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Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a :
1. Patvirtinti Nacionalin smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010
met program (pridedama).
2. Nustatyti, kad Nacionalin smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010
met programa (toliau vadinama – Programa) gyvendinama iš atitinkam met Lietuvos Respublikos
valstyb s biudžeto ir savivaldybi biudžet finansini rodikli patvirtinimo statyme valstyb s
institucijoms ir staigoms, atsakingoms už Programos vykdym , patvirtint bendr j asignavim ir
kit l š .
3. Pasi lyti savivaldyb ms, aukštosioms mokykloms, Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centrui, Žurnalist etikos inspektoriaus tarnybai, nevyriausybin ms organizacijoms
dalyvauti gyvendinant Program .
4. Pavesti Socialin s apsaugos ir darbo ministerijai koordinuoti Programos gyvendinim ir
kasmet iki kovo 1 d. nustatyt ja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ataskait , kaip
vykdomos joje numatytos priemon s.
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NACIONALIN SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS
2008–2010 MET PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalin s smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010 met
programos (toliau vadinama – ši programa) paskirtis – numatyti kompleksines priemones smurtui prieš
vaikus su visomis jo apraiškomis šalinti. Programos priemon s skiriamos vaikams, galintiems

nukent ti ir nukent jusiems nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo ir neprieži ros, j
šeimoms, smurto ir paty i prevencijai mokyklose.
2. Ši programa parengta atsižvelgiant :
2.1. Nacionalin s smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams
2005–2007 met programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2005 m. geguž s 4 d.
nutarimu Nr. 491 (Žin., 2005, Nr. 58-2021), gyvendinimo rezultatus, programos t stinumo poreik ,
gyvendintas efektyviausias smurto prieš vaikus mažinimo priemones; Jungtini Taut vaiko teisi
konvencij , ratifikuot Lietuvos Respublikos statymu „D l Jungtini Taut vaiko teisi konvencijos
ratifikavimo“ (Žin., 1995, Nr. 60-1501); 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendim Nr. 779/2007/EB, 2007–2013 m. laikotarpiui nustatant smurto prieš vaikus, jaunim ir
moteris prevencijos ir kovos su juo bei auk ir rizikos grupi apsaugos speciali j program („Daphne
III“ programa) – Bendrosios programos „Pagrindin s teis s ir teisingumas“ dal (OL 2007 L 173, p.
19);
2.2. geriausi užsienio valstybi ir tarptautini organizacij turim smurto prieš vaikus
prevencijos ir pagalbos vaikams patirt .
3. Ši programa pradedama gyvendinti 2008 metais, baigiama – 2010 metais.
4. Šioje programoje vartojamos s vokos:
Vaikas – pagal Lietuvos Respublikos statymus asmuo iki 18 met .
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 , kurios 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.
Smurtautojas – asmuo, panaudoj s seksualin ar fizin prievart prieš vaikus ir (ar) suk l s
vaikui fizin skausm , sunki psichologini išgyvenim .
Vaiko neprieži ra – ilgalaikis fizini ir psichini vaiko poreiki netenkinimas, d l kurio kyla
gr sm pilnavertei vaiko raidai: nesir pinimas vaiko maitinimu, rengimu, fiziniu saugumu, sveikata;
psichini vaiko poreiki netenkinimas – nesir pinimas vaiko socializacija, lavinimu, jo palikimas,
pametimas, išvijimas iš nam .
Prekyba vaikais – tai si lymas pirkti ar kitaip gyti vaik ar vaiko pardavimas, pirkimas ar
kitoks perleidimas arba gijimas, vaiko verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisv je, žinant, kad jis
bus trauktas prostitucij ar bus pelnomasi iš jo prostitucijos arba jis bus išnaudojamas pornografijai
ar priverstiniam darbui, ar to siekiant.
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 šeimos nariams ir kitiems artimiesiems (draugams,
bendramoksliams ir panašiai), taip pat smurtautojams, siekiant gr žinti juos normal gyvenim .
Postvencija – visuma kompleksin s pagalbos priemoni , taikom nukent jusiems nuo vis
form smurto vaikams, j šeimos nariams ir kitiems artimiesiems (draugams, bendramoksliams ir

panašiai), taip pat smurtautojams, siekiant apsaugoti juos nuo l tini išgyvenim , mažinti rizik jiems
patekti vidinio ir išorinio smurto aplink , grei iau gr žinti juos normal gyvenim .
II. APLINKOS ANALIZ
5. Smurtas prieš vaikus – sud tingas socialinis reiškinys, glaudžiai susij s su visuomen s
vertyb mis, atsparumu vairiems neigiamiems socialiniams reiškiniams: skurdui, nedarbui ir
kitokiems. Pastaraisiais metais stebint Lietuvoje vykstan ius socialinius procesus ryšk ja visuomen s
agresyvios elgsenos plitimo tendencija, pasireiškianti vairi form smurto protr kiais daugelyje
socialini institucij (šeimoje, mokykloje, jaunimo grup se ir kitur). Smurto raiškos steb sena rodo,
kad smurto aplink patenka mažame iai vaikai. Pastaraisiais metais vis pla iau diskutuojama apie
smurt , žmon s apie tai sužino iš visuomen s informavimo priemoni , akcij , specializuot mokymo
program , seminar ir kitokios organizuojamos veiklos. Tai leidžia laisviau ir dr siau kalb ti apie
patirian ius smurt vaikus, netoleruoti akivaizdži smurto fakt ir nelikti jiems abejingiems.
6. Vaiko teisi apsaugos tarnyb pateiktais duomenimis, 2006 metais 1639 vaikai patyr
smurt . Tai mažiau nei 2004–2005 metais. 2004 metais užfiksuoti 2359, o 2005 metais – 2311 smurto
prieš vaikus atvej . Labiausiai smurtas prieš vaikus paplit s Utenos (0,63 procento) ir Vilniaus (0,42
procento) apskrityse, mažiausiai – Klaip dos (0,11 procento) ir Kauno (0,12 procento) apskrityse.
Duomenys apie smurto pasiskirstym tarp ly i rodo, kad berniukai smurt patiria dažniau nei
mergait s. Fizin smurt 2006 metais patyr 550 berniuk ir 343 mergait s, ta iau mergait s dažniau
nei berniukai patyr seksualin smurt .
7. Informatikos ir ryši departamento prie Vidaus reikal ministerijos duomenimis, 2006
metais Lietuvoje nuo nusikalstam veik nukent jo 5109 vaikai (iš j 3318 berniuk ir 1791
mergait ), tai yra daugiau negu 2005 metais. Vaikai sudar 10,3 procento (2005 metais – 9,4 procento,
2004 metais – 7,1 procento) vis nukent jusi fizini asmen . Dažniausiai nuo nusikalstam veik
nukent jo 14–17 met vaikai – 2968 ir 10–13 met vaikai – 1344; 455 nukent jusieji buvo 7–9 met ,
342 nukent jusieji – iki 6 met . Nuo t v smurto nukent jo 730 vaik . Darant nusikalstam veik
žuvo 57 vaikai. Nuo nusikaltim ir baudžiam j nusižengim žmogaus seksualinio apsisprendimo
laisvei ir nelie iamumui nukent jo 242 vaikai, iš j 57 vaikai – iki 9 met , 73 vaikai – 10–13 met .
8. gyvendinant Nacionalin smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007
met program , apie 1500 vaik ir j šeimos nari suteikta nemokama socialin , medicinin , teisin ir
psichologin kompleksin pagalba, taigi ja gal jo pasinaudoti ir sunkiau besiver ian ios šeimos.
Kvalifikuoti ekspertai mok 649 specialistus, dirban ius vairiose staigose – švietimo, vaiko teisi
apsaugos, socialin s r pybos, teis saugos, – kaip atpažinti vairi form smurt ir pasirinkti pagalbos
teikimo mechanizm .
9. Vaiko teisi apsaugos kontrolieriaus staigoje 2006 metais gauti 357 skundai, iš j 36 – d l
fizinio smurto (15 – d l fizinio smurto šeimoje, 10 – d l fizinio smurto mokykloje,
6 – d l fizinio smurto globos namuose, 2 – d l fizinio smurto glob j šeimoje ir 3 – d l fizinio smurto
kitose vietose). Gauti 29 skundai d l emocinio smurto (12 – d l emocinio smurto šeimoje, 6 – d l
emocinio smurto mokykloje, 5 – d l emocinio smurto globos namuose, 5 – d l emocinio smurto glob j
šeimoje ir vienas – d l emocinio smurto kitose vietose). Gauti 7 skundai d l seksualinio vaik
išnaudojimo.
10. Vis dažnesni vaik itin žiauraus elgesio protr kiai. Išsam s vaik padaryt nusikaltim
aprašymai leidžia manyti, kad gaus ja sunkiai paaiškinamo, neracionalaus smurto incident .
Smurtaujantys vaikai (nesvarbu, kokios formos smurtas) – laiku nesuteiktos socialin s, pedagogin s ir
psichologin s pagalbos, kuri privalo užtikrinti valstyb ir visuomen , padarinys.
11. Lietuvos mokyklose did ja socialinis ir psichologinis nesaugumas. Tai rodo tarptautini
tyrim duomenys ir Pagalbos vaikams ir paaugliams tarnybos „Vaik linija“ atlikto tyrimo „Nustok
ty iotis“ rezultatai. Paty ios mokykloje – opi vis Europos valstybi problema, ta iau Lietuvoje
paty ias patiria 70 procent mokini , o ekijoje ar Švedijoje – apie 20 procent . Tai blogina
psichologin mokyklos klimat , kenkia mokini , mokytoj ir t v tarpusavio santykiams.
Socialin s apsaugos ir darbo ministerija nuo 1998 met Lietuvos Respublikos valstyb s
biudžeto l šomis remia psichologin s pagalbos telefonu paslaugas – sumoka už gyventoj ,
skambinan i
psichologin s pagalbos tarnybas, skambu ius. Nuo 2005 met skiriama l š ir ši
tarnyb administravimo išlaidoms iš dalies padengti. Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi nemokamos
telefono linijos – „Vaik linija“ ir „Jaunimo linija“, kurios teikia psichologin pagalb vaikams ir
paaugliams. „Jaunimo linijos“ 2006 met skambu i statistikoje nurodyta, kad ši linij bandyta

skambinti daugiau kaip 2 mln. 240 t kst. kart , o atsakyta 118 t kst. skambu i . Taigi daugiau nei
90 procent skambu i neatsakoma ir vaikai reikiamos pagalbos negauna. Jungtini Taut Vaiko
teisi komitetas 2006 m. kovo 17 d., susipažin s su antr ja Lietuvos periodine ataskaita (Nr.
CRC/C/LTU/CO/2), pasi l užtikrinti, kad pagalbos linija gal t naudotis daugiau vaik .
12. Lietuvos žurnalist ir leid j etikos komisija teigia, kad spaudos leidinius, kino ir
videofilmus, radijo ir televizijos programas priskirti erotini , pornografini , smurtini visuomen s
informavimo priemoni kategorijai n ra paprasta, kriterijai kinta ir skirstant manomas subjektyvumas.
D l to šiandien žiniasklaidoje neišvengiama agresijos element , kurie ypa veikia jaunim . Problem
sunkina ir tai, kad smurtas plinta internetu, mobiliaisiais telefonais, kurie progresuoja kur kas spar iau,
nei sp jama sukurti smurto prevencijos priemones. Netinkamas ši technologij naudojimas kelia
gr sm vaiko sveikatai, gali neigiamai veikti mokslo ir aukl jimo rezultatus, elges .
13. Prievarta prieš vaikus, o ypa j seksualinis išnaudojimas, pastaruoju metu kelia vis
didesn susir pinim visoje Europos S jungoje (toliau vadinama – ES). vairi form smurtas
prasideda šeimoje ir mokykloje ir plinta tarptautiniu mastu: prekyba vaikais, vaik pornografija
internete ir panašiai. gyvendinama Smurto prieš vaikus, jaunim ir moteris prevencijos ir kovos su juo
bei
auk
ir
rizikos
grupi
apsaugos
specialioji
programa
(„Daphne III“). Šios programos tikslas – užkirsti keli viešojoje arba priva ioje srityse pasitaikan iam
vairaus pob džio smurtui prieš vaikus bei moteris, kovoti su juo – imtis prevencijos priemoni ir
teikti param nukent jusiesiems ir rizikos grup ms, skatinti tarpvalstybin veikl – kurti tarptautinio
bendradarbiavimo tinklus, užtikrinti žini pl tr , gerinti visuomen s suvokim apie smurt ir tirti su
smurtu susijusius reiškinius, tyrin ti pagrindines smurto priežastis, kovoti su jomis visuose
visuomen s sluoksniuose.
14. Smurtas prieš vaikus – ne tik Lietuvos visuomen s problema, tod l svarbus glaudus
tarptautinis bendradarbiavimas – galimyb keistis patirtimi vairi sri i specialistams, susijusiems su
vaik , nukent jusi nuo smurto, teisi apsauga. Nuo 1999 met Baltijos j ros valstyb s
bendradarbiauja kurdamos šio regiono valstybi kompetenting institucij tinkl . Sukurtas ir veikia
interneto portalas www.childcentre.baltinfo.org, skirtas keistis informacija specialistams, dirbantiems
su rizikos grup s vaikais, ia ypa daug d mesio skirta pagalbai vaikams, patyrusiems seksualin
smurt . Vienas šio tarptautinio bendradarbiavimo prioritet – pagalba vaikams, nukent jusiems nuo
smurto. 2004 metais prad tas kurti dar vienas tarptautinis bendradarbiavimo vaik klausimais tinklas
„Childoneurope“. Vienas jo veiklos prioritet – bendradarbiavimas smurto prieš vaikus klausimais ES
valstyb se.
15. Pirmiausia šeimoje vaikas patiria socialin sanglaud ir jos išmoksta. Atsižvelgiant
Europos Tarybos Ministr komiteto rekomendacijas Rec (2006) 19, vaik aukl jimas turi b ti
grindžiamas pozityviomis nuostatomis. Pozityvus vaik aukl jimas – t v elgesys, pagr stas vaiko
interesais, t. y. vaiko puosel jimas, gali jam suteikimas, nesmurtavimas prieš j , jo pripažinimas, taip
pat ir elgesio rib jam nustatymas, siekiant visavert s vaiko raidos.
Vaiko gerov s valstyb s politikos strategijos gyvendinimo priemoni 2005–2012 met plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin., 2005,
Nr. 25-802), numatytos priemon s, susijusios su pagalbos šeimai teikimu, skatinan ios remti vaik
aukl jim ir kurti pozityviam vaik aukl jimui reikalingas s lygas, didinti asmenin t v atsakomyb
už vaikus, orientuojantis pozityvios t vyst s ugdym , t. y. mokyti t vus nesmurtin s vaik aukl jimo
kult ros. Nuo 2007 m. sausio 1 d. savivaldybi socialini paslaug staigose steigtos pareigyb s
socialini darbuotoj , dirban i su socialin s rizikos šeimomis, kuriose vaikams didžiausia rizika
patirti ne tik fizines bausmes, bet ir neprieži r , psichologin smurt . Šie darbuotojai taip pat prisideda
prie smurto šeimoje prevencijos, pozityvios t vyst s ugdymo.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
16. Šios programos tikslas – ugdyti visuomen s nepakantum smurtui prieš vaikus,
kompleksiškai šalinti smurto prieš vaikus priežastis, sukurti pagalbos vaikams, nukent jusiems nuo
smurto, ir j šeimos nariams pagalbos ir prevencijos priemoni sistem , mažinti smurto prieš vaikus
paplitim .
17. Šios programos uždaviniai:
17.1. organizuoti visuomen s švietim smurto prieš vaikus prevencijos klausimais;
17.2. tobulinti specialist , dirban i su vaikais, kvalifikacij smurto prevencijos ir pagalbos
klausimais;

17.3. tobulinti teisin baz , pad sian i užkirsti keli smurtui prieš vaikus;
17.4. teikti paslaugas vaikams, nukent jusiems nuo smurto, ir j šeimos nariams;
17.5. organizuoti alternatyvias poveikio smurtautojams priemones;
17.6. pl sti tarptautin bendradarbiavim ;
17.7. imtis veiksm ir priemoni smurtui ir paty ioms mokykloje šalinti;
17.8. vykdyti smurto prieš vaikus steb sen .
IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
18. Šios programos gyvendinimo rezultatai:
18.1. vaikams, j t vams (glob jams), specialistams, dirbantiems su vaikais, ir pla iajai
visuomenei bus suteikta žini apie smurtin elges , galimyb jo išvengti; per informacines akcijas bus
ugdomas visuomen s nepakantumas smurtui prieš vaikus; bus suteikta daugiau žini apie smurtinio
elgesio pasekmes ir pagalb , teikiam nukent jusiesiems nuo vairaus smurtinio elgesio;
18.2. bus patobulinta specialist , dirban i su vaikais, kvalifikacija, taigi pagalba nuo smurto
nukent jusiam vaikui ir jo šeimai bus veiksmingesn ;
18.3. bus patobulinta teisin baz , pad sianti užkirsti keli smurtui prieš vaikus;
18.4. vaikui ir jo šeimai bus suteiktos reikiamos paslaugos, sumažinta ilgalaiki neigiam
pasekmi rizika, užkirstas kelias tolesniems galimiems smurtiniams nusikaltimams;
18.5. bus organizuotos alternatyvaus poveikio smurtautojams priemon s;
18.6. bus pasikeista tarptautine patirtimi, patobulinta asmen , dirban i su smurt patyrusiais
vaikais ir j šeimos nariais, profesin kompetencija, pagaus s tarptautini partneri ;
18.7. bus diegtos specialios programos smurto plitimui mažint ir paty ioms mokykloje šalinti;
18.8. bus vykdoma smurto steb sena.
19. Ši programa bus vertinama pagal tokius kriterijus:
19.1. kiek savivaldybi dalyvavo visuomen s švietimo akcijose, skirtose smurto prieš vaikus
prevencijai;
19.2. kiek procent specialist , dirban i su vaikais, patobulino kvalifikacij smurto
prevencijos klausimais;
19.3. kiek parengta teis s akt , padedan i mažinti smurt prieš vaikus;
19.4. kiek procent vaik , nukent jusi nuo smurto, ir j šeimos nari gavo paslaugas;
19.5. kiek procent vaik , nukent jusi nuo smurto, gavo kvalifikuot nemokam pagalb
telefonu (iš vis , kurie kreip si);
19.6. kiek procent asmen , padariusi seksualinius ar kitokius nusikaltimus prieš vaikus,
gavo reabilitacijos ir psichologines paslaugas;
19.7. keliuose procentuose ugdymo staig
gyvendinamos specialios programos,
užtikrinan ios saugi mokyklos aplink .
V. PROGRAMOS GYVENDINIMAS
20. Šios programos gyvendinimo priemon s ir preliminarus l š poreikis joms vykdyti
pateikti priede.
21. Šios programos gyvendinimo priemones vykdan ios valstyb s institucijos ir staigos
kasmet iki vasario 1 d. teikia Socialin s apsaugos ir darbo ministerijai informacij apie j
gyvendinim praeitais metais.

––––––––––––––––

Atsakingi vykdytojai
iš viso

2008
metais

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
savivaldyb s,
nevyriausybin s organizacijos
Policijos departamentas prie Vidaus reikal
ministerijos,
savivaldyb s
Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija

1.2. Surengti akcij „Smurtui prieš
vaikus – NE“

1.3. Pl toti projekt „Saug s ir sveiki
mokykloje“

1.4. Parengti ir išleisti pozityvios t vyst s
g dži ugdymo metodines rekomendacijas

235

300

705

700

80

2008–2010
metai
2008–2010
metai
2009 metai

–

150

450

2008–2010
metai

80

200

235

150

2.1. Rengti mokymus sveikatos prieži ros
darbuotojams smurto prieš vaikus prevencijos,
pagalbos vaikams, nukent jusiems nuo
smurto, klausimais

Sveikatos apsaugos ministerija,
savivaldyb s

2008–2010
metai

150

50

50

50

–

200

235

150

2010
metais

2. TOBULINTI SPECIALIST , DIRBAN I SU VAIKAIS, KVALIFIKACIJ SMURTO PREVENCIJOS IR PAGALBOS KLAUSIMAIS

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Vidaus reikal ministerija,
nevyriausybin s organizacijos

1.1. Rengti smurto prieš vaikus prevencijos
renginius, formuojan ius visuomen s
nepakantum smurtui: skleisti informacij apie
vaiko teises per visuomen s informavimo
priemones, rengti lauko reklam , leisti
leidinius ir panašiai

2009
metais

Preliminarus l š poreikis (t kst. lit .)

1. ORGANIZUOTI VISUOMEN S ŠVIETIM SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

Priemon s pavadinimas

Vykdymo
terminas

NACIONALIN S SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS IR PAGALBOS VAIKAMS 2008–2010 MET PROGRAMOS
GYVENDINIMO PRIEMON S

Nacionalin s smurto prieš vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams 2008–2010 met programos
priedas

Priemon s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

Preliminarus l š poreikis (t kst. lit .)
iš viso

2008
metais

2009
metais

2010
metais

2.2. Rengti mokymus mokykl
administracijai, socialiniams pedagogams ir
psichologams smurto, priekabiavimo, paty i
prevencijos klausimais

Švietimo ir mokslo ministerija,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras,
Pedagog profesin s raidos centras,
savivaldyb s

2008–2010
metai

310

50

160

100

2.3. Rengti mokymus vaiko teisi apsaugos
specialistams ir socialiniams darbuotojams,
dirbantiems su socialin s rizikos šeimomis,
smurto prieš vaikus, prekybos žmon mis
(nepilname iais), seksualin s prievartos prieš
vaikus prevencijos, pagalbos ir kontrol s
klausimais

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija

2008–2010
metai

150

50

50

50

2.4. Suteikti policijos pareig nams psichologini žini smurto prieš vaikus šeimoje
klausimais, tobulinti j profesin kompetencij , žinias smurto šeimoje klausimais

Policijos departamentas prie Vidaus reikal
ministerijos

2008–2010
metai

150

50

50

50

2.5. Suteikti teis jams psichologini žini ,
kuri reikia darbui su vaiku liudytoju,
nukent jusiuoju ar tariamuoju teismo procese,
per apklaus

Teisingumo ministerija

2008–2010
metai

150

50

50

50

3. TOBULINTI TEISIN BAZ , PAD SIAN I UŽKIRSTI KELI SMURTUI PRIEŠ VAIKUS
3.1. Parengti ir išleisti medicinini ir
psichologini paslaug teikimo vaikams,
nukent jusiems nuo smurto, ir j t vams
metodines rekomendacijas

Sveikatos apsaugos ministerija

2009 metai

15

–

15

–

3.2. Parengti projektus teis s akt ,
užtikrinan i veiksming vaik apsaug nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio

Kult ros ministerija,
Žurnalist etikos inspektoriaus tarnyba

2008 metai

–

–

–

–

Priemon s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

Preliminarus l š poreikis (t kst. lit .)
2008
metais

iš viso

2009
metais

2010
metais

4. TEIKTI PASLAUGAS VAIKAMS, NUKENT JUSIEMS NUO SMURTO, IR J ŠEIMOS NARIAMS
4.1. Parengti ir išleisti kompleksini paslaug
organizavimo apraš paslaug nuo smurto
nukent jusiems vaikams ir j šeimos nariams
teik jams

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija

2008–2009
metai

45

15

30

–

4.2. Organizuoti kompleksini paslaug
teikim vaikams, nukent jusiems nuo smurto,
ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms
(liudininkams) ir j šeimos nariams

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
apskri i viršinink administracijos,
savivaldyb s

2008–2010
metai

1500

500

500

500

4.3. Inicijuoti ir diegti speciali nemokam
pagalbos telefono linij vaikams

Valstyb s vaiko teisi apsaugos ir vaikinimo
tarnyba prie Socialin s apsaugos ir darbo
ministerijos,
Ryši reguliavimo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s

2008–2010
metai

3232

1047
(iš j
530 –
turtui
sigyti)

1017

1168

4.4. rengti vaik apklausos kambarius prie
apskri i centr policijos komisariat (Alytaus
miesto ir rajono, Utenos rajono, Taurag s
rajono, Telši rajono ir Marijampol s)

Policijos departamentas prie Vidaus reikal
ministerijos

2009–2010
metai

500

–

300
(iš j
240 –
turtui
sigyti)

200
(iš j
160 –
turtui
sigyti)

4.5. Finansuoti psichologin s pagalbos
tarnybas, teikian ias psichologin s pagalbos
telefonu paslaugas

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija,
savivaldyb s

1255

–

620

635

100

100

100

2009–2010
metai

5. ORGANIZUOTI ALTERNATYVIAS POVEIKIO SMURTAUTOJAMS PRIEMONES
5.1. Teikti laisv s at mimo vietose ir pataisos
inspekcijose psichologin pagalb asmenims,
seksualiai ir kitaip išnaudojusiems vaikus

Kal jim departamentas prie Teisingumo
ministerijos

2008–2010
metai

6. PL STI TARPTAUTIN BENDRADARBIAVIM

300

Priemon s pavadinimas
6.1. gyvendinti bendrus tarptautinius
projektus, susijusius su priemon mis,
skirtomis kovoti su prievarta prieš vaikus

Atsakingi vykdytojai
Socialin s apsaugos ir darbo ministerija

Vykdymo
terminas
2008–2010
metai

Preliminarus l š poreikis (t kst. lit .)
iš viso

2008
metais

2009
metais

2010
metais

90

30

30

30

7. IMTIS VEIKSM IR PRIEMONI SMURTUI IR PATY IOMS MOKYKLOJE ŠALINTI
7.1. Pl toti ikimokyklinio ugdymo staigose
smurto mažinimo program „Zipio draugai“

Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldyb s,
nevyriausybin s organizacijos

2008 metai

1100

500

300

300

7.2. Inicijuoti ir diegti pradinio ugdymo
program vykdan iose mokyklose smurto
prevencijos program „Second Step“

Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldyb s,
nevyriausybin s organizacijos

2008–2009
metai

1444

550

500

394

7.3. Palaipsniui diegti pagrindin se ir
vidurin se mokyklose smurto prevencijos
program OLWEUS

Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldyb s,
nevyriausybin s organizacijos,
aukštosios mokyklos

2008–2010
metai

7610

2400

2410

2800

7.4. gyvendinti švietimo ir mokslo ministro
sakymu patvirtinto Krizi valdymo
mokyklose aprašo nuostatas

Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldyb s

2008–2009
metai

600

300

200

100

7.5. steigti vaik socializacijos centrus
apskrityse

apskri i viršinink administracijos,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras

2008 metai

6000

2000

2000

2000

7.6. Organizuoti vaik prieš smurt grupi
veikl mokyklose

Švietimo ir mokslo ministerija,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras,
savivaldyb s,
nevyriausybin s organizacijos

2008–2010
metai

400

200

100

100

Priemon s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

Preliminarus l š poreikis (t kst. lit .)
iš viso

2008
metais

2009
metais

2010
metais

50

–

50

–

26986
930

8577
530

9197
240

9212
160

8. VYKDYTI SMURTO PRIEŠ VAIKUS STEB SEN
8.1. Atlikti Lietuvos vaik ir jaunimo agresijos
raiškos tendencij tyrim ir numatyti
svarbiausi su vaik ir jaunimo agresija ir
smurto apraiškomis susijusi indikatori
(veiksni ) sistemos nustatym

Socialin s apsaugos ir darbo ministerija

Iš viso
iš j turtui sigyti
Programos pakeitimai:
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_________________________

2009 metai
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