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Projekto tikslas 

Vaiko teisių įgyvendinimas mieste, bendruomenėje 

siekiant, kad „kiekvienam vaikui ir jaunam žmogui būtų 

užtikrinama galimybė mėgautis vaikyste ir išnaudoti 

visas savo galimybes, per jų miestuose ir bendruomenėse 

sudaromas lygias galimybes realizuoti savo teises“ 

 



Projekto etapai (1): 
 

Vaiko gerovės situacijos Vilniaus mieste 

apžvalga: 
Savivaldybės socialinės-ekonominės ir demografinės 

situacijos įvertinimas; 

Vaikų ir jų šeimų situacijos, vaikų sveikatos apsaugos, 

socialinės ir švietimo situacijos įvertinimas. 

 

 Situacijos dėl vaiko teisių  tyrimas ir analizė: 
Dalyviai – 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai;  

Pagrindinės sritys, kurios kelia iššūkių vaikams - 

dalyvavimas ir pilietiškumas, išsilavinimas ir darbiniai 

įgūdžiai, asmeninis gyvenimas ir saugumo jausmas.   

 
 



Projekto etapai (2): 

 
Sudaryta vietinio iniciatyvinio 

komiteto darbo grupė:  
- Savivaldybės skyrių atstovai,  

- jai pavaldžių įstaigų atstovai,  

- AVPK atstovai,  

- NVO sektorius,  

- vaikus atstovaujančios organizacijos. 
 

Koordinavimo padalinio funkcijas atlieka - Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyrius.  

   

 



Projekto etapai (3): 
 

Veiksmų plano rengimas: 
 
3 sritys, kuriose planuojame siekti pokyčio yra: 

1. vaikų dalyvavimo ir aktyvaus įsitraukimo didinimas 
sprendžiant vaikams aktualias problemas skatinant 
juos reikšti nuomonę ir diskutuoti. 

2. kiekvienas vaikas ir jaunas žmogus turi galimybę 
naudotis kokybiškomis svarbiausiomis socialinėmis, 
švietimo, sveikatos paslaugomis.  

3. kiekvienas vaikas ir jaunas žmogus gyvena saugioje ir 
tvarioje aplinkoje.  

 
 

 



 Priemonės įgyvendinančios       

pirmą sritį: 

● Sudaryti galimybę vaikams tiesiogiai išreikšti 

nuomonę jiems svarbiais sprendimais/klausimais 

mieste;  

● Vaikų nuomonės, susirūpinimo išreiškimo 

mechanizmo sukūrimas, plėtra, viešinimas; 

● Užtikrinti mokinių galimybę vertinti maitinimo 

kokybę ugdymo įstaigoje, gaunant grįžtamąjį 

ryšį. 



Priemonės įgyvendinančios     

 antrą sritį: 
 

● Stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimus 

psichikos sveikatos stiprinimo srityje;  

● Trumpalaikės socialinės globos paslaugų (iki 3 mėn.) 

teikimas krizėse atsidūrusiems vaikams bendruomenėje  

šeimai artimoje aplinkoje; 

● Globėjų, kurie galėtų globoti vaikus šeimose, tinklo plėtra; 

● Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams  plėtra; 

● Vaikų gyvenimo įgūdžių stiprinimas ir ugdymo karjerai 

programų plėtra; 

● Vaikų atvirų jaunimo centrų ir erdvių prieinamumo 

didinimas; 

● Neformalaus švietimo ir užimtumo 12-18 m. vaikams 

galimybių didinimas. 



Priemonės įgyvendinančios     

 antrą sritį:  
 

● Vaikų sveikatos raštingumo didinimas; 

● Vaikams nuo 14 m. palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimas; 

● Visuomenės sveikatos priemonių, nukreiptų į vaikų psichikos 

sveikatos stiprinimą, plėtra; 

● Inicijuoti ir užtikrinti naujų paslaugų teikimo galimybes ir 

programas, skirtas jauniems tėvams; 

● Parengti ir reguliariai teikti  informaciją apie vaiko raidą ir kt. 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažamečių tėvams; 

● Mokymų, skirtų mokyklų darbuotojams apie vaikų ir paauglių 

psichikos sveikatą, vedimas; 

● Parengti saugios aplinkos mokykloje tvarkos aprašą. 



Priemonės įgyvendinančios     

 trečią sritį: 

 
● Programų, skirtų smurto mažinimui, pakantumui smurtui 

stebėsena ugdymo įstaigose, rekomendacijų teikimas; 

● Prevencinės veiklos bei mokymai vaikams; 

● Saugios aplinkos užtikrinimas vykdant prevencines 

priemones viešosiose erdvėse; 

● Saugumo rekomendacijų  parengimas; 

● Mokymai mokytojams apie gyvųjų pamokų įgyvendinimą 

Vilniaus miesto parkuose, šalia vandens telkinių; 

● Vykdyti vaikų gerovės, susijusios su šeima, mokykla, 

bendraamžių grupe ir laisvalaikiu stebėseną; 

● Savivaldybės mastu užtikrinti pirminės psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos modelio „Planet Youth“ 

įgyvendinimą. 



Tolimesni projekto etapai:  

 

Veiksmų plano įgyvendinimas per  

2023-2025 metus  
(peržiūros, vertinimas, esant poreikiui, papildymas, keitimas).  

 

Stebėjimas ir vertinimas, miesto 

pripažinimas draugišku vaikams. 



Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius 
Tel. (8 5) 211 2365; 

El. p. tbks@vilnius.lt 
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