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Siekdamas mažinti smurto prieš vaikus paplitim� bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „D�l ministrams pavedam� sri�i�“ (Žin., 2010, Nr. 38-1784) 
1.6.4 punktu ir Lietuvos Respublikos socialin�s apsaugos ir darbo ministerijos nuostat�, patvirtint� Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb�s 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-
6300), 8.4.6 punktu: 

1. T v i r t i n u Nacionalin� smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 met� 
program� (pridedama). 

2. R e k o m e n d u o j u savivaldyb�ms dalyvauti �gyvendinant 1 punkte nurodyt� program�. 
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NACIONALIN� SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS  
2011–2015 MET� PROGRAMA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Nacionalin�s smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 met� programos (toliau 
vadinama – programa) paskirtis – numatyti kompleksines priemones, kurios pad�t� pašalinti smurt� prieš 
vaikus ir jo apraiškas. Programos priemon�s orientuotos � smurto prieš vaikus prevencij� bei intervencij�, 
apimant visas smurto r	šis ir formas. 

Smurto prieš vaikus prevencijos bei intervencijos priemones švietimo �staigose �gyvendina Švietimo ir 
mokslo ministerija, vykdydama šios ministerijos rengtas programas. 

2. Programoje vartojamos s�vokos: 
Vaikas – asmuo iki 18 met�, išskyrus atvejus, kai �statymai numato kitaip. 
Smurtas prieš vaikus – visos seksualin�s prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko prieži	ros, kitokio jo 

išnaudojimo fizin�s ir (ar) emocinio blogo elgesio, sukelian�io faktin� ar potenciali� žal� vaiko sveikatai, 
išlikimui, raidai ar orumui, formos. 

Fizinis smurtas prieš vaikus – faktin� ar potenciali� fizin� žal� vaiko sveikatai sukeliantys veiksmai, 
s�veikos (ar jos nebuvimo) su vaiku metu (pagal Pasaulio sveikatos organizacij� (toliau vadinama – PSO). 
Fizinio smurto veiksm� pob	dis gali b	ti �vairus: sm	giai, mušimas, žalojimas ir kitoks poveikis vaiko k	no 



išoriniam paviršiui ir vidaus organams, naudojant fizin� j�g�, šalt�j� ar šaunam�j� ginkl� arba kitus daiktus, 
skys�ius, medžiagas ir kita.). 

Emocinis smurtas prieš vaikus – nuvertinimo, menkinimo, žeminimo, šmeižto, grasinimo, g�sdinimo, 
atskyrimo, kvailinimo ar kitokie ne fizinio kontakto priešiški elgsenos modeliai, jud�jimo laisv� apribojantys 
veiksmai, sukeliantys ar sudarantys s�lygas sukelti žal� vaiko fizinei, emocinei, psichinei, dvasinei, moralinei 
ar socialinei sveikatai ir raidai (pagal PSO). Emocin� prievarta gali b	ti �vairi� form�: nuolatin� kritika, 
šauksmai, paty�ios, jausm� nepaisymas, žeminimas ir kita. 

Seksualinis smurtas prieš vaikus – vaiko raidos poži	riu priklausom� vaik� �traukimas � seksualin� 
veikl�, kuriai jie nesubrend�, kuri� nevisiškai suvokia, � kuri� nesugeba tinkamai reaguoti, kuri pažeidžia 
socialinius tabu ir kuria tvirkintojas siekia patenkinti savo seksualinius poreikius ir (ar) gauti su šia veikla 
susijus� peln�. Seksualin�s prievartos formos: seksualiniai santykiai, susij� su prasiskverbimu (vaginaliniai, 
analiniai, oraliniai santykiai); daikt� kišimas � lytinius organus; vaiko vertimas masturbuotis, glostyti 
suaugusiojo lytinius organus; vaiko glostymas, masturbavimas, bu�iavimas, siekiant seksualiai pasitenkinti; 
lytini� organ� demonstravimas vaikui; kalb�jimas su vaiku seksualinio pob	džio kalba, nepadori� gest� 
demonstravimas. 

Prevencija – veikla, skirta nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, imantis visuomen�s švietimo, 
informavimo priemoni�, neleidžian�i� atsirasti smurtui prieš vaikus. 

Intervencija – visuma aktyvios terapijos ir kit� kompleksin�s pagalbos priemoni�, taikom� 
nukent�jusiems nuo vis� form� smurto vaikams, j� šeim� nariams ir kitiems artimiesiems (draugams, 
bendramoksliams ir kt.), taip pat smurtautojams, siekiant gr�žinti juos � normal� gyvenim�. 

  

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
  

3. Programos tikslas – siekti mažinti smurt� prieš vaikus su visomis jo apraiškomis, orientuojantis � 
smurto prieš vaikus prevencij� bei intervencij�, apimant visas smurto r	šis (fizin�, emocin� ir seksualin�) ir 
formas. 

4. Programos uždaviniai: 
4.1. organizuoti visuomen�s švietim� smurto prieš vaikus prevencijos klausimais; 
4.2. tobulinti specialist�, dirban�i� su vaikais, kvalifikacij� smurto prevencijos ir pagalbos klausimais; 
4.3. teikti paslaugas vaikams, nukent�jusiems nuo smurto, ir j� šeim� nariams; 
4.4. pl�sti tarptautin� bendradarbiavim�; 
4.5. vykdyti smurto prieš vaikus steb�sen�. 
  

III. PROGRAMOS �GYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR �GYVENDINIMO KONTROL� 
  

5. Programa �gyvendinama 2011–2015 metais. 
6. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstyb�s biudžeto, savivaldybi� biudžet� l�š�, taip 

pat iš kit� šaltini�. Šios programos �gyvendinimo priemon�s ir preliminarus l�š� poreikis joms vykdyti 
pateikti priede. 

7. L�š� atitinkamoms programos priemon�ms skiriama pagal atitinkam� met� Valstyb�s biudžeto ir 
savivaldybi� biudžet� finansini� rodikli� patvirtinimo �statym� ir valstyb�s investicij� programas. 
Savivaldyb�s vykdo programos priemones, atsižvelgdamos � savivaldyb�s bendruomen�s poreikius ir esamas 
l�šas. 

8. Socialin�s apsaugos ir darbo ministerija koordinuoja ir kontroliuoja šios programos �gyvendinim�. 
Programos priemones �gyvendinan�ios institucijos kasmet, iki kovo 1 d., nustatyta tvarka pateikia Socialin�s 
apsaugos ir darbo ministerijai pra�jusi� met� priemoni� �vykdymo ataskait�. 

  



IV. LAUKIAMI REZULTATAI 
  

9. Šios programos �gyvendinimo rezultatai: 
9.1. pla�iajai visuomenei bus suteikta žini� apie darb� su smurt� patyrusiais vaikais, smurtinio elgesio prevencij� 

ir intervencij�; 
9.2. per informacines akcijas bus ugdoma nesmurtinio elgesio kult	ra bei visuomen�s nepakantumas smurtui 

prieš vaikus; 
9.3. bus patobulinta specialist�, dirban�i� su vaikais, kvalifikacija, pagalba nuo smurto nukent�jusiam 

vaikui ir jo šeimai bus veiksmingesn�; 
9.4. vaikui, nukent�jusiam nuo smurto, ir jo šeimai bus organizuotos reikiamos paslaugos, sumažinta 

ilgalaiki� neigiam� pasekmi� rizika bei laiku suteikta pagalba; 
9.5. bus pasikeista tarpkult	rine patirtimi smurto prieš vaikus prevencijos srityje; 
9.6. vykdant smurto steb�sen�, bus vertinamas smurt� patyrusi� vaik� bei j� šeim� paslaug� poreikis. 
  

V. PROGRAMOS �GYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 
  

10. Ši programa bus vertinama pagal šiuos kriterijus: 
10.1. kiek organizuota rengini�, išleista informacini�, metodini� leidini� smurto prieš vaikus prevencijos 

srityje; 
10.2. kiek procent� specialist�, dirban�i� su vaikais, patobulino kvalifikacij� smurto prevencijos 

klausimais; 
10.3. kiek procent� vaik�, nukent�jusi� nuo smurto, gavo kvalifikuot� nemokam� pagalb� telefonu (iš vis�, 

kurie kreip�si); 
10.4. kiek procent� vaik�, nukent�jusi� nuo smurto, ir j� šeim� nari� gavo kompleksines paslaugas; 
10.5. koks skai�ius tarptautini� organizacij� bei dalyvi� dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo 

veiklose; 
10.6. koks skai�ius kvalifikuot� specialist� dalyvavo vaik�, nukent�jusi� nuo smurto, apklausose. 

 


