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APIE CENTRĄ

Nuo 1995 metų VšĮ Paramos vaikams centras siekia užtikrinti Lietuvos vaikų psichinę gerovę, teikdamasveiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms. Centras vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją irintervenciją; teikia pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, išgyvenantiemspsichologines krizes; vykdo programą „Вig Brothers Big Sisters“; įgyvendina programą „Antras žingsnis”(„Second Step”) Lietuvoje; skleidžia bei įgyvendina pozityvios tėvystės idėjas; veikia kaip metodiniscentras specialistų ir savanorių prevenciniam darbui su vaikais, jaunimu ir šeimomis bei teikiapsichologines paslaugas šalies gyventojams ir organizacijoms.
Šiandien Centras vykdo pagrindines keturias programas: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“,„Centras vaikams – smurto aukoms“ ir „Pozityvi tėvystė“. Centras taip pat teikia psichologo paslaugasgyventojams ir organizacijoms. Apie kiekvieną iš programų ir 2012–2013 metais įgyvendintus projektusskaitykite žemiau.
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VALDYBA 2012–2013 m.

Audra Juodeškienė – Medtronic B.V. (Lietuvos padalinys) rinkos plėtros specialistė
Arvydas Andrijauskas – UAB AL Holdingas generalinis direktorius
Skirma Kondratas – nepriklausoma konsultantė socialinės politikos klausimais
Aušra Kurienė – VšĮ̨ Paramos vaikams centro direktorė
Virginijus Lepeška – UAB Organizacijų vystymo centro direktorius
Kristina-Ona Polukordienė– VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vadovė, psichologėpsichoterapeutė
Ariana Rastauskaitė – Lietuvos verslo paramos agentūra
Loreta Žadeikaitė – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymodepartamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja

CENTRO DARBUOTOJAI
Aušra Kurienė, Paramos vaikams centro vadovė, psichologė
Erna Petkutė, projektų vadovė, psichologė
ŽydrėArlauskaitė, programos „Antras žingsnis“ („Second Step”) vadovė, psichologė
IevaDaniūnaitė, programos „Centras vaikams – smurto aukoms ir liudininkams“ vadovė, psichologė
Indrė Mačiūnė, projektų koordinatorė, psichologė
Jūratė Baltuškienė, programos “Вig Brothers Big Sisters” vadovė, psichologė
Agnė Černiauskaitė, programos “Вig Brothers Big Sisters” darbuotoja
Inga Norkutė-Mueck, programos “Вig Brothers Big Sisters” darbuotoja, psichologė
Asta Pikšrienė, programos “Вig Brothers Big Sisters” darbuotoja, psichologė
Rasa Bubnienė, programos “Вig Brothers Big Sisters” darbuotoja, psichologė
Rugilė Petrauskaitė, socialinė darbuotoja
Laima Nausėdaitė, socialinė darbuotoja
Renata Paslaitienė, biuro administratorė, mokymų koordinatorė
Birutė Paurienė, buhalterė
Žilvinas Jonaitis, IT specialistas
Donatas Džiaugys, biuro priežiūros darbuotojas
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PROGRAMA „BIG BROTHERS BIG SISTERS“ (www.bbbs.lt)

„Big Brothers Big Sisters“ – seniausia Centro programa,pradėta vykdyti nuo pat organizacijos įkūrimo 1995 metais.
„Big Brothers Big Sisters“ programos esmė – savanoriška,individuali pagalba vaikams, kur kruopščiai atrinktas irspecialiuose mokymuose apmokytas savanoris individualiaibendrauja su jam paskirtu 7–14 metų vaiku ir padeda įveiktiįvairius gyvenimiškus bei psichologinius sunkumus.Vaikams dalyvaujantiems programoje reikia paramos dėlįvairių priežasčių, jie gali būti patyrę smurtą, augti globosnamuose, gali būti vieniši, daug laiko leidžiantys besuaugusiųjų priežiūros, gali stokoti socialinių įgūdžių arindividualaus dėmesio, turėti raidos sunkumų ar sunkiaipritapti mokykloje.Suaugusiojo ir vaiko bendravimą prižiūri ir konsultuojaspecialistai (psichologai, socialiniai darbuotojai ir kt.).Draugystė su draugišku ir atsakingu vyresniu draugupadeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrautisu kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais, įveikti įvairias krizes šeimoje armokykloje.Paramos vaikams centras taip pat rengia ir konsultuoja koordinatorius, kurie vykdo savanoriškos pagalbosvaikams programas, paremtas „Big Brothers Big Sisters“ programos modeliu, kituose Lietuvos miestuose.

2012–2013 m. projektai ir veiklos2012–2103 m. „Big Brothers Big Sisters“ programoje pagalba buvo suteikta 302-iems vaikams.2012 – 2013 metais 54 suaugę žmonės, 37 moterys ir 17 vyrų, sėkmingai praėjo savanorių atranką, baigėsavanorių mokymus ir tapo Didžiaisiais draugais „Big Brothers Big Sisters“ programoje.2012–2013 m. užmegztos 55 naujai į programą atėjusių vaikų ir savanorių draugystės. „Big Brothers BigSisters“ savanoriai 2012–2013 m. vaikams skyrė daugiau nei 13000 valandų savo laisvo laiko.BBBS programos dalyviams 2012 – 2013 metais suorganizuoti 23 renginiai, skirti stiprinti vaikų irsavanorių draugystes. Įvyko 15 savanorių klubų-susirinkimų, meninių popiečių, psichologinių beisocialinių įgūdžių lavinimo popiečių, kino vakarų, surengtos 6 šventės (Mokslo metų užbaigimo ir pradžios
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šventės bei Kalėdos), kuriose dalyvavo po 120-150 vaikų ir savanorių bei suorganizuotos 2 vasarosstovyklos, kuriose dalyvavo po 25-30 vaikų ir savanorių.Savanoriai vyko į Europos Sąjungos „Youth in Action“ programos jaunimo mainus - mokymų stovykląČekijoje „Hero's Journey“. Šios stovyklos metu savanoriai susipažino su įvairiais metodais, naudojamaisjauno žmogaus vidinei motyvacijai skatinti.
Projektas „Big Brothers Big Sisters“ plėtra Lietuvoje“. Projekto tikslas – plėsti „Big Brothers BigSisters“ programą kituose Lietuvos miestuose. Projekto metu apmokyti ir paruošti nauji koordinatoriaidirbti su programa 11 Lietuvos miestų: Kaune, Jonavoje, Mažeikiuose, Joniškyje, Utenoje, Molėtuose,Vilniuje, Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Projektas „Padėkime migrantų vaikams prisitaikyti“. Projekto tikslas – suteikti pagalbą vaikams,išgyvenantiems adaptacinę krizę dėl emigracijos ar imigracijos, padėti jiems įveikti adaptacinę krizę ir jospadarinius, paskatinti geriau integruotis naujoje aplinkoje, sukuriant ilgalaikius paramos santykius „BigBrothers Big Sisters“ programoje. Projekto dėka pagalba suteikta 26 vaikams, kurie turėjo migracinėspatirties tokiose šalyse kaip Kanada, Rusija, Lenkija, Ukraina, Didžioji Britanija, Airija ir Izraelis.
Projektai vasaros stovyklai „Mokausi iš vyresnio“ ir „Poilsis, padedantis augti“.Projekto tikslai – organizuojant ir įgyvendinantvaikų užimtumą vasaros stovykloje, suteiktivaikams galimybę ne tik pakeisti aplinką irdaugiau laiko pabūti gamtoje ir gryname ore, betir išmokti socialinių įgūdžių, rūpinimosi kitais,sužinoti turiningo laisvalaikio praleidimo būdų,išmokti savarankiškumo, įgyti pasitikėjimo savimiir savo jėgomis, ugdyti meninius ir sportiniusgebėjimus, susirasti naujų draugų.
Projektas „Jaunieji savanoriai: kada, jei ne dabar“. Projekto tikslai – pritraukti ir apmokyti naujusjaunus žmones aktyviai savanoriauti Paramos vaikams centre, padidinti vaikinų savanorių skaičių „BigBrothers Big Sisters“ programoje, naujų savanorių dėka sustiprinti organizacijos teikiamos pagalbosgalimybes vilniečiams.
Projektas „Mentoriai savanoriai: savanoriškos mentorystės ir partnerystės projektai kaip

būdas sėkmingai mokytis“ („VoluME - Voluntary Mentors: Voluntary mentoring and partneship projectsas an effective pathway for learning“). Projekto tikslai: Palaikyti ir stiprinti organizacijas vykdančias
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savanoriškos mentorystės programas. Sukurti ir suteikti joms prieigą prie visos reikalingos tokių programų

valdymui ir koordinavimui informacijos, kad jų teikiama pagalba jauniems žmonėms būtų dar efektyvesnė.

Sudaryti leidinį apie skirtingas mentorystės patirtis Europoje.

Iniciatyva „Savaitė be PATYČIŲ“. Kaip partneriai dalyvavome „Vaikų linijos“ organizuotojeiniciatyvoje, kurios metu surengėme nacionalinį „Gražiausios draugystės istorijos“ konkursą. Sulaukėme549 kūrybinių darbų iš visos Lietuvos ugdymo įstaigų.
Programos rėmėjai

BBBS programą 2012-2013 metais parėmė: TEOLT, AB, Western Union Foundation, UAB TOKS, VšĮ„Vaikų poilsis“, VšĮ „Geros valiosprojektai“ (www.aukok.lt), Generolo J. ŽemaičioLietuvos karo akademija, Jaunimo teatras, kinoteatras „Skalvija“, Maisto bankas, Europoskomisija, Domino teatras, Nestle, Vilniausautobusų stotis ir Lietuvos gyventojai, skyrę 2proc. savo pajamų mokesčio.
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PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“

2004 m. Lietuvos mokyklose pradėta įgyvendinti vaikų agresyvaus elgesio prevencijos programa „Antrasžingsnis“ („Second Step"). 2012–2013 metais programos plėtra Lietuvoje buvo remiama kaip Švietimo irmokslo ministerijos projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ dalis.
Programos tikslai – programa yra skirta vaikų socialiniams-emociniams įgūdžiams ugdyti bei tobulinti.Tai į įprastą mokyklinę programą integruotos pamokos, kurias veda parengtas mokytojas. Pamokėlėsevaikai išmoksta savęs ir kitų supratimo, nusiraminimo, impulsų kontrolės, tinkamų problemų sprendimųbūdų. Vaikai įgyja galimybę augti psichologiškai, būti atspariais, ugdytis būtinus socialinius-emociniusįgūdžius ir kurti sveiką, sėkmingą ir bendradarbiaujančią ateities bendruomenę.

Mokymai2012 metais apmokyta 218 mokytojų iš 98 mokyklų. Prie mokymų prisijungė naujos 48 mokyklos. 2013metais apmokyta 216 mokytojų iš 98 mokyklų. Naujai prisijungė 22 mokyklos. Nuo programos pradžios ikidabar į programą įsitraukė 1669 mokytojai iš 453 Lietuvos mokyklų.Pastaraisiais metais mokytojai į programą ateina jau žinodami, kad socialiniai-emociniai įgūdžiai bei jųugdymas yra ne tik svarbūs, bet būtini mokykloje. Vadovai bei mokytojai-dalykininkai programos „Antrasžingsnis“ sėkmę gali įvertinti, matydami kitokius vaikus, ateinančius į penktą klasę. Vaikai, dalyvavę „Antrožingsnio“ programoje, vyresnėse klasėse įvertinti kaip drąsūs, aktyvūs, gebantys suvokti ir įvertintisituaciją bei nesukurti konfliktinių situacijų, o, joms iškilus, rasti socialiai tinkamus sprendimus.
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Kaip ir ankstesniais metais, pastebėta, jog sėkmės programoje sulaukia tie mokytojai, kurie gebanuosekliai ir sistemingai dirbti, naudodami medžiagą bei remdamiesi „Antro žingsnio“ mokymuosegautomis rekomendacijomis.
Programos sklaidaPer 2012 metus aplankėme ir su programa supažindinome 6 švietimo centrus. Pristatymuose dalyvavomokytojai, mokyklų vadovai bei savivaldybių švietimo skyrių atstovai. Jie vyko Biržuose, Kupiškyje,Tauragėje, Vilkaviškyje, Kaišiadoryse ir Kelmėje.Per 2013 metus su programa supažindinti 6 nauji švietimo centrai Šilutėje, Pagėgiuose, Kuršėnuose,Raseiniuose, Joniškyje bei Kvėdarnoje.2013 m. lapkričio 28 d. programa pristatyta Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „The Role ofAdults in Providing Emotional Welfare of Children” („Suaugusiųjų vaidmuo teikiant vaikams emocinęgerovę“). Lapkričio 29 d. NVO „Dardedze“ (Latvija) vyko seminaras „Degrading treatment in kindergartensand elementary school and Second Step: Social emotional learning and prevention of aggressive behavior”(„Blogėjantis elgesys darželiuose ir pradinėse mokyklose ir „Antras žingsnis“: socialinių ir emociniųįgūdžių mokymas bei agresyvaus elgesio sustabdymas“).

Supervizijos ir geroji patirtis

Vadovų-konsultantų supervizijos. 2012–2013 m. įvyko keturios programos „Antras žingsnis“ vadovųkonsultantų supervizijos.Jų metu dalyviai dalinosi savo įžvalgomis apie programos įgyvendinimo pasiekimus ir sunkumus, karturuošė naują medžiagą programos pristatymams bei dalinosi įvairiomis mintimis apie programosperspektyvą bei sėkmę.
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Dalinimasis gerąja patirtimi. Programos „Antras žingsnis“ vadovė konsultantė Gražina Žemaitienėskaitė pranešimą „Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programos „Antras žingsnis“ teikiamos galimybėsir jų panaudojimas, dirbant pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas“ Šakių rajono Gelgaudiškiovidurinėje mokykloje vykusioje respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Darbo pagalatnaujintas pradinio ugdymo programas patirtis“; taip pat pristatė programą Vilkaviškio pradinių klasiųmokytojams.Vadovės konsultantės Rita Bakšienė ir Aistė Vaikšnorienė programą „Antras žingsnis“ pristatė LR Seimevykusioje konferencijoje „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“ (konferencijaaprašyta www.15min.lt).„Antras žingsnis“ vadovė konsultantė Valdonė Šimonytė programą pristatė Kupiškio rajono ugdymo įstaigųvadovams (renginys aprašytas www.kupiskis.lt; naujienų archyvas, 2012-05-28) ir Kretingos rajonoJokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinėje mokykloje skaitė pranešimą „Vaiko socialiniai ir emociniaiįgūdžiai – bendravimo grožis ir sėkmė tolesniame gyvenime“ ten vykusioje Respublikinėje pradiniougdymo mokytojų konferencijoje „Šiuolaikinio ugdymo(si) proceso organizavimas kūrybiškai bendraujantir bendradarbiaujant“.„Antras žingsnis“ vadovė konsultantė Rasa Blikertienė skaitė pranešimą „Socialinių-emocinių įgūdžiųprograma „Antras žingsnis“ mūsų gyvenime“ metodinėje praktinėje konferencijoje „Saugios aplinkoskūrimas“ Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje.Visos vadovės-konsultantės programą pristatė tėvams, taip įtraukdamos juos į ugdančią vaikus aplinką.
Dalyvavimas tarptautiniame susirinkime. 2013 m. balandžio 14–17 d. dvi Paramos vaikams centrospecialistės dalyvavo tarptautinio Socialinio-emocinio mokymo programų dalyvių konsorciume Sietle(Seattle, JAV), kur pasidalino savo patirtimi, sužinojo apie naujausius programos patobulinimus, tyrimusbei pabuvo bendraminčių būryje.

Programos rėmėjai2012–2013 m. programos „Antras žingsnis“ sklaidą Lietuvoje parėmė Lietuvos Respublikos Švietimo irmokslo ministerija ir Všį Paramos vaikams centras.
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PROGRAMA „POZITYVI TĖVYSTĖ“ (www.pozityvitevyste.lt)

Jau ketverius metus vykdoma programa „Pozityvi tėvystė“ sėkmingai skleidžia pozityvios tėvystės irankstyvosios vaikystės svarbos idėjas. Kartu su partneriais sukurtos ir įgyvendintos pozityvios tėvystėsprogramos „Aukime kartu“, „Saugaus prieraišumo formavimas“, „Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymas“ irkt.Programa turi savo internetinę svetainę (www.pozityvitevyste.lt), kuri yra nuolat atnaujinama irpapildoma nauja informacija.
Pagrindiniai projektai 2012–2013 m.

„Namai be pliaukštelėjimų kiekvienam vaikui” (2011–2012 m.)Paramos vaikams centras, kartu su partneriaisSAPI (Bulgarija), Fundacja Dzieci Niczyje(Lenkija) ir centru „Dardedze“ (Latvija), nuo2011 metų pavasario vykdė dvejų metų projektą„Namai be pliaukštelėjimų kiekvienam vaikui(Smack free home for every child)”.
Projekto esmė – ankstyvosios saugios vaikystės užtikrinimas, pasitelkus specialistų bendradarbiavimoprevenciją ir intervenciją, tėvystės įgūdžių ugdymo ir nuostatų keitimo apie nesmurtinį vaikų auginimąskatinimas Lietuvoje.
Projekto veiklos:

 Projekto metu parengti tėvystės įgūdžių lavinimo programa ir vadovėlis „Vietoje pliaukštelėjimų –kaip su meile ir pagarba auginti vaikus”; apmokyta 95 Lietuvos specialistų ir 240 tėvų pagalparengtą tėvystės įgūdžių lavinimo programą visoje Lietuvoje. Parengti du mokomieji filmukai apie0–3 metų vaikų priežiūrą: „Kūdikį purtyti draudžiama” ir „Kaip užauginti vaiką, netaikant fizinių
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bausmių”, patarimų knygelė tėvams ir specialistams „Aukime kartu” ir bukletas „Saugok mane, aš –mažas”.
 2012 m. įgyvendinta socialinė kampanija prieš fizinių bausmių naudojimą prieš kūdikius ir mažusvaikus „Saugok mane, aš – mažas”, kuriai buvo pritaikyti reklaminiai filmukai ir kita medžiaga. Žr.

Socialinės kampanijos.

 Projekto metu siekėme suaktyvinti valstybinių, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijųbendradarbiavimą mažų vaikų apsaugos nuo smurto srityje, sušaukėme tris tarpžinybiniuspasitarimus ir išleidome ataskaitą „Lietuvos mažyliai” apie mažylių sveikatos apsaugą, socialinę iršvietimo politiką bei teisinę padėtį.
 Suorganizavome seminarą „Ankstyvasis mažų vaikų, patiriančių prieraišumo trūkumą, emocinį,fizinį ir seksualinį smurtą, atpažinimas ir prevencija. Pozityvios tėvystės skatinimo galimybės”(2011).
 Paramos vaikams centras kartu su SAPI (Bulgarija), centru „Dardedze“ (Latvija), „HoSt – Pradžianamuose” (Čekija), „Pradžia namuose”(Vengrija) bei Fundacja Dzieci Niczyje (Lenkija) išleidotarptautine patirtimi paremtą knygelę apie gerąsias patirtis „Kaip apsaugoti šeimas, turinčias mažųvaikų: įkvepiantys gerosios patirties pavyzdžiai”.Projektą parėmė Europos komisija
„Apsaugokime ir apginkime ankstyvąją vaikystę” (2011 m. rugsėjis–2012 m. rugsėjis)

Projekto esmė: sukurti ankstyvosios vaikųapsaugos ir intervencijos sistemą, kuri padėtųapsaugoti mažus vaikus nuo nepriežiūros irsmurto.
Projekto veiklos:

 Parengta mokymų programa šeimoms bei vienišoms mamoms, besilaukiančioms kūdikio.
 Vaiko saugumas bei saugaus prieraišumo sukūrimas.
 Parengta mokymų programa mažų vaikų tėvams „Efektyvių tėvystės įgūdžių įgijimas”.
 Apmokyti 6 savivaldybių specialistai, kurie visą projekto laikotarpį dirbo su 50 besilaukiančiųrizikos grupės šeimų, siekdami užtikrinti saugią kūdikio pradžią namuose.
 Surengta nacionalinė konferencija „Apsaugokime ankstyvąją vaikystę”, skirta visų sričiųspecialistams, dirbantiems su mažais vaikais (2012).Projektą parėmė World Childhood fondas
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„Šeimų, auginančių vaikus, įgalinimas įveikti krizes“ (2013 m. liepa–gruodis)

Projekto tikslai: suteikti kompleksinę pagalbą tėvams įveikiant šeimos ir vaikų ugdymo krizes, didinanttėvų supratimą ir išugdant gebėjimus įveikti šeimos ir vaikų elgesio ir emocijų problemas.
Projekto veiklos:

 Sukurtas mokymų ciklas vaikams apie saugumą ir atsparumą sudėtingose situacijose –„Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų saugumo ir atsparumo krizėms mokymo programa“.
 Sukurta pozityvios tėvystės mokymo programa, kuri padeda tėvams geriau suprasti, kaip įveiktikrizes šeimoje ir auklėti vaikus – „Mokymų programa apie pozityvią tėvystę tėvams, esantiemskrizinėje situacijoje“.
 34 tėvams suteiktos žinios ir įgūdžiai apie šeimos krizių įveikimą ir pozityvios tėvystės metodus.Projektą parėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sutrikimų prevencinė programa

(2013 m. liepa–gruodis)

Projekto tikslai: išmokyti ugdymo įstaigosedirbančius sveikatos priežiūros specialistus,psichologus bei socialinius pedagogus vykdytivaikų psichikos sutrikimų prevencinę programą,paremtą ikimokyklinio ir pradinio mokyklinioamžiaus vaikų psichikos sveikatos stiprinimu irsaugumo įgūdžių lavinimu.
Projekto veiklos:

 47 specialistai buvo išmokyti vykdyti psichikos sveikatos sutrikimų prevencinę programą, paremtąsaugumo lavinimo užsiėmimais, skirtais vaikams. Mokymų metu specialistai gavo žinių apie vaikųelgesio ir emocijų sutrikimus, jų atpažinimą bei mokėsi, kaip stiprinti vaikų emocinį, psichologinįatsparumą bei saugumo įgūdžius. Specialistai taip pat mokėsi, įtarus smurtą ir prievartą, taikyti
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neatidėliotinas intervencijos priemones bei skleisti žinias apie smurto ir prievartos prevenciją savomokyklos bendruomenėje.
 Apmokytiems specialistams buvo suteiktos supervizijos-konsultacijos apie ikimokyklinio ir pradiniomokyklinio amžiaus vaikų psichikos sutrikimų prevencinės programos vykdymą, praktikoje iškilusiusklausimus ar sunkumus.Projektą parėmė Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.
„Kompleksinė ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimų prevencijos ir ankstyvosios

intervencijos programa“ (2013 m. rugpjūtis–gruodis)

Programos tikslai: bendromis pastangomis kartu su tėvais ir specialistais sukurti ir įgyvendinti vaikųelgesio ir emocijų sutrikimų prevencijos ir ankstyvosios intervencijos programą, siekiant pagerinti vaikųpsichologinę savijautą, užtikrinti pilnavertį vaikų psichinį vystimąsi ir išvengti tolimesnių ilgalaikiųneigiamų pasekmių vaikų psichikos sveikatai.
Programos veiklos:

 Projekto metu specialistai iš 5 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvavo mokymuose,kurių metu gavo žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimųprevenciją bei nustatyti ir taikyti deramas intervencijas vaikų elgesio ir emocijų sutrikimo atvejais.Specialistai gavo žinių apie vaikų poreikius ir elgesio sunkumų priežastis bei ugdė įgūdžius,reikalingus efektyviai spręsti iškilusias vaikų elgesio problemas ir užtikrinti sveiką vaikų psichikosvystymąsi.
 Projekte dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai buvo kviečiami dalyvauti„Efektyvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymuose“. Buvo suorganizuotos 4 mokymų grupės. Mokymųtikslas – suteikti tėvams tiesioginių žinių ir tėvystės įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingaiauginti vaikus, efektyviai įveikti iškylančius vaikų elgesio sunkumus, sukurti tvirtą tarpusavio ryšį suvaikais, skatinantį vaiko pilnavertį psichikos vystymąsi.Projektą parėmė Vilniaus miesto savivaldybė.
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PROGRAMA „CENTRAS VAIKAMS – SMURTO AUKOMS“

(www.vaikystebesmurto.lt)

Nuo 1996 m. viena iš svarbiausių Centro veiklos krypčių yra prievartos prieš vaikus prevencija ir pagalbanuo smurto ir prievartos nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems.
Programos tikslas – sukurti ir užtikrinti efektyvias paslaugas vaikams, patyrusiems smurtą, bei jųšeimoms: teikiant kompleksinę pagalbą nukentėjusiam vaikui ir šeimai; stiprinant su vaikais dirbančiųspecialistų kompetenciją; užtikrinant tarpžinybinį bendradarbiavimą; atstovaujant vaikų teises ir interesusbei skatinant visuomenę atsakingai rūpintis vaikais.

Trumpa programos istorijaNuo 1996 m. Centre pradėta teikti nemokama psichologinė pagalba vaikams, patyrusiems smurtą ir jųartimiesiems.Nuo 1996 m. Centras rengia ir įgyvendina vaikų prievartos prevencijos ir intervencijos mokymoprogramas įvairių sričių specialistams: psichologams, gydytojams, teisėsaugos ir švietimo darbuotojams,Vaiko teisių apsaugos specialistams.
2005 m. pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su Oak fondu ir 6 šalių partneriais (Lenkija, Latvija,Makedonija, Bulgarija, Ukraina ir Moldova), siekiant įgyvendinti prevencijos programą „Vaikystė besmurto“. Projektas vyksta jau aštuonerius metus.
2006 m. įgyvendinta pirmoji socialinė kampanija „Vaikystė be smurto". Nuo 2006 m. Paramos vaikamscentras kiekvienais metais įgyvendina socialinę kampaniją, skirtą vaikų apsaugai nuo smurto.Įgyvendinant kampanijas siekiama informuoti ir įgalinti visuomenę geriau apsaugoti šalies vaikus.
Daugiau žr. Socialinės kampanijos.
2006 m. spalio 19 d. surengta pirmoji Paramos vaikams centro konferencija „Vaikas liudininkas –įvertinimas, gydymas ir paramos programos vaikams – nusikaltimo aukoms“, skirta įvairių sričių



16

specialistams, dirbantiems vaikų apsaugos nuo smurto srityje. Nuo 2006 m. Paramos vaikams centraskiekvienais metais organizuoja nacionalinę arba tarptautinę konferenciją, skirtą smurto prieš vaikusprevencijos ir intervencijos klausimams.
2008 m. Paramos vaikams centras pradėjo teikti nemokamą kompleksinę pagalbą – psichologinę, socialinę,psichiatrinę ir teisinę – nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms. Centre atidarytasspecializuotas Vaikų apklausos kambarys, kuriame, bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis,vykdomos teisinės vaikų apklausos. Nuolat leidžiama metodinė literatūra ir vykdomi mokymai vaiko teisiųapsaugos, teisėsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir kitiems specialistams,dirbantiems su nuo smurto nukentėjusiais vaikais. Ši veikla tęsiama.
2010 m. pradėjo veikti internetinė svetainė www.vaikystebesmurto.lt, skirta specialistams, tėvams irvaikams, kurioje kaupiama informacija apie smurto prieš vaikus prevenciją ir intervenciją. Svetainė nuolatatnaujinama.
2010 m. Paramos vaikams centras tapo Europos nevyriausybinių organizacijų aljanso eNACSO, siekiančioužtikrinti vaikų saugumą internetinėje erdvėje, nariu ir aktyviai dalyvauja šio tinklo veikloje iki šiol.
2011 m. lapkričio 14 d. pasaulinio garso mokslininkė, dirbanti vaikų apsaugos nuo smurto srityje, prof.Danya Glaser (Vaikų Great Ormond Street ligoninė, Londono universitetas, Didžioji Britanija) Paramosvaikams centro kvietimu skaitė viešą paskaitą „Intervencija netinkamo elgesio su vaikais atvejais“ įvairiųsričių specialistams – gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, teisininkams ir kitiemsspecialistams, dirbantiems su smurtą ir prievartą patiriančiais vaikais ir jų šeimomis bei besidomintiemsšia tema. Paskaitoje dalyvavo 180 specialistų.

2012 m. rugsėjo mėn. 28 d. suorganizuota nacionalinė konferencija „Apsaugokime ankstyvąją vaikystę”, įkurią pakviesti specialistai iš visos Lietuvos. Konferencijoje dalyvavo 197 tarpžinybiniai specialistai.



17

2013 m. lapkričio 27 d. Vilniuje surengtatarptautinė konferencija „Vaikystė be smurto:vaikų apsaugos iššūkiai ir galimybės“, kuriojedalyvavo 180 įvairių sričių specialistų, dirbančiųsu vaikais ir šeimomis.
2013 m. gruodžio 11d. Žmogaus teisiųstebėjimo institutas Metų žmogaus teisių šaukliupaskelbė Paramos vaikams centro direktoręAušrą Kurienę.

Suteikta pagalba2012–2013 m. Paramos vaikams centre kompleksinę pagalbą gavo 260 vaikų, nukentėjusių nuoseksualinės, fizinės ir emocinės prievartos, bei 308 jų šeimos nariai, artimieji. Vaikams ir jų šeimomssuteikta psichologo, socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko pagalba.2012-2013 m. Paramos vaikams centre veikiančiame Vaikų apklausos kambaryje bei kituose Lietuvojeįrengtuose apklausos kambariuose, dalyvaujant Paramos vaikams centro psichologui, buvo įvykdytos 103teisinės vaikų apklausos.
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Projektai 2012–2013 m.

„Vaikų palikimas ir jo prevencija Europoje” (2010-02-01–2012-01-31)

Projekto tikslas: išsiaiškinti vaikų palikimosituaciją bei geriausius vaikų palikimoprevencijos metodus Europoje.Projekte taip pat dalyvavo partneriai iš DidžiosiosBritanijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Lenkijos,Prancūzijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos.
Pagrindinės veiklos:

 išleistas ir išplatintas lankstinukas specialistams „Kai tėvai palieka vaikus ir kaip to išvengti” beimetodinis leidinys „Vaikų palikimas ir jo prevencija Europoje” („Child Abandonment and itsPrevention in Europe”), kurį parengė tarptautinis autorių kolektyvas.Projektą parėmė Europos komisijos programa „Daphne III”.
„Toks mažas, bet VIP – vaikų iki penkerių metų apsaugos nuo smurto sistemos stiprinimas”

(2011-01-01–2012-12-31)

Projekto tikslas: stiprinti mažų vaikų (0–5 m. amžiaus) apsaugos nuo smurto ir nepriežiūros sistemąbei netinkamo elgesio su mažais vaikais prevenciją, skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą.Projektas vyko bendradarbiaujant su Poznanės (Lenkija) miesto savivaldybe ir nevyriausybinėmisorganizacijomis, Umės (Švedija) savivaldybe ir Londono universitetu (Didžioji Britanija).
Svarbiausios projekto veiklos:

 Parengti metodiniai leidiniai specialistams, dirbantiems vaiko teisių apsaugos srityje (gydytojams,vaiko teisių apsaugos ir teisėsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, psichologams,pedagogams ir kitiems): „Vaiką žalojantis elgesys: metodinis vadovas specialistams“ ir „Praktinėsrekomendacijos kaip atpažinti, kad vaikas yra žalojamas“.



19

 Mokymai tarpžinybinėms komandoms „Smurtas prieš vaikus: ankstyvas atpažinimas, pagalbosbūdai ir tarpžinybinis bendradarbiavimas“. Dalyvavo 23 socialiniai, vaiko teisių apsaugos, policijosdarbuotojai, psichologai, socialiniai psichologai. Mokymus vedė tarptautinės ekspertės iš ŠvedijosKarin Osterberg ir Anki Hedlund.

 2012 m. gruodžio mėn. 10 d. Poznanėje (Lenkija) tarptautinėje konferencijoje pristatyta Lietuvospatirtis mažų vaikų apsaugos srityje.
 Projekto metu sukurta medžiaga patalpinta interneto svetainėje www.childunderprotection.eu.Projektą parėmė Europos komisijos programa „Daphne III”.

„Vaikas – liudytojas su ypatingais poreikiais“ (2011-05-01–2013-04-30)

Projekto tikslas: vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų (ar tapusių nusikalstamų veikų liudytojais)ir dalyvaujančių teisinėse procedūrose, apsauga. Projektas skirtas vaikams, nukentėjusiems nuonusikalstamų veikų ir jų artimiesiems, specialistams, dirbantiems su vaikais, nukentėjusiais nuonusikalstamų veikų (teisėjams, prokurorams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams,psichiatrams).Projektas vykdomas bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis Fundacja Dzieci Niczyje(Lenkija), centru „Dardedze“ (Latvija), SAPI (Bulgarija) ir Lenkijos teisingumo ministerijos Žmogaus teisiųdepartamentu. Projektą parėmė Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktoratoBaudžiamosios teisenos programa.
Projekto veiklos:

 Suteikta psichologinė, teisinė/socialinė pagalba nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems vaikams irjų tėvams, globėjams.
 Atliktas teisinių vaikų apklausų situacijos Lietuvoje tyrimas. Išanalizuotos 54 baudžiamosios bylos,kuriose nuo seksualinės prievartos nukentėjo 69 vaikai.
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 Vyko mokymai ir supervizijos apie vaikų apklausų metodologiją teisėjams, prokurorams,policininkams ir psichologams iš įvairių Lietuvos miestų, dalyvaujantiems teisinėse vaikųapklausose. Mokymus vedė psichologė, ekspertė iš Lenkijos Maria Keller-Hamela ir ekspertė išOlandijos Karina Dekens. Dalyvavo 35 specialistai;
 Išleisti ir platinami metodiniai leidiniaispecialistams, vykdantiems teisines vaikų,nusikaltimų aukų ar liudytojų apklausas:„Kaip apklausti vaikus“ ir „Vaikaiteisiniame procese: situacijos apžvalga irrekomendacijos specialistams“.
 Suburta nacionalinės ekspertų taryba, vienijanti specialistus, dirbančius vaikų apsaugos nuosmurto srityje.Projektą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktoratoBaudžiamosios teisenos programa.

„Vaikų – nusikaltimų aukų – teisių į psichologinę pagalbą ir draugiškas apklausas užtikrinimas”

(2011-06-01–2013-05-31)

Projekto tikslas: gilinti įvairių sričių specialistų, dirbančių su vaikais, nukentėjusiais nuo nusikaltimų,profesines žinias.Projektas vykdomas bendradarbiaujant su organizacijomis Fundacja Dzieci Niczyje (Lenkija), centru„Dardedze“ (Latvija) ir SAPI (Bulgarija).
Pagrindinės veiklos:

 Sukurtas nacionalinis pagalbos tinklas vaikams, nukentėjusiems nuo nusikaltimų.
 Vykdyti tęstiniai (200 val.) tarpžinybiniai mokymai šalies specialistams „Vaikas – smurto auka:įvertinimas ir pagalbos būdai“. Dalyvavo tarpžinybinių specialistų komandos iš Vilniaus, Šiaulių m.,Vilniaus, Zarasų, Utenos, Visagino, Biržų, Prienų, Joniškio, Klaipėdos raj.
 Įgyvendinta socialinė kampanija „Blogas prisilietimas”. Žr. Socialinės kampanijos.
 2012 m. rugsėjo mėn. 28 d. suorganizuota nacionalinė konferencija „Apsaugokime ankstyvąjąvaikystę”, į kurią pakviesti specialistai iš visos Lietuvos. Konferencijoje dalyvavo 197 tarpžinybiniaispecialistai: teisininkai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, vaiko teisiųapsaugos specialistai, mokytojai, kiti specialistai. Konferencijos programą sudarė: plenariniaipranešimai, praktiniai seminarai, pasidalinimas gerąja patirtimi.
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 Suburtas Patariamasis projekto komitetas, kurį sudaro 13 ekspertų iš skirtingų institucijų: LR Vaikoteisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Teisingumoministerijos, Policijos departamento, LR Generalinės prokuratūros, Vilniaus apygardosprokuratūros, Vilniaus universiteto ir Teisės instituto.
 Parengta knygelė vaikams

„Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą”

Parengtas lankstinukas vaikams ir jaunimui
„Esi liudytojas? Sužinok savo teises”.

Projektą rėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Pagrindiniųteisių ir pilietybės programa.
„Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija ir intervencija“ (2011-12-01–2013-11-30)

Projekto tikslas – pagerinti vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos ir intervencijos sistemą Lietuvoje,Latvijoje ir Lenkijoje. Projektas skirtas vaikų apsaugos nuo smurto srityje dirbantiems specialistams,vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinių nusikaltimų, ir jų artimiesiems.Projektas vykdytas bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis Fundacja Dzieci Niczyje(Lenkija), centru „Dardedze“ (Latvija) ir Teisės institutu.
Projekto veiklos:

 Teiktos psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko ir psichiatro konsultacijos nuo seksualinėsprievartos nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems.
 Vyko mokymai ir supervizijos specialistams, dirbantiems su smurtą patyrusiais vaikais ir jųartimaisiais. 5 tarpžinybinės specialistų komandos iš skirtingų Lietuvos miestų dalyvavo tęstinėseprojekto supervizijose ir mokymuose.
 Vyko mokymai ir seminaras Lietuvos,Lenkijos ir Latvijos specialistams,dirbantiems su smurtą patyrusiais vaikais irjų šeimomis.
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 Bendradarbiaujant su Teisės institutu atliktas vaikų viktimizacijos tyrimas Lietuvoje.
 Vyko organizacijų, dirbančių vaikų apsaugos smurto srityje, koalicijos susitikimai.
 Išleistas ir platinamas leidinys specialistams „Vaiką žalojantis elgesys: ką rodo tyrimas ir gerosiospraktikos pavyzdžiai?“
 2013 m. lapkričio 27 d. Vilniuje suorganizuota tarptautinė konferencija „Vaikystė be smurto: vaikųapsaugos iššūkiai ir galimybės“, kurioje dalyvavo 180 specialistų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos irRusijos, dirbančių su vaikais: teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, sveikatos, psichologinės pagalbosir kitų sričių specialistai. Pranešimus skaitė pranešėjai iš Lietuvos, Islandijos ir Didžiosios Britanijos.

 Atnaujintos internetinės svetainės www.vaikystebesmurto.lt ir www.pozityvitevyste.lt
 Socialinė kampanija „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“ pradėta vykdyti 2012 m. gruodžio 4 d.

Žr. Socialinės kampanijosProjektą parėmė Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinio direktorato Kovos priešnusikalstamumą programa.
„Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų

šeimoms“ (tęstinis projektas; 2012-02-17–2013-12-31)

Projekto tikslas: padėti vaikams, smurto aukoms ir liudininkams, įveikti patirtos traumos žalojančiaspasekmes ir užtikrinti jų sveikesnį funkcionavimą šeimoje ir bendruomenėje, suteikiant jiems ir jų šeimosnariams kokybišką kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę ir psichiatro) pagalbą bei konsultuojant irstiprinant specialistų, teikiančių pagalbą vaikams ir šeimoms, kompetenciją Vilniaus mieste, rajone irkituose Lietuvos miestuose bei rajonuose.
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Svarbiausios projekto veiklos:

 2012–2013 m. organizuota ir suteikta kompleksinė pagalba nuo seksualinio, fizinio ir emociniosmurto nukentėjusiems 189 vaikams ir 224 jų šeimos nariams: psichologinė – 2506 val., socialinė –439 val., psichiatro psichoterapeuto – 120 val., teisininko konsultacijos – 70 val., savanoriųpagalba – 979 val.
 Vykdomi mokymai ir konsultacijos šalies specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis, siekiantkelti šalies specialistų kvalifikaciją ir gerinti paslaugų nukentėjusiems vaikams kokybę visoje šalyje:organizuoti tarpžinybiniai specialistų pasitarimai ir atvejų aptarimai (190 val.), vykdytoskonsultacijos tarpžinybiniams specialistams Zarasų, Klaipėdos, Joniškio, Prienų, Biržų, Mažeikių irkitų rajonų specialistams (96 ak. val., 135 dalyviai);
 Sustiprintas būtinos intervencijos ir pagalbos prieinamumas ir efektyvumas vaiko gyvenamojevietoje – Vilniaus m., Vilniaus raj., Zarasų, Biržų, Klaipėdos, Prienų, Joniškio, Visagino raj. irMažeikių raj. savivaldybėse.Projektą parėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Apsaugos nuo smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos programa sveikatos

stiprinimo institucijoms“ (2012 m. rugsėjis–gruodis)

Programos tikslai: išmokyti sveikatos stiprinimo srityje dirbančius specialistus vykdyti „Smurto irseksualinės prievartos prieš vaikus prevencinę programą“, padidinti specialistų kompetenciją, suteikiantžinių apie vaikų seksualinės prievartą, jos požymius, šviečiamąja veikla mažinti seksualinės prievartosriziką.
Programos veiklos:

 Projekte dalyvavo 42 specialistai, dirbantys sveikatos priežiūros institucijose ir socialinėse įstaigose14-oje Lietuvos miestų. Specialistai išmoko vykdyti seksualinės prievartos prieš vaikus ir smurtoprevencinę programą savo įstaigose.
 Projekto metu apmokyti specialistai vedė saugumo įgūdžių lavinimo užsiėmimus įvairaus amžiausvaikams savo darbovietėse bei gavo konsultacijas apie užsiėmimų vedimą.Projektą rėmė Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.
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„Geriausių Europos praktikų paieška, siekiant apsaugoti jaunimą nuo

nusikalstamumo“ („Keeping youth away from crime: searching for best European practices”)

(2013 m. sausis–2015 m. sausis)Projektą koordinuoja: nevyriausybinė organizacija Center for public policy Providus (Latvija). Projektotarptautiniai partneriai: International Observatory of Juvenile Justice (Belgija), International ChildDevelopment Initiatives (Olandija); University of Edinburgh (Didžioji Britanija), Ministry of Justice (Estija).
Projekto veiklos:

 Penkiose Europos šalyse (Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, Estijoje, Olandijoje) atliekamastyrimas apie geriausias ir naujausias praktikas bei metodus, naudojamus siekiant apsaugotijaunimą nuo smurto.
 Siekiant perprasti skirtingose šalyse turimas gerąsias praktikas, keliauta į Estiją, Lietuvą, Latviją beiDidžiąją Britaniją. Apsilankymų metu buvo plėtojamas specialistų ryšių tinklas bei dalinamasipatirtimi apie tose šalyse naudojamus prevencinio ir intervencinio darbo metodus.Projektą remia Europos Komisija.
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„Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas

Lietuvoje” (2013-11-04 – 2015-04-03)

Projekto tikslas: sukurti efektyvią kompleksinęankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo surizikos šeimomis ir pagalbos smurtą patyrusiemsvaikams sistemą savivaldybėse.
Projekto partneriai: VšĮ Šeimos santykių institutas, Vilniaus m., Kauno m., Kauno raj., Klaipėdos raj.,Mažeikių raj., Zarasų raj. Ir Visagino raj. Savivaldybės ir vaiko teisių apsaugos skyriai.
Projekto veiklos:

• Formuojamos tarpžinybinės specialistų komandos 7 savivaldybėse: Vilniaus m., Kauno m., Kaunoraj., Klaipėdos raj., Mažeikių raj., Visagino raj. ir Zarasų raj.;
• Apskritojo stalo diskusijos savivaldybėse;
• Mokymai specialistams: saugaus ryšio formavimo programa SAFE, pozityvios tėvystės mokymai,krizės šeimoje intervencija, kompleksinė pagalba vaikams ir šeimoms, šeimų motyvavimas priimtipagalbą;
• Pagalbos teikimas šeimoms;
• Tarpžinybiniai pasitarimai ir konsultacijos specialistams savivaldybėse;
• Pilotinio modelio efektyvumo įvertinimas;
• Metodinių priemonių Kompleksinės pagalbos modelio įgyvendinimui parengimas;
• Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas, stiprinant pagalbos šeimoms sistemą.

Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO ProgramaLietuvoje (http://eeagrants.com, www.nvoprograma.lt)
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SOCIALINĖS KAMPANIJOS
(www.vaikystebesmurto.lt/lt/kampanijos-ir-projektai)

„Blogas prisilietimas“ (2011–2012 m.)Paramos vaikams centras 2011–2012 m. vykdė socialinę kampaniją, nukreiptą prieš vaikų seksualinęprievartą „Blogas prisilietimas. Jį patyrę vaikai nori būti nematomi”.Ši socialinė kampanija pirmiausia buvo skirta tėvams ir globėjams bei specialistams, dirbantiems suvaikais: mokytojams, auklėtojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, teisėtvarkos ir kitų sričiųspecialistams.Socialinės kampanijos tikslas – atkreipti žmonių dėmesį į seksualinę prievartą patiriančius vaikus,apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, padėti seksualinę prievartą patyrusiems vaikams.Kampanijos metu buvo sukurta ir platinama informacinė medžiaga - video, radijo siužetai, plakatai irinformacinės skrajutės. Informaciją tėvams ir specialistams galima nuolat rasti svetainėjewww.vaikystebesmurto.ltĮgyvendindamas socialinę kampaniją, Paramos vaikams centras bendradarbiavo su Lenkijosnevyriausybine organizacija Fundacja Dzieci Niczyje.

Projekto rėmėjai: Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Pagrindiniųteisių ir pilietybės programa ir OAK Foundation.
Kampanijos partneriai: Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, LR Teisingumo ministerija; LRSocialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos televizija, Balsas.lt,Žinių radijas, „Grab Media” ir „Clear Channel“.
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„Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“ (2012–2013 m.)Socialinės kampanijos „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“, pradėtos vykdyti 2012 m. gruodžio 4 d.,tikslas – atkreipti dėmesį į vaikų bendravimo virtualioje erdvėje bei susitikimų realiame gyvenime pavojų;didinti vaikų, paauglių saugumą internete ir suaugusiųjų atsakomybę.Socialinės kampanijos metu:
 Surengta spaudos konferencija, kurioje pristatyta kampanijos idėja, jos tikslai ir priemonės.Spaudos konferencijoje dalyvavo Paramos vaikams centro direktorė Aušra Kurienė, Vaiko teisiųapsaugos kontrolieriaus įstaigos vyr. patarėja Audronė Bedorf, Vilniaus miesto savivaldybėsadministracijos direktoriaus pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, aktorius, dainininkas, laidos„Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“ vedėjas Dominykas Vaitiekūnas.
 Išleisti ir platinami plakatai ir skrajutės vaikams su informacija, kaip saugiai bendrauti internetu.
 Dideli kampanijos plakatai kabėjo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.
 Kampanijos video filmukas buvo transliuojamas nacionalinėje televizijoje, kino teatruose, Vilniausir Klaipėdos viešajame transporte, bibliotekose, platinamas internete.
 Kampanijos garso įrašas transliuotas radijuje.
 Interneto svetainėje www.vaikystebesmurto.lt sukurta socialinės kampanijos skiltis, kuriojeįkeliama informacija vaikams ir paaugliams apie saugų bendravimą internetu bei informacijatėvams ir specialistams apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie saugumą internete, patalpintos visossocialinės kampanijos priemonės.

Paramos vaikams centro partneris Lenkijos nevyriausybinė organizacija „Fundacja Dzieci Niczyje“ panašiąkampaniją sėkmingai įgyvendino Lenkijoje 2004 m. ir leido ją pritaikyti ir įgyvendinti Lietuvoje. Reklamąnemokamai sukūrė „VA Strategic Communication“ (Lenkija).
Socialinės kampanijos rėmėjai: Europos Komisija ir OAK Foundation.



28

Kampanijos partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, LRVidaus reikalų ministerija, TEO, Draugiškas internetas, Vaikų linija ir Jaunimo linija.
Informaciniai rėmėjai: Lietuvos televizija, Lietuvos radijas, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Delfi.lt,„Forum Cinemas“, Karlsono kinas, Radijo stotis FM 99, Šiaulių televizija, Klaipėdos keleivinis transportas iržurnalas „Mama ir tėtis“.
„Saugok mane, aš – mažas” (2012–2013)

2012 m. įgyvendinta socialinė kampanija už kūdikių apsaugą nuo smurto ir auklėjimą be fizinių bausmių

„Saugok mane, aš – mažas”, skirta tėvams, globėjams, auginantiems mažus vaikus ir specialistams bei plačiajai

visuomenei. Kampanijai buvo pritaikyti reklaminiai filmukai ir kita medžiaga. Atliktas socialinės kampanijos

žinomumo bei reikalingumo Lietuvoje tyrimas parodė, kad visuomenė atkreipė dėmesį į šią problemą. Apie

socialinę kampaniją "Saugok mane - aš mažas" buvo galima pamatyti ir išgirsti žiniasklaidos priemonėse, video

filmukus galima buvo pamatyti Kauno ir Klaipėdos viešajame transporte, ir per Lietuvos ryto TV, plakatus

galima buvo pamatyti Vilniaus miesto transporto laukimo paviljonuose ir kitur, audio klipą transliavo įvairios

radijo stotys, BNS spaudos centre kovo 2012 m. 14d. vyko spaudos konferencija. Visą informacinę kampanijos

medžiagą galima rasti svetainėje www.pozityvitevyste.lt.

Kampanijos partneriai. Kampanija "Saugok mane - aš mažas" buvo projekto, kurį įgyvendino fondasFundacja Dzieci Niczyje (Lenkija), SAPI (Bulgarija), centras “Dardedze” (Latvija) ir Paramos vaikams centras

bei kiti partneriai, dalis. Tai taip pat projektų "Apsaugokime ir apginkime ankstyvąją vaikystę" ir "Vaikystė be

smurto" dalis.
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„Žodžiai žeidžia visam gyvenimui“ (2013–2014 m.)2013 gruodžio 12 d. Paramos vaikams centras pradėjo vykdyti socialinę kampaniją „Žodžiai žeidžia visamgyvenimui“ su šūkiu „Pagalvok, kol žodžiais nesužeidei savo vaiko“.
Socialinės kampanijos tikslas – atkreipti suaugusiųjų dėmesį į emocinį suaugusiųjų smurtą prieš vaikus,ilgalaikes tokio smurto pasekmes vaiko raidai, elgesiui, emocinei būsenai ir savivertei ir skatinti taikytipozityvius vaikų auklėjimo būdus. Kampanijos metu skleista žinia suaugusiems, kad vaikas, kuris išartimųjų girdi, kad yra durnius, žioplys ar kvailys, niekada negalvos, jog yra nuostabus, vienintelis,nepaprastas, kad jis – tėvų pasididžiavimas ir džiaugsmas, kad jis yra normalus. Socialine kampanija siektapaskatinti suaugusius pagalvoti ir sustoti, kol žodžiais nesužeidė savo vaiko, bei taikyti teigiamus vaikųauklėjimo būdus. Kampanija skirta suaugusiems, turintiems vaikų, bendraujantiems su vaikais,dirbantiems su vaikais.Panašią kampaniją Lenkijoje 2012 m. įgyvendino Lenkijos nevyriausybinė organizacija „Fundacja DzieciNiczyje“. Ji leido Paramos vaikams centrui pritaikyti kampaniją savo poreikiams ir ją įgyvendinti Lietuvoje.Reklamą nemokamai sukūrė reklamos agentūra „Publicis“.
Kampanijos priemonės: kampanijos atidarymo renginys įvyko Europos aikštėje gruodžio 12 dieną; dideliplakatai buvo eksponuojami 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose; išleistas lankstinukas tėvams ir magnetas„101 pagyrimas vaikams“; paskelbta informacija tinklapiuose apie emocinį smurtą prieš vaikus irpozityvius vaikų auklėjimo būdus.

Kampanijos partneriai: „Gelbėkit vaikus“, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybės vaikoteisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miestosavivaldybė, „Fundacja Dzieci Niczyje“ ir Publicis Riga.
Kampanijos rėmėjai: Oak Foundation, „Flexpro“ ir Delfi.lt.
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FINANSAI

PVC projektai ir lėšos 2012 - 2013 m. m.

Projektas Lėšų šaltinis Litai
Big Brothers Big Sisters programa
Big Brothers Big Sisters programos plėtra Vilniuje ir Lietuvoje UAB TEO 75,000

Western Union 51,368
"Jaunieji savanoriai: kada jei ne dabar" Vilniaus m. Savivaldybė 4,800
BBBS stovykla "Mokausi iš draugo" Vilniaus m. Savivaldybė 1,000
BBBS stovykla "Poilsis padedantis augti" Vilniaus m. Savivaldybė 2,000
"Pagalba migrantų vaikams Aukok.lt 4,379

Prievartos prieš vaikus prevencija ir intervencija
"Vaikystė be prievartos" Oak foundation 143,242
Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo
smurto, ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms
(liudininkams) ir jų šeimos nariams

SADM
113,706

"Vaikų – nusikaltimų aukų – teisių į psichologinę pagalbą ir
draugiškas apklausas užtikrinimas" 2011.06 - 2013.05

Europos komisija
241,268

Vaikas – liudininkas su ypatingais poreikiais 2011.05 -
2013.04.

Europos komisija
209,197

“Toks mažas, bet VIP” 2011 – 2012 Europos komisija 383,002
“Namai be mušimo kiekvienam vaikui” 2011.02 – 2013.01 Europos komisija 216,912
“Apginkime ir apsaugokime ankstyvąją vaikystę” 2011 -
2012.08.

World Childhood fondas
133,430

„Vaikų seksualinio išnaudojimo prevencija ir
intervencija“ 2011.12 - 2013.11

Europos komisija
473,980

Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio vaikų
išnaudojimo prevencinės programos parengimas ir
išbandymas

SPPC
83,000

"Apsaugos nuo smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus
prevencijos programa sveikatos stiprinimo institucijoms" SAM 7,900
Kompleksinė ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimų ir
ankstyvosios intervencijos programa

SAM 7,000
Vilniaus m. Savivaldybė 13,500

Specialistų parengimas vesti probleminių situacijų valdymo
ikimokyklinėse įstaigose mokymus

SPPC
9,000

Geriausių Europos praktikų paieška, siekiant apsaugoti
jaunimą nuo nusikalstamumo

Europos komisija
42,038

Mokymų programa PPT psichologams "Rizikos grupės vaikų ir
paauglių konsultavimas" 2012- 2014

SPPC
108,000

Pagalbos rizikos šeimoms modelio sukūrimas savivaldybėse ir
NVO stiprinimas 2013.11 -2015.05.

NVOprograma
464,497

Konfliktų prevencinės programos parengimas ir išbandymas SPPC 89,000
Vaiko teisių apsaugos srityje dirbančių specialistų mokymai VVTAĮT 34,700

Pozityvios tėvystės sklaida

Pozityvios tėvystės mokymai mokyklos specialistams SPPC 90,000
Vaikų globoje integracija mokyklose - edukacinis projektas
2012 - 2013

SOS kaimų bendrija
14,500

Šeimų stiprinimo edukacinis projektas SOS kaimų bendrija 7,600



31

Šeimų,auginančių vaikus, įgalinimas įveikti krizes SADM 8,000

Programos „Second Step” sklaida
Programos "Antras žingsnis"("Second Step") plėtra Lietuvoje ŠMM 342,070

Pajamos už parduotas paslaugas
Psichologinis konsultavimas ir profesinės supervizijos 206,374
Vaikų teisinės apklausos 21,600
Mokymai 134,836

Piniginė parama Paramos vaikams centro veiklai

COMMUNITY ACTION LITHUANIA 1,294
Mandatum Life 3,450
Asmeninė piliečių parama 3,029
Lietuvos gyventojų parama 2012 ir 2013, skiriant 2% pajamų
mokesčio

19,636

Iš viso: 3,764,308

Ne piniginė parama Ekvivalentas Litais
Maisto bankas 671
UAB "Šviesa" 1188

VšĮ Komedijos teatras 360
UAB Vilniaus autobusu stotis 1103
UAB "FLEXPRO" 770
UAB "Nestle Baltics" 330
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Ačiū visiems, prisidedantiems prie Paramos vaikams centro veiklos!

VšĮ Paramos vaikams centras

Lavių g. 19A, LT-08113, Vilnius

a/s LT39730010000064344

www.pvc.lt
www.pozityvitevyste.lt
www.vaikystebesmurto.lt


