
Pranešimas spaudai

2011-07-05

Lietuvoje jau teikiama pagalba vaikams, susidūrusiems su pavojais internete

Nuo  2011  m.  liepos  mėn.  Lietuvoje  jau  teikiama  pagalba  vaikams, 
internete  susidūrusiems  su  tokiais  pavojais  kaip  viliojimas,  patyčios, 
priekabiavimas,  žalingas  turinys,  ar  kita  nemalonia  ar  bauginančia  patirtimi 
naudojantis  interneto  technologijomis.  Vaikai  jau  dabar  gali  skambinti 
daugelyje  Europos  šalių  veikiančiu  vienodu  nemokamu  pagalbos  vaikams 
telefono numeriu 116111.

Dėl  šios  pagalbos  teikimo  Lietuvos  Respublikos  ryšių  reguliavimo  tarnyba 

(RRT) 2011 m. kovo  mėn. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ ,,Vaikų linija“, 

kuri  ir  atliks  saugesnio  interneto  pagalbos  funkcijas.  Lietuva,  teikdama  tokias 

paslaugas, prisijungė prie 26 Europos valstybių, kuriose veikia tokios pagalbos linijos 

(angl. Helpline). 

Pagalba  saugesnio  interneto  klausimais  pradedama  teikti  RRT  ir  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui 

(ITC)  vykdant  Lietuvoje  Europos  Sąjungos  projektą  ,,Saugesnis  internetas“  pagal 

daugiametę  Europos Komisijos programą ,,Safer Internet“. Plačiau apie Saugesnio 

interneto projektą ir vykdomas veiklas galima rasti www.draugiskasinternetas.lt

Apie RRT
RRT – nepriklausoma nacionalinė Lietuvos ryšių sektorių reguliuojanti institucija. Pagrindinės 
RRT veiklos  kryptys  – konkurencijos  skatinimas elektroninių  ryšių  ir  pašto rinkose,  radijo 
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spektro  valdymas  ir  priežiūra,  vartotojų  teisių  gynimas,  telefono  numerių  bei  tinklo 
identifikatorių valdymas ir priežiūra, telekomunikacijų ir radijo ryšio galinių įrenginių priežiūra. 
RRT misija: užtikrinti  kiekvienam Lietuvos gyventojui  technologiškai  pažangių,  kokybiškų, 
saugių ir įperkamų informacijos ir ryšių technologijų bei pašto paslaugų pasirinkimo įvairovę, 
sudaryti informacijos ir ryšių technologijų bei pašto verslo plėtros galimybes, taip spartinant 
informacinės ir žinių visuomenės plėtrą.

Apie „Vaikų liniją“ 
"Vaikų linija"  – tai psichologinę pagalbą vaikams ir  paaugliams teikianti  tarnyba.  Pagalba 
teikiama nemokamu telefonu  116111  bei  internetu  www.vaikulinija.lt.  „Vaikų  linijos  veiklą 
organizuoja  VšĮ  „Vaikų  linija“  Vilniuje,  Kauno  vaikų  gerovės  centras  „Pastogė“,  Kauno 
Dainavos  jaunimo  centras  bei  Klaipėdos  pedagoginė  psichologinė  tarnyba.  „Vaikų  linija“ 
pagalbą  teikia  nuo  1997  m.  Tarnyba  yra  tarptautinės  organizacijos  Child  Helpline 
International,  vienijančios  daugiau  nei  160  „Vaikų  linijų“  visame  pasaulyje,  bei  Lietuvos 
telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos narė. „Vaikų linija“, teikdama pagalbą 
vaikams trumpuoju numeriu 116111, kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos  specialistais-konsultantais  leis  užtikrinti  vaikams  ne  tik  emocinės  paramos 
prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacijų bei paslaugų gavimą. 
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