
ATASKAITA
 2017 m.

VAIKYSTĖ 
BE  

SMURTO

POZITYVI 
TĖVYSTĖ



NAUJOS INICIATYVOS IR NUOSEKLIAI TĘSIAMI PRADĖTI DARBAI

Paramos vaikams centro komanda 2017 m. pradėjo ne vieną projektą, ėmėsi naujų iniciatyvų, kad kur kas daugiau nei anks-
tesniais metais vaikų ir jų artimųjų sulauktų kompleksinės (psichologinės, socialinės, teisinės) pagalbos, išaugtų skaičius tėvų, 
įgijusių pozityvios tėvystės žinių, ir pedagogų, gebančių vaikus mokyti socialinių emocinių įgūdžių. 

2017 m. Paramos vaikams centre startavo “Tėvų linija” - nemokama psichologų pagalba telefonu vaikų auklėjimo klausimais. 
Įsijungus į projektą “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste”, teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsul-
tacijos, mediacijos paslaugos, organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo, saugumo vaikams ir kiti mokymai.  

Programoje “Vaikystė be smurto” aktyviai įgyvendinama prievartos prieš vaikus prevencija. Inicijavome ir aktyviai prisidėjome 
įgyvendinant būtinus pokyčius vaiko teisių apsaugos srityje. Bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organi-
zacijomis parengėme Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, iniciavome pataisų priėmimo akciją.

Išplėsta “Antro žingsnio” programa, tad daugiau visos Lietuvos pedagogų turi galimybę pasirengti su ja dirbti savo mokyklose. 
Kaip pavyzdinė prevencinė programa Lietuvoje yra įsitvirtinusi “Big Brothers Big Sisters”, kurios dėka vaikai gauna emocinę sa-
vanorių pagalbą. Programa “Pozityvi tėvystė” pasipildė naujais mokymais tėvams ir specialistams.

Džiugu, kad 2017 m. pradėtos iniciatyvos ir nuosekliai tęsiami darbai vaikų apsaugos ir pagalbos vaikams bei šeimoms srityse, 
įvertinti LR Seime, Vilniaus miesto savivaldybėje, taip pat visuomenės, kitų nevyriausybinių organizacijų. 

Aušra Kurienė ir Erna Petkutė

Paramos vaikams centro steigėjos



„BIG BROTHERS BIG SISTERS“ - tai 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 Paramos vaikams centro specialistai. 

Centras taip pat rengia ir konsultuoja koordinatorius, kurie vykdo savanoriškos pagalbos vaikams programas, 
paremtas „Big Brothers Big Sisters“ modeliu, kituose Lietuvos miestuose. 

2017 M. PROGRAMOJE: 
- 96 vaikai gavo pagalbą, kurią suteikė 96 savanoriai;

- organizuota: flashmob’as Vingio parke Vaikų gynimo dienos proga, vasaros stovykla Kintuose, Draugystės žygis 
aplink Marcinkonis (minint Tarptautinę Draugystės dieną), tradicinis boulingo turnyras, kalėdinės dirbtuvės.

- savanoriai tobulinosi: mokymuose, supervizijose, kurias vedė 
psichologai (40 val. supervizijų per metus), išvažiuojamąjame 
motyvaciniame kvalifikacijos kėlimo renginyje Dubingiuose.

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

Programoje „BIG BROTHERS BIG SISTERS” - vaikų ir  
savanorių draugystės
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„VAIKYSTĖ BE SMURTO“ - prievartos prieš vaikus prevencija, taip pat kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vai-
kams ir jų artimiesiems. Paramos vaikams centro specialistai teikia psichologinę, socialinę, psichiatro ir teisinę pagalbą, vykdo 
teisines nepilnamečių apklausas, padeda vaikui ir šeimai rengiantis teisinėms procedūroms. Taip pat veda mokymus ir teikia 
konsultacijas specialistams. 

2017 M. PROGRAMOJE:

- 353 vaikams, smurto aukoms ir 320 jų artimiesiems suteikta kompleksinė (psichologinė, teisinė, socialinė) pagalba; 

- analizuota prievartos prieš vaikus situacija Lietuvoje, inicijuota ir aktyviai prisidėta įgyvendinant būtinus pokyčius: bendradar-
biaujant su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis parengtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, 
aktyviai prisidėta prie jų priėmimo, vykdyta kampanija “Vaikystė be smurto”, skirta įstatymo pataisoms priimti;

- parengtos ir įgyvendintos vaikų prievartos prevencijos ir intervencijos programos švietimo, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos, 
socialinio darbo specialistams;

- organizuota konferencija “Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas: šiandienos iššūkiai ir pagalbos galimybės”;

- atliktas tyrimas „Vaikų, patyrusių smurtą, psichologinio atsparumo stiprinimas”;

- konsultuota ir parengta specialistų, teikiančių pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams, vykdančių teisines vaikų apklau-
sas; mokymuose ir profesinėse supervizijose dalyvavo 239 specialistai.

Programoje „VAIKYSTĖ BE SMURTO“ - pagalba nukentėjusiems nuo smurto
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SUTEIKTA 
PAGALBA

320 VAIKŲ 
ARTIMŲJŲ  

GAVO PAGALBĄ
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PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:



„POZITYVI TĖVYSTĖ” - mokymai ir konsultacijos tėvams, įtėviams, globėjams, norintiems suprasti kūdikių, vaikų ir paauglių 
elgesį, užmegzti su jais artimą ryšį. Tėvai mokosi įveikti krizes, sužino, kaip elgtis, namuose iškilus sudėtingoms psichologinėms 
situacijoms. 

2017 m. PROGRAMOJE:

- organizuota mokymai ir paskaitos apie pozityvius tėvystės principus, vaiko raidą, emocinius poreikius, traumų pasekmes ir kt.: 
dalyvavo daugiau kaip 250 tėvų, globėjų, įtėvių;

- parengta 84 psichologai ir socialiniai darbuotojai vesti “Pozityvios tėvystės” mokymus;

- sukurta 22 filmukai tėvams pozityvaus ugdymo temomis. 

Programa  „POZITYVI TĖVYSTĖ“ moko efektyvių auklėjimo įgūdžių
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GILINO ŽINIAS
PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:



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.

Paramos vaikams centro specialistai, koordinuojantys programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, moko pradinių klasių 
pedagogus dirbti su programa, suteikia reikalingą informaciją, mokymo gaires ir konsultuoja viso darbo metu. Išklausę moky-
mus, pedagogai pasirengia padėti vaikams pažinti ir suvaldyti pykčio jausmus, efektyviai spręsti problemines situacijas, įtraukti 
į bendrą darbą tėvus. 

2017 M. PROGRAMOJE:

- pravesta 22 tūkst. socialinių emocinių įgūdžių pamokų;

- organizuota 12 mokymų pedagogams, norintiems dirbti su programa;

- 251 mokytojas pradėjo vykdyti programą;

- atnaujinta mokymų medžiaga I-IV klasėms. 

Programoje „ANTRAS ŽINGSNIS“  rengiami pedagogai mokyti 
socialinių emocinių įgūdžių

RĖMĖJAS - EUROPOS SĄJUNGOS FONDAI 
(INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA)
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2017 M. PAGALBA SUTEIKTA DAUGIAU KAIP 300 VILNIAUS MIESTO GYVENTOJŲ. 
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RĖMĖJAS - EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

VILNIEČIAMS TEIKIAMA KOMPLEKSINĖ PAGALBA 

Paramos vaikams centras kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir dar 4 nevyriausybinėmis organizacijomis nuo 2017 m. rugsėjo 
mėn. dalyvauja projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, kuris truks ketverius metus. Jo metu Centro 
specialistai teikia individualias, šeimos ar grupines konsultacijas, taip pat mediacijos paslaugas, organizuoja tėvystės įgūdžių 
ugdymo, saugumo vaikams ir kitus mokymus ar paskaitas.   



2017 m. spalio 2 d. Paramos vaikams centre startavusi TĖVŲ LINIJA - vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti pro-
fesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su 
centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais. 

Pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais skambina tiek mamos, tėčiai, tiek seneliai iš visos Lietuvos. Vieni tėvai nori 
pasitarti, kaip reaguoti į konkretų vaiko elgesį, ką sakyti tam tikroje situacijoje, taip pat norėdami sužinoti, kodėl jų sūnus 
ar dukra vienaip ar kitaip elgiasi. Kiti tėvai ieško psichologo pagalbos sau, kilus konfliktui su vaiku. Daugiausiai klausimų 
sulaukiama dėl 2-3 metų vaikų ir paauglių elgesio.

1139415

ATSILIEPTA Į 415 SKAMBUČIŲ. Dėl užimtos linijos ir riboto darbo laiko, 
neatsiliepta į 1139 skambučius. 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS 

TĖVŲ LINIJA - psichologų konsultacijos telefonu



GAUTOS LĖŠOS -  
375 108 EUR

IŠLAIDOS -  
327 736 EUR 
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DARBUOTOJAI:

AUŠRA KURIENĖ - psichologė, psichoterapeutė, VšĮ “Paramos vaikams 
centras” steigėja ir vadovė

ERNA PETKUTĖ - psichologė, VšĮ “Paramos vaikams centras” steigėja, pro-
gramos “Pozityvi tėvystė” vadovė

JŪRATĖ BALTUŠKIENĖ - psichologė, programos „Вig Brothers Big Sisters“ 
vadovė, “Tėvų linijos” vadovė

IEVA DANIŪNAITĖ - psichologė, programos “Vaikystė be smurto” vadovė

IEVA DULINSKAITĖ - psichologė, programos “Antras žingsnis” vadovė

RENATA PASLAITIENĖ - biuro vadovė, programos „Antras žingsnis“ koor-
dinatorė

VERONIKA LAKIS-MIČIENĖ - psichologė, projektų koordinatorė

INDRĖ MAČIŪNĖ - psichologė, projektų koordinatorė

INGA NORKUTĖ MUECK - psichologė, projektų koordinatorė

ASTA LAURECKIENĖ - psichologė, programos “Вig Brothers Big Sisters” 
draugysčių koordinatorė

VAIDA GABĖ - psichologė, programos “Вig Brothers Big Sisters” draugys-
čių koordinatorė

RUGILĖ LADAUSKIENĖ - psichologė, socialinė darbuotoja, mediatorė

LAIMA NAUSĖDAITĖ - socialinė darbuotoja, mediatorė

AGNĖ ČERNIAUSKAITĖ - programos “Big Brothers Big Sisters” darbuotoja

GIEDRĖ BIRŽYTĖ - komunikacijos specialistė

VAIDA STOŠKUVIENĖ - komunikacijos specialistė

VALDYBA IR KOMANDA

VALDYBA:

ARVYDAS ANDRIJAUSKAS - UAB „AL Holdingas“ val-
dybos pirmininkas

AUDRA JUODEŠKIENĖ - “Medtronic B.V.” (Lietuvos 
padalinys) rinkos plėtros specialistė, VšĮ “Paramos 
vaikams centras” valdybos pirmininkė 

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“ rinkoda-
ros 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“ kor-
poratyvinių reikalų vadovė 

GRAŽINA ŠEIBOKIENĖ - Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja



RĖMĖJAI: 

ASMENYS, SKYRĘ 2 PROC. GPM. 
GERADARIAI, RĖMĘ AUKOK.LT PORTALE IR  
KITOMIS FORMOMIS. 

Ačiū už paramą ir draugystę!



VšĮ „PARAMOS VAIKAMS CENTRAS“

Latvių g. 19A, Vilnius 08113, Lietuva 
Tel.: (8 5) 271 5980, 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


