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„Gelbėkit vaikus“ vizija

Pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui 
suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, 
vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą.

„Gelbėkit vaikus“ misija

Dėti visas pastangas, kad pasaulyje 
keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek 
galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių 
jų gyvenime.



Kodėl?

• ~50 % vaikų Lietuvoje patiria fizinį ir psichologinį sumurtą;

• Kas trečias vaikas Lietuvoje patyria patyčias;

• Lietuvoje yra virš 100 globos namų, kuriuose auga virš 3000 vaikų;

• Lietuvoje kiekvienais metais turime apie 200 labai pažeistų, niekam 
nereikalingų vaikų;

• ~25 % Lietuvos šeimų gyvena ties skurdo riba; 

• Kasmet Lietuvoje apie 400 jaunuolių savo noru pasitraukia iš gyvenimo.
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Organizacijos 
veiklos 
efektyvumo, 
skaidrumo 
ir finansinio 
stabilumo 
didinimas siekiant 
tinkamai atstovauti 
kiekvieno vaiko 
interesus.

Vaiko saugumo 
užtikrinimas per 
kompleksinę pagalbą 
vaikui ir šeimai, per 
smurto prevenciją. 

Skurdo 
mažinimas 
teikiant tiesioginę 
ir psichologinę 
pagalbą vaikui ir 
šeimai, formuojant 
visuomenės 
nuomonę, skatinant 
visuomenės narių 
įsitraukimą. 

Edukacija šviečiant 
tėvus apie tinkamą 
elgesį su vaikais, 
o vaikus – apie 
tinkamą tėvų elgesį 
su jais. Abi šalys turi 
būti informuotos 
apie būdus, kuriais 
gali pranešti apie 
pažeidimus. 

Vaiko teisių 
atstovavimas 
per advokaciją ir 
viešosios nuomonės 
formavimą, remiantis 
Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių konvencija. 
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Kaip?

Priimdami sprendimus remsimės „Save the 
Children“ tinklo vertybėmis – dirbsime

remsimės Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 
nuostatomis kaip pagrindinėmis gairėmis. 

Atsakingai

Ambicingai

Kūrybiškai

Sąžiningai

Bendradarbiaudami



1. Lietuvoje įgyvendinsime „Save the 
Children“ tinklo pozityvios tėvystės 
programą;

2. Teiksime alternatyvias ir kompleksines 
paslaugas šeimai bei vaikui; 

3. Stiprinsime vaikų dienos centrus;

4. Teiksime individualią pagalbą šeimoms 
su specialiaisiais poreikiais;  

5. Vykdysime integracijos programas 
mažiau galimybių turintiems ir socialinę 
atskirtį patiriantiems jaunuoliams; 

Ką konkrečiai darysime?

6. Vykdysime organizacijos  
stiprinimo projektus;

7. Tęsime advokaciją;

8. Formuosime teisingą viešąją  
nuomonę vaiko teisių klausimais; 

9. Į veiklas ir nuomonės formavimą  
pagal galimybes įtrauksime  
daugelį visuomenės narių  
ir pačius vaikus;

10. Kita.



Žmonija yra įsipareigojusi vaikui 
skirti viską, ką gali duoti.

Eglantyne Jebb


