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Vilniuje gali nelikti emocin÷s pagalbos vaikams ir paaugliams tarnybos 
 
Vieną aukščiausių vaikų patyčių ir savižudybių rodiklių Europos Sąjungoje turinti Lietuva gali likti be 
emocin÷s paramos vaikams ir paaugliams tarnybos Vilniuje. Nuo 1997 m. šalyje veikiančios „Vaikų 
linijos“ didžiausiam padaliniui sostin÷je gresia uždarymas. Emocin÷s paramos tarnybos atstovai 
tarptautinę Vaikų linijų dieną atviru laišku kreip÷si į valstyb÷s institucijas bei visuomenę, kviesdami 
pad÷ti „Vaikų linijai“ išlikti. 
 
„Vaikų linijos“ padalinys Vilniuje nuo 2011 m. liepos m÷nesio gali būti priverstas stabdyti pagalbos telefonu 
bei internetu teikimą d÷l l÷šų trūkumo patalpų nuomai bei darbuotojų atlyginimams. Sustabdžius šio – 
didžiausio – tarnybos padalinio veiklą, emocin÷s paramos teikimas telefonu šalies mastu sumaž÷tų apie 50 
proc., o paramos teikimas internetu būtų nutrauktas visiškai. 
 
„Mūsų veiklos pagrindą sudaro savanorių darbas, tod÷l organizacijos veiklai – pirmiausia patalpų nuomai ir 
keliems darbuotojų etatams išlaikyti – reikalingas finansavimas. Palyginimui, iš 1 proc. finansavimo, skirto 
Valdovų rūmų statybai, „Vaikų linija“ gal÷tų teikti pagalbą 8 metus. Deja, šiemet mums pavyko surinkti tiktai 
apie ketvirtadalį reikalingų l÷šų. Tod÷l, netur÷dami kitos išeities, kreipiam÷s pagalbos į šalies institucijas bei 
verslo organizacijas“, - sak÷ „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis. 
 
Anot jo, Lietuvoje emocin÷s paramos vaikams bei paaugliams poreikis yra milžiniškas. Per du 2011 m. 
m÷nesius „Vaikų linijos“ konsultantai atsiliep÷ į daugiau kaip 28 tūkst. skambučių, o tai yra 179% daugiau 
negu per tokį patį laikotarpį praeitais metais. Keliasdešimt kartų didesnis skaičius bandymų prisiskambinti į 
tarnybą rodo tokios pagalbos aktualumą vaikams bei jų pasitik÷jimą „Vaikų linija“, į kurią jie drąsiai kreipiasi, 
nor÷dami pasidalinti savo sunkumais.   
 
Šiuo metu Vilniaus „Vaikų linijoje“ yra apie 80 be jokio atlygio dirbančių savanorių bei 40 asmenų, lankančių 
savanorių rengimo kursus. Iki šiol veikla finansuota iš valstyb÷s, savivaldybių, verslo, užsienio šalių 
diplomatinių atstovybių bei fizinių asmenų teikiamos paramos, tačiau dabartinių finansinių resursų 
nepakanka pagalbos organizavimui.  
 
Be to, iki liepos m÷n. pabaigos organizacijos Vilniaus skyrius prival÷s išsikelti iš dabartinių patalpų 
Antakalnyje, o rasti naujos vietos veiklai nepavyksta. Rinkos kainomis nuomotis patalpų „Vaikų linija“ neturi 
finansinių galimybių, pagal panaudą jų taip pat nepavyko gauti. 
 
„Lietuvoje per metus nusižudo 55 vaikai ir jaunuoliai, apie dešimt kartų daugiau m÷gina žudytis, beveik 40 
proc. paauglių galvoja apie savižudybę. Apie ketvirtadalis paauglių kenčia patyčias mokyklose. Dažnai jie 
nedrįsta apie savo problemas pasakoti artimiesiems, draugams, mokytojams. Anonimin÷ pagalba telefonu 
kai kuriems vaikams tampa kone vienintele galimybe su kuo nors pasikalb÷ti. Negalime sau leisti, kad tokia 
paslauga išnyktų“, - teig÷ R. Povilaitis. 
 
 
Apie „Vaikų liniją“ 
 

"Vaikų linija" – tai pagalbą vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba. Pagalba teikiama nemokamu europiniu 
pagalbos telefonu 116111 bei internetu www.vaikulinija.lt. "Vaikų linijos veiklą organizuoja VšĮ "Vaikų linija" 
Vilniuje, Kauno vaikų gerov÷s centras "Pastog÷", Kauno Dainavos Jaunimo centras bei Klaip÷dos 
Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba. "Vaikų linija" pagalbą teikia nuo 1997m.  

Tarnyba yra tarptautin÷s organizacijos Child Helpline International (www.childhelplineinternational.org), 
vienijančios daugiau nei 160 "Vaikų linijų" visame pasaulyje, bei Lietuvos telefoninių psichologin÷s pagalbos 
tarnybų asociacijos (www.klausau.lt) nar÷. 



 
"Vaikų linija", teikdama pagalbą vaikams trumpuoju numeriu 116111, bendradarbiauja su Valstyb÷s vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais-konsultantais, kas leidžia užtikrinti vaikams ne tik 
emocin÷s paramos prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacijų bei paslaugų gavimą. 

Vaikų linija nuo 2004m. vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kurios įgyvendinimo metu išleido pirmąją lietuvišką 
nemokamą literatūrą mokykloms, organizavo tarptautines konferencijas, sukūr÷ interneto svetainę 
www.bepatyciu.lt, pritrauk÷ žinomus visuomenei žmones sprendžiant patyčių problemą, organizavo savaitę 
BE PATYČIŲ bei kitais būdais prisid÷jo prie gerosios patirties sprendžiant smurto ir patyčių problemas 
sklaidos. 
 

2011 metais Vaikų linijos veiklą remia: bendrov÷ TEO LT, AB, "Swedbank", AB,  Socialin÷s apsaugos ir 
darbo ministerija, UAB "Informacijos valdymo centras", UAB "Mediaskopas", Nyderlandų Karalyst÷s 
ambasada, informacinių technologijų bendrov÷ "Microsoft Lietuva", VĮ poilsio namai „Baltija“, UAB 
„Ekonomaks“, privatūs asmenys skyrę dalį pajamų mokesčio „Vaikų linijai“.   

 
 
Daugiau informacijos: 
 
Robertas Povilaitis 
„Vaikų linijos“ vadovas 
Tel.: +370 698 88797 
El. paštas: robertas@vaikulinija.lt  
 
Ivona Suchodolska 
„Vaikų linijos“ psicholog÷ 
Tel.: +370 601 79869  
El.paštas: ivona@vaikulinija.lt  
 
 


