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VISAS DĖMESYS – SMURTO PREVENCIJAI IR PAGALBAI VAIKAMS,
ŠEIMOMS, SPECIALISTAMS
Paramos vaikams centro komanda 2018 m. tęsė anksčiau pradėtas iniciatyvas, projektus ir programų veiklas.
Organizuojant konferencijas, mokymus, paskaitas ir renginius įgyvendinama prievartos prieš vaikus prevencija. Mokyklų bendruomenės mokomos spręsti konfliktus, užkirsti kelią seksualinei prievartai, pedagogai
ruošiami mokyti vaikus socialinių emocinių įgūdžių. Vilniaus miesto gyventojams nemokamai teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai. Visos
Lietuvos tėvai nemokamai su psichologu gali konsultuotis telefonu, paskambinę į „Tėvų liniją“. Sunkumus
išgyvenantys vaikai emocinį palaikymą gauna iš savanorių.
Visų Centro veiklų svarbiausias tikslas – kad Lietuvos vaikai jaustųsi saugūs, nes tik taip užaugę žmonės gali
kurti stiprią, atvirą, bendradarbiaujančią visuomenę. Nuoseklius darbus vertina aukščiausi valstybės ir sostinės vadovai – 2018 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė Centro direktorę Aušrą Kurienę apdovanojo ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, o Vilniaus meras Remigijus Šimašius įteikė padėką už kilnią misiją ir
nuoseklų darbą stiprinant vaikų psichinę gerovę.

BIG BROTHERS BIG SISTERS
Savanoriškos mentorystės programa, kurios metu profesionalų atrinkti ir apmokyti savanoriai mažiausiai metus bendrauja su 7-14
metų vaikais ir paaugliais. Savanoriai suteikia vaikams emocinę paramą ir rodo teigiamą pavyzdį, o jų bendravimą koordinuoja
Centro specialistai.
„Pagaliau turiu draugą, su kuriuo galiu susitikti ir apie viską kalbėtis”, - taip sako visi vaikai, bendraujantys su savanoriais. Draugai
kalbasi jiems svarbiomis temomis, eidami kartu sportuoti, į kiną ar teatrą, susitikę arbatos puodeliui, gamindami maistą ir pan.
Turėdamas patikimą suaugusįjį, vaikas mato pavyzdį, todėl išmoksta kalbėtis apie sunkumus, lengviau išgyvena krizes, įgauna
pasitikėjimo savimi ir kitais.
– 88 vaikai gavo pagalbą, kurią jiems suteikė 88 savanoriai;
– 3 881 valandą savanoriai skyrė vaikų emocinei paramai;
– 70 valandų skirta savanorių mokymams ir supervizijoms;
– organizuota: tradicinis boulingo turnyras, ﬁlmų peržiūros kino teatre „Skalvija“, badmintono ir skvošo treniruotės „SEB arenoje“,
Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginys „Su draugu svajoti lengviau!“, vasaros stovykla Kintuose, Tarptautinės Draugystės
dienos tradicinis draugų žygis, ekskursija MO muziejaus atidarymo festivalyje;
– įgyvendinta socialinių kampanijų: „Tapk vaiko draugu“, „Stebuklinga kava“.
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VAIKYSTĖ BE SMURTO
Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems. Centro specialistai teikia profesionalią psichologinę, socialinę, psichiatro ir teisinę pagalbą: vykdo teisines vaikų apklausas, padeda vaikui ir šeimai rengiantis teisinėms procedūroms. Taip pat veda mokymus ir teikia konsultacijas specialistams, vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją. Mokyklose
įgyvendinama konfliktų prevencijos programa „TAIKI MOKYKLA“ ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevenecijos programa
„SAUGOK IR GERBK MANE“.
– pagalbą gavo 205 vaikai, patyrę smurtą, ir 344 jų artimieji;
– 3 900 valandų skirta suteikti pagalbai;
– atliktas tyrimas „Kaip tėvai kalbasi su vaikais apie seksualinės prievartos pavojus“;
– parengta e.mokymų sistema „Kaip kalbėtis su vaiku apie kūną ir saugumą“, skirta tėvams ir specialistams (www.pvcmokymai.lt);
– organizuota: konferencija „Seksualinė prievarta prieš vaikus: atskleidimas, pagalba ir prevencija“ (dalyvavo 150 specialistų,
dirbančių su vaikais), vieša prof. D.Glaser (D.Britanija) paskaita „Emocinė prievarta prieš vaikus: atpažinimas ir intervencija“,
mokymai psichologams „Teisinės vaikų apklausos“ ir supervizijos specialistams, dirbantiems su smurtą patyrusiais vaikais (dalyvavo 204 žmonių);
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PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

„TAIKI MOKYKLA“ – konfliktų prevencijos programa, skirta įgalinti mokyklos bendruomenės narius konstruktyviai
spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo apraiškas. Centro specialistų sukurtas konfliktų prevencijos
modelis remiasi mokytojų bei specialistų ir mokinių gebėjimo spręsti konfliktus patirtimi. Paauglystėje itin didelę
įtaką turi bendraamžiai, todėl mokymo programa apie konfliktų sprendimą paremta tuo, kad mokymus veda
mokiniai vieni kitiems.
– organizuoti mokymai: „Konfliktų sprendimo ir mediacijos mokykloje mokymas“, „Konfliktų prevencijos
pagrindai moksleiviams“, „Konfliktų prevencijos mokykloje strategija“;
– dalyvavo 7 mokyklos;
– 108 mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai gilino žinias mokymuose;
– 100 mokinių kitiems vaikams vedė konfliktų prevencijos užsiėmimus (dalyvavo 600 mokinių).
„SAUGOK IR GERBK MANE“ – seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos programa, skirta padėti mokyklos
bendruomenėms įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų norint apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo. Programa
parengta įgyvendinant Lanzarotės konvencijos nuostatas, kuriomis siekiama, kad visi mokyklinio amžiaus vaikai
gautų informacijos apie seksualinės prievartos pavojus ir apsisaugojimo galimybes, taip pat, kad visi mokyklos
darbuotojai išmoktų atpažinti seksualinės prievartos požymius bei susipažintų su pagalbos organizavimu
nukentėjusiems mokiniams.
– organizuota: programos pristatymai mokyklos bendruomenėms; mokymai ir konsultacijos mokyklų
specialistų komandoms; paskaitos mokyklos suaugusių bendruomenei; saugumo įgūdžių užsiėmimai vaikams;
– dalyvavo 13 mokyklų ir 750 vaikų bei suaugusiųjų;
– 80 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų gilino žinias mokymuose.

POZITYVI TĖVYSTĖ
Tai projektai, skirti tėvams, įtėviams, globėjams, norintiems suprasti kūdikių, vaikų ir paauglių elgesį.
Mokymuose, paskaitose ir konsultacijose Centro specialistai padeda mokytis kurti artimą ryšį su vaiku, ugdyti
ir palaikyti jo savigarbą, nubrėžti tinkamo elgesio ribas. Mokoma įveikti tėvystės krizes ir pozityviai elgtis, iškilus
sudėtingesnėms situacijoms namuose ar ugdymo įstaigoje. Taip pat rengiami specialistai vesti pozityvios
tėvystės įgūdžių mokymus.
– tėvai konsultuojami „TĖVŲ LINIJOJE“;
– įgyvendinant projektą „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE“ teikiamos
individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo
mokymai ir viešos paskaitos;
– parengti 78 specialistai vesti tėvystės mokymus visoje Lietuvoje.
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„TĖVŲ LINIJA“ – tai Centro psichologų konsultacijos telefonu tėvams, įtėviams, globėjams, seneliams. Psichologai padeda suprasti vaikų elgesį ir savijautą, paaiškina kiekvieno amžiaus tarpsnio raidos ypatumus,
pataria, kaip spręsti konkrečią problemą, padeda nusiraminti ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.
– atsiliepta į 940 skambučių;
– į 2 180 skambučių neatsiliepta;
– suteikta 870 konsultacijų;

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

– budėta 1 672 valandos.

Projekte „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE“ dalyvaujantys vilniečiai gauna
individualias, šeimos ir grupines konsultacijas, mediacijos paslaugas, gali dalyvauti tėvystės įgūdžių ugdymo, saugumo vaikams ir kituose mokymus ar viešose paskaitose.
Centro specialistai teikia nemokamą kompleksinę pagalbą vaikams, patyrusiems emocinę krizę ar išgyvenantiems kitus sunkumus, tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo ir kitomis psichologinėmis problemomis, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių ir kitas krizes.
– 1 175 žmonės gavo pagalbą;
– 3 215 valandų skirta individualioms vaikų, paauglių ir suaugusiųjų konsultacijoms;
– 975 valandos skirtos šeimų konsultacijoms;
– 300 valandų skirta mediacijai;
– 135 vaikai ir paaugliai dalyvavo mokymuose;
– organizuota: 9 tęstiniai pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai (dalyvavo 131 asmuo), 7 viešos paskaitos
(dalyvavo 404 žmonės).
RĖMĖJAS - EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

ANTRAS ŽINGSNIS
Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko
tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes.
Centro specialistai koordinuoja programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių pedagogus dirbti su
programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu.
– dalyvavo 306 mokyklos ir 1 160 mokytojų;
– pravesta 26 680 socialinių emocinių įgūdžių lavinimo pamokų;
– 22 040 mokinių dalyvavo pamokose;
– organizuota 8 mokymai pedagogams.
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RĖMĖJAS - EUROPOS SĄJUNGOS FONDAI
(INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA)

VALDYBA
IR KOMANDA

VALDYBA:
AUDRA JUODEŠKIENĖ – valdybos pirmininkė, „Medtronic B.V.“ (Lietuvos padalinys) rinkos plėtros specialistė
ARVYDAS ANDRIJAUSKAS – UAB „AL Holdingas“
valdybos pirmininkas
SKIRMA KONDRATAS – nepriklausoma konsultantė
socialinės politikos klausimais
AUŠRA KURIENĖ – VšĮ „Paramos vaikams centras“
steigėja ir vadovė, psichologė psichoterapeutė
DR. VIRGINIJUS LEPEŠKA – UAB „OVC Consulting“
valdybos pirmininkas ir konsultantas
HELLE NEVIERIENĖ – UAB „Saulės sonata“ rinkodaros ir pardavimų direktorė
ERNA PETKUTĖ – VšĮ „Paramos vaikams centras“
steigėja, projektų vadovė, psichologė
DR. KRISTINA ONA POLUKORDIENĖ – psichologė
psichoterapeutė, HEPI dėstytoja ir supervizorė
ARIANA RASTAUSKAITĖ – UAB „Nestlé Baltics“ korporatyvinių reikalų vadovė
GRAŽINA ŠEIBOKIENĖ – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja

DARBUOTOJAI:
AUŠRA KURIENĖ – psichologė psichoterapeutė, VšĮ „Paramos vaikams
centras“ steigėja ir vadovė
ERNA PETKUTĖ – psichologė, VšĮ „Paramos vaikams centras“ steigėja, programos „Pozityvi tėvystė“ vadovė
JŪRATĖ BALTUŠKIENĖ – psichologė, programos „Вig Brothers Big Sisters“
vadovė, „Tėvų linijos“ vadovė
ERIKA BIELSKYTĖ-SIMANAVIČIENĖ – bendruomeninių šeimos namų specialistė
AGNĖ ČERNIAUSKAITĖ – programos „Big Brothers Big Sisters“ darbuotoja
IEVA DANIŪNAITĖ – psichologė, programos „Vaikystė be smurto“ vadovė
IEVA DULINSKAITĖ – psichologė, programos „Antras žingsnis“ vadovė
VAIDA GABĖ – psichologė, programos „Вig Brothers Big Sisters“ draugysčių koordinatorė
RUGILĖ LADAUSKIENĖ – psichologė, socialinė darbuotoja, mediatorė
VERONIKA LAKIS-MIČIENĖ – psichologė, projektų koordinatorė
ASTA LAURECKIENĖ – psichologė, programos „Вig Brothers Big Sisters“
draugysčių koordinatorė
INDRĖ MAČIŪNĖ – psichologė, projektų koordinatorė
VIRGINIJA MIKĖNIENĖ – psichologė psichoterapeutė, programos „Taiki
mokykla“ lektorė
LAIMA NAUSĖDAITĖ – socialinė darbuotoja, mediatorė, supervizorė
INGA NORKUTĖ-MUECK – psichologė, projektų koordinatorė
RENATA PASLAITIENĖ – biuro vadovė, programos „Antras žingsnis“ koordinatorė
AUŠRA SKALIŠIUTĖ – psichologė psichoterapeutė
VAIDA STOŠKUVIENĖ – komunikacijos specialistė

FINANSINĖ ATASKAITA

FONDAI / PROGRAMOS

3%
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7%
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54%
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15%
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3%
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68%

IT SISTEMŲ
ADMINISTRAVIMAS

2%
GAUTOS LĖŠOS 494 276 EUR

IŠLAIDOS 482 418 EUR

RĖMĖJAI:
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ATLIKĖJAS JURGIS BRŪZGA IR GARSO REŽISIERIUS OLEGAS SKLUBOVSKIS
ASMENYS, SKYRĘ 2 % GPM
GERADARIAI, RĖMĘ AUKOK.LT PORTALE IR KITOMIS FORMOMIS

Ačiū už paramą ir draugystę!

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

Ačiū už paramą ir draugystę!

VšĮ „PARAMOS VAIKAMS CENTRAS“
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Latvių g. 19A, LT-08113 Vilnius
Tel.: 8 611 43567, 8 611 22612
El. paštas pvc@pvc.lt
Įmonės kodas 124632778
A.S. LT397300010000064344, AB “Swedbank”
www.pvc.lt
www.facebook.com/pvc.lt
www.facebook.com/Big-Brothers-Big-Sisters-Vilnius

