokausi ilsėdamasis" OSFL projektai 12.482

“Big Brothers Big Sisters prasmingo laiko stovykla” OSFL projektai 5.400

„Būgnai taikai“ Europos komisija 12.308

"Vaikystė be smurto" (2010 - 2011) Oak fondas 167.987

"Seksualinė prievarta prieš vaikus globos įstaigose" Europos komisija 11.707

„Vaikų – nusikaltimų aukų – kompleksinė apsauga“
Europos komisija 
Crime prevention

142.767

"Vaikas – liudytojas su ypatingais poreikiais" (2011- 2013) Europos komisija CJ 91.524

"Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo 
smurto, ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms 
(liudininkams) ir jų šeimos nariams"

Aukok.lt 15.000

“Vaikų - nusikaltimo aukų – teisių apsauga užtikrinant 
psichologinę paramą ir apklausą draugiškoje aplinkoje" (2011 – 
2013)

Europos komisija FR 107.149

Vaikų seksualinės prievartos prevencija ir intervencija (2011 – 
2013)

Europos komisija HA 284.389

“Apginkime ir apsaugokime ankstyvąją vaikystę” (“Let's protect 
and safeguard early childhood”) (2011 – 2012)

World Childhood 
fondas

287.446

“Toks mažas, bet VIP” (2011 – 2012) Europos komisija 328.477

“Namai be pliaukštelėjimų ” (2011 – 2012) Europos komisija 86.765

“Saugūs namai – saugūs vaikai” Vienybės fondas 91.239

„Vaikų palikimas ir jo prevencija Europoje“ (2010 - 2011) Europos komisija 32.411

Verslo įmonės 51.350 2%

Big Brothers Big Sisters (2010 - 2011) AB TEO LT 41.950

Big Brothers Big Sisters AB Swedbankas 6.800

Big Brothers Big Sisters
Barclays Technology 
Center Lietuvos Filialas

1.600

Vaikų globos šeimoje skatinimas Vilniaus mieste 2011 metais UAB Taurakalnis 1000

Asmeninės aukos 20.508 1%

Lietuvos gyventojai, skyrę 2% savo pajamų mokesčio 18.588

Ingrida Mikėnaitė 600

Fiziniai asmenys 1.320



Pajamos už paslaugas 956.319 30%

Konsultacijos 155.695

Mokymai 732.363

Palūkanos 68.261

Iš viso: 3.146.754

Paramos vaikams centras vykdo švietimo ir konsultavimo veiklą,  kuri tenkina viešąjį interesą  ir 
visas  gautas  lėšas  naudoja  pagrindinėms  funkcijoms  atlikti:  mokymo  paslaugoms  (autoriniams 
atlyginimams,  kavos  pertraukoms,  padalomosios  medžiagos  kopijavimui,  pašto,  ryšių,  įrangos 
nusidėvėjimo,  patalpų  išlaikymo  ir  kt.  sąnaudos,  susijusios  su  paslaugų  atlikimu),  vykdomų 
švietimo ir konsultavimo projektų užduotims atlikti ir tikslams pasiekti.

Darbuotojų skaičius 2011 metų pradžioje -  18, metų pabaigoje – 19 (4 darbuotojos motinystės 
atostogose). 

Per 2011 metus įsigyta ilgalaikio turto už 13,9 tūkst. Lt (kompiuterinė įranga).

Bendra sąnaudų suma 1527,7 tūkst. Lt, iš jų - 100 tūkst. Lt kompensuotos sąnaudos. Išlaidos darbo 
užmokesčiui (įskaitant soc. draudimo priskaitymus) sudarė 812,6 tūkst. Lt.

Išmokų dalininkams ir su jais susijusiems asmenims nebuvo.



Nuoširdžiai dėkojame visiems palaikantiems ir remiantiems 
Paramos vaikams centro veiklą. 

VšĮ Paramos vaikams centras
Latvių gt. 19A Vilnius 08113

tel.: 8 5 2715980; 8 611 43567
www.pvc.lt; www.pozityvitevyste.lt; www.vaikystebesmurto.lt

AB bankas Swedbank A/s LT39 7300 0100 0006 4344


