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Paramos vaikams centas

Veiklos ataskaita skirta  Paramos vaikams centro dvidešimtmečiui. Per šį laikotarpį organiza-
cija padėjo atsitiesti ar atgauti vaikystės džiaugsmą daugiau nei 40 tūkst. vaikų, dalyvaujančių cen-
tro įgyvendinamose programose „Big Brothers Big Sisters“, „Pozityvi tėvystė“, „Vaikystė be smurto“, 
„Antras žingsnis“.

Paramos vaikams centro, aktyviai dirbančio jau 20 metų, misija yra užtikrinti vaikų psichinę ge-
rovę, teikiant profesionalią efektyvią kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms. 

Paramos vaikams centras teikia kompleksinę pagalbą vaikams, patiriantiems smurtą, išgyvenan-
tiems krizę, esantiems rizikoje, ir jų šeimoms, veikia kaip metodinis centras ir nuolat vykdo moky-
mus įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis. 

VšĮ Paramos vaikams centras
Latvių gt. 19A Vilnius 08113
tel.: 8 5 2715980;8 611 43567

www.pvc.lt
AB bankas Swedbank A/s LT39 7300 0100 0006 4344
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Programa „Big Brothers Big Sisters“                     

„Big Brothers Big Sisters“ programa yra viena efektyviausių smurto prevencijos programų pasau-
lyje (Smurto tyrimų ir prevencijos centro (Kolorado valstija, JAV) duomenimis http://www.blueprintspro-
grams.com). Tai unikali programa, kurios sėkmingumą užtikrina stabili individuali vaiko ir savanorio 
draugystė, specia lus savanorių paruošimas ir profesionali vaiko ir savanorio draugystės priežiūra.

„Big Brothers Big Sisters“ programa – tai savanoriška individuali pagalba vaikams, kur kruopš-
čiai atrinktas ir specialiuose mokymuose apmokytas savanoris individualiai bendrauja su jam paskirtu 
7–14 m. vaiku ar paaugliu ir padeda jam įveikti įvairius gyvenimiškus ir emocinius sunkumus. Jų 
bendravimą prižiūri ir konsultuoja specialistai (psichologai, socialiniai darbuotojai ir kt.). Savanoriai 
suteikia vaikams ir paaugliams reikalingą palaikymą ir rodo teigiamą suaugusio žmogaus pavyzdį.
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Vaikai ir paaugliai perima iš savanorio teigiamas vertybes, išmoksta labiau suprasti kitus ir save, 
turėdami artimą ryšį nesijaučia vieniši ir liūdni, įgyja pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais. Jie turi 
žmogų, kuris atsako į įvairius vaikiškus ir paaugliškus klausimus, formuoja teigiamą pasaulėžiūrą, 
pagarbą sau ir kitiems, moko kalbėtis apie esamus sunkumus ir ieškoti adekvačių sprendimų, padeda 
išgyventi įvairias krizes, stiprina psichinę sveikatą.

Programos istorija

„Big Brothers Big Sisters“ programa „gimė“ 1904 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos pa-
grindiniai tikslai buvo padėti jauniems žmonėms, kurie yra socialiai apleisti, kuriems trūksta tvirto 
ir teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.

Į Lietuvą „Big Brothers Big Sisters“ programa atkeliavo 1995 metais. Lietuvoje šią programą ini-
cijavo Atviros Lietuvos Fondas. Aušra Kurienė ir Erna Petkutė ėmėsi programą adaptuoti ir išban-
dyti Vilniuje. Šiandien programa „Big Brothers Big Sisters“ išplito po visą Lietuvą ir sėkmingai veikia 
įvairiuose miestuose: Alytuje, Elektrėnuose, Joniškyje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Molėtuose, 
Šiauliuose, Utenoje ir Vilniuje. 

2005 metais atliktas programos efektyvumo vertinimas parodė ypač aukštus programos efekty-
vumo rodiklius. Programos efektyvumą vertino TNS-Gallup.
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Per 20 programos Big Brothers Big Sisters  gyvavimo metų Lietuvoje:

•	Daugiau nei 900 vaikų gavo ilgalaikę stabilią savanorių pagalbą, palaikymą ir teigiamą suau-
gusiojo pavyzdį;

•	 Savanoriavo  daugiau nei 970 žmonių nuo 18 iki 65 metų amžiaus;
•	 Savanoriai skyrė daugiau kaip 180.000 valandų savo laisvo laiko savanorystei „Big Brothers Big 

Sisters“ programoje;
•	 Per 20 metų suorganizuota beveik 100 įvairių mažesnių ir didesnių renginių vaikams ir sava-

noriams, kuriuose dalyvaudavo nuo 15 iki 250 vaikų ir savanorių. Tradicija tapo jaukūs filmų 
vakarai, kūrybiški susitikimai meninėse dirbtuvėse, įspūdžių ir prisiminimų vakarai po vasaros 
stovyklų ar išvykų į jaunimo mainus. Taip pat tradicija tapo ir visą „Big Brothers Big Sisters“ 
bendruomenę suburiančios kasmetinės šventės tokios, kaip Mokslo metų atidarymas boulinge, 
teminiai šv. Kalėdų paminėjimai, kiekvieną kartą vis kitokios Mokslo metų uždarymo ir vasaros 
sezono atidarymo šventės.

•	Vaikai ir savanoriai aktyviai ilsėjosi 16-oje pažintinių, meninių ir sportinių vasaros stovyklų.
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Programa „Vaikystė be smurto“ 

Viena svarbiausių Centro veiklos krypčių yra prievartos prieš vaikus prevencija ir pagalba nuo 
smurto ir prievartos nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems. 

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

•	 teikti kompleksinę pagalbą nukentėjusiam vaikui ir šeimai; 
•	 stiprinti su vaikais dirbančių specialistų kompetenciją; 
•	 užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą; 
•	 atstovauti vaikų teises ir interesus bei skatinant visuomenę atsakingai rūpintis vaikais.
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Programos istorija

Nuo 1996 m. Centre pradėta teikti nemokama psichologinė pagalba smurtą patyrusiems vaikams 
ir jų artimiesiems.

Nuo 1996 m. Centras rengia ir įgyvendina vaikų prievartos prevencijos ir intervencijos mokymo 
programas įvairių sričių specialistams: psichologams, gydytojams, teisėsaugos ir švietimo darbuoto-
jams, vaiko teisių apsaugos specialistams. 

2005 m. siekiant įgyvendinti prevencijos programą „Vaikystė be smurto“ pasirašyta ilgalaikė 
bendradarbiavimo sutartis su Oak fondu ir partneriais iš 6 šalių (Lenkijos, Latvijos, Makedonijos, 
Bulgarijos, Ukrainos ir Moldovos). Bendradarbiavimas tęsiasi jau dešimt metų.

2006 m. įgyvendinta pirmoji socialinė kampanija „Vaikystė be smurto“. 
2006 m. spalio 19 d. surengta pirmoji Paramos vaikams centro konferencija „Vaikas liudininkas – 

įvertinimas, gydymas ir paramos programos vaikams – nusikaltimo aukoms“, skirta įvairių sričių 
specialistams, dirbantiems vaikų apsaugos nuo smurto srityje. 

2008 m. Centre atidarytas specializuotas Vaikų apklausos kambarys, kuriame, bendradarbiaujant 
su teisėsaugos institucijomis, vykdomos teisinės vaikų apklausos. Nuolat leidžiama metodinė literatūra 
ir vykdomi mokymai vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, 
psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems su nuo smurto nukentėjusiais vaikais. 

2010 m. pradėjo veikti internetinė svetainė www.vaikystebesmurto.lt, skirta specialistams, tėvams 
ir vaikams.
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„Vaikystė be smurto – 
mokausi gyventi iš tavęs“

(2005)

„Garbusis Teisme, 
aš bijau“ (2006)

„Garbusis Tesime, turiu 
teisę nebijoti“ (2007)

Per 19 programos „Vaikystė be smurto“ gyvavimo metų: 

•	Daugiau nei 4000 patyrusių smurtą vaikų ir jų tėvų, globėjų, kitų šeimos narių Centre 
gavo reikalingą kompleksinę pagalbą.

•	Daugiau nei 7000 įvairiausių specialistų buvo apmokyti atpažinti smurtą prieš vaikus, 
teikti pagalbą nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems, padėti vaikams dalyvauti teisi-
niuose procesuose, ginti ir užtikrinti vaikų teises. 

•	Daugiau nei 3000 vaikų apmokyti kaip atpažinti pavojingą elgesį ir kaip išlikti saugiais. 
•	 Išleista daugiau nei 30 metodinių, informacinių leidinių šeimoms, vaikams ir specialis-

tams apie smurto prieš vaikus prevenciją, intervenciją ir vaiko teises.
•	Atlikta daugiau nei 250 teisinių vaikų apklausų.
•	 Suorganizuotos 8 nacionalinės ir tarptautinės konferencijos.
•	 Įgyvendinta daugiau nei 50 nacionalinių ir tarptautinių projektų.
•	 Įgyvendintos  socialinės kampanijos
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„Pamatyk! Išgirsk! Pasakyk!” (2009)

„Blogas prisilietimas“ (2010)
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„Saugok mane – aš mažas“  (2011)

„Niekada nežinai, 
kas yra kitoje pusėje“  (2012)

„Žodžiai žeidžia 
visam gyvenimui“ (2013)
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Programa „Antras žingsnis“       

Antras žingsnis – (angl. Second Step) – tai socialinius emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti 
smurto prevencijos programa. Ši tyrimais paremta programa skirta vaikams nuo 4 m. iki 9 klasės  
Lanksčiai integruotas į kasdieninę mokymosi programą, Antras žingsnis  susideda iš trijų ugdymo 
dalių: empatijos, impulsų kontrolės ir pykčio valdymo. Tai itin efektyvi programa bei puikus įrankis 
mokytojui, padedantis mokyti vaikus socialiai tinkamo elgesio. Tyrimais įrodyta, jog ir akademiškai 
sėkmingesni yra tie vaikai, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis.

Programos tikslas – mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, 
atsispirti impulsyviam elgesiui, spręsti konfliktus, konstruktyviai spręsti problemas ir suprasti savo 
elgesio pasekmes. Išugdytos ir įtvirtintos socialinės emocinės kompetencijos išlieka ir yra naudin-
gos tolimesniame vaiko gyvenime.
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Antro žingsnio programoje dalyvaujantys mokytojai teigiamus vaikų elgesio pokyčius pastebi jau 
po trumpo laiko. Mokytojai pažymi, jog vaikai, dalyvaujantys  programoje ne pirmus metus, žymiai 
pagerina savo socialinius įgūdžius, nedraugiškas ar agresyvus elgesys mokyklose sutinkamas daug 
rečiau, vaikai tampa empatiški, tolerantiški, bendraujantys ir pasiruošę bendradarbiauti su kitais. 
Vaikai geba užmegzti ir išvystyti gerus tarpusavio santykius su savo bendraamžiais ir mokytojais.



12

P A R A M O S  V A I K A M S  C E N T R A S

Programos istorija

Socialinius emocinius įgūdžius lavinanti programa Antras Žingsnis (Second Step) buvo su-
kurta 1986 m. Sietle, JAV. VšĮ Paramos vaikams centras atrado šią programą dėka kolegų iš Danijos 
1999 metais. 3 psichologės iš Lietuvos – Aušra Kurienė, Roma Vida Pivorienė ir Žydrė Arlauskaitė – 
buvo pakviestos dalyvauti mokytojų kvalifikacijos kėlimo centre Kopenhagoje vykusiuose Antro 
Žingsnio mokymuose mokytojams. Programa atitiko Lietuvos poreikius: vaikams reikėjo pagalbos 
mažinant jų pačių agresiją bei netinkamą elgesį, o mokytojams reikėjo įrankių kaip tą situaciją tai-
syti – padėti vaikams save suprasti bei ugdyti socialiai tinkamus įgūdžius.   

2004 m. Lietuvos mokyklose pradėta įgyvendinti prevencinė programa Antras žingsnis. 
8 Vilniaus mokyklose vyko pilotiniai mokymai, kurių metu 16 mokytojų buvo parengti įgyven-
dinti šią programą savo klasėse.  

2005 m. adaptuota ir išleista metodinė priemonė pirmos klasės moksleiviams. 
2007 m. VšĮ Paramos vaikams centras pasirašė sutartį su programos kūrėja ir savininke organi-

zacija Committee for Children (Seattle, JAV) ir tapo vieninteliu Lietuvoje šios programos savininku. 
2007 m. gegužės 10–13 d. Vilniuje organizuotas 6 - asis Tarptautinis Antro žingsnio programos 

ir socialinio emocinio mokymo konsorciumo susitikimas, kuriame dalyvavo programos vadovai iš 
18 šalių. Renginį atidarė Jo Ekscelencija Lietuvos Prezidentas V. Adamkus.

2008–2009 metai buvo labai sėkmingi programos Antras Žingsnis plėtrai. Programa įtraukta 
į Nacionalinę smurto prevencijos programą, programos plėtrą Lietuvoje remia Švietimo ir mokslo 
ministerija.

2009 metais išleistas leidinys Antrasis žingsnis (Second Step) Lietuvoje, kuriame apibendrinta 
programos veikla, vystymasis, pateikti programos efektyvumo tyrimai, mokytojų atsiliepimai apie 
programos vykdymą. 

2009 metais surengta Nacionalinė Antro žingsnio programos dalyvių konferencija, kurioje da-
lyvavo ŠMM atstovai, mokytojai, mokyklų vadovai bei kiti specialistai iš visos Respublikos, prane-
šimą skaitė ir savo šalies ilgamete patirtimi dalinosi svečiai iš Danijos.
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Per 11 programos „Antras žingsnis“ gyvavimo metų:

•	 1814 mokytojų iš  453  visos Lietuvos pradinių ir pagrindinių mokyklų bei darželių dalyvavo 
programos mokymuose ir gali dirbti su Antro žingsnio programa.

•	Buvo atrinkti ir apmokyti 32 Antro žingsnio programos vadovai konsultantai, kurie vykdo 
Antro žingsnio programos mokymus bei prižiūri tinkamą programos įgyvendinimą mokyklose.
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Programa „Pozityvi tėvystė“                                                     

Paramos vaikams centras dirba su krizę patyrusiais vaikais ir jų šeimomis nuo centro įkūrimo 
dienos. Pradžioje buvo rengiami atskiri mokymai įvairiomis tėvystės ugdymo temomis, o nuo 
2010 metų šie mokymai išaugo į atskirą programą - „Pozityvi tėvystė“, kuri apima įvairius projektus. 

Programos tikslas – skatinti ir puoselėti pozityvios tėvystės idėjas ir teikti pagalbą šeimoms ir 
vaikams psichologinėje krizėje. 

Pagrindinės darbo kryptys:  

•	Tėvų, globėjų ir vaikų švietimas: paskaitos ir mokymai.
•	 Specialistų švietimas ir tarpžinybinis bendradarbiavimas. 
•	Metodinės medžiagos rengimas, leidyba ir platinimas. 
•	Tėvų ir vaikų psichologinis konsultavimas, specialistų konsultavimas. 
•	 Socialinės kampanijos.
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Programos „Pozityvi tėvystė“ istorija

Nuo 1995 Paramos vaikams centro specialistai skaito paskaitas ir veda seminarus tėvams, glo-
bėjams ir vaikams, susijusius su vaikų raidos, elgesio supratimu ir auklėjimu bei drausminimu. 

Nuo 1998 metų „Psichologinės mamų mokyklos“ mokymo programoje buvo skaitomi kursai 
„Vaikų elgesio problemos ir efektyvūs būdai joms spręsti“ bei „Savęs pažinimo grupė“. 

Nuo 2001 metų prasideda naujas etapas darbe su šeimomis ir vaikais. Paramos vaikams centras 
įgyvendina ne vieną nacionalinį ir tarptautinį projektą, kuriame jungia specialistų, tėvų ir vaikų 
mokymus įvairiomis su šeima ir vaikais, paaugliais ir jaunuoliais susijusias temomis, o taip pat 
kompleksiškai derina specialistų, šeimų ir vaikų konsultacijas ir mokymus. Didelis dėmesys prade-
damas skirti tiek tėvų, tiek vaikų mokymams. Sustiprinamas bendradarbiavimas su institucijomis, 
kurios siekia pagerinti tėvystės įgūdžius rizikos grupės šeimose. Paramos vaikams centras orga-
nizuoja Lietuvos mokyklose mokymus moksleivių tėvams, mokytojams ir patiems moksleiviams. 
Šiuo laikotarpiu bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerijos specialiosios pedagogikos 
ir psichologijos centru įgyvendinamas ilgalaikis pedagoginių-psichologinių tarnybų specialistų 
kvalifikacijos kėlimas darbui su šeimomis ir mokyklinio amžiaus vaikais. 

Pagrindiniai 2001–2009 metais vykdomi pr‘ojektai:

•	 „Šeimos mokykla“, 
•	 „Priklausomybių prevencija: atsparumo įgūdžiai vaikams ir jaunimui“, „Psichologinis 

atsparumas ir jo ugdymas“, 
•	 „Žalingi įpročiai – krizių pasekmė“, 
•	 „Psichinės sveikatos profilaktika – ankstyvoji vaikų elgesio ir emocinių sunkumų 

identifikacija ir intervencija“. 

Nuo 2010 metų Paramos vaikams centras žengia naują žingsnį – pradeda sistemingai rengti 
pozityvios tėvystės mokymų sklaidą Lietuvos specialistams. Centras parengia ir adaptuoja  tėvys-
tės įgūdžių lavinimo programas tėvams ir globėjams  ir išleidžia metodines medžiagas. Pagal šias 
programas apmokomas ir konsultuojamas didelis skaičius specialistų, kurie savo miestuose ir ra-
jonuose moko tėvus pagal šias tėvystės įgūdžių mokymo programas.
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Pagrindiniai 2010–2014 metais vykdomi projektai:  

•	 „Namai be pliaukštelėjimų – kiekvienam vaikui“, 
•	 „Apsaugokime ir apginkime ankstyvąją vaikystę“, 
•	 „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sutrikimų prevencinė 

programa“, 
•	 „Toks mažas, bet VIP – vaikų iki penkerių metų apsaugos nuo smurto sistemos stiprinimas“, 
•	Kompleksinė ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimų prevencijos ir ankstyvosios 

intervencijos programa“, 
•	 „Šeimų, auginančių vaikus, įgalinimas įveikti krizes“. 
•	Centras rūpinasi be tėvų globos likusiais vaikais ir siekia prisidėti gerinant vaikų globos 

sistemą, dalyvauja vaikų deinstitucionalizacijos procese. 

Metodinės rekomendacijos ir tėvystės mokymo programos: 

•	Kurienė „Ką kiekvienas vaikas turėtų žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam“.
•	Ž. Arlauskaitė „Galiu padėti savo vaikui“.
•	 „Efektyvių tėvystės įgūdžių mokymo programa“.
•	 „Vaiko saugumas bei saugaus prieraišumo sukūrimas“.
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•	 „Aukime kartu“.
•	 „Kaip apsaugoti šeimas, turinčias mažų vaikų, įkvepiantys gerosios patirties pavyzdžiai“.

Nuo 2010 m. Centre įgyvendinti projektai skirti paskatinti Vilniaus m. gyventojus globoti arba 
įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus, suteikti pagalbą vaikus globojančioms/įvaikinusioms šei-
moms, arba šeimoms ir asmenims ketinantiems globoti arba įvaikinti. Dvi Centro darbuotojos yra 
atestuotos dirbti darbą su ketinančiais globoti ir/ar įvaikinti, veda mokymus pagal PRIDE (GIMK) 
programą, taip pat vedami tęstiniai mokymai, kuomet šeima jau rūpinasi globojamu vaiku savo 
namuose, yra teikiama psichologinė ir socialinė pagalba šioms šeimoms ir vaikams, taip pat šiuo 
metu veikia globėjų savipagalbos grupė. Įgyvendinta socialinė akcija „Vaikas ieško namų“. 

Tėvų ir vaikų psichologinis konsultavimas, specialistų konsultavimas

Paramos vaikams centras konsultuoja šeimas apie konfliktų ir psichologinių krizių įveikimą, vai-
kus ir paauglius, išgyvenančius krizę traumų pasekoje, turinčius emocinių ir elgesio sunkumų, tėvus 
ir kitus specialistus konsultuoja apie vaikų psichologinį vystymąsi, konstruktyvų problemų spren-
dimą ir efektyvią vaikų elgesio korekciją. Kiekvienais metais centre suteikiama iki 2000 konsultacijų. 
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Paramos vaikams centro leidiniai
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Paramos vaikams centro valdyba šiandien

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

Arvydas Andrijauskas  
UAB AL Holdingas generalinis direktorius

Skirma Kondratas  
nepriklausoma konsultantė socialinės politikos klausimais

 
Aušra Kurienė  

VšĮ Paramos vaikams centro direktorė, psichologė

Virginijus Lepeška  
UAB Organizacijų vystymo centro direktorius 

Erna Petkutė 
VšĮ Paramos vaikams centro programų vadovė, psichologė

Kristina-Ona Polukordienė  
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vadovė, psichologė psichoterapeute

Ariana Rastauskaitė  
Lietuvos verslo paramos agentūra

 
Loreta Žadeikaitė  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo departamento 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja 
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Šiandien Paramos vaikams centre dirba

Aušra Kurienė
Direktorė, 
psichologė

Erna Petkutė
programų vadovė, 

psichologė

Žydrė Arlauskaitė 
programos „Antras 

žingsnis vadovė, 
psichologė

Ieva Daniūnaitė
programos „Vaikystė 
be smurto“ vadovė, 

psichologė

Indrė Mačiūnė
projektų 

koordinatorė, 
psichologė

Rugilė Ladauskienė 
socialinė darbuotoja

Laima Nausėdaitė 
socialinė darbuotoja

Jūratė Baltuškienė 
programos „Вig 

Brothers Big Sisters“ 
vadovė, psichologė

Inga Norkutė-Mueck
programos „Вig Brothers 
Big Sisters“ darbuotoja, 

psichologė

Asta Pikšrienė 
programos „Вig 

Brothers Big Sisters“ 
darbuotoja, psichologė

Renata Paslaitienė 
biuro administratorė, 

mokymų koordinatorė

Birutė Paurienė
buhalterė

Agnė Černiauskaitė 
programos „Вig 

Brothers Big Sisters“ 
darbuotoja
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Rėmėjai
Nuoširdžiai dėkojame visiems palaikantiems ir remiantiems Paramos vaikams centro veiklą.

Pitsburgo lietuvių 
bendruomenė, JAV

Lietuvos gyventojai, 
skyrę 2% savo 

pajamų mokesčio

Asmeninės 
žmonių
aukos

Rytai-Rytai 
partnerystė 

be sienų

Netherlands‘ 
Cooperating 
Foundation
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„Funkas ir 
partneriai“, 

UAB

Jaunimo 
centras 
„Kuba“
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Dėkojame 
visiems bendražygiams, bendraminčiams, 

partneriams, draugams ir kolegoms veikusiems kartu 
ir palaikiusiems mūsų veiklą.




