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Ko siekiama projektu?
Netinkamas elgesys prieš vaikus pasireiškia 
fizine, seksualine ir psichologine prievarta bei 
nepriežiūra. 

Tai vienos sunkiausių ir dažniausiai 
pasitaikančių nepalankių vaikystės patirčių. 

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos duomenimis1, Lietuvoje 2020 m. 
fiksuoti 1496 fizinio smurto prieš vaikus atvejai, 
956 – nepriežiūros, 204 – psichologinio smurto, 
185 – seksualinės prievartos atvejai. 

2019 m. Lietuvoje atlikto mokslinio tyrimo 
duomenimis2,  ~71 % tyrime dalyvavusių 
paauglių išsakė patyrę įvairaus pobūdžio 
smurtą.

Smurto vaikystėje patirtis yra susijusi su sudėtingomis 
ir ilgalaikėmis psichologinėmis pasekmėmis. Smurtą 
ar netinkamą elgesį patyrusių vaikų atsparumo 
stiprinimas padeda sušvelninti neigiamą šių nepalankių 
patirčių poveikį.

Atsparaus vaiko psichika yra pajėgi vystytis ir sveikai 
funkcionuoti nepriklausomai nuo žalingų patirčių.

Šiuo projektu siekiama sukurti tinklą, jungiantį 
skirtingų sričių specialistus ir valstybines bei 
nevyriausybines organizacijas, dirbančias su 
nepilnamečiais, patyrusiais prievartą. Toks tinklas 
turėtų stiprinti prievartos prieš vaikus prevenciją, 
skatinti specialistus laiku sureaguoti į  galimos 
prievartos signalus bei operatyviai ir aktyviai spręsti 
konkrečius atvejus.

1 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba, 2020.

2 Patterns of abuse and effects on psychosocial functioning in Lithuanian 
adolescents: A latent class analysis approac, Paulina Zelviene, Ieva 
Daniunaite, Gertrud Sofie Hafstad, Siri Thoresen, Inga Truskauskaite-
Kuneviciene, Evaldas Kazlauskas, 2020.



Mokymai
Mokymuose dalyvaus 105 medicinos, 
švietimo, teisėsaugos ir socialinio 
sektoriaus specialistai. Jie išmoks 
taikyti atsparumo stiprinimo modelį, 
taps vaikų atsparumo mokytojais bei 
lavins įgūdžius, reikalingus norint 
atpažinti ir tinkamai reaguoti į 
prievartą prieš vaikus.

Veiksmų strategija
25 įstaigų, dirbančių smurto prieš  
vaikus prevencijos srityje, atstovai 
sudarys darbo grupę, kurios tikslas 
– sukurti veiksmų strategiją, skirtą 
mažinti smurto prieš vaikus  
Vilniaus regione mastą. 

Jautrumo ir 
sąmoningumo smurto 
temai skatinimas
150 specialistų dalyvaus įvairiose 
veiklose (konferencijoje, seminaruose, 
susitikimuose), skirtose stiprinti smurto 
prieš vaikus problemos supratimą, 
prevenciją ir pagalbos būdus.

Projekto veiklos



Projekto tikslai 
Lietuvoje
Lietuvoje projekto veiklos  
įgyvendinamos Vilniaus regione.

105 specialistai 
Taps atsparumo  
mokytojais 

Mokymuose bus taikomas intervencijos 
mokymo modelis, kurį sukūrė ir ištobulino 
Milano Katalikiškojo Švč. Širdies universiteto 
Atsparumo tyrimų padalinys (RiRes) 
(specialusis projekto partneris)

25 valstybiniai ir  
privatūs subjektai 
dirbs kartu, kad sukurtų  
bendrą veiklos strategiją

150 asmenų  
Dalyvaus jautrumo ir 
sąmoningumo smurto temai 
skatinimo veiklose



„PEARLS vaikams: specialistų įgalinimas  
per atsparumo mokymą ir pagalbą“ –  
tai projektas, skirtas kovai su prievarta  
prieš vaikus  ir jo prevencijai Italijoje, 
Lietuvoje ir Lenkijoje.

Nuo 2020 m. spalio mėn. prasidėjusio projekto 
trukmė – 24 mėnesiai. Lietuvoje projektą įgyvendina 
VšĮ „Paramos vaikams centras“, Italijoje – 
nepriklausoma pasaulietinė organizacija „Cesvi“, 
Lenkijoje – nevyriausybinė organizacija  
„Empowering Children Foundation“. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos  
teisių, lygybės ir pilietybės programos  
(2014-2020 m.) lėšomis.

Šio lankstinuko išleidimas finansuotas Europos Sąjungos teisių, lygybės 
ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. 
Jo turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir yra tik jo atsakomybė. 
Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už lankstinuke 
pateiktos informacijos naudojimą.



VšĮ „Paramos vaikams centras“ (PVC) – 
nevyriausybinė organizacija, 1995 m. įkurta 
Vilniuje, Lietuvoje. Šios organizacijos 
misija yra užtikrinti psichologinę vaikų 
gerovę, teikiant efektyvią, profesionalią ir 
kompleksinę pagalbą vaikams ir šeimoms.

PVC įgyvendina 5 programas: „Big Brothers Big 
Sisters“ (savanoriškos mentorystės programa); 
„Antras žingsnis“ (socialininių emocinių įgūdžių 
ugdymo programa); „Vaikystė be smurto“ 
(kompleksinė pagalba smurto aukoms); 
„Pozityvi tėvystė“ (mokymai ir konsultacijos tėvams); 
„Tėvų linija“ (psichologų konsultacijos telefonu);

PVC teikia kompleksinę pagalba šeimoms, 
vaikams ir suaugusiems, išgyvenantiems krizes, 
netektis,  emocinius sunkumus. Organizacijoje 
vedami mokymai tėvams, globėjams bei įvairių 
sričių specialistams, dirbantiems  su vaikais. PVC 
siekia, kad Lietuvoje vaikų teisės būtų tinkamai 
įgyvendinamos, todėl aktyviai prisidėjo, kad 2017 
m. Seimas priimtų įstatymo pataisas, draudžiančias 
įvairių rūšių smurtą ir fizines bausmes prieš vaikus.

Projektą koordinuoja:

VšĮ „Paramos vaikams centras“
Latvių g. 19A, Vilnius

email  pvc@pvc.lt www.pvc.lt

Sekite mus 


