2017 M.
VEIKLOS
ATASKAITA

MIELI „GELBĖKIT VAIKUS“
BENDRUOMENĖS NARIAI,
apibendrindama 2017-ųjų darbus, kviečiu pamąstyti, kokie
šie metai buvo Lietuvos vaikams.
Jei reikėtų 2017-uosius apibūdinti vienu žodžiu, juos
pavadinčiau vilties metais. Pirmiausia – vilties, kurią vaikams
suteikėme duodami pažadą juos auklėti pozityviai, o ne
smurtu. Jį 2017-ųjų vasarį uždraudėme įstatymu.Taip pat
– vilties augti šeimoje. Šią viltį be tėvų augantiems vaikams
2017-aisiais užtikrinome įstatymu, teigiančiu, kad savo tėvų
globos netekę vaikai iki 3 metų nebepateks į globos namus
ir apsigyvens laikinųjų (socialinių) ar nuolatinių globėjų
šeimose.
Turiningo ir saugaus laisvalaikio viltį sunkumų patiriančiose
šeimose augantiems vaikams suteikėme kartu su
kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir verslo atstovais plėsdami
taip reikalingų vaikų dienos centrų tinklą. 2017-aisiais jų
atidarėme net tris. „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centruose
mažųjų problemas (kartais ir visai ne vaikiškas) paverčiame
iššūkiais, kuriuos, susitelkę nugalime visi kartu.Tokiu būdu
parodome mūsų globojamiems vaikams, kad verta pasitikėti
žmonėmis ir pasauliu, kad kiekvieno vaiko gyvenimas,
nesvarbu, kokia jo pradžia, tikrai gali turėti laimingą ir
prasmingą tęsinį.

2017-aisiais visiems Lietuvos vaikams suteikėme viltį būti
vis dažniau išklausytiems ir išgirstiems. Metų pradžioje atlikę
reprezentatyvų Lietuvos vaikų nuomonės tyrimą „Jaunas
balsas“, pamatėme, kad net 81,6% 12-18 metų amžiaus
Lietuvos vaikų norėtų turėti daugiau įtakos, galios ar
galimybių jiems bei kitiems vaikams rūpimoms problemoms
spręsti.Tai reiškia, kad negirdime ir nesuteikiame erdvės
pasisakyti net apie 80 proc. Lietuvos vaikų! Surengę
„Lietuvos vaikų balso“ konferenciją LR Seime, vaikams
pažadėjome, kad nuo šiol dažniau paklausime jų nuomonės
bei suteiksime jiems kuo daugiau būdų bei galimybių
būti išgirstiems – stengsimės auginti demokratiškos šalies
demokratiškus piliečius.
Kaip sakė Martinas Liuteris Kingas, „visa, kas pasaulyje
padaryta, yra padaryta dėl to, kad buvo vilties“.
Nepraraskime jos, dalinkimės viltimi su tais, kuriems jos
labiausiai trūksta ir keiskime pasaulį kartu.
Ačiū, kad esate su mumis!
Rasa Dičpetrienė,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė

Laimingo gyvenimo viltį šiemet suteikėme ir 26 tvarkingoms
Lietuvos šeimoms. Reikšmingai pagerinę skurdžią šių
šeimų buitį ar padėję išspręsti kitas šias šeimas slėgusias
problemas, net 125 šiose šeimose augantiems vaikams
praskaidrinome vaikystę ir suteikėme viltį augti kartu su
savo tėvais, broliais ir sesėmis.

2017 m. veiklos ataskaita

2

KO SIEKIAME SAVO DARBU?

Siekiame sukurti pasaulį,
kuriame kiekvienam vaikui
būtų suteikta teisė į išlikimą,
apsaugą, vystymąsi ir
pilnavertį gyvenimą.

KOKIAIS BŪDAIS TO SIEKIAME?
•

•
•
•
•
•

•

•

Kasdien suteikdami vaikams saugią erdvę
„Gelbėkit vaikus“ dienos centruose,
saugome sunkumų patiriančių šeimų
vaikus nuo patekimo į globos įstaigas;
Visapusiškai stipriname sunkumų
patiriančias šeimas;
Stipriname tėvystės įgūdžius;
Skatiname pozityvią tėvystę;
Skatiname bei padedame pasiruošti globai
ir įvaikinimui;
Supažindiname tėvus ir vaikus su
vaiko teisėmis, rūpinamės vaiko teisių
užtikrinimu Lietuvoje;
Stipriname vaikus ir šeimas ne tik
Lietuvoje, bet ir Zambijoje ar nuo stichinių
nelaimų nukentėjusiuose kraštuose;
Stipriname „Gelbėkit vaikus“ organizaciją
tam, kad galėtume padėti dar daugiau
Lietuvos ir pasaulio vaikų.

KOKIOS YRA MŪSŲ
ORGANIZACIJOS
STIPRIOSIOS PUSĖS?
Savo veikla apimame stiprų paslaugų
spektrą nuo vaiko teisių apsaugos
ir atstovavimo valstybiniu lygiu iki
labai konkrečios pagalbos daiktais ar
paslaugomis sunkumų patiriančioms
vaikus auginančioms tvarkingoms
Lietuvos šeimoms. Taip pat kuruojame
plačiausią Lietuvoje vaikų dienos centrų
tinklą, esame dienos centrų tradicijos
pradininkai Lietuvoje. 36 organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus
kasdien aplanko ir įvairaus pobūdžio
socialines bei psichologines paslaugas
gauna apie 900 vaikų ir jų šeimos.

2017 m. veiklos ataskaita

3

ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
VEIKLA 2017 M. POZITYVIAI PAVEIKĖ
25 000 LIETUVOS VAIKŲ GYVENIMUS

„GELBĖKIT VAIKUS“ DARBŲ
PASISKIRSTYMAS 2017-AISIAIS

25 000

10%

Saugojome Lietuvos vaikus nuo smurto, skurdo,
išnaudojimo ir kt. negandų
Siekėme, kad Lietuvos vaikai augtų kartu
su savo mylinčiomis šeimomis

510 400

Dirbome tam, kad Lietuvos vaikai turėtų
ir žinotų savo teises

5%
40%

15%

Stiprinome organizaciją „Gelbėkit vaikus“
Organizavome ir teikėme paramą
pasaulio vaikams

30%
PAGRINDINIAI „GELBĖKIT VAIKUS“ 2017 M. SKAIČIAI

1100
Tiek edukacinių veiklų vaikams,
tėvams, globėjams, auklėtojams,
mokytojams ir socialiniams
darbuotojams įvykdėme.

1400

5785

Tiek kartų vaikus, tėvus, globėjus,
mokytojus, auklėtojus ir socialinius
darbuotojus individualiai ar grupėse
konsultavo organizacijos „Gelbėkit
vaikus“ psichologai.

Tiek valandų socialinių, gyvenimo ir
higienos įgūdžių ugdymo, vaiko ugdymo,
vaiko teisių apsaugos, integracijos į
šeimą ir bendruomenę konsultacijų
suteikė organizacijos „Gelbėkit vaikus“
psichologai ir socialiniai darbuotojai.

26
Šeimoms, kuriose auga 125 vaikai
suteikėme reikšmingą, gyvenimą
keičiančią tiesioginę finansinę paramą,
pvz., padėjome įsigyti saugius namus,
pasikeisti senųjų namų stogą, įsivesti
vandentiekį ir pan.
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„Man geriau sekasi matematika,
todėl padedu kitiems vaikams
išspręsti namų darbus, o kiti
vaikai man padeda padaryti
anglų kalbos užduotis. “

„Vaikų dienos centrą su sese lankome jau gal
penkis metus. Aš ilgiau, sesė trumpiau. Mums čia
labai gera. Dienos centro vadovė mums yra kaip
mama, nes jai įdomu, kaip mums sekasi, kaip mes
jaučiamės, kaip sekasi mokykloje. Mūsų mama
susirgo ir jau iškeliavo pas Dievulį, buvo labai
sunku. Mums dienos centro vadovė padeda ir visi
dienos centro vaikai yra kaip broliai ir sesės. Kai
ateiname į dienos centrą, kartu nusprendžiame,
ko turime valgyti ir ką galime pasigaminti. Visi

vaikai kartu gaminamės maistą, valgome ir paskui
plauname indus. Kai pavalgome ir susitvarkome,
kartu ruošiame pamokas. Man geriau sekasi
matematika, todėl padedu kitiems vaikams
išspręsti namų darbus, o kiti vaikai man padeda
padaryti anglų kalbos užduotis. Kartais, kai yra
pinigų ir kai kas nors pakviečia, išvažiuojame į
ekskursiją į Vilnių ar dar kur nors. Dienos centre
galime nusiprausti, nes namie vandenį nešamės
iš šulinio, o čia jis bėga iš krano.Taip pat labai

gerai, nes dienos centre mes galime dalyvauti
kokiuose nors konkursuose, kartais atvažiuoja
svečių iš didelių miestų, papasakoja, ką jie veikia.
Mums su sese labai smagu čia ateiti po pamokų
ir praleisti laiką iki vakaro.Vasarą į dienos centrą
atvažiuojame su dviračiais, o žiemą sunkiau, tenka
pusę valandos paeiti pėsčiomis, bet verta, nes
mums čia labai smagu.“
Natalija, 16 metų
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2017 M. ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“
ĮSTEIGĖ VAIKŲ DIENOS CENTRUS
ZARASŲ RAJ., ZARASUOSE IR PASVALYJE

Akmenė
Mažeikiai
Pasvalys
Šiauliai

Rokiškis
Kupiškis

Raguvėlė

Zarasai
Utena

Šilutė

Ukmergė

Tauragė

Bagaslaviškis
Širvintos
Šakiai
Kazlų Rūda
Marijampolė

Paparčiai
Vilnius
Salininkai
Pagiriai

Alytus

Visoje Lietuvoje jau veikė 35 organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai.

Druskininkai

2017 m. veiklos ataskaita

6

„GELBĖKIT VAIKUS“ ZARASŲ
VAIKŲ DIENOS CENTRAS
Zarasų vaikų dienos centrą „Draugai“
įsteigėme 2017-ųjų sausį, o atidarymo
šventėje dalyvavo net pati LR Prezidentė
Dalia Grybauskaitė! Sėkmingas dienos centro
startas, įmonių „Circle K“ bei „Rimi Lietuva“
finansinė parama ir net dvi šaunios savo
darbą mylinčios socialinės darbuotojos lėmė
tai, kad centras antraisiais namais tapo net 25
Zarasų vaikams.

„Vaikai yra mūsų
miesto ir mūsų
šalies ateitis,
džiaugiamės
galėdamos padėti
ją kurti.“
Dalia ir Ina, Zarasų vaiku dienos
centro „Draugai“ socialinės
darbuotojos

„GELBĖKIT VAIKUS“
PASVALIO VAIKŲ DIENOS
CENTRAS
20 Pasvalio vaikų laiką po pamokų
leidžia ne gatvėje ar nesvetinguose
namuose, o šiltame ir jaukiame vaikų
dienos centre „Visada kartu“, kurį kartu

su įmone „Circle K“ bei kampanijos
„Už saugią Lietuvą“ atstovėmis
atidarėme balandį. Dienos centrų
rėmėja „Rimi Lietuva“ bei visada
besišypsanti socialinė darbuotoja
Jūratė pasirūpina, kad į dienos
centrą po pamokų sugužantys vaikai
kasdien būtų svetingai sutikti ir, kad
iš jo vakare išeitų su 200 % geresne
nuotaika už tą, su kuria atėjo.

„Nuoširdžios vaikų šypsenos ir apkabinimai
man yra geriausia padėka už darbą.“
Jūratė, Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“ socialinė darbuotoja
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PADĖJOME ZARASŲ RAJ. SAMANIŲ
KAIMO BENDRUOMENĖS VAIKŲ
DIENOS CENTRUI
Organizacija „Gelbėkit vaikus“
savo patirtimi, patarimais bei
rėmėjų paieška skatina bei
palaiko vietos bendruomenių
iniciatyvas. 2017-aisiais padėjome
gauti finansavimą ir stabiliai
„atsistoti ant koju“ Zarasų raj.
Samanių kaimo bendruomenės
vaikų dienos centrui.

Samanių kaimo bendruomenės vaikų dienos
centras vietos žmonių iniciatyva buvo įkurtas
2017-ųjų pradžioje, jį kasdien lankė apie
20 vaikų, tačiau dėl nestabilios finansinės
situacijos savo veiklą vykdė nenuosekliai, su
pertraukomis, centre nebuvo darbuotojų –
darbavosi tik savanoriai. Atsiradus rėmėjams,
įmonėms „Circle K“ bei „Rimi Lietuva“, atsirado

galimybė užtikrinti dienos centro tęstinumą, tad
organizacija „Gelbėkit vaikus“ nusprendė padėti
dienos centrą oficialiai atidaryti ir Zarasų rajono
vaikams užtikrintai pažadėti bei padovanoti
saugią, šiltą ir jaukią vietą, kurioje vaikai gali
susiburti po pamokų, užsiimti prasminga
lavinančia veikla, patys dalyvauti, reikštis – būti
šios erdvės šeimininkais ir kūrėjais.
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„GELBĖKIT VAIKUS“ GLOBOJAMŲ
VAIKŲ 2017 M. AKIMIRKOS

Ukmergės vaikų dienos centro vaikai lankosi
Vilniaus tarptautiniame oro uoste

„Solidarumo bėgimas“ Vilniaus „Atgajos“ specialioje mokykloje

Robotikos stovykla Utenos vaikų dienos centre „Draugystė“

Samanių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro Burbuliada

Pasiruošimas Velykoms Šiaulių vaikų dienos centre

Vaikų dienos centrus lankantys vaikai pirmą kartą nukeliavo prie jūros
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Mergaitės gamina rankdarbius Akmenės
vaikų dienos centre „Akmenėliai“

Ukmergės vaikų dienos centro vaikai padeda
sutvarkyti kapines

Mergaitė piešia Šiaulių vaikų dienos centre

Zarasų vaikų dienos centro „Draugai“ vaikų vasara

Lietuvos pašto darbuotojų vizitas Širvintų vaikų dienos centre

Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ vaikai su rėmėjų dovanomis

Vaikų dienos centro „Draugai“ atidarymo šventė

Vaikų dienos centrus lankančių vaikų treniruotės
su profesionaliais treneriais
2017 m. veiklos ataskaita
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PADEDAME TVARKINGOMS
LIETUVOS ŠEIMOMS,
AUGINANČIOMS VAIKUS

„Galimybė šokti
man teikia tai, dėl ko
apskritai yra verta
gyventi – šokdama
aš esu laiminga.“

Gavome įkvepiantį mamos Astos laišką ir
nuvykome su ja susipažinti. Į akis iš karto
krito skurdi 12 vaikų auginančios našlės
buitis ir šviesios vaikystės siekis, kurį mama
pagal išgales stengėsi suteikti visiems savo
vaikams. Susipažinome su šeimos vaikais,
išklausėme jų svajonių ir supratome, kad
pirmiausia turime padėti vienai iš šios
šeimos vyresniųjų dukterų,Viktorijai, kuri
jokiais būdais nenorėjo atsisakyti savo
svajonės profesionaliai šokti.
ŠTAI KĄ APIE AISTRĄ ŠOKIUI PAPASAKOJO PATI VIKTORIJA

Padedant organizacijos „Gelbėkit vaikus“
aukotojams,Viktorija gali siekti savo
svajonės ir tęsti mokslus Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje. Mergina pirmąjį
kursą baigė geriausiais pažymiais savo
grupėje ir gavo nuolaidą mokesčiui
už studijas.

Kaskart savęs paklaususi „kodėl gi aš šoku?“,
mintyse prisimenu garsių viso pasaulio šokėjų
kalbas, liudijančias, kad šokis yra gyvenimo
prasmė, svajonė, siekis, tikslas, na, o aš pasakyčiau
daug paprasčiau. Galimybė šokti man teikia tai,
dėl ko apskritai yra verta gyventi – šokdama aš
esu laiminga. Ši meno sritis man yra vienintelė
galimybė ištrūkti iš savo baimių, iš riboto mąstymo
(arba išvis... bet kokio mąstymo), aplinkos kuriamų
stereotipų. Kai pirmą kartą vedina smalsumo
pravėriau šokių salės duris, nė nenutuokiau, kas

manęs laukia, tačiau ilgai spėlioti neteko. Jau po
kelių mėnesių supratau, kad tai didžiulė likimo
man siųsta dovana, kurią priėmiau atvira širdimi.
Besąlygiškai pamilau šokį, sceną, kolektyvinį darbą
bei ilgus vakarus šokių salėje.Tvirtai žinojau, kad
noriu šokti, todėl baigusi mokyklą, vedina svajonės,
įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Čia
atradau save ir įgavau tik dar daugiau motyvacijos
siekti užsibrėžtų tikslų. Net neabejoju tuo, jog
svajonės pildosi ir tai priklauso, pirmiausia, nuo
manęs pačios.
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SĖKMĖS ISTORIJA, KURIOS
HEROJAIS DIDŽIUOJAMĖS
6 vaikai ir vieniša jų mama žiemojo
užpustytame vienkiemyje toli nuo miestų
ir pagrindinių kelių, kai juos aplankėme.
Tai, ką išvydome, buvo kraupu: užmiesčio
sniegynuose, net stingdant – 25 laipsnių
šalčiui, vaikai lakstė apsiavę sportbačiais,
nes žieminių batų jie tiesiog neturėjo.
Jauniausios 9 mėnesių mažylės rankelės
buvo sutinę nuo šalčio, o vyriausias sūnus
dėl sunkios negalios buvo prikaustytas
prie lovos. Nors šeimos troba turėjo
stogą ir sienas, viduje švilpavo vėjai
ir net nuolat kūrenama krosnis
nepadėjo palaikyti gyvenimui tinkamos
temperatūros. Mama dėl vaikų stengėsi iš
paskutiniųjų – kartais dirbo tik už malkas
ar maistą, tačiau kankinama psichologių ir
fizinių ligų bei graužaties dėl susidariusios
situacijos, ji skendo neviltyje. Be kitų ją
slegiančių negandų, tuometinis moters
gyvenimo draugas dar ir smurtavo.

Nors šeimos troba turėjo stogą
ir sienas, viduje švilpavo vėjai ir
net nuolat kūrenama krosnis
nepadėjo palaikyti gyvenimui
tinkamos temperatūros.
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Supratome, kad laukti nebegalime –
vaikai augo smurto pavojuje bei visiškai
netinkamose sąlygose. Pasirūpinę būtiniausia
medicinine pagalba mamai ir vaikams,
padėjome pakeisti būstą ir persikraustyti į
miestelį, užtikrinome reguliarią psichologinę
pagalbą. Šie pokyčiai šeimai buvo būtini.
Gyvendami miestelyje, vaikai pagaliau
galėjo nuolat lankyti darželį, mokyklą bei
„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrą, kur
jų kasdien laukia šiltas maistas, pagalba
ruošiant namų darbus ir, žinoma, nauji draugai.
Mama, sustiprėjusi emociškai, miestelio
bendruomenėje rado ne tik daugiau
galimybių užsidirbti, taip galėdama pagerinti
savo ir vaikų kasdienybę, bet ir kaimynų
palaikymą, pagalbą ištikus bėdai bei žmogiškąjį
ryšį, kurio taip trūko atsiskyrėliškame
ankstesniame jų gyvenime. Galiausiai, pakeitus
gyvenamąją vietą, vyras nustojo smurtauti ir
dabar šeima gali pati rūpintis savo vaikais.

Štai kokį atsitiesusios mamos
padėkos laišką gavome.
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PADĖJOME ĮVAIRAUS AMŽIAUS TĖVAMS GERIAU
SUPRASTI SAVE IR STIPRINTI RYŠĮ SU SAVO VAIKAIS

Džiaugiuosi atradusi Jus. Nes Jūs tapote
mano naująją šeima. Pastebėjau, kad
mano gyvenimas keičiasi gerąja linkme.
Visada miela ir jauku pas Jus užeiti, o
pagalba kurios sulaukiu glosto širdį!
Moteris, 36 m.

Pas psichologę ėjau pirmą kartą, todėl
nežinojau ko tikėtis ir labai jaudinausi.
Turėjau daug asmeninių problemų ir
nežinojau kaip jas spręsti ir susitvarkyti
su savimi.Tačiau su kiekviena diena
konsultacijų metu jaučiausi vis geriau.
Konsultacijų dėka lengviau susitvarkau
su problemomis, jaučiuosi labiau savimi
pasitikinti ir geriau pažinusi save.
Į gyvenimą žvelgiu kitu kampu ir jaučiuosi
laimingesnė, o jeigu ištinka kokia nors
problema prisimenu suteiktus patarimus
ir puikiai jais naudojuosi. Ačiū.
Moteris, 23 m

Apie psichologę galiu pasakyti tik pačius
geriausius atsiliepimus. Kaip specialistė ir
kaip moteris ji yra malonus ir šiltas žmogus,
moka pakreipti mąstymą konstruktyvia
linkme. Jos konsultacijos daug ko mane
išmokė vaiko raidos mąstyme, kaip
tartis ir kalbėtis su vaiku. Svarbiausia,
kad psichologė moka pateikti labai gerą
patarimą kuriuo galima pasinaudoti.
Konkreti, konstruktyvi. Labai kūrybiškai
prieina prie klausimo sprendimo ir tuo
pačiu padeda juos išspręsti. Kaip žmogus ji
yra altruistinė. Padėjo man sutvirtinti tėvo
vaidmenį vaiko raidoje, taip pat ji mato
vaiko pasaulį ir supranta kuria kryptimi
pakreipti bendravimą su vaiku. Labai
dėkingas visam personalui ir psichologei.
Vyras, 54 m.
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PRISIDĖJOME PRIE TO, KAD BŪTŲ PRIIMTAS
VAIKUS NUO SMURTO GINANTIS ĮSTATYMAS

„Kartais girdžiu sakant, jog „patempus
už ausies“ pasekmių nesimato. Galbūt
ne visuomet matosi mėlynės, tačiau
atliekant psichologinį įvertinimą labai
gerai matomi sielos randai. Kiekvienas
randas palieka savo žymę. Lengvesniu
atveju atsiperkama vaiko nepasitikėjimu
savimi, savęs nuvertinimu, menkesniais
pasiekimais mokykloje. Kai randų
pasidaro per daug, kai jie būna labai
gilūs, pasekmės būna kur kas liūdnesnės,
be laimingos pabaigos.“
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“
psichologė Ingrida
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Apie vaikų auklėjimą be smurto organizacija „Gelbėkit
vaikus“ pirmoji Lietuvoje pradėjo kalbėti 2008 m.

•
•
•
•
•
•
•

Kasdien dirbome su vaikais ir šeimomis
Bendradarbiavome su valstybės institucijomis
Dalijomės stebėjimu pagrįsta statistika ir informacija
Kreipėmės viešai ir individualiai į politikus bei visuomenę
Dalyvavome konferencijose ir renginiuose, skaitėme pranešimus
Dalijomės tarptautine patirtimi
Prisidėjome prie palankios viešosios nuomonės formavimo

2017 m. LR Seimo sprendimu buvo priimtas Lietuvos
vaikus nuo visų rūšių smurto ginantis įstatymas

2017 m. veiklos ataskaita
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INICIJAVOME KIEKYBINĮ LIETUVOS
VAIKŲ NUOMONĖS TYRIMĄ
2017-aisiais organizacijos „Gelbėkit vaikus“
užsakymu UAB „Spinter tyrimai“ atliko
reprezentatyvų kiekybinį Lietuvos vaikų
nuomonės tyrimą „Jaunas balsas 2017“.
Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti vaikų požiūrį
į tai, kaip užtikrinama jų teisė išsakyti savo
nuomonę kiekvienu juos liečiančiu klausimu,
kaip Lietuvoje įgyvendinamos kitos vaiko
teisės, kokie dalykai Lietuvos vaikams yra
svarbūs ar kelia nerimą.

SVARBIAUSI TYRIMO REZULTATAI:
Tyrimo rezultatai parodė, kad net 81,6%
12-18 metų amžiaus Lietuvos vaikų norėtų
turėti daugiau įtakos, galios ar galimybių jiems bei
kitiems vaikams rūpimoms problemoms spręsti.

76,1% vaikų mano, kad politikai ir kiti asmenys,
priimantys sprendimus, turėtų klausti jų
nuomonės apie su jais susijusius dalykus.

36,3% vaikų neturi jokių galimybių išsakyti savo
požiūrį ar nuomonę asmenims, priimantiems
sprendimus, jų miesto / rajono savivaldybėje.

2017 m. veiklos ataskaita
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LABAI IŠKALBINGOS KIEKYBINĮ TYRIMĄ
LYDĖJUSIOS KOKYBINĖS VAIKŲ APKLAUSOS
METU IŠREIKŠTOS MINTYS:

„Labai patinka, kai
suaugusieji kalba su
manimi kaip su draugu“

„Kai esi vaikas,
reiški mažiau negu
suaugusieji”

„Pagarbą reikia užsitarnauti.
Jei suaugusieji mus išklausytų,
mes labiau juos gerbtume“

„Suaugusieji nevertina
mūsų nuomonės, nes mes
mažiau žinom, mažiau
patyrėm, todėl esame
nereikšmingi“

„Smurtas
nėra išeitis.
Visada galima
kalbėtis“

Su tyrimo rezultatais galima susipažinti ČIA

2017 m. veiklos ataskaita
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LR SEIME, KARTU SU MYKOLO ROMERIO
UNIVERSITETU, SURENGĖME LIETUVOS
VAIKŲ KONFERENCIJĄ
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga
„Jaunas balsas 2017“ tyrimo rezultatus
pristatėme LR Seime specialiai surengtoje
Lietuvos vaikų konferencijoje „Lietuvos
vaikų balsas“.

2017 m. veiklos ataskaita
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ORGANIZACIJOS “GELBĖKIT VAIKUS”
IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS 2017 M.

10%

2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS
ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“
TURĖJO 473 NARIUS IR 27 DARBUOTOJUS

5%
85%

473
nariai

Tiesioginė pagalba vaikams ir šeimoms

27
darbuotojai

Lėšų paieška
Organizacijos valdymas
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UŽ PARAMĄ 2017-AISIAIS YPATINGAI DĖKOJAME
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UŽ TAI, KAD 2017-AISIAIS BUVOME MATOMI IR GIRDIMI, SAKOME AČIŪ
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ESAME DĖKINGI MŪSŲ DRAUGAMS
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AČIŪ, KAD
ESATE KARTU!

2017 m. veiklos ataskaita

24

