APIE VAIKŲ LINIJĄ
Faktai ir skaičiai
„Vaikų linija“ – tai 14 metų veikianti pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams. Psichologinę pagalbą bei
patarimus ji teikia nuo 1997 m. Tarnybos teikiama pagalba yra nemokama, anonimiška bei
konfidenciali – vaikas ar paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos „Vaikų linijos“ konsultantui,
neišeis už tarnybos ribų.
Tarnyboje dirba apie 150 savanorių. 50 asmenų lanko parengiamuosius kursus, trunkančius apie 8
m÷nesius. Pagalba telefonu teikiama nemokamu vieningu europiniu numeriu 116111 kasdien nuo 11
iki 21 val.
Kiekvienais metais „Vaikų linijos“ konsultantai atsiliepia į maždaug 100.000 vaikų ir paauglių
skambučių. Per 13 tarnybos metų atsiliepta į daugiau kaip 0,5 mln. skambučių.
Nuo 2004 m. „Vaikų linija“ taip pat teikia nemokamą pagalbą internetu. „Klausučio šalis“ – tai vieta,
kurioje vaikai ir paaugliai gali kreiptis pagalbos parašydami elektroninį laišką Klausučiui, užsiregistravę
interneto svetain÷je vaikulinija.lt . Per 7 metus „Vaikų linijos“ konsultantai atsak÷ į apie 10.000 vaikų ir
paauglių laiškų.
Organizacija nuo 2004 m. vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kurios tikslas – kovoti su patyčiomis
mokykloje. Kampanijos metu išleista lietuviškos nemokamos literatūros mokykloms, organizuotos
tarptautin÷s konferencijos, sukurta interneto svetain÷ bepatyciu.lt, pritraukti žinomi visuomen÷je
žmon÷s pad÷ti spręsti patyčių problemą, organizuota „Savait÷ BE PATYČIŲ“ bei kitais būdais skatinta
gerosios patirties sprendžiant smurto ir patyčių problemas Lietuvoje sklaida.
„Vaikų linija“ skambučius, jei pageidaujama papildomos pagalbos, gali sujungti su Valstyb÷s vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos konsultantais, kurie inicijuos tolesnę pagalbą, prireikus kreipsis į
socialines paslaugas teikiančias organizacijas ar įstaigas, gal÷s palaikyti ryšį problemos sprendimo
metu.
Vaikų linijos veiklą organizuoja VšĮ „Vaikų linija“ Vilniuje, Kauno vaikų gerov÷s centras „Pastog÷“,
Kauno Dainavos Jaunimo centras bei Klaip÷dos Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba.
Tarnyba yra ilgamet÷ Lietuvos telefonin÷s psichologin÷s pagalbos tarnybų asociacijos (klausau.lt)
nar÷. Ji taip pat priklauso tarptautinei organizacijai Child Helpline International
(childhelplineinternational.org), vienijančiai per 160 panašių pagalbos linijų visame pasaulyj.
Vaikai mums pasakoja...
„Jau nuo mažų dienų matau smurtą, keiksmažodžius. Aš nebegaliu klausytis riksmų, žiūr÷t kaip t÷vai mušasi,
galit įsivaizduot? Tiek laiko vien tas pats, netur÷jau vaikyst÷s... Netur÷jau nieko...” (Justa, 14 m)
„Visi ignoruoja mane, esu visiskas jiem niekas.... jei nusizudiciau niekas neverktu, niekam tai nesukeltu skausmo
ir buciau visu pamirstas ta pacia akimirka. vienam man per sunku, man reikia pagalbos, reikia kad kas padetu
budamas salia, bet tai tik kvaila svajone... jauciuosi toks beviltiskas, toks bejegis....” (15 metų paauglys)
„As noreciau viska papasakoti tevam, bet bijau kad jie kai nueis i mokyklą iskels dideli skandala ir man bus tik
dar blogau... Karta kai vienas mano klasiokas kuris is manes tyciojasi pradejo man dauzyti per nugara as
nebesusitvardziau... Kartais kai grįztu namo galvoju ,,kaip gera butu dabar atsidaryti langa ir pro ji issokti...
Tuomet daugiau niekas manes nebesksriaustu" Jeigu ka tai mes sestokai...” (Tomas, 12 m.)
„Ah, jaučiuosi tokia vieniša. Visiška m÷šlo krūva... Toje naujoje mokykloje visi tokie protingi, o aš kažkokia pilka
d÷m÷, kuri verkia kas vakarą ir kemša bandeles be proto stor÷dama.. Dar susirgau bulimija.. Niekas apie tai
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nežino, bijau kam nors pasakyti, kad visus metus beveik viską išvemiu ką suvalgau. Priaugau daug svorio...” (16
metų mergina)
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