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MISIJA
Siekiame 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, išgyvenantiems psichologines
krizes;
Vykdo programą "Big Brothers Big Sisters" Vilniuje bei plečia ją Lietuvoje;
Plečia programą „Second Step" („Antras žingsnis") Lietuvoje;
Skleidžia bei įgyvendina pozityvios tėvystės idėjas;
Yra metodinis centras, specialistų ir savanorių darbui su vaikais, jaunimu ir šeimomis;
Teikia psichologines paslaugas gyventojams ir organizacijoms.

SVARBIAUSI FAKTAI IR DATOS:
 1995 m. Paramos vaikams centras 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 ir jų artimiesiems.
 1998 - 2000 m. įgyvendintas bendras Atviros Lietuvos fondo ir King Baudouin Foundation
(Belgija) projektas „Gatvės vaikai/ Vaikai gatvėje“. Organizuoti mokymai ir įkurtas
metodinis centras, kurio biblioteka ir priemonėmis gali naudotis dirbantys su elgesio ir
emocinių problemų turinčiais, prievartą patyrusiais ar gatvėje atsidūrusiais vaikais.
 1999 m. kovo mėn. ALF įsteigė nevalstybinę nepelno organizaciją (NVO) - viešąją įstaigą
Paramos vaikams centras.
 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 tampa tarptautinės
organizacijos „Big Brothers Big Sisters International“ nare.
 2001 m. Paramos vaikams centras įsigijo savo patalpas - Latvių 19A, Vilniuje.
 2002 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo
Akademija dėl bendradarbiavimo programoje „Big Brothers Big Sisters“.
 2004 m. pasirašyta sutartis su Carnegie Social Initiative fondu (Švedija), užtikrinusi
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kokybinę ir kiekybinę BBBS programos plėtrą.
2004 m. Lietuvos mokyklose pradėta įgyvendinti vaikų agresyvaus elgesio prevencijos
programa „Second Step“ („Antras žingsnis“).
2005 m. TNS Gallup atliko BBBS programos efektyvumo įvertinimą.
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 per 10 metų susitikimas.
2005 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nobody's Children Foundation (Lenkija)
siekiant įgyvendinti ilgalaikę prievartos prieš vaikus prevencijos programą „Vaikystė be
smurto“.
2006 m. Paramos vaikams centro vykdyta socialinė kampanija „Vaikystė be smurto“,
susilaukė plataus visuomenės dėmesio.
2006 m. Vilniaus „Big Brothers Big Sisters“ programai pradėjo vadovauti nauja vadovė.
2007 m. gegužės mėn. Vilniuje įvyko 6-tasis tarptautinis „Antrojo žingsnio“ programos 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.
2007 m. įgyvendintas projektas „Vaikas - liudytojas su specialiais poreikiais“.
2007 m. „Big Brothers Big Sisters“ programos komanda persikėlė į naujas patalpas Bebrų
g., Vilniuje.
2007 m. gruodžio mėn. įvyko tarptautinė konferencija „Modernūs požiūriai į patyčių ir
smurto prevenciją mokyklose“, organizuota kartu su NVO Vaikų linija ir Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga.
2007 m. Paramos vaikams centras tapo Metų nevyriausybine organizacija.
2008 m. balandžio mėn. 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.
2009m. 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.
2009m. Įgyvendinta socialinė kampanija „Išgirsk, pamatyk, pasakyk“. Sukurta svetainė
www.vaikystebesmurto.lt
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VALDYBA

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Juodeškienė Audra - Medtronic B.V. (Lietuvos padalinys), rinkos plėtros specialistė
Andrijauskas Arvydas - leidyklos „Alma Littera“ generalinis direktorius
Kondratas Skirmantė - nepriklausoma konsultantė socialinės politikos klausimais
Kurienė Aušra - VšĮ 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 Kurienė - Paramos vaikams centro vadovė, psichologė psichoterapeutė.
Erna Petkutė - projektų vadovė, psichologė psichoterapeutė.
Žydrė Arlauskaitė - programos „Second Step“ („Antras žingsnis“) vadovė, psichologė
psichoterapeutė.
Ieva Daniūnaitė - projektų koordinatorė, psichologė.
Jūratė Čižauskaitė - programos „Big Brothers Big Sisters“ vadovė, psichologė.
Agnė Černiauskaitė - programos „Big Brothers Big Sisters“ darbuotoja, teisininkė.
Eglė Šekštelienė - programos „Big Brothers Big Sisters“ darbuotoja, psichologė.
Inga Norkutė - programos „Big Brothers Big Sisters“ darbuotoja, psichologė.
Renata Paslaitienė - biuro administratorė, mokymų koordinatorė.
Birutė Paurienė – buhalterė.
Daiva Olkštinaitė - socialinė darbuotoja.
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PROGRAMA „PAGALBA NUO SMURTO NUKENTĖJUSIEMS
VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS“
PROJEKTAI:
„CENTRAS VAIKAMS – SMURTO AUKOMS“
„KOMPLEKSINĖ PAGALBA NUO SMURTO NUKENTĖJUSIEMS VAIKAMS IR JŲ
ŠEIMOMS“
„VAIKYSTĖ BE SMURTO“
„VAIKŲ – NUSIKALTIMŲ AUKŲ – KOMPLEKSINĖ APSAUGA“
„SEKSUALINĖ PRIEVARTA PRIEŠ VAIKUS GLOBOS INSTITUCIJOSE“

Programos tikslas – sukurti ir užtikrinti efektyvias paslaugas vaikams, patyrusiems smurtą, bei jų
šeimoms:
 teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, išaiškėjus prievartos atvejui;
 - stiprinant specialistų, dirbančių su vaikais, kompetenciją;
 - užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 - atstovaujant vaikų teises ir interesus.
 - skatinant visuomenę atsakingai rūpintis vaikais.

Smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos smurto
aukoms programų įgyvendinimas yra prioritetinė
Paramos vaikams centro veiklos kryptis nuo Centro
įsikūrimo, 1999 m.

Nemokama pagalba nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms
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.
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Psichologinė pagalba:
 Vaikų būsenos įvertinimas: įvertinama nukentėjusių vaikų psichologinė būsena, numatoma
reikalinga pagalba. Esant poreikiui, pateikiama išvada.
 Psichologo konsultacijos/psichoterapija: padedama vaikams įveikti patirtą traumą ir
išgyvenamus sunkumus, sėkmingai grįžti į įprastą gyvenimą.
 Psichologinės pagalbos grupė vaikams: grupiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai mokomi
efektyvių socialinių – emocinių įgūdžių.
 Šeimos konsultavimas: pagalba šeimai įveikiant traumuojančio įvykio pasekmes ir siekiant
konstruktyvaus bendravimo.
 Socialinių įgūdžių grupės vaikams „Neleisiu savęs skriausti“: mokymai, kas yra smurtas,
kaip nuo jo apsisaugoti, kur kreiptis, patyrus prievartą.
 Konsultacijos tėvams ir specialistams: padedama geriau suprasti vaikų, patyrusių smurtą,
būseną, elgesį ir naudoti tinkamus palaikymo būdus.
Psichiatro konsultacijos
Socialinė pagalba:
 Socialinio darbuotojo konsultacijos: teikiamas palaikymas ir socialinė pagalba, sprendžiant
buities ir kt. problemas, bei informacija apie priklausančias socialines garantijas,
tarpininkaujama susisiekiant su kitais specialistais.
 Galimybė dalyvauti programoje „Big Brothers Big Sisters“: dalyvaujantys programoje
vaikai gauna paramą ir palaikymą iš specialiai apmokytų savanorių.
Teisinė pagalba:
 Teisininko konsultacijos: suteikiama informacija apie vaikų, šeimos narių teises bei
galimybes jas ginti, informuojama apie teisines procedūras bei jų ypatumus.
 Vaikų paruošimas teisinėms procedūroms, lydėjimas į teismą: vaikai ir šeimos nariai
supažindinami, kokios procedūros jų laukia.
 Vaikų apklausų organizavimas: gavus oficialų teismo paskyrimą, vaiko apklausa gali būti
vykdoma specialiai tam pritaikytose patalpose Paramos vaikams centre.

Statistiniai duomenys apie vaikus, patyrusius smurtą ir jų artimuosius,
gavusius pagalbą Paramos vaikams centre 2009 m.

1 lentelė. Vaikų ir jų artimųjų, gavusių pagalbą, skaičius
Pagalbos gavėjai
Skaičius – 2009 m.
227
Smurtą patyrę vaikai
Mergaitės
144
Berniukai
83
Šeimos nariai, globėjai ir atsakingi specialistai
214
Visas skaičius
441

Vidutinis vaikų, gavusių pagalbą, amžius yra 11,2 (jauniausiam – 4, vyriausiam – 18). Iš 227
vaikų, gavusių pagalbą 2009 m., 97 vaikams pagalba bus tęsiama. Antroje 2009 m. pusėje išaugo
Paramos vaikams centre atliekamų teisinių vaikų apklausų skaičius. Visa 2009 m. atliktų apklausų
skaičius – 31.
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Mokymai tėvams
Buvo vykdomi mokymai tėvams, auginantiems vaikus (0-10 ir 12-16 m. amžiaus). 84 tėvai
dalyvavo grupiniuose seminaruose, aptariančiuose pozityvaus auklėjimo, vaikų poreikių supratimo
temas bei padedančiuose įveikti sunkumus, kylančius auginant vaikus.

Mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis
•

•

•

•

•

•

2009 m. organizuotos tęstinės profesinės supervizijos keturioms psichologų, dirbančių su
vaikais ir jų šeimomis, grupėms. Supervizijas vedė: psichologės psichoterapeutės Aušra
Kurienė, Erna Petkutė ir Žydrė Arlauskaitė, psichiatrė psichoterapeutė Jūratė Lažinskienė. Iš
viso supervizijose dalyvavo 28 specialistai, bendra mokymų trukmė – 80 val.
2009 m. Paramos vaikams centre organizuoti tęstiniai mokymai psichologams, ketinantiems
vykdyti vaikų apklausas „Teisinių vaikų apklausų ypatumai“. Dalyvavo 9 psichologai,
mokymų trukmė – 20 val. Mokymus vedė psichologė Neringa Grigutytė.
Vykdyti mokymai būsimiems mokymų vadovams „Seksualinės prievartos atpažinimas ir
pirmoji intervencija seksualinės prievartos prieš vaikus atvejais“, dalyvavo 37 specialistai iš
visos Lietuvos. Lektorės: Paramos vaikams centro psichologės Erna Petkutė ir Ieva Daniūnaitė.
Parengti mokymų vadovai vedė seminarus „Seksualinės prievartos atpažinimas ir pirmoji
intervencija seksualinės prievartos prieš vaikus atvejais“ darželių bei mokyklų pedagogams
savo savivaldybėse. Bendras dalyvių skaičius: 432 specialistai.
2009 m. lapkričio 23-26 d. įvyko praktiniai mokymai specialistams „SAFE: saugaus
prieraišumo formavimas – mokymo programa tėvams“. Mokymus vedė pasaulyje žinomas
vaikų ir paauglių psichiatras psichoterapeutas dr. Karl Heinz Brisch.
Metų bėgyje Paramos vaikams centre lankėsi įvairių sričių specialistų grupės iš Lietuvos bei
užsienio šalių su tikslu – susipažinti su Centro vykdomomis programomis, efektyvios pagalbos
nuo smurto nukentėjusiems būdais.

•Nuolat

teikiamos konsultacijos įvairių
sričių specialistams (psichologams,
socialiniams darbuotojams, mokytojams,
gydytojams ir kt.), dirbantiems su smurtą
patyrusiais vaikais ir jų šeimomis.

•Paramos

vaikams centro specialistai
nuolat inicijuoja tarpžinybinius
pasitarimus ir dalyvauja juose,
siekiant užtikrinti efektyvią pagalbą
nukentėjusiems bei jos tęstinumą.
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Svarbiausi įvykiai
•

2009 m. sausio 8 d. įvyko Nacionalinė konferencija „Pagalba vaikams – smurto aukoms“,
kurią organizavo Paramos vaikams centras. Dalyvių skaičius: 127 įvairių sričių specialistai iš
visos šalies. Konferenciją atidarė Paramos vaikams centro direktorė Aušra Kurienė.
Konferencijos pranešėjai:
- Jolita Gritytė (LR Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga);
- Dainius Pūras (Jungtinių Tautų
Vaiko teisių apsaugos komitetas);
- Asta Šidlauskienė (LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija);
- Liutauras Rudzevičius (Vilniaus
apygardos prokuratūra);
- Lina Juškevičienė (Vilniaus m.
savivaldybės administracijos Vaikų
teisių apsaugos skyrius);
- Jolita Lamauskienė (Vilniaus
apskr. Vyriausiasis policijos
komisariatas);
- Neringa Grigutytė (VšĮ Vaiko
namas);
- Erna Petkutė (VšĮ Paramos
vaikams centras);
- Ieva Daniūnaitė (VšĮ Paramos vaikams centras).

•

2009 m. balandžio 21d. Paramos vaikams centras pakvietė partnerius ir rėmėjus pažymėti 1nerių metų Apklausos kambario įkūrimo datą. To paties renginio metu buvo pristatyti trys
nauji leidiniai, parengti kartu su partneriais iš Lenkijos ir Nyderlandų:
- “Procedūrų seksualinės prievartos prieš vaikus atvejais vadovas Europos šalyse”
- “Mokymų vadovas kaip atpažinti vaiko seksualinį išnaudojimą bei pirmoji intervencija”
- “Seksualinę prievartą patyrusių vaikų apklausos metodologija”
Leidiniai išplatinti šalies teisinėse ir socialinėse institucijose.
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•

Per 2009 m. Paramos vaikams centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 58
valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Sutarčių tikslas – efektyvus
tarpžinybinis bendradarbiavimas smurto prieš vaikus atvejais.
Pagrindiniai programos įgyvendinimo partneriai ir rėmėjai













UBS Optimus fondas
Lietuvos respublikos Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Vilniaus m. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrius
Vilniaus raj. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrius
Nobody‘s Children Foundation (Lenkija)
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
LR Teisingumo ministerija
LR Generalinė prokuratūra
OAK Foundation
Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensionas
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
UAB „NS Technologijos“

PROJEKTAS „VAIKŲ – NUSIKALTIMŲ AUKŲ – KOMPLEKSINĖ APSAUGA“
Projekto partneriai: Nobody’s Children Foundation (koordinatorius, Lenkija), SAPI
(Bulgarija), Dardedze (Latvija)
Projekto trukmė: 24 mėnesiai, vykdomas nuo 2009 m. liepos mėn. 1 d. iki 2011 m. birželio
mėn. 30 d.
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.
Pradėtos veiklos:
1. Nacionalinės strategijos, skirtos gerinti vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų ir dalyvaujnčių
teisinėse procedūrose, situaciją, kūrimas:
- Situacijos bei esamos praktikos šalyje įvertinimas;
- Konsultacinis seminaras Varšuvoje (Lenkija), liepos 29-31 d., kurį organizavo Nobody’s Children
Foundation. Susitikimo metu partneriai pristatė savo šalies situaciją bei gerosios praktikos
pavyzdžius savo šalyje.
2. Informacijos apie nukentėjusius ir teisinėse procedūrose dalyvaujančius vaikus rinkimas bei
sklaida:
- Nacionalinio informacijos centro kūrimo pradžia: statistinės informacijos bei atliktų tyrimų
rezultatų rinkimas;
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- Informacijos apie tai, kur galima krepitis pagalbos, talpinimas internetinėje svetainėje
www.vaikystebesmurto.lt;
- vaikų – nusikaltimų aukų – teisių chartijos kūrimas ir adaptavimas Lietuvos situacijai.
3. Teikiama psichologinė pagalba vaikams, dalyvaujantiems teisinėse procedūrose: nuolat
teikiamos psichologo konsultacijos vaikams ir jų šeimos nariams.
Projektą remia: Europos Komisijos programa “Prevention and fight against crime 2008 EC
Action Grants”

PROJEKTAS „SEKSUALINĖ PRIEVARTA PRIEŠ VAIKUS GLOBOS ĮSTAIGOSE“
(“Sexual Abuse against Children at Residential Institutions”)
Projektas skirtas: ištyrinėti vaikų globos namų seksualinės prievartos reiškiniui Europos
sąjungos šalyse 2009-2010 metais.

Seksualinės prievartos reiškinys globos institucijose
turi pačias įvairiausias formas: tai vyresnių vaikų
prievarta jaunesnių vaikų atžvilgiu; personalo
vykdomas vaikų seksualinis išnaudojimas; taip pat
seksualinio išnaudojimo atvejai,
kuriuos įvykdo kiti asmenys,
turintys teisę bendrauti su vaikais iš globos įstaigų.

Projekto tikslas – įvertinti seksualinės prievartos reiškinį partnerių šalių vaikų globos
institucijose, padaryti šalių palyginamąją reiškinio ir jo pasekmių vaiko vystymuisi analizę, o taip
pat iškelti ir paskleisti pačias efektyviausias prievartos prieš vaikus prevencijos programas ir
modelius.
Tuo tikslu atlikti: seksualinių nusikaltimų prieš vaikus teisinės padėties analizė, vaikų ir
personalo globos institucijose tyrimai, vaikų seksualinės prievartos globos institucijose prevencijos
modelių aptarimas. Visi duomenys ir rekomendacijos teisinės padėties ir paslaugų vaikams,
patyrusiems seksualinę prievartą, gerinimui bus išleisti šalių dalyvių ir anglų kalbomis ir paskleisti
ES šalyse nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Taip pat bus sukurtas mokomasis filmas ir internetinis
puslapis šiai problemai aptarti.
Šiuo metu Paramos vaikams centras atliko vaikų globos namų tyrimą apie prievartos ir
smurto patyrimą bei priemones jam sumažinti ir pristatė tyrimo rezultatus šalių projekto dalyvių
susitikime Tesalonikuose, Graikija. Visos šalys rengia ataskaitas ir rekomendacijas, kurios turi tapti
prieinamos visiems šių metų rudenį.
Projekto koordinatorius – nevyriausybinė organizacija Socialinių iniciatyvų ir veiklos
Institutas (angliškai - Social Initiatives and Practices Institute) Sofija, Bulgarija.
Projekto partneriai – Latvijos, Lenkijos ir Graikijos nevyriausybinės organizacijos.
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SOCIALINĖ KAMPANIJA „PAMATYK, IŠGIRSK, PASAKYK“
Socialinė kampanija „Pamatyk, išgirsk, pasakyk“ pradėta
2008 m. lapkričio mėn, buvo tęsiama iki 2009 m. balandžio
mėn. Socialinės kampanijos “Vaikystė be smurto – Pamatyk,
išgirsk, pasakyk” tikslas – ugdyti visuomenės jautrumą ir
pastabumą vykstančiam smurtui prieš vaikus, įtraukti
visuomenės narius, pastebėjusius smurto atvejus, į problemos
sprendimą, informuoti apie tai, kaip veiksmingai padėti nuo
smurto nukentėjusiems vaikams.
Socialinė kampanija vykdyta, bendradarbiaujant su Lenkijos
organizacija „Nobody’s Children Foundation”.
Kampanijos idėją sukūrė reklamos agentūra „DDB Warszawa“
ir „Nobody's Children Foundation“.
Kampanijos įgyvendinimas:
 Skrajučių, atkreipiančių visuomenės dėmesį į smurto
prieš vaikus problemą bei informuojančių, kur
kreiptis sužinojus apie smurto atvejį, platinimas: Vilniaus gatvėse, Hyper Rimi prekybos
centruose, The Body Shop parduotuvėse, su socialinių įstaigų ir kampanijos partnerių
pagalba. Išleista ir išdalinta 30 tūkstančių skrajučių.
 Plakatų, atkreipiančių visuomenės dėmesį į smurto prieš vaikus problemą bei
informuojančių, kur kreiptis sužinojus apie smurto atvejį, platinimas. Plakatai buvo
iškabinti 36 autobusų ir troleibusų stotelėse penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose
nuo 2008 m. lapkričio 25d.
 Internetinio puslapio www.vaikystebesmurto.lt sukūrimas ir atidarymas.

Pranešimai spaudoje, televizijoje ir internetinėse svetainėse.
 Pranešimų apie smurto prieš vaikus atvejus priėmimas nemokamu Lietuvos Respublikos
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos telefonu 8 800 01230 ir Paramos vaikams
centro el. paštu: isgirsk@pvc.lt
Socialinė kampanijos įgyvendinimo partneriai:















LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Nobody's Children Foundation
www.manosvetaine.lt
FlexPro
Delfi
Organizacijų vystymo centras
Rimi Lietuva
UAB „Čilija“
OAK Foundation
DDB Warsaw
JCDecaux
„Gelbėkit vaikus“
The Body Shop
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PROJEKTAS “VAIKO TEISIŲ APSAUGA STIPRINANT
TĖVŲ IR GLOBĖJŲ TĖVYSTĖS IR GLOBOS ĮGŪDŽIUS”
Projekto tikslas: Stiprinti Lietuvos tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius siekiant ginti vaikų teises.
Projekto uždaviniai:
• Plėtoti pozityvios tėvystės kompetencijas Lietuvoje.
Šiuo tikslu remiantis analize sėkmingos Olandijos ir
Lietuvos patirties bus sukurtos, įgyvendintos ir
skleidžiamos pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo
programos.
• Parengti mokymų programų metodinę medžiagą,
informacinę medžiagą tėvams, profesionalams ir
savanoriams, įgyvendinantiems pozityvios tėvystės
idėjų ir įgūdžių plėtrą Lietuvoje.
• Apmokyti mokymų vadovų grupę ir užtikrinti
kvalifikuotą programų sklaidą Lietuvoje.
Pasiekti rezultatai:
1. Sukurtos ir adaptuotos dvi Mokymų programos - profesionalams „Efektyvūs tėvystės
įgūdžiai" ir savanoriams „Būti tėvais smagu".
2. Įvyko pilotiniai mokymai socialiniams darbuotojams ir kitų su vaikais dirbančių institucijų
darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 18 socialinių darbuotojų.
3. Įvyko pilotinai mokymai bendruomenių savanoriams. Mokymuose dalyvavo 18 savanorių.
4. Sukurtas informacinis lankstinukas tėvams apie skirtingo amžiaus vaikų auklėjimą.
Projekto mokytojai:
Mokymus vykdo šie ekspertai: psichologas Hendrikus JM Spanjaard, psichologė Karin van Assen,
psichologė ir „Paramos vaikams centro" direktorė Aušra Kurienė ir bendruomenės reikalų
specialistė VšĮ Bendruomenių kaitos centro steigėja Jolanta Blažaitė.
Partneriai:
VšĮ Bendruomenių kaitos centras (Lietuva, Vilnius)
JSO – Centre of Expertise for Youth, Society and Upbringing (Olandija)
Rėmėjas - Nyderlandų karalystės ambasada Lietuvoje.
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PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“

Programa „Second Step“
(„Antras žingsnis“):
Tai socialinius - emocinius įgūdžius
ugdanti bei stiprinanti programa
pradinių klasių moksleiviams, kurią
vykdo mokytojas. Jos esmė:
 mažinti vaikų agresyvų ir
impulsyvų elgesį;
 išmokyti vaikus pažinti ir
tinkamai išreikšti savo
jausmus;
 spręsti konfliktus bei
problemas;
 suprasti savo elgesio
pasekmes.
2009 metai buvo sėkmingi įgyvendinant, plečiant bei viešinant Antrojo žingsnio programą.
Mokytojai.
Iš viso 2009 m. „Antro žingsnio" mokymuose dalyvavo 434 atstovai iš 165 mokyklų ir
darželių. Žemiau pateikta mokymuose dalyvavusių mokyklų arba mokyklų – darželių pavadinimai
bei dalyvavusių mokytojų skaičius:
1. Kaišiadorių raj. Rumšiškių vyskupijos A. Baranausko vidurinė mokykla / 2
2. Darželis- mokykla „Rūtelė"/ 2
3. Kaišiadorių raj. Paparčių pagrindinė mokykla / 2
4.Kaišiadorių raj. Žaslių vidurinė mokykla / 2
5.Kauno „Vyturio" vidurinė mokykla / 2
6.Kauno Vaižganto vidurinė mokykla / 2
7.Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla / 2
8.Jonavos raj. Barupės pagrindinė mokykla / 2
9. Kauno Milikonių vidurinė mokykla / 2
10.Kauno Palemono vidurinė mokykla / 2
11.Kelmės „Aukuro" vidurinė mokykla / 2
12..Joniškio raj. Skaistgirio vidurinė mokykla / 2
13. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla / 7
14. Šiaulių Lieporių pradinė mokykla / 2
15. Šiaulių Tėvo B. Andruškos pradinė mokykla / 2
16.Šiaulių raj. Aukštelkės pagrindinė mokykla / 2
17.Radviliškio raj. Pakiršinio mokykla – darželis / 2
18.Šiaulių Dainų pradinė mokykla / 2
19.Vaduvos darželis – mokykla / 4
20. Vilniaus „Pelėdos" pradinė mokykla / 3
21.Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė mokykla / 2
22.Širvintų raj. Zibolų pagrindinė mokykla / 1
23. Senvagės vidurinė mokykla / 2
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24.Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė mokykla / 5
25.Vilniaus Žėručio pradinė mokykla / 2
26.Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės" vidurinė mokykla / 4
27. Jonavos pradinė mokykla / 10
28.Kėdainių „Ryto" vidurinė mokykla / 2
29. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla ./ 4
30.Kėdainių raj. Pelėdnagių mokykla – darželis / 2
31. Vilainių mokykla - darželis „Obelėlė" / 2
32. Kėdainių raj. Dotnuvos pagrindinė mokykla / 2
33. Kėdainių raj. Pernaravos pagrindinė mokykla / 2
34.Lazdijų mokykla - darželis „Vyturėlis" / 2
35.Veisėjų vidurinė mokykla / 2
36. Lazdijų darželis - mokykla „Kregždutė" / 2
37.Kučiūnų pagrindinė mokykla / 2
38.Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla / 3
39. Šventežerio vidurinė mokykla / 2
40.Verstaminų pagrindinė mokykla / 2
41. Šeštokų vidurinė mokykla / 2
42. Krikštonių pagrindinė mokykla / 2
43.Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla / 4
44. Kaišiadorių raj. Antakalnio pagrindinė mokykla / 2
45.Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla / 2
46. Kauno raj. Mastaičių pagrindinė mokykla / 2
47. Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla / 2
48. Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla / 3
49.Kelmės raj. Elvyravos pagrindinė mokykla / 2
50.Šiaulių Dubijos pagrindinė mokykla / 4
51.Šiaulių Aukštabalio pradinė mokykla / 4
52.Pakruojo „Versmės" pradinė mokykla / 2
53.Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla / 4
54. Šiaulių Centro pradinė mokykla / 4
55. Šiaulių Vijolių pradinė mokykla / 2
56.Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla / 6
57.Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla / 4
58. Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla / 2
59.Kauno Rokų vidurinė mokykla / 3
60.Kauno „Vėtrungės" pradinė mokykla / 5
61. Kauno Žaliakalnio pagrindinė mokykla / 2
62.Kauno Julijanavos vidurinė mokykla / 4
63.Kauno Romainių pradinė mokykla / 4
64. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla / 2
65. Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla / 2
66.Vilniaus „Genio" pradinė mokykla / 4
67.Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla / 5
68.Vilniaus „Šviesos" pradinė mokykla / 4
69.Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla / 2
70.Vilniaus Gerosios vilties vidurinė mokykla / 2
71. Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla / 2
72.Klaipėdos raj. Aguonėnų pagrindinė mokykla / 2
73.Kretingos raj. Darbėnų vidurinė mokykla / 2
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74. Šilalės raj. Padievyčio pagrindinė mokykla / 2
75.Plungės raj. Platelių gimnazija / 2
76. Klaipėdos raj. Kretingalės pagrindinė mokykla, Girkalių sk. / 2
77. Kretingos Vaikų dienos centras / 2
78.Klaipėdos raj. Ketvergių pagrindinė mokykla / 2
79. Kurmaičių pradinė mokykla / 2
80.Klaipėdos raj. Endriejavo vidurinė mokykla / 2
81. Vilniaus „Vilnies" pagrindinė mokykla / 2
82. Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinė mokykla / 2
83.Vilniaus „Atžalyno" pradinė mokykla / 2
84.Širvintų raj. Bartkuškio pagrindinė mokykla / 2
85.Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla / 2
86. Vilniaus raj. Buivydiškių pradinė mokykla / 2
87. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla / 2
88. Santariškių konsultacinis mokymo centras / 2
89. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla / 3
90. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija / 1
91. Kauno Sargėnų vidurinė mokykla / 2
92.Prienų raj. Stakliškių vidurinė mokykla / 2
93.Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla / 2
94. Kauno raj. Domeikavos gimnazija / 2
95.Kauno „Ryto" pradinė mokykla / 2
96.Kauno humanitarinė pradinė mokykla / 2
97. Panemunės pradinė mokykla / 2
98.Kauno Senamiesčio pagrindinė mokykla / 2
99.Panevėžio „Nevėžio" pagrindinė mokykla / 2
100. Pasvalio darželis - mokykla „Liepaitė" / 2
101. Panevėžio „Vyturio" vidurinė mokykla / 2
102. Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla / 2
103.Rokiškio raj. Kavoliškio darželis – mokykla / 2
104. Panevėžio „Aušros" vidurinė mokykla / 2
105.Rokiškio raj. Obelių darželis – mokykla / 2
106. Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla / 2
107.Panevėžio „Vilties" vidurinė mokykla / 2
108.Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla / 2
109. Panevėžio pradinė mokykla / 2
110.Šiaulių „Juventos" pagrindinė mokykla / 6
111. Šiaulių raj. Verkūnų pagrindinė mokykla / 2
112. Šiaulių „Romuvos" pagrindinė mokykla / 2
113. Šiaulių raj. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla / 2
114. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla / 2
115.Radviliškio raj. Pašušvio pagrindinė mokykla / 3
116.Joniškio raj. Gasčiūnų pagrindinė mokykla / 2
117. Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla / 2
118. Jonavos raj. mokykla - darželis „Šilelis" / 2
119. Lančiūnavos pagrindinė mokykla / 2
120.Akademijos mokykla - darželis „Kaštonas" / 2
121. Kėdainių raj. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla / 2
122.Kėdainių M. Daukšos pagrindinė mokykla / 1
123. Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla / 2
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124. Kėdainių raj. Akademijos vidurinė mokykla / 2
125.Panevėžio „Ąžuolo" pagrindinė mokykla / 4
126. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla / 2
127. Pasvalio raj. Ustukių pagrindinė mokykla / 2
128. Panevėžio raj. Velžio gimnazija / 2
129.Panevėžio raj. Piniavos darželis – mokykla / 2
130. Bernatonių darželis – mokykla / 2
131. Joniškio Mato Slančiausko gimnazija / 2
132. Radviliškio raj. Šeduvos gimnazija / 7
133. Šiaulių „Sandoros" pagrindinė mokykla / 4
134. Bubių pagrindinė mokykla / 4
135.Joniškio raj. Rudiškių pagrindinė mokykla / 2
136. Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla / 2
137. Lygumų vidurinė mokykla / 2
138. Šiaulių raj. Šakynos pagrindinė mokykla / 2
139. Radviliškio raj. Baisogalos mokykla – darželis / 3
140. Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla / 4
141. Radviliškio raj. Alksniupių pagrindinė mokykla / 3
142.Radviliškio raj. Aukštelkų pagrindinė mokykla / 3
143. Radviliškio Vaižganto pagrindinė mokykla / 3
144. Radviliškio raj. Sidabravo vidurinė mokykla / 3
145. Radviliškio raj. Šaukoto pagrindinė mokykla / 3
146. Alytaus raj. Vaisodžių pagrindinė mokykla / 2
147.Alytaus Butrimonių vidurinė mokykla / 2
148. Alytaus raj. Šaltinių pagrindinė mokykla / 4
149. Alytaus raj. Alovės pagrindinė mokykla / 2
150. Alytaus raj. Ūdrijos pagrindinė mokykla / 2
151. Alytaus raj. Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla / 2
152. Alytaus „Dainavos" vidurinė mokykla / 2
153. Alytaus „Dzūkijos" vidurinė mokykla / 2
154. Kriaunų pagrindinė mokykla / 2
155. Jūžintų J. O. Širvydo vidurinė mokykla / 2
156. Rokiškio pradinė mokykla / 4
157. Rokiškio darželis - mokykla „Ąžuoliukas" / 2
158. Rokiškio darželis - mokykla „Varpelis", Laibgalių skyrius / 4
159. Juodupės gimnazija / 2
160. Kamajų Antano Strazdo gimnazija / 2
161. Senamiesčio pradinė mokykla / 2
162. Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla / 10
163. Anykščių Jono Biliūno gimnazija / 4
164. Utenos Vyturių pagrindinė mokykla / 2
165. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla / 8

Mokymai.
2009 metais pravesta 21 seminaras bei suteiktos priemonės programai vykdyti.
Seminarai vyko: Panevėžyje, Šiauliuose, Rokiškyje, Kaune, Vilniuje, Palangoje, Kėdainiuose,
Utenoje, Radviliškyje.
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Programos vykdymo priežiūra.
1. Mokytojų profesinė priežiūra.
Buvo organizuoti bei pravesti
konsultaciniai seminarai, kurių metu
kiekvienas su programa dirbantis
mokytojas gavo po 3 akademines
valandas mokymų ( viso – 600 val).
Tikslas: - sužinoti, ar mokytojai
įgyvendina programą pagal pateiktą
mokymo schemą:
 kad mokytojai laiku gautų
pagalbą ir palaikymą,
 dirbančių pagal programą
Antrasis žingsnis pedagogų
kvalifikacijos tobulinimas,
 naujos informacijos apie
programos vykdymą pateikimas,
 tolimesnio darbo planavimas.
2. Programos vadovų konsultantų profesinė
priežiūra.
Programos
veikloje
aktyviai dalyvauja 17 programos
Antrasis Žingsnis vadovų –
konsultantų. Per 2009 metus
suorganizuota bei pravesta 4
vadovų – konsultantų profesinės
priežiūros bei konsultavimo
seminarai (kiekvieno jų trukmė 6 akad.val). Jų metu aptarti
mokytojų priežiūros, tolimesnio
programos
vydymo
ir
perspektyvos klausimai.
Programos medžiaga.
2009 metais išleista 3 kl metodinė mokymo medžiaga, išversta, adaptuota ir parengta
leidybai Mokytojo knyga IV klasei. Tai užtikrina programos tęstinumą ir vėlesnėse klasėse.
Programos viešinimas.
2009 metais vyko aktyvus programos viešinimas visoje Lietuvoje:
1. Buvo surengti du programos pristatymai: mokyklos bendruomenėms bei tėvams.
2. Surengta bei pravesta 30 programos pristatymų visoje Lietuvoje. Programa pristatyta:
Lietuvos apskričių mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo skyrių darbuotojams,
psichologams, Universitetų dėstytojams bei studentams, Kolegijų dėstytojams bei
studentams.
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Svarbūs įvykiai.
1. Išleistas leidinys Antrasis žingsnis ( Second Step) Lietuvoje, kuriame apibendrinta
programos veikla, vystymasis, pateikti programos efektyvumo tyrimai, mokytojų
atsiliepimai apie programos vykdymą.

2. Nacionalinės konferencijos
surengimas.
Konferencijoje dalyvavo ŠMM atstovai,
mokytojai, mokyklų vadovai bei
kiti specialistai iš visos Respublikos,
taip pat pranešimą skaitė ir savo šalies
ilgamete patirtimi dalinosi svečiai iš Danijos.

3. Programos Antrasis Žingsnis ženklo konkursas.
Nacionalinės konferencijos metu konferencijos dalyviai iš vaikų
nupieštų piešinių išrinko tris labiausiai programos turinį ir esmę
atitinkančius. Juos panaudosime programos ženklo kūrimui.

4. Programos pristatymas konferencijose, seminaruose.
Programa Antrasis žingsnis buvo pristatyta tarptautinėse bei nacionalinėse konferencijose bei
seminaruose:
 tarptautinėje konferencijoje Vilniuje Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant
psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio gyvenimo problemas;
 tarptautinėje konferencijoje Budapešte Vaikų ir paauglių psichinė sveikata Europos
Sąjungoje- efektyvios strategijos bei priemonės,
 nacionalinėje konferencijoje Vilniuje Antrasis žingsnis mūsų gyvenime,
 LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame seminare Apie gerąsias patirtis vykdant
vaikų prevencines programas.
Padėkos.
Dėkojame LR Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri, suprasdama socialinių - emocinių
įgūdžių svarbą vaikų sėkmingam bei sveikam gyvenimui, parėmė Antrojo Žingsnio programos
įgyvendinimą 2009 metais.
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PROGRAMA “BIG BROTHERS BIG SISTERS“

„Big Brothers Big Sisters“ programos tikslas yra
asmeninės, savanoriškos suaugusio pagalbos vaikui
organizavimas ir vykdymas Vilniuje
bei programos plėtra Lietuvoje.

„Big Brothers Big Sisters“ programos uždaviniai:
 Organizuoti vaiko, išgyvenančio emocinius sunkumus, ir parengto suaugusio savanorio
ilgalaikį bendravimą, užtikrinant psichologinę pagalbą ir profesionalią priežiūrą.
 Rengti „Big Brothers Big Sisters“ programos koordinatorius ir teikti pagalbą, steigiant
programas kitose Lietuvos miestuose.
„Big Brothers Big Sisters“ programos esmė:
 Programa skirta padėti 7-14 metų vaikams, išgyvenantiems emocinius sunkumus. Programa
padeda vaikams, kuriems trūksta individualaus ir ilgalaikio palaikymo bei teigiamo
suaugusio žmogaus pavyzdžio. Draugystė su paruoštu savanoriu padeda vaikui sustiprėti,
labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia
esančiais. Vaiko ir savanorio draugystę profesionaliai koordinuoja ir konsultuoja programos
darbuotojai.

„Big Brothers Big Sisters“ programos rezultatai, 2009m.
MOKYMAI
Vaikų saugumo mokymai. Vaikai ir paaugliai dalyvaujantys programoje yra apmokami vaikų
saugumo mokymuose.
Šių mokymų tikslai:
 Gebėti apsaugoti, apginti save.
 Pasitikėti savimi.
 Išmokti veikti rizikingose situacijose.
 Stiprinti savo saugumą: fizinį, emocinį
 Išmokti apsisaugoti nuo seksualinio ir kito pobūdžio smurto
 Pranešti apie smurtą prieš vaiką suaugusiajam.
2009 metais buvo suorganizuotos ir pravestos 9 mokymų grupės, kuriose dalyvavo 56 vaikai.
Paruošiamieji savanorių mokymai. Visi norintys savanoriauti Paramos vaikams centro programoje
„Big Brothers Big Sisters“, dalyvauja atrankoje ir paruošiamuosiuose mokymuose.
Šių mokymų tikslai:
•
Edukacinis tikslas, t. y. supažindinti norinčius savanoriškai dirbti su vaikais apie vaikų
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psichologiją, bendravimo ypatumus, krizes, smurto rūšis, kaip padėti vaikui atsidūrusiam
bėdoje. Taip pat supažindiname su „Big Brothers Big Sisters“ programos taisyklėmis, darbo su
vaikais principais.
•
Atrankos tikslas, t. y. mokymų metu labiau pažįstame norinčius savanoriauti, jų motyvaciją,
gebėjimą bendradarbiauti, įsipareigojimų laikymąsi. Tai padeda atrenkant žmones į programą.
•
Apsisprendimo tikslas norintiems savanoriauti. Mokymų laikas ir temos yra skirtos apsispręsti,
ar Paramos vaikams centras yra ta vieta kurioje žmonės nori atlikti savo savanorystę.
2009 metais vyko 4 mokymų grupės, kurių metu buvo apmokyti 49 žmonės.

UŽSIĖMIMAI, RENGINIAI, STOVYKLOS
VAIKAMS IR SAVANORIAMS DRAUGAMS 2009M.





2009 metais buvo suorganizuoti 23 savanorių susirinkimai, kurių metu susirinkę programos
savanoriai dalinosi draugysčių su Mažaisiais įspūdžiais, sprendė draugystėje iškylančias
problemas kitų savanorių patarimų pagalba, žiūrėjo filmus, gėrė arbatą, žaidė, organizavo
renginius vaikams, ruošiesi išvykoms į tarptautinius jaunimo mainus, tiesiog smagiai leido
laiką bendraamžių ir bendraminčių kompanijoje.

2009 m. sausio mėnesį Paramos vaikams
centre veikė vaikų ir jaunimo dirbinių
paroda. Parodoje buvo eksponuojami
vaikų ir savanorių darbai sukurti 2008
metais įvairių meninių popiečiu metu.



2009 m. sausio-vasario mėnesiais vyko meninės marškinėlių gaminimo popietės vaikams ir
savanoriams. Jų metu specialios technikos pagalba, Mažieji ir Didieji Draugai savo sukurtus
piešinius perkėlė ant marškinėlių. Smagioje bendradarbiavimo atmosferoje vaikai ir
paaugliai mokėsi kruopštumo, pagalbos kitam, pasitikėjimo savo gebėjimais stiprinimo.



2009 m. kovo mėnesį buvo organizuotos ir vykdomos muzikinės meninės popietės „Big
Brothers Big Sisters“ programos dalyviams. Šių muzikinių popiečių metu vaikai ir
savanoriai atsinešė įvairius muzikos instrumentus, grojo, dainavo, linksminosi ir kūrė
žodžius bei muziką „Big Brothers Big Sisters“ programos himnui.



2009 m. kovo-balandžio mėnesiais vaikai ir jaunimas rinkosi į filmų peržiūros popietes
Paramos vaikams centre. Jų metu žiūrėjo įvairius smagius, pamokančius ir draugiškus
filmus, gėrė arbatą, dalinosi įspūdžiais po filmų.
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2009 m. gegužės 15 dieną vitražinių lėlių teatras
„Vaivorykštė“, vadovaujamas Petro Mendeikos,
pradžiugino „Big Brothers Big Sisters“ programos
vaikus ir savanorius įspūdingu nemokamu
spektakliu Paramos vaikams centre.

2009 m. gegužės 23 dieną Mažieji ir Didieji Draugai rinkosi į Paramos vaikams centro
organizuotą Mokslo metų uždarymo šventę. Vaikai ir savanoriai smagiai pažymėjo Mokslo
metų pabaigą ir nusiteikė artėjančioms vasaros atostogoms. Ta proga buvo suorganizuota
„Big Brothers Big Sisters“ viktorina, kurios metu draugiškose komandose Mažieji ir
Didieji sprendė įvairius galvosūkius, „Big Brothers Big Sisters“ programos istorinius
klausimus, bandė įveikti sportines rungtis, nepasidavė susidūrę su geografinėmis užduotimis
ir sėkmingai įveikė komandines mįsles. Renginyje dalyvavo apie 100 vaikų ir savanorių.
Keletą akimirkų iš šventės:

DD Alminas ir MD Artūras bando įminti galvosūkį

Susidraugavusi Raudonųjų komanda

Vienos iš komandų pasitarimas

Komandos ruošia savo šūkius ir plakatus
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2009 metų birželio-liepos mėnesiais vyko meninė stovyklėlė vaikams Paramos vaikams
centre. Jos metu vaikai mokėsi piešimo ir keramikos paslapčių. Taip pat tai buvo puiki proga
vaikams, vasarą neturintiems galimybių vykti į stovyklas ar kitaip turiningai leisti laiką,
užsiimti prasminga veikla.



2009 m. rugpjūčio 24-28 d.d. vyko „Big Brothers Big Sisters“ programos stovykla vaikams
ir savanoriams Varėnos rajone prie Burokaraisčio ežero. Stovykloje Mažieji ir Didieji
ilsėjosi, tobulino kūrybinius, sportinius, meninius ir bendradarbiavimo gebėjimus, žaidė,
organizavo įvairius užsiėmimus, susirado naujų draugų ir linksmai praleido laiką šaunioje
kompanijoje. Keletas akimirkų iš stovyklos:

Pasiruošimas pristatyti idėjas apie ekologiją ir aplinkosaugą

Stovyklos tvarkos ir taisyklių aptarimas

Šaunioji stovyklautojų kompanija
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2009 m. rugsėjo 22 dieną vyko jau tradicija tapusi Mokslo metų atidarymo šventės
boulinge. Jos metu virš 100 vaikų ir savanorių susitiko po vasaros atostogų, kelionių ir
išvykų. Draugiškai žaisdami boulingą, jie dalinosi vasaros įspūdžiais, žiūrėjo nuotraukas iš
programos vasaros renginių ir smagiai leido laiką. Mažieji turėjo puikią progą pagerinti savo
bendravimo gebėjimus stebėdami kaip bendrauja jų Didieji draugai. O atkaklus žaidimas
suteikė daugiau pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis.



2009 m. gruodžio mėnesį vyko Kalėdinė šventė programos vaikams ir savanoriams.
Šventės tema buvo PASAKOS, tad visi šventės dalyviai pasipuošė įvairių pasakų personažų
kaukėmis ir kostiumais. Šventės dalyviai stebėjo profesionalaus vitražinių lėlių teatro
"Vaivorykštė" spektaklį, žaidė smagius žaidimus, vaišinosi, stebėjo pačių savanorių ir vaikų
sukurtą spektaklį "12 mėnesių", džiaugėsi Kalėdų Seneliu ir jo atneštomis dovanėlėmis.
Šventės metu buvo paskelbtos savanorių nominacijos ir apdovanojimai už jų aktyvų ir
nuoširdų savanoriavimą ir pagalbą vaikams. Keletas akimirkų iš Kalėdų:

BBBS 2009 metų savanore tapusi Renata ir jos „Mažoji“ Alisa Šventėje buvo galima sutikti įvairių pasakų personažų

BENDRADARBIAVIMAS


2009 metais buvo apmokyti ir paruošti nauji „Big Brothers Big Sisters“ programos
koordinatoriai iš kitų Lietuvos miestų. Programa pradėta vykdyti Kaune bei Kretingoje.



2009 m. vasario 10-12 d. d. bendradarbiaujant su TEO LT, Švietimo ir Mokslo Ministerija,
Microsoft ir Ryšių reguliavimo tarnyba, Paramos vaikams centras dalyvauja Tarptautinės
Saugesnio interneto dienos proga rengiamuose renginiuose. "Big Brothers Big Sisters"
programos savanoriai tris dienas Vilniuje vedė pamokėles vaikams apie internetą, jame
tykančius pavojus ir kaip nuo jų apsisaugoti:
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2009m. Kovo 7-14 d.d. "Big Brothers Big Sisters" programos dvylika Mažųjų ir Didžiųjų
Draugų kartu su jaunimu iš Danijos, Rumunijos bei Estijos dalyvavo tarptautiniuose
Jaunimo Mainuose „TERE 2" (liet. „Labas 2"), kurie vyko Estijos Karksi-Nuia miestelyje.
Mainų metu jauni žmonės turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių jaunimu, keistis savo
patirtimi, mokytis šokti (MTV ir moderniųjų šokių), kurti muziką ir filmus, išbandyti DJ ir
VJ amatą, dalyvauti seminare apie smurtą mokyklose, išbandyti save naujose veiklose.
Mainų programos pabaigoje vyko pasirodymai skirtinguose Estijos miestuose (Viljandi,
Parnu, Karksi-Nuia), kurių metu dalyviai žiūrovams parodė, ko išmoko per savaitę, praleistą
drauge. Keletas smagių akimirkų iš Estijos:



2009m. kovo 21 d. "Big Brothers Big Sisters" programos savanoriai vyko į tarptautinius
jaunimo mainus Rumunijoje "Proper time for leadership", kurių metu išmoko efektyvių
metodų kaip dirbti su vaikų ir paauglių grupėmis įvairių išvykų metu:

Lietuvių grupė pristatė Lietuvą ir Paramos vaikams centrą



Jaunimas susirinko iš įvairių šalių

2009 m. gegužės 2 d. „Big Brothers Big Sisters“ programos Mažieji ir Didieji Draugai
dalyvavo „Gatvės muzikos“ dienoje, kuri jau tampa tradicija Vilniaus ir kitų miestų gatvėse.
Palaikydami draugiškumo ir gyvos muzikos idėją, vaikai ir savanoriai praeiviams pristatė
naująjį BBBS'ų himną, surengė individualius muzikinius pasirodymus, mokino praeivius
lankstyti draugystę simbolizuojančias širdeles:
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Savanoriai ir vaikai nestokojo geros nuotaikos ir kruopščių muzikinių pasirodymų Pilies gatvėje


2009m. gegužės 9-16. Mažieji ir Didieji draugai tarptautiniuose Jaunimo mainuose
„Bridges 2009“ Danijoje. „Big Brothers Big Sisters“ programos dešimt Mažųjų ir Didžiųjų
draugų kartu su jaunimu iš Danijos, Estijos ir Velso dalyvavo tarptautiniuose Jaunimo
Mainuose „BRIDGES 2009“ (liet. „TILTAI 2009“), kurie vyko Danijoje Vordingborg
mieste. Mainų programos metu jauni žmonės turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių
jaunimu, keistis savo patirtimi, mokytis šokti, kurti muziką ir filmus, išbandyti DJ ir VJ
amatą, dalyvauti Afrikos būgnelių bei Cirko užsiėmimuose, išbandyti save naujuose
vaidmenyse ir veiklose. Mainų programos pabaigoje įvyko 4 pasirodymai įvairiuose Danijos
miestuose, suteikę daug džiugių akimirkų Jaunimo mainų dalyviams bei renginių žiūrovams.
Įspūdžiai iš kelionės:
 Mažoji Draugė Alisa: „Mano manymu, tai buvo viena iš nuostabiausių savaičių per
mano gyvenimą :) Ji liks mano atminty visa laiką, juk buvo daug šypsenų bei gerų
įspūdžių. Be galo pasiilgau kelių žmonių, planuojam kokiu nors būdu ir vėl susitikti.
Labai laukiu kitų mainų“.
 Mažoji Draugė Violeta: „Mainai žiauriai faini, tiesiog trūksta žodžių. Žmonės nuostabūs
ir draugiški. Užsiėmimai bei pasirodymai labai įdomūs ir įspūdingi, ko dar betrūksta
gerai savaitei?? Tikriausiai nieko... Šie mainai buvo fainiausi iš tų kuriuose esu buvus“.
 Didžioji Draugė Vita: „Galima būtų pasakyti, kad vieną kartą pabuvęs tarptautiniuose
mainuose, nori važiuoti vėl. Šia liga užkrečia galimybė sutikti ir pažinti skirtingų
Europos šalių jaunimą, kartu kurti, atrasti ir išbandyti galbūt visiškai svetimas ar
nežinomas veiklas (kaip man, pavyzdžiui, cirką :) O didžiausią įspūdį palieka tai, kad
kokie skirtingi mes bebūtume, kaip sunku būtų derinti mūsų norus, tačiau galutinis
produktas visada išeina nerealiai fainas ir įdomus tiek patiems kūrėjams, tiek ir
žiūrovams. Šie mainai man ypač įstrigo dėl to, kad vienoje vietoje gyveno ir kūrė
skirtingų šalių ir skirtingas gyvenimo patirtis turintys jaunuoliai. Kai kam reikėjo įdėti
daugiau pastangų kuriant bendrą produktą, kai kam reikėjo apsišarvuoti kantrybe ir
palaukti savo kolegų, tačiau galutinis rezultatas nustebino visus. Manau, kad ypač daug
kokybės galutiniams pasirodymams pridėjo geras garsas ir apšvietimas“.
 DD Grėtė: „Jaunimo mainai "Bridges 2009" nebuvo pirmieji mainai, kuriuose aš
dalyvavau, tačiau mano atmintyje jie išliks kaip patys šilčiausi, draugiškiausi,
linksmiausi mainai. Nuotykių ir išbandymų kupina savaitė buvo puiki galimybė atitrūkti
nuo pabodusios rutinos bei proga susipažinti su daugybe jaunimo iš kitų Europos šalių.
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Labai džiaugiuosi pasirinktu užsiėmimu (workshop'u) - šokiais, tai buvo tikrai didelis
išbandymas, bet manau, kad man visai neblogai pavyko :). Kas be ko, turbūt dar ilgai
prisiminsiu rytinius apšilimo žaidimus, truputį keistą lietuviškam skrandžiui danišką
maistą, jaudulį prieš pasirodymus ir šiltus mokytojo Paco apkabinimus prieš kiekvieną
jų, pasivaikščiojimus po Vordingborg'o miestelį, milžiniškas ledų porcijas, ir daugybę
jaunų žmonių (tarp jų ir pačią šauniausią visų laikų lietuvių grupę), su kuriais
bendraudamas ne tik sužinai apie juos, bet ir geriau supranti save. Dėkoju likimui,
(tiksliau sakant Ievai) už puikią savaitę, kurios metu ne tik susiradau daug naujų
draugų, pailsėjau, bet ir pasisėmiau daug pozityvios energijos ir gausybę idėjų“.



2009 m. gegužės 15 dieną Bendradarbiaujant su organizacija SALTES, Paramos vaikams
centre savo savanorystę pradėjo užsienio savanoris iš Italijos.



2009 m. birželio 12-14 d. d. „Big Brothers Big Sisters“ komanda kartu su programos
savanoriais ir vyresniaisiais vaikais dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Be2gether“,
Norviliškėse. Festivalio metu festivalio dalyviams buvo pristatyta Paramos vaikams centro
veikla, norintys savanoriauti buvo kviečiami prisijungti prie programos „Big Brothers Big
Sisters“.



2009m. rugpjūčio 8-15 d. d. „Big Brothers Big Sisters“ programos savanorių grupė
dalyvavo tarptautinio projekto „Efective and creative participation within democracy“
mokymosi stovykloje, kuri vyko Airijoje:
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2009 m. rugsėjo 1 d. bendradarbiaujant su 5 universitetų (MRU, VU, LMTA, VPU ir
VGTU) studentų atstovybėmis „Big Brothers Big Sistres“ komanda dalyvavo specialiame
renginyje Vingio parke. Šio renginio tikslas buvo suvienyti akademinę
bendruomenę, padėti pirmakursiams lengviau integruotis į naują gyvenimą, bei
susidomėti įdomia savanoriška veikla, kurioje galėtų praleisti savo laiką. Vingio parke
vykusiame renginyje vyko įvairių socialinių akcijų ir studentų atstovybių pristatymai bei
koncertas. „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai ir vaikai pasakojo susidomėjusiems apie
programą ir kaip prie jos prisijungti.



2009m. rugsėjo 29 d. dalyvavome renginyje „Savanorių mugė“, skirtą studentams
susipažinti su savanoriavimo organizacijomis, o įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms
rasti trūkstamų pagalbos rankų. Renginio organizatoriai - Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentai ir alumnai. Renginio metu
pristatėme programą „Big Brothers Big Sisters“ ir kvietėme studentus savanoriauti tampant
Didžiaisiais Draugais vaikams ir paaugliams.



2009m. spalio 18-26 „Big Brothers Big Sisters“ programos dalyvių grupelė dalyvavo
tarptautiniuose jaunimo mainuose „Rites of Passage“ Velse, kuriuose dalyvavo jaunimas ir
iš Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Estijos ir Velso:

Lietuvių grupė Velse


Visi jaunimo mainų dalyviai

2009m. lapkričio 9 d. Paramos vaikams centre lankėsi grupelė Pilaitės vidurinės mokyklos
vyresniųjų klasių moksleivių, kurie ruošiasi tapti mokyklinės „Big Brothers Big Sisters“
programos savanoriais savo mokykloje. Paramos vaikams centre Pilaitės vidurinės
mokyklos moksleiviai susitiko su Paramos vaikams centro „Big Brothers Big Sisters"
programos darbuotojais ir savanoriais. Paramos vaikams centro savanoriai pasidalino savo
patirtimi draugaujant su jų Mažaisiais Draugais.
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STATISTINIAI DUOMENYS

1

# žmonės pareiškę norą savanoriauti programoje
- žmonės praėję atranką ir tapę programos savanoriais
- iš jų vaikinai ir vyrai
2 # vaikai, dėl kurių dalyvavimo programoje kreipėsi tėvai
ar globėjai
- priimti į programą
- gavę tęstinę pagalbą
- vaikai apmokyti Vaikų saugumo mokymuose
3 # draugystės (vidutiniškai per mėnesį)
- iš jų naujos draugystės
- iš jų pratęstos draugystės
- iš jų nutrauktos draugystės

Rezultatai, 2009
55
38 (69%)
6 (11%)

Rezultatai, 2008
102
84 (82%)
31 (37%)

70

77

67 ( 96%)
156 (%)
56
136
60
62
6

57 (74%)
-----80
131
60
51
9

Kaip matome, 2009 metais kreipėsi perpus mažiau žmonių, norinčių savanoriauti „Big
Brothers Big Sisters“ programoje, lyginant su 2008 metais. Tai galima paaiškinti tuo, kad 2009
metais buvo skiriama mažiau dėmesio pritraukti naujus savanorius. Tokia strategija buvo pasirinkta
todėl, kad turėjome nemažai „laisvų“ paruoštų savanorių, kuriems dar nebuvo parinktas Mažasis
Draugas. Lentelėje galima pastebėti, kad nepaisant mažesnio tapusių savanoriais žmonių skaičiaus
(38 žmonės), nesumažėjo naujai sudarytų vaikų ir savanorių draugysčių (2008 ir 2009m. buvo
sudaryta po 60 naujų draugysčių).

2009 metais „Big Brothers Big Sisters“
programoje iš viso dalyvavo
223 vaikai ir paaugliai.
156 iš jų programoje dalyvauja ilgiau nei metus ir
pagalba jiems buvo
tęsiama ir 2009 metais.

67 nauji vaikai ir paaugliai priimti į programą 2009 metais. Pastebime, kad naujų vaikų
priimtų į programą skaičius išaugo lyginant su 2008 metais (2008 metais priimta 57 vaikai).
2009 metais pavyko išlaikyti stabilų draugysčių skaičių ir šiek tiek padidinti jo vidurkį
(2008m. vidutiniškai per mėnesį 131 vienas vaikas turėjo Didįjį Draugą, o 2009m. - 136 vaikai).
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Lentelė: 2009 m. priimtų savanorių statistika. Palyginimas su 2008 m.
2009 m.
2008 m.
Priimti 38

(%)

Priimti
102

(%)

18-20

10

(26%)

46

(45%)

21-24

17

(45%)

31

(30%)

25-28

8

(21%)

18

(18%)

29-

3

(8%)

7

(7%)

Merginos

32

(84%)

71

(70%)

Vaikinai

6

(16%)

31

(30%)

Lietuviai

35

(92%)

91

(89%)

Rusai

2

(5%)

6

(6%)

Lenkai

1

(3%)

5

(5%)

Studentai

16

(42%)

60

(59%)

Dirbantys

12

(32%)

20

(20%)

Studijuojantys ir dirbantys

9

(24%)

22

(22%)

Šiuo metu nedirbantys ir nestudijuojantys

1

(3%)

0

(0%)

Savanorių amžius

Lytis

Tautybė

Dirbantys ir studijuojantys

2009 metais beveik pusės (45%) prisijungusiųjų prie programos žmonių amžius buvo nuo 21
iki 24 metų. Palyginus su 2008 metais matome, kad 2009m. dauguma prisijungusiųjų buvo šiek tiek
vyresni žmonės (2008 m. - nuo 18 iki 20 metų).
Taip pat pastebime, kad merginos kiekvienais
metais būna aktyvesnės nei vaikinai ir jų daugiau
prisijungia prie programos.
Vaikinų 2009 metais prisijungė
kur kas mažiau nei 2008 metais
(2009m. - iš visų naujų savanorių 30% buvo
vaikinai, o 2008m. - 16%).
Kaip ir kiekvienais metais, lietuvių į programą
atėjo ženkliai daugiau nei kitų tautybių žmonių
(rusų, lenkų).
Matome, kad ir 2008, ir 2009 metais savanoriauti
labiau buvo linkę studentai, nors procentaliai
didėja ir savanorių, kurie yra baigę studijas ir jau
yra dirbantys.
2009 metais savanoriai vaikams skyrė 8 860 valandų savo laisvo laiko.
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Lentelė: 2009 m. priimtų vaikų statistika. Palyginimas su 2008m.
2009m.
Vaikų amžius

2008m.

Priimti 67

(%)

Priimti 57

(%)

nuo 7 iki 10 metų

45

(67%)

31

(54%)

nuo 11 iki 14 metų

22

(33%)

26

(46%)

Berniukai

20

(30%)

21

(37%)

Mergaitės

47

(70%)

36

(63%)

Lietuviai

61

(91%)

43

(75%)

Rusai

1

(2%)

8

(14%)

Lenkai

5

(8%)

6

(11%)

Vaikai, kurie sunkiau pritampa mokykloje

32

(48%)

31

(54%)

Vaikai, kurie daug laiko po pamokų praleidžia vieni,
neturi draugų, yra vieniši

29

(43%)

19

(33%)

Vaikai, kurie turi vystymosi, psichinių ar fizinių
sutrikimų

13
fiziniai sutr. 5,
psichiniai – 5,
protiniai 3

(19%)
(8%)
(8%)
(5%)

11

(19%)

13

(19%)

3

(5%)

17

(30%)

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų

24

(36%)

15

(26%)

Vaikai, kurie auga su 3 ar daugiau brolių/seserų

11

(16%)

19

(33%)

Vaikai, kurių tėvai yra išsiskyrę arba nuolat
konfliktuoja

32

(48%)

25

(44%)

Vaikai, kurių vienas arba abu tėvai neturi darbo

16

(24%)

11

(19%)

Vaikai, kurie auga finansinių sunkumų turinčioje
šeimoje

20

(30%)

21

(37%)

9:
tėvai – 8,
broliai/seserys -1

(13%)
(12%)
(2%)

4

(7%)

57, Iš jų:

(85%)

41 fizinį
56 emocinį,
7 seksualinį
14 apleisti

(61%)
(84%)
(10%)
(21%)

37

(65%)

13

(19%)

15

(26%)

Lytis

Tautybė

Vaikų charakteristikos

Globos forma ir šeimos aplinka
Vaikai, kurie auga vaikų globos namuose
Vaikas gyvena su globėjais arba yra įvaikintas

Vaiko tėvai ir/ar broliai/seserys turi vystymosi,
psichinių arba fizinių sutrikimų
Smurto ir apleistumo istorija
Vaikai, kurie patyrė emocinį, fizinį, seksualinį
smurtą ar apleistumą

Vaikai, kurių šeimoje piktnaudžiaujama alkoholiu ar/
ir narkotikais
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Matome, kad 7-10 metų amžiaus vaikų
atėjo į programą dvigubai daugiau nei
11-14 metų
jaunųjų paauglių
(atėjo 45 7-10 metų amžiaus vaikai ir 22
– 11-14 metų amžiaus).
Mergaičių praėjusiais metais prisijungė
prie programos dvigubai daugiau nei
berniukų.
Kaip ir kiekvienais metais, lietuvių
prisijungė ženkliai daugiau nei kitų
tautybių vaikų.

Aptariant vaikų charakteristikas, matome, kad kaip ir 2008 metais, taip ir 2009 metais
panašiai tiek pat tėvų ar globėjų kreipėsi dėl vaikų, kurie:
 sunkiai pritampa mokykloje (2008m. - 54 % visų pasikreipusių vaikų, 2009m. - 48%),
 kurie daug laiko po pamokų praleidžia vieni, neturi draugų, yra vieniši (2008m. - 33% visų
pasikreipusių vaikų, 2009m. - 43%) ir
 kurie turi vystymosi, psichinių ar fizinių sutrikimų (2008m. ir 2009m. - 19% vaikų).

−
−
−
−
−
−
−

Peržvelgiant statistinius duomenis apie vaikų aplinką, kurioje jie auga, matome, kad:
išaugo skaičius vaikų, kurių vienas ar abu tėvai neturi darbo (nuo 19% vaikų 2008 metais
iki 24% 2009m.)
išaugo skaičius vaikų, kurie auga su vienu iš tėvų (2008m. buvo 26% vaikų, 2009m. - 36%);
išaugo skaičius vaikų, kurių tėvai arba broliai/seserys turi vystymosi, psichinių ar fizinių
sutrikimų (2008m. 7% vaikų, 2009m. 13%);
ženkliai sumažėjo vaikų iš daugiavaikių šeimų (2008m. 33% vaikų, o 2009 metais – 16%);
sumažėjo vaikų, augančių vaikų globos namuose ar įvaikintų (2008m. tokių vaikų buvo apie
trečdalis, o 2009m. - apie penktadalis);
stabilus liko skaičius vaikų, kurių tėvai yra išsiskyrę arba nuolatos pykstasi – 44% vaikų
2008m. ir 48% vaikų 2009 metais);
apie trečdalis vaikų prisijungusių 2008 ir 2009 metais į programą gyvena finansinių
sunkumų turinčiose šeimose.
Tapusių „Big Brothers Big Sisters“ programos dalyviais smurto ir apleistumo istorijos rodo,
kad:
•
išaugo vaikų, patyrusių smurtą skaičius nuo 65% 2008 metais iki 85% 2009m.;
daugiausiai vaikai buvo patyrę emocinį (84%) ir fizinį (61%) smurtą;
•
sumažėjo vaikų iš alkoholiu piktnaudžiaujančių šeimų (nuo 26% 2008 metais iki 19%
2009 metais.
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PROJEKTAS „MY WAY”
(“Mano kelias”)
2008 m. gegužė – 2009 m. gegužė

Projektas „My Way“ yra skirtas padėti
vaikinams ir merginoms, kurie auga ar augo
vaikų globos namuose,
pradėti savarankišką gyvenimą.
Projekto tikslas – savanorių pagalba padėti
vaikų globos namų auklėtiniams susirasti darbą,
pasirinkti norimą profesiją, susirasti gyvenamąją
vietą, išmokti planuoti savo išlaidas.









Pasiekti rezultatai:
Buvo sukurtas savanoriškos pagalbos modelis, skirtas padėti vaikinams ir merginoms iš
vaikų globos namų pradėti savarankišką gyvenimą ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Šio modelio
esmė tame, kad konkrečiam globos namų auklėtiniui parenkamas suaugęs savanoris, kuris
padrąsina, pataria ir padeda pirmuose žingsniuose savarankiškame gyvenimo kelyje.
Apmokyti pirmieji projekto savanoriai – jų buvo 15.
Užmegztas pirmasis bendradarbiavimas su 3 vaikų globos namais.
Prisijungė pirmieji 6 globos namų auklėtiniai, kurie pradėjo bendrą darbą kartu su
projekto savanoriais.
Projekto metu, 2 globos namų auklėtiniai rado darbą vasarai, kiti – išsirinko specialybę,
kurios mokysis toliau, treti – vis dar siekia projekte užsibrėžtų tikslų.
Paruoštos rekomendacijos kaip įgyvendinti savanoriškos pagalbos vaikų globos namų
auklėtiniams modelį.

Projekto rėmėjas: Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje.
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Lėšos gautos 2009 m.
Lėšų šaltiniai

Litas

%

Valstybinės institucijos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus m. savivaldybės Socialinių reikalų departamentas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

156100
4000
77100
75000

11 %

Nevyriausybiniai fondai ir organizacijos Lietuvoje ir užsienyje
Nyderlandų karalystės ambasada
Oak fondas (Ženeva, Šveicarija)
UBS Optimus Foundation
Europos komisija Daphne programa
CAMHEE

554256
1725
50463
218371
271018
12679

38 %

Verslo įmonės
TEO LT, AB
Kitos
Asmeninės aukos
Asmeninė žmonių parama
Lietuvos gyventojai, skyrę PVC savo 2% sumokėto pajamų mokesčio

30400
30000
400
11694
550
11144

2%

722533
668486
54047

49 %

1474983

100 %

Pajamos už paslaugas
Konsultavimas ir mokymai
Banko palūkanos
Iš viso:

Nuoširdžiai dėkojame visiems remiantiems Paramos vaikams centrą!
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1%

