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Kreipiam÷s į Jus d÷l susidariusios kritin÷s pad÷ties, teikiant emocinę pagalbą
vaikams telefonu ir internetu.
14 metų dirbančiai ne pelno siekiančiai organizacijai „Vaikų linija“ iškilo uždarymo
gr÷sm÷. D÷l l÷šų stokos bei patalpų netekimo ši emocinę pagalbą vaikams ir
paaugliams telefonu nemokamai teikianti tarnyba Vilniuje gali užverti duris jau š. m.
liepos m÷nesį. Jei taip nutiks, emocin÷s pagalbos prieinamumas telefonu vaikams
Lietuvoje sumaž÷s 50 proc., o pagalbos teikimas internetu bus nutrauktas
apskritai.
Lietuva yra viena pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje pagal vaikų bei paauglių
savižudybių ir patyčių rodiklius. Mūsų šalyje kasmet gyvybę sau atima apie 50-60
vaikų ir jaunuolių, apie 500 m÷gina tą padaryti, o apie 40 proc. Lietuvos paauglių
mąsto apie savižudybę. Šiems vaikams, kurie dažnai nedrįsta apie savo problemas
pasikalb÷ti su artimaisiais, draugais ar mokytojais, emocin÷ pagalba telefonu tampa
vienintele išeitimi.
Tą patvirtina ir „Vaikų linijos“ skambučių statistika. Pagalbos poreikis ženkliai viršija
turimus resursus. Per du 2011 m. m÷nesius atsiliep÷me į 28‘000 skambučių, o
prisiskambinti mūsų linijomis m÷ginta beveik 889‘000 kartų. Taigi, skambučių
srautas fizines galimybes atsiliepti net ir dabar viršija 31 kartą.
Nuo 2004 iki 2010 metų ženkliai didinome pagalbos prieinamumą ir savanorių
skaičių. Šiuo metu tarnyboje nuolat dirba apie 150 savanorių, suburta be atlygio

dirbančių savanorių komanda reguliariai apmoko naujus žmones. Deja, netrukus šio
14 metų kaupto įdirbio bei patirties galime netekti.
„Vaikų linija“ iki šiol reikiamą finansavimą telkdavo iš valstyb÷s, savivaldybių, verslo
paramos, užsienio šalių diplomatinių atstovybių, fizinių asmenų paramos. Tačiau šiuo
metu susiklost÷ kritin÷ pad÷tis, kai turimi resursai ne tik neleidžia pl÷toti emocin÷s
pagalbos paslaugos, tačiau gali priversti drastiškai mažinti jos apimtis ar net nutraukti
jos teikimą.
„Vaikų linijos“ tarnyba Vilniuje (VšĮ „Vaikų linija“) nuo 2011m. liepos m÷nesio gali būti
priversta stabdyti pagalbos telefonu ir internetu teikimą d÷l l÷šų trūkumo patalpų
nuomai (tarnyba patalpas iki šiol nuomojosi komercin÷mis kainomis) bei kelių
darbuotojų darbo užmokesčiui. Iš šiuo metu naudojamų patalpų tarnyba privalo
išsikraustyti iki 2011m. liepos m÷n. pabaigos.
„Vaikų linijos“ tarnyba Kaune veikia dviejuose centruose (Vaikų gerov÷s centre
„Pastog÷“ bei Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centre), tod÷l neturi mok÷ti už
patalpų nuomą, tačiau negali užtikrinti veiklos su turimu 19.9 tūkst. Lt finansavimu
(12.9 tūkst. Lt sudaro LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos l÷šos bei 7 tūkst.
Lt verslo parama). Būtinas keletą kartų didesnis biudžetas, siekiant koordinuoti
maždaug 60-ies savanorių darbą bei kelti jų kvalifikaciją.
Minimaliam paslaugos telefonu ir internetu užtikrinimui esama apimtimi metams
„Vaikų linijai“ reikalingas apie 458 tūkst. litų finansavimas. Šiuo metu yra patvirtintas
46,4 tūkst. Lt finansavimas iš LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, gautas
37,0 tūkst. Lt finansavimas iš verslo r÷m÷jų bei organizacijų ind÷lis sudaro apie 35
tūkst. Lt. Tai sudaro apie 26 proc. minimalaus reikalingo finansavimo.
14 metų sugeb÷jome užtikrinti emocin÷s pagalbos telefonu ir internetu teikimą.
Sukaup÷me didžiulę patirtį ir savanorių komandą. Susidarius kritinei finansinei
pad÷čiai bei netekus patalpų, iškyla gr÷sm÷ stabdyti „Vaikų linijos“ veiklą
Lietuvoje. Tod÷l kreipiam÷s į Jus, prašydami išsaugoti mūsų šalies vaikams
galimybę gauti nemokamą emocinę pagalbą. Kviečiame visais įmanomais
būdais prisid÷ti prie „Vaikų linijos“ finansavimo šaltinių bei patalpų paieškos.
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