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VAIKAMS DRAUGIŠKŲ MIESTŲ INICIATYVA 



 Vaikams draugiškų miestų iniciatyva 







 Kaip tapti Vaikams draugišku miestu? 



 unicef.lt/vaikams-draugisku-miestu-iniciatyva-kas-tai/ 



Ką kurdami geresnius 
miestus vaikams galime 
pasiimti iš Šiaurės šalių? 

 
10 vertingų pamokų 



 1. Valdysenos inovacija 

Vaikams draugiškų miestų iniciatyva – tai naujos 

valdysenos, integruojančios pagalbą vaiko teisėms, 

integravimas visose savivaldos institucijose.  

Tęstinumas, tvarumas, įsisąmoninimas, holistinis 

požiūris.  

Lietuvoje horizontalias reformas vis dar dažnai 

priimame kaip vienkartinius, „nuleistus“ procesus, 

kuriuose dalyvauja specializuotos žinybos ar 

padaliniai.  

Šiaurės šalyse mažiau vertybinės ar politinės 

poliarizacijos, platus sutarimas vaiko teisių ir 

gerovės klausimais.  



 2. Dėmesys vaiko teisių suvokimui 

Vaiko teisių mokymai sprendėjams, darbuotojams, vaikams ir jaunimui, 

tėvams, bendruomenei. 

Kuriamos vaiko teisių savarankiško mokymo(si) platformos palengvina ir 

supaprastina šį procesą.  



 3. Vaikų dalyvavimo užtikrinimas.  

Vaikų dalyvavimo užtikrinimas visuose 

etapuose ir grandyse.  

Skirtingi įtraukimo ir dalyvavimo užtikrinimai 

metodai ir „laipsniai“ skirtingai taikytini ir 

tinka skirtingomis aplinkybėmis, nelygu vaikų 

gebėjimai.  

Dėmesys vaikų įtraukčiai nuo pat darželinio 

amžiaus, neapsiribojant „atstovais“.  

Vaikų tarybos, įtraukimas į planavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros grupes, kasmetiniai 

vaikų forumai. 





 3. Vaikų dalyvavimo užtikrinimas.  

Vaikų tarybos.  

Vaikai įtraukiami į 

planavimo, 

įgyvendinimo, 

priežiūros grupes.  

Kasmetiniai vaikų 

forumai. 



 4. Dėmesys vaikų dalyvavimo kokybei 

Ypatingai rimtas požiūris į vaikų dalyvavimą, kalbėjimasis 

horizontaliame lygmenyje, vaikams suprantamų ir priimtinų formų 

naudojimas. Grįžtamojo ryšio užtikrinimas, sprendimų integracija  

IT sprendimai nėra panacėja, tačiau gali reikšmingai išplėsti dalyvavimo 

priemonių arsenalą. Vaikų hakatonai, kūrybinės dirbtuvės etc.  



 5. Dėmesys duomenų valdymui.  

Šiaurės šalių partneriai pabrėžia, 

kad vienas iš horizontalių Vaikams 

draugiškų miestų tikslų - 

nuosekliai rinkti, stebėti ir naudoti 

besikeičiančios vaikų situacijos 

mieste duomenis.  

Islandijos miestai kuria inovatyvų 

vaiko situacijos „rodiklių skydelį“ 

(angl. dashboard) – kad analitiniai 

duomenys būtų prieinami tiek 

įvairių sričių savivaldos 

specialistams, tiek ir tikslinei 

grupei – vaikams, tėvams. 



 6. Skubėti lėtai.  

Šiaurės šalių ekspertai 

primygtinai akcentuoja 

orientavimąsi į vaikams 

draugiško miesto proceso 

kokybę vs. pavienius 

kiekybinius rezultatus. 

Planavimas privalo būti 

nuoseklus ir kokybiškas, 

rezultatus vertina 

nepriklausomi ekspertai.  



 7. Lėšos ir ištekliai.  

Lėšas ir žmogiškuosius 

išteklius Vaikams draugiškų 

miestų iniciatyvos 

priemonių įgyvendinimui 

tikslingai skiria 

savivaldybės – jos nėra 

vertinamos kaip rutininių 

veiklų įgyvendinimas.  

Skatinami ambicingi tikslai 

ir iššūkiai, unikalūs 

rezultatai. Užsitikrinant 

papildomas lėšas būtina 

atsižvelgti į natūralius 

politinius ir finansinio 

planavimo ciklus.   



 8. Integracija.  

Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos priemonės turi būti integruojamos 

į platesnes miesto strategijas ir planus.  



 9. Koordinavimas.  

Tinkamas proceso koordinavimas reikalauja atitinkamų resursų. 

Koordinavimo procesui palengvinti kuriamos bendradarbiavimo 

platformos. Gerosios regiono praktikos žinių „šakotuvas“ (hub). 



 10. „Per mažų“ sprendimų nebūna.  


