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2009 m. spalio 20 d. VO „Gelbėkit vaikus“ Vaikų grupės prieš smurtą organizuoja renginį
Jurbarke Pasaulinės dienos be smurto prieš vaikus proga. VO „Gelbėkit vaikus“ (Save the
Children) Lietuvoje šią dieną pažymi jau antrus metus.

Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų, patiriančių smurtą, problemą Lietuvoje.

Renginio organizatoriai: Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla,.VO „Gelbėkit vaikus“
Jurbarko padalinys, Jurbarko švietimo skyrius.

Šis organizuojamas renginys yra tarptautinio projekto „Draugystė be sienų“, skirto kovai prieš
smurtą ir patyčias Švedijoje ir trijose Pabaltijo šalyse - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, dalis.
Swedbank grupės remiamo projekto, vykdomo nuo 2008 m., veikla apima smurto ir patyčių
prevenciją mokyklose, paramą nukentėjusiems nuo smurto ir patyčių, problemos žinomumo
viešinimą bei novatoriškų metodų, skirtų smurto bei patyčių šalinimui, plėtrą. Lietuvoje
tarptautinį projektą „Draugystė be sienų“ įgyvendina visuomeninė organizacija „Gelbėkit
vaikus“.

2008 m. TNS Gallup atliktas tyrimas parodė, kad 22 % vaikų mokykloje patyrė fizinį smurtą, iš
19 % buvo atimti pinigai, asmeniniai daiktai, maistas, ir net 65 % vaikų patyrė patyčias – 13 %
iš jų patyčias patyria nuolat. Net 48 % vaikų patiria smurtą namuose.

Pasaulinės dienos be smurto prieš vaikus proga Jurbarko rajono mokyklose pirma pamoka
bus skirta smurto prieš vaikus prevencijai - „ Nelik abejingas skriaudžiamam vaikui“. Jurbarko
Naujamiesčio vidurinė mokykla taps renginio šerdimi ir sutiks svečius iš kitų Jurbarko miesto ir
rajono, iš Šiaulių, Šilutės, Šakių mokyklų, pakviesdama į tradicija tapusias pasakų inscenizacijų
varžytuves „Visos pasakos baigiasi laimingai“. Šių metų pasakų inscenizacijos bus skirtos kovai
su blogiu.

„K ad ir kas atsitiktų, žinokite vaikai, kad visos pasakos baigiasi laimingai”,- sakė Vaida
Beinarienė Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos Grupės prieš smurtą vadovė.
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Po varžytuvių dalyviai iškilminga eisena patrauks miesto gatvėmis nuo Jurbarko Naujamiesčio
vidurinės mokyklos iki Jurbarko Kultūros namų, kur surengs akciją „Vaikystės sodas“.
Jurbarko kultūros namai mielai atvers duris visiems šventės dalyviams ir parodys Lietuvos
nacionalinės filharmonijos teatralizuotą muzikinę išdaigą „Karalius pamiršo raidyną".

„Tokių renginių reikia ne tik Vilniuje, bet ir regionuose. Mes labai džiaugiamės, kad šią svarbią
dieną galime paminėti kartu su mūsų labai aktyviu ir kūrybingu Jurbarko padaliniu. Ačiū visiems
nariams ir savanoriams, kurie prisidėjo organizuojant šį renginį. Mes kartu galime žymiai
daugiau,- sakė Rasa Dičpetrienė, VO „Gelbėkit vaikus“generalinė sekretorė.
Daugiau informacijos apie Vaikų grupes prieš smurtą:

2009 m. VO „Gelbėkit vaikus“ turi 98 Vaikų grupes prieš smurtą, iš kurių net 14 yra susikūrę
Jurbarko miesto mokyklose. Grupės vienija virš 900 narių. Vaikų grupių prieš smurtą veiklą,
naujų grupių susikūrimą remia LR Švietimo ir mokslo ministerija. Vaikų grupių prieš smurtą
pagalba siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų patiriamą smurtą ir patyčias mokyklose
bei šeimoje, didinti smurto apraiškų žinomumą, skleisti žinias apie vaiko teises, formuoti
neigiamą požiūrį į smurtą bei kurti savitarpio pagarbos ir bendradarbiavimo principus.
Vaikų grupės kuriamos pačiose mokyklose, jose yra nuo 5 iki 20 mokinių ir suaugęs asmuovadovas - mokykloje dirbantis socialinis pedagogas, pedagogas ar psichologas. VO „Gelbėkit
vaikus“ rengia mokymus ir seminarus grupių vadovams, ruošia mokomuosius leidinius apie
smurto prevenciją ir pagalbą nukentėjusiems. Vaikų grupės dalyvauja mokyklos strategijos,
programų, projektų kūrime, kurie užtikrina saugią mokyklos aplinką, bendradarbiauja su
mokyklos savivaldos organais, vietos bendruomenės institucijomis, informuoja mokyklos
administraciją, mokytojus, tėvus apie smurtą mokykloje, priima skundus ir informaciją iš
moksleivių, patiriančių ar pastebinčių smurtą. Patys moksleiviai eina ir kalba su tais, kurie
netinkamai elgiasi, organizuoja susitikimus su jaunesnių klasių mokiniais, aiškina ką reikia
daryti, kaip reaguoti į smurtautojus, į ką kreiptis pagalbos ir kt.
Daugiau informacijos apie VO „Gelbėkit vaikus“:

VO „Gelbėkit vaikus“ – 1991 metais įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė už vaiko teises
kovojanti organizacija. Nuo 2004 m. organizacija yra tarptautinio Save the Children Aljanso
tikroji narė. Šis Aljansas – didžiausia nepriklausoma pasaulinė organizacija, dirbanti daugiau
nei 120 šalių ir siekianti, kad vaikų gyvenimas pasikeistų ir tie pokyčiai būtų ilgalaikiai.

Daugiau informacijos:
VO „Gelbėkit vaikus“
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generalinė sekretorė
Rasa Dičpetrienė
Tel. 8 615 10082
El. p.: rasa.dicpetriene@gmail.com

Šaltinis: VO "Gelbėkit vaikus" interneto svetainė
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