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Įvadas 

 
2013 m. Islandijoje įsigaliojus Vaiko teisių konvencijai, labai išaugo 

mokomosios medžiagos ir paramos konvencijai įgyvendinti paklausa. 

Dėl jų didelės reikšmės vaikų ir jaunimo kasdieniam gyvenimui 

savivaldybės kreipėsi pagalbos minėtam įgyvendinimui. 

Atsižvelgdama į šį raginimą imtis veiksmų, UNICEF Islandijoje, 

bendradarbiaudama su vaikų ombudsmenu, 2016 m. pradėjo plėtoti 

projektą „Vaikams palankios bendruomenės“. UNICEF valdo projektą 

ir konsultuoja bei moko savivaldybių darbuotojus ir išrinktus 

pareigūnus. 

2019 m. lapkričio 18 d., minint Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijos 30-metį, socialinių ir vaikų reikalų ministras Ásmundur 
Einar Daðason ir tuometinis UNICEF generalinis direktorius 
Islandijoje Bergsteinn Jónsson pasirašė susitarimą dėl UNICEF 
bendradarbiavimo su socialinių reikalų ministerija įgyvendinant 
projektą „Vaikams draugiška Islandija“. Bendradarbiavimo tikslas – 
užtikrinti galimybę visoms savivaldybėms gauti kryptingą pagalbą 
įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. Siekiama, kad 
Islandijos vyriausybė, įskaitant visas Islandijos savivaldybes, per 
ateinantį dešimtmetį pradėtų sistemingai įgyvendinti vaiko teisių 
konvenciją ir savo projektuose, politikoje ir sprendimuose laikytųsi į 
vaiko teises nukreipto požiūrio. 
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Ideologija ir įgyvendinimo sistema 
 

Vaikams draugiškų miestų iniciatyva remiasi UNICEF tarptautiniu projektu „Vaikams draugiškų miestų 

iniciatyva“ (VDMI), kuris nuo 1996 m. įgyvendinamas tūkstančiuose savivaldybių visame pasaulyje. 

Projektas pagrįstas medžiaga, kurią pateikė Norvegijos ir Švedijos vaikų ombudsmenai bei UNICEF 

Suomijoje. 

 
 

Vaikams draugiška savivaldybe gali būti pripažintos dalyvaujančios 

savivaldybės, įgyvendinančios vaiko teisių konvenciją. Įgyvendinimo 

procesas trunka mažiausiai dvejus metus ir yra padalintas 

į 8 žingsnius, kurių tikslas – įgyvendinti vaiko teisių užtikrinimą ir jų įgyvendinimą. Po dvejų metų 

savivaldybė gali kreiptis į UNICEF Islandijoje dėl pripažinimo. Pripažinimas priklauso nuo UNICEF 

darbuotojų įvertinimo, kuriame pripažįstama, kad įgyvendinimo procesas buvo naudingas vaikų teisėms, o 

projekto veiksmų plano buvo laikomasi ir jis buvo įgyvendintas tinkamai. 

Pripažinimas galioja trejus metus. Savivaldybė turi tęsti projekto įgyvendinimą, išsikelti naujus tikslus ir per 

trejus metus prašyti naujo įvertinimo, kad išlaikytų vaikams draugiško miesto pripažinimą. 



5  

Apie vaikams draugiškus 

miestus 
 
 

Kas yra vaikams draugiški miestai? 

Vaikams draugiški miestai – tai projektas, kurio tikslas – remti 

savivaldybes, įgyvendinančias Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvenciją, jų administracijas ir veiklas. 

 
Ką reiškia vaikų teisių konvencijos įgyvendinimas? 

Reiškia tai, kad savivaldybė įgyvendina vaiko teisių konvenciją ir, kad 

ji sutinka remtis konvencija kaip atskaitos tašku savo veikloje, o 

Konvencijos prielaidos yra jos veiklas jungiantis bendras elementas. 

Nors vietos valdžios institucijos yra oficialiai atsakingos už vaiko 

teisių konvencijos įgyvendinimą, įgyvendinimas niekada nebus 

visiškai integruotas į Islandijos bendruomenes jei 

nebendradarbiaus vietos savivaldybės. Būtent jos yra atsakingos 

už daugumą paslaugų, kurios tiesiogiai veikia vaikų gyvenimą. 

 

Vaikams draugiška bendruomenė įsipareigoja įgyvendinti 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir efektyviai dirba pagal 

projekto ideologiją, remdamasi šiais pagrindiniais elementais: 

1. Vaiko teisių išmanymas 

2. Kas yra geriausia vaikui 

3. Lygybė – rūpinimasis visų vaikų teisėmis 

4. Vaikų dalyvavimas 

5. Vaikams draugiškas požiūris 

Vaikams draugiška savivaldybė yra savivaldybė, kuri įsipareigojo 

įgyvendinti vaikų teises, kaip siūlo Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija. Tai savivaldybė, kurioje vaikų nuomonės, poreikiai ir teisės 

yra neatsiejama politikos, strateginio planavimo ir sprendimų priėmimo 

procesų 

savivaldybėse dalis. Dėl šios priežasties vaikams draugiškos 

bendruomenės yra skirtos visiems. 
 

 

Vaikams draugiškos savivaldybės... 

...padaro vaiko teisių konvenciją bendra gija 

jungiančia visas jos veiklas. 

...pripažįsta, kad vaikų ir jaunimo nuomonėse, 

požiūryje ir patirtyje slypi vertingas lobis. 

...sistemingai konsultuojasi su vaikais ir jaunimu 

ir pasitelkia jų nuomones gerinant savivaldybės 

paslaugas. 

Įgyvendinimą galima palyginti su tuo, kad savivaldybės darbuotojai ir 

išrinkti pareigūnai užsideda „vaiko teisių akinius“, kurie turi būti 

naudojami tiriant ir peržiūrint 

veiklas ir sprendimų priėmimo procesus atsižvelgiant į konvenciją. 

Taikant šį metodą, konvencija gali būti naudojama kaip strateginio 

planavimo 

ir savivaldybių paslaugų vaikams kokybės užtikrinimo 

priemonė. 
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1 dalis Vaiko teisių išmanymas 
 
 

Vaiko teisių konvencija pareigūnams nustato sunkią pareigą aktyviai 

ir kryptingai šviesti tiek suaugusiuosius, tiek vaikus konvencijoje 

aprašytų teisių klausimais. 42 str.). Todėl savivaldybės, 

įgyvendinančios vaiko teisių konvenciją, turi aktyviai stengtis gerinti 

žinias apie vaiko teises savo bendruomenėje ir užtikrinti, kad jų teisės 

būtų gerbiamos. 

 
Vienas iš projekto pagrindų yra savivaldybės įsipareigojimas šviesti 

darbuotojus, vaikus ir suaugusiuosius apie vaiko teises pagal vaiko 

teisių konvenciją. Pagal konvencijos 42 straipsnį visi vaikai turi teisę 

žinoti savo teises ir, kad suaugusieji žinotų vaiko teises. Vaikai negali 

suprasti savo teisių jų nešviečiant apie šias teises, o prasmingas 

darbas pagal konvenciją negali būti atliekamas tinkamai nežinant ir 

nesupratus konvencijos. Švietimas ir praktika yra svarbūs, kad būtų 

galima pamatyti ryšį tarp konvencijos ir darbo, kurį reikia atlikti. Todėl 

savivaldybė turi kryptingai dirbti šviečiant visus savo darbuotojus ir 

įgyvendinant ugdymą apie teises mokyklose. Aktyvus švietimas 

bendruomenėje yra būtinas. 

Švietimas vaikų teisių klausimais turi būti sistemingas ir nuoseklus ir 

neturi būti grindžiamas ribotomis pastangomis. Vaikai neišmoksta 

gerbti ir ginti vaiko teisių tik skaitydami ir girdėdami apie vaiko teisių 

konvenciją – tam reikia mokymo ir patirties. Taip pat svarbu užtikrinti, 

kad vaikų aplinkoje šios teisės irgi būtų gerbiamos. 

 
Informuotumo apie vaiko teises gerinimas yra procesas, kuris 

įmanomas tik tuomet, kai suaugusieji ir vaikai veikia kartu. Todėl 

mokymosi procesas taikomas tiek suaugusiems, tiek vaikams. 
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2 dalis Kas geriausia vaikui 
 
 

Vaiko teisių konvencijos trečiajame straipsnyje kalbama apie tai, kad 

priimant sprendimus dėl vaikų visada atsižvelgiama į tai, kas yra 

geriausia vaikui. Priimant sprendimus, turinčius įtakos vaikams, 

visada reikia įvertinti vaikų interesus. Privaloma išanalizuoti 

sprendimų pasekmes. Tokia analizė gali būti atlikta dėl vaikų grupės 

arba dėl vieno vaiko. Norint suprasti, kas geriausia yra vaikui, reikia 

atsižvelgti į keletą dalykų; įstatymus ir kitus teisės aktus, patikrintas 

žinias ir kiekvienu atveju taikomus vaiko teisių konvencijos 

straipsnius. Neįmanoma žinoti, kas geriausia vaikams, nekalbant su 

vaikais, kuriems sprendimas turi įtakos kiekvienu atveju, ir 

neatsižvelgiant į tai ką jie turi pasakyti. 
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3 dalis  Lygybė – rūpinimasis visų vaikų teisėmis 
 

 
Lygybė – diskriminacijos draudimas yra viena iš keturių pagrindinių 

vaiko teisių konvencijos prielaidų. 2 str.). Pagal konvenciją visi vaikai 

turi turėti vienodas teises, nepaisant rasės, seksualinės orientacijos, 

religijos, kilmės, negalios, socialinės padėties ar bet kokios kitos 

priežasties. Ši prielaida yra pagrindinis vaikams draugiškų 

bendruomenių ideologijos aspektas. 

 
Skatinant vaikų lygybę, svarbu į lygybę pažvelgti iš skirtingų 

perspektyvų. Savivaldybė turėtų skatinti lygybę visoje savo veikloje. 

Lygybės planuose ir žmogaus teisių politikoje turėtų būti atsižvelgiama 

į tai, kad vaikai ir jaunimas yra didelė ir įvairi grupė su plačiu amžiaus 

intervalu. Didesnės vaikų lygybės užtikrinimas, aktyvus darbas 

siekiant mažinti diskriminaciją, požiūrio keitimas, statistinių duomenų 

apie vaikų būklę analizės gerinimas ir kryptingos politikos 

formavimas bendradarbiaujant su vaikais. 

 

Kalbant apie strateginį planavimą, labai svarbu, kad savivaldybė 

rinktų informaciją apie vaikų gyvenimo sąlygas ir saugotų ją 

duomenų bazėje. Naudodama tokią duomenų bazę, savivaldybė 

gali identifikuoti pažeidžiamas grupes ir sugalvoti prasmingas 

procedūras, kuriomis būtų siekiama pagerinti jų padėtį. 

 

Taip pat svarbu, kad savivaldybė kreiptųsi į šias grupes ir su jomis 

kalbėtųsi bei konsultuotųsi. Šių grupių žinios yra svarbios ir jas 

savivaldybė gali panaudoti kovojant su diskriminacija. 

Diskriminacijos atpažinimas ir lygybės skatinimas reikalauja 

sistemingo švietimo bendruomenėje ir jos institucijose. Būtina atidžiai 

išnagrinėti darbo metodus įvairiose srityse, siekiant išsiaiškinti, ar jie 

riboja arba neleidžia tam tikroms vaikų ir jaunimo grupėms dalyvauti 

projektuose ir paslaugose. Svarbiausia yra užtikrinti, kad visi vaikai 

turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę 

nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Neretai įsikišimas yra 

būtinas siekiant užtikrinti, kad užsieniečiai, specialiųjų poreikių turintys 

vaikai ar vaikų apsaugos tarnybų globojami vaikai turėtų galimybę 

išsakyti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais. Dažnai gali būti 

sunku pasiekti ribines grupes arba grupes, kurios gyvena jautriomis 

sąlygomis. Šių grupių turimos žinios ir informacija yra svarbios, nes 

dažnai šios grupės yra tos, kurios savivaldybių paslaugomis naudojasi 

dažniausiai. 
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4 dalis Vaikų dalyvavimas 
 

 

Vaikai turi teisę turėti galimybę išsakyti savo nuomonę visais 

klausimais, turinčiais įtakos jų gyvenimui, ir kad į tai, ką jie turi 

pasakyti, būtų atsižvelgta atsižvelgiant į jų amžių ir brandą. 

Sprendimas įgyvendinti vaiko teisių konvenciją reiškia pripažinimą, 

kad vaikų žinios ir patirtis yra vertingi savivaldybei. Vaikams 

draugiškos bendruomenės siekia skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą 

savo bendruomenės veiklose, siekia naudotis ir naudojasi jų patirtimi 

bei nori tobulinti jiems skirtas paslaugas. Savivaldybė turi užtikrinti, 

kad vaikams būtų aiškūs ir prieinami dalyvavimo būdai, kad jie turėtų 

garantuotą galimybę daryti įtaką savo bendruomenei ir aplinkai. Pagal 

vaiko teisių konvenciją vyriausybės (taip pat ir savivaldybės) turi 

įsiklausyti į vaikų nuomonę ir deramai į ją atsižvelgti. Savivaldybės 

turi skatinti vaikus demokratiškai dalyvauti procese ir suteikti jiems 

platformą išreikšti savo nuomonę jų pačių sąlygomis. 

Tai taikoma visiems vaikams bet kokiu aspektu rūpimiems 

dalykams, pavyzdžiui, akademinei aplinkai, socialinėms 

paslaugoms, laisvalaikio veiklai ir jų artimiausios aplinkos 

planavimui. Vaiko dalyvavimo teisė yra papildomai apsaugota 

kituose įstatymuose, pavyzdžiui, vaikų įstatyme (Nr. 76/2003), 

pradinių klasių įstatyme (Nr. 91/2008), vidurinės mokyklos įstatyme 

(Nr. 92/2008), jaunimo įstatyme (Nr. 70/2007) ir vaikų apsaugos 

įstatyme (Nr. 80/2002). 

Nepriklausomai nuo to, ar kai kurie įstatymai numato amžiaus apribojimus, ar 

nenumato konkrečiai, kad vaikai gali turėti oficialių priemonių veikti ar dalyvauti, visi 

vaikai turi tokią teisę. Svarbu, kad maži vaikai būtų mokomi kartu su bendraamžiais 

reikšti savo nuomonę, išsakyti problemas ir ieškoti sprendimų. Vaikų ir jaunimo 

galimybės paveikti savo bendruomenes dažnai apsiriboja skirtingomis tarybomis ir 

grupėmis, tokiomis kaip jaunimo tarybos ir mokinių organizacijos. Nepaisant to, 

vaiko teisių konvencija užtikrina, kad visi vaikai turėtų lygias teises dalyvauti 

procesuose. Vaikų požiūriu, skirtingų amžiaus grupių vaikai turi sulaukti vienodo 

dėmesio. Turi būti skatinama įsiklausyti į įvairių grupių nuomones, ypač tų, kurioms 

gyvenime sekasi sunkiau arba kurioms gresia didesnė diskriminacijos 

rizika. Vaikams draugiškose bendruomenėse turėtų būti aiškus ir efektyvus darbo 

procesas, skirtas bendradarbiavimui su vaikais ir jaunimu, kai kalbama apie 

klausimus, kurie aptariami administravimo procesų metu. Svarbu patikrinti, ar 

savivaldybės vaikams ir jaunimui yra prieinami dalyvavimo būdai/priemonės ir ar jie 

yra prieinami visiems vaikams. 

Atvejai, kai kuriai nors grupei gali būti sunkiau dalyvauti nei kitoms turi būti 

identifikuoti. Vaikai, kuriems nustatyta atitinkama diagnozė ir (arba) turintys 

apribojimų, nevietinės kilmės vaikai ir jaunesni vaikai vargu ar dalyvaus 

organizuojamuose konsultacijų renginiuose, tokiuose kaip jaunimo tarybos. Turi būti 

oficialūs kvietimo kanalai tarp jaunimo tarybų ir išrinktų savivaldybės atstovų bei 

pareigūnų. Be to, jaunimo tarybų bendradarbiavimas turi vykti ir būti 

efektyvus. 



10  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 dalis Vaikams palankus požiūris 
 
 

Kad savivaldybė būtų draugiška vaikams, neužtenka, kad 

savivaldybės politikoje, taisyklėse ir sprendimuose būtų atsižvelgta į 

vaiko teisių konvenciją. Turi būti užtikrinta, kad aplinka, pažiūros, 

administravimas ir paslaugos būtų draugiškos vaikams ir atsižvelgtų į 

vaikų poreikius bei interesus. 

Svarbu, kad vaikams būtų lengviau pasiekti įvairias savivaldybės 

sritis ir įstaigas. Yra išskirtinai 

svarbu, kad vaikams skirtos paslaugos būtų draugiškos vaikams, 

pavyzdžiui, vaikų apsaugos ir socialinės paslaugos. Savivaldybių 

darbo aplinka turėtų būti formuojama atsižvelgiant į vaikų poreikius, 

kad bet kokio amžiaus vaikams būtų nesunku prašyti tinkamos 

pagalbos. Be to, svarbu, kad vaikai galėtų patys kreiptis pagalbos į 

savivaldybės darbuotojus, gauti patarimus ir konsultacijas, 

nedalyvaujant tėvams. Be to, su vaikais akivaizdaus ryšio 

neturinčiose savivaldybių įstaigose ir srityse taip pat taikomas 

vaikams draugiškas požiūris. 

Vaikams palankaus požiūrio įgyvendinime papildomai turėtų dalyvauti 

savivaldybės aplinkosaugos, organizaciniai ir ūkio skyriai, nes 

projektas apima visų savivaldybės sričių bendradarbiavimą. 

Galiausiai, svarbu, kad visos su vaiku susijusios šalys ir institucijos 

dirbtų kartu ir kurtų visapusišką požiūrį į vaiką. Kai kalbame apie 

vaikams draugišką požiūrį, 

mes kalbame apie viską – nuo situacijų, kurias kiekvienas iš mūsų 

siūlome vaikui bendraudami asmeniškai, iki to, kaip savivaldybės 

visapusiškai vertina į vaiko reikalus. Pavyzdžiui, galėtume pagalvoti 

apie aplinką, kurią sukuriame, kai dalyvaujame susitikimuose su 

vaikais, ir apie tai, kaip įvairios savivaldybės teritorijos ir institucijos 

dirba kartu, kad sukurtų saugią erdvę vaikams. 
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ĮGYVENDINIMO PROCESAS 

 
Vaikams draugiškų bendruomenių įgyvendinimo ratas apima 

aštuonis žingsnius, o pirmajam ratui užbaigti reikia bent dvejų 

metų. Pasibaigus sertifikavimui, savivaldybė tęsia įgyvendinimą ir 

kelia sau naujus tikslus. Įgyvendinimo rato žingsniai yra: 

1. Patvirtinimas 

2. Būsenos vertinimas 

3. Išsilavinimas 

4. Veiksmų planas 

5. Vykdymas 

6. Ataskaita 

7. Įvertinimas ir 
sertifikavimas 

8. Nauji tikslai ir 
pakartotinis 
įvertinimas 



 

 
 
 
 
 

1 ŽINGSNIS Patvirtinimas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savivaldybei susipažinus su projektu ir paprašius dalyvauti, 

savivaldybės administracija priima oficialų sprendimą dėl projekto 

įgyvendinimo. Svarbu, kad sprendimas būtų bendras visų politinių 

jėgų, tačiau šis reikalavimas yra tam, kad projektas netaptų politiniu 

tikslu, kuris atsiduria tarp politinių partijų tikslų ir veiklos. Prieš 

priimant oficialų sprendimą, konkrečiai su projektu turi būti 

supažindinta jaunimo taryba. Savivaldybių jaunimo tarybos vaidina 

svarbų vaidmenį įgyvendinant projektą, todėl labai svarbu, kad 

jaunimo taryba dalyvautų nuo pat pradžių ir kad jaunuoliai, 

sudarantys tarybas, būtų pasirengę pradėti šią kelionę. 

Tada savivaldybė pasirašo bendradarbiavimo sutartį su UNICEF 

ir socialinių reikalų ministerija dėl dalyvavimo projekte. 

Turi būti pasamdytas projekto vadovas, kuris prižiūri projektą, 

organizuoja, kaip vyks jo įgyvendinimas, ir rūpinasi kasdiene 

projekto veikla. Labai svarbu, kad vadovas gebėtų bendrauti su 

įvairiomis savivaldybės sritimis ir turėtų pakankamai laiko dirbti su 

projektu. Nepamirškite, kad vadovo darbo krūvis kinta priklausomai 

nuo projekto įgyvendinimo eigos momento. Pavyzdžiui, vadovas bus 

labai užimtas būsenos vertinimo metu. 

Vadovas palaiko savivaldybės ryšį su UNICEF Islandijoje. 

Taip pat turi būti sudaryta iniciatyvinė grupė, kuri kartu su vadovu 

vykdytų įgyvendinimą. Vadovas vadovauja darbui iniciatyvinėje 

grupėje, planuoja posėdžius, siunčia svarbius parengiamuosius 

duomenis ir seka eigą. 
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Supažindinimas su projektu savivaldybės viduje. 

Specialus projekto pristatymas jaunimo tarybai ir jos nuomonės 

dėl savivaldybės dalyvavimo projekte išklausymas. 

Vietos valdžia priima sprendimą dėl dalyvavimo projekte įtraukdama 

visas politines jėgas. Savivaldybė pasirašo sutartį su UNICEF Islandijoje ir 

socialinių reikalų ministerija. 

Vadovo paskyrimas. Iniciatyvinės 

grupės sukūrimas. 

Jeigu jaunimo tarybos savivaldybėje nėra arba ji neveikia, ji turi būti 

įsteigiama/atgaivinama ir supažindinama su projektu. 



 

 
 
 
 
 

Iniciatyvinę grupę turėtų sudaryti: 

 Po vieną atstovą iš kiekvienos savivaldybės 

srities 

 Vienas išrinktas mažumos atstovas 

 Vienas išrinktas daugumos atstovas 

 Jaunimo tarybos nariai (ne mažiau kaip keturi) 

 Projekto vadovas 

 
Be to, pageidautina, kad iniciatyvinėje grupėje būtų: 

 Atstovai iš daugumos savivaldybės institucijų 

 Piliečių ar tėvų organizacijų atstovas 

 
Iniciatyvinės grupės sudėtis ir veikla 

Sukūrus iniciatyvinę grupę, reikėtų atsakyti į šiuos klausimus dėl jos 

sudėties ir veiklos: 

• Kurios savivaldybių sritys ir institucijos turi atstovus 

iniciatyvinėje grupėje? 

• Ar buvo pakviestos prisijungti savivaldybėje veikiančios piliečių, 

tėvų ar kitos socialinių reikalų tarybos? 

• Ar iniciatyvinė grupė turi pakankamai žinių šia tema? 

• Ar iniciatyvinė grupė gali turėti pakankamai įtakos 

savivaldybėje, kad pasiektų savo projekto tikslus įvairiose srityse 

ir institucijose? 

• Ar visi valdymo grupės nariai gali turėti pakankamai įtakos savo 

individualioje profesinėje aplinkoje, kad galėtų pasiekti projekto 

tikslus? 

• Kaip jaunimo tarybos atstovai dalyvauja iniciatyvinės grupės 

atliekamame darbe? 

• Kaip valdymo grupės nariai dalyvauja įgyvendinimo procese; 

dalyvauja susitikimuose, koks yra vaidmenų ir pareigų 

pasiskirstymas? 

• Kaip grupės veikloje palaikomi vaikai ir jaunuoliai? 

• Kaip informacija skleidžiama projekte: 

 
a. Savivaldybės viduje 

b. Vaikams ir jaunimui? 

c. Piliečiams? 

 
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas visuose įgyvendinimo etapuose 

Jaunimo taryba turi būti įtraukta į vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą nuo 

pat pradžių ir svarbu, kad jos nariai būtų pasirengę dalyvauti projekte, nes jie 

įgyvendinime atlieka svarbų vaidmenį. Rekomenduojame, kad iniciatyvinėse 

grupėse būtų daug jaunimo, o ne po kelis žmones, nes dažnai vaikai turi daug 

nuomonių ir ribotą laiką. Be to, svarbu, kad grupėje būtų daug vaikų ir jaunimo, kurie 

galėtų vienas kitą palaikyti, nes vaikai susitikimuose, kuriuose dauguma narių yra 

suaugusieji, gali jaustis įbauginti. Žemiau yra keletas klausimų, kuriuos galite užduoti 

sau dėl vaikų dalyvavimo projekte: 

 
 

 Kaip užtikrinamas įvairaus amžiaus vaikų įtraukimas į projekto 

planavimą ir vykdymą? 

 Koks yra jaunimo tarybos vaidmuo projekte? 

 Kaip projekte valdomas vaikų ir jaunimo dalyvavimas? 

 Kaip vaikai skatinami išsakyti savo nuomonę, kaip naudojama 

informacija apie jų nuomones, kaip jie dalyvauja priimant su projektu 

susijusius sprendimus? 

 Kokias procedūras renkasi ar kontroliuoja vaikai ir jaunuoliai? 
 

Vaikų dalyvavimas turi būti realistiškas. Rekomenduojama pakviesti 

juos prie stalo nuo pat pradžių, kad jų balsai turėtų prasmingą poveikį. 

Svarbu, kad suaugusieji atidžiai išklausytų vaikų, nes jų nuomonė 

savivaldybei yra nepaprastai vertinga. 
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Pamąstymui apie vaikų ir jaunimo dalyvavimą 

Susitikimų, kuriuose dalyvauja jaunimas, aplinka, vieta ir laikas turėtų 

būti parengti taip, kad jaunimas galėtų lengvai dalyvauti šiose 

patalpose. 

 Susitikimai turėtų vykti vaikams tinkamu laiku (pavyzdžiui, ne 

pamokų metu). 

 Temos, sąvokos ir kalba turi atitikti amžių ir 

vaikų branda. 

 Vaikų gerovė turi būti užtikrinama kartu su aplinkos, kurioje jie 

jaustųsi pakankamai patogiai, kad galėtų pasidalinti savo nuomone ir 

patirtimi, sukūrimu. 

 Vaikų dalyvavimas neturi sukelti vaikams per didelės 

atsakomybės. 

 Vaikai yra įvairių asmenų grupė, apimanti didelį amžiaus intervalą 

(0–18 metų), todėl neturėtume manyti, kad maža vaikų grupė gali 

reprezentuoti visą bendruomenę. 
 
 

 
Iniciatyvinės grupės projektai 

Iniciatyvinės grupės projektai apima: 

 Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas 

ir valdymas. 

 Prižiūri vaikų teisių ir gerovės planavimą savivaldybėje ir kontroliuoja 

koordinavimo pastangas kartu su vaikais ir jaunimu. 

 Įvertina švietimo apie projektą ir vaiko teises poreikį 

savivaldybėje. 

 Veiksmų plano sudarymas, remiantis žemėlapių sudarymo procese 

surinktais duomenimis, koordinavimo pastangomis ir savivaldybės 

atsakymais į vaikams draugiškų bendruomenių anketas. 

 Vykdo veiksmų planą. 

 Dalinasi informacija apie projektą ir aiškiai pristato veiksmų planą 

vaikams ir jaunimui. 

 Pateikia vertinimus ir bendrauja su UNICEF. 

Iniciatyvinės grupės nariai dalinasi savo nuomonėmis ir patirtimi su grupe, 

dalinasi informacija apie projekto įgyvendinimą su kolegomis ir seka veiksmų 

plano žingsnius, susijusius su jų atitinkamomis sritimis ar sritimis 

savivaldybėje. Projekto vadovas yra iniciatyvinės grupės narys ir yra 

atsakingas už ryšius su UNICEF Islandijoje. 

 
Iniciatyvinės grupės susitikimų darbotvarkės pavyzdžius rasite priede. 

 
Iniciacinės grupės darbo krūvis gali skirtis, priklausomai nuo to, kuriame 

įgyvendinimo proceso etape yra savivaldybė. Grupės dažniausiai susirenka 

pradžioje, kol vyksta būklės vertinimas ir kol rengiamas veiksmų planas bei 

ataskaita. 

Pradėti susitikimus mokymu visada yra gera idėja, edukacinę medžiagą 

galite rasti UNICEF švietimo platformoje. Vaizdo įrašai su nuosekliomis 

įgyvendinimo proceso instrukcijomis yra platformoje. 
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2 ŽINGSNIS Būsenos įvertinimas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Informacinės anketos 

Prieš darant pakeitimus svarbu suprasti, kokia savivaldybės padėtis yra 

šiandien. Siekdama tą padaryti, iniciatyvinė grupė pirmiausia atsako į 

informacines anketas, siekdama geriau suprasti savivaldybės padėtį. Jaunimo 

taryba turi būti įtraukta į šį darbą, nes vaikai šiandien yra buvimo vaikais 

specialistai ir turi nepaprastai svarbios informacijos apie aplinką ir su jais 

susijusias paslaugas. 

Be to, tikimasi, kad iniciatyvinė grupė prireikus ieškos informacijos ir 

konsultacijų už grupės ribų. Iš viso pateikiamos penkios tokios informacinės 

anketos, kurios yra pagrįstos pagrindinėmis vaikams draugiškų 

bendruomenių prielaidomis: 

 

1. Vaiko teisių išmanymas ( 42 str.) 
2. Kas geriausia vaikui ( 3 str.) 

3. Lygybė – diskriminacijos 
draudimas ( 2 str.) 

4. Vaikų dalyvavimas ( 12 str.) 

5. Vaikams draugiškas požiūris ( 6 str.) 

UNICEF rekomenduoja iniciatyvinei grupei susipažinti su anketomis per 

pirmąjį susitikimą ir kartu į jas atsakyti, kaip siūloma susitikimo darbotvarkei 

skirtuose pasiūlymuose. Juose paaiškinama, kad svarbu paskirstyti darbo 

krūvį, pavyzdžiui, kas atsakingas už sprendimą kada reikalingas tolesnis 

tyrimas. Anketas rasite vadovo „Teams“ kanale. Tai „Excel“ dokumentai, todėl 

rekomenduojama 

juos pildyti „Excel“. Taip pat rekomenduojame kiekvienai iniciatyvinei grupei 

padaryti anketas pasiekiamas „Google Docs“ dokumente arba kitoje 

lygiavertėje platformoje, kad visi grupės nariai galėtų pateikti savo atsakymus. 

Rekomenduojama nuspręsti dėl termino, kada turi būti užpildytos anketos, kad 

vadovas galėtų surinkti visus atsakymus. Rezultatai turėtų būti pristatyti ir 

aptarti kito susitikimo su vadovu metu. 

Šias informacines anketas galima rasti priede. 

B. Anketos 

Iniciatyvinei grupei baigus pildyti informacines anketas, anketos pristatomos 

vaikams ir savivaldybės darbuotojams. Tie, kurie dirba tiesiogiai su vaikais, turi 

atsakyti į papildomus klausimus apie pareigą pranešti vaiko teisių apsaugos 

tarnyboms. Tada vaikai atsako į anketos klausimus apie vaiko teisių 

išmanymą, kad galėtų daryti poveikį savivaldybės veiklai. Prieš pristatant 

anketą vaikams, tėvams ir vaikams išsiunčiamas įvadinis laiškas, kuriame 

pristatomas projektas „Vaikams draugiškos bendruomenės“ ir aprašomas 

anketos tikslas. 
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 Iniciatyvinė grupė atsako į informacines anketas. 

 Anketos pateikiamos savivaldybės darbuotojams. 

 Anketos pateikiamos savivaldybės vaikams. 

 Jaunimo kongresas vyksta glaudžiai konsultuojantis su jaunimo 

taryba 

 Pokalbiai su vaikų specialistų grupėmis, pasirinktomis pagal 

anketų, kontrolinių sąrašų ir jaunimo kongreso rezultatus. 

 Susisteminti rezultatai. 



 

 
 
 
 
 

Anketos puikiai apžvelgia žinias apie vaiko teises savivaldybėje ir bus 

naudingos kaip veiklos rezultatų vertinimo priemonė, nes jos bus 

pateiktos pakartotinai, kai savivaldybė baigs įgyvendinimo procesą ir 

vėl pradės savo būsenos vertinimą. 

Anketos yra standartizuotos, o klausimų sąrašą galima rasti vadovų 

„Teams“ kanale. Anketos bus publikuojamos bendradarbiaujant su 

UNICEF projekto vadovu. Apklausos yra islandų, anglų ir lenkų 

kalbomis, tačiau UNICEF ragina savivaldybes prireikus jas išversti į 

daugiau kalbų. Vaikams skirtos apklausos tinka 5-10 klasių 

mokiniams, tačiau žemesnių klasių mokiniams galima pateikti ir 

supaprastintą variantą. 

Šias apklausas islandų kalba rasite priede. UNICEF jas taip pat siūlo 

anglų ir lenkų kalbomis. Priede taip pat pateikiamas vaikams ir 

tėvams skirto įvadinio laiško projektas, kuris gali būti siunčiamas 

mokykloms, kurios turi būti skatinamos išplatinti medžiagą vaikams ir 

tėvams prieš atliekant apklausą. 

C. Vaikų kongresas 

Gavus anketų rezultatus, savivaldybė pradės organizuoti vaikų 

kongresą. Rengiant kongresą UNICEF primygtinai rekomenduoja 

aktyviai dalyvauti jaunimo tarybai. Kongrese savivaldybės vaikai turės 

galimybę išsakyti savo nuomonę ir požiūrį į savivaldybę ir jos vaikams 

teikiamas paslaugas. Yra daug įvairių būdų paruošti vaikų kongresą ir 

vieno „teisingo“ būdo tam padaryti nėra. Kiekviena savivaldybė priima 

sprendimą dėl dalyvių amžiaus ir kaip kongresas turi būti 

reklamuojamas bendruomenėje. 

Vienas iš kongreso organizavimo būdų – suskirstyti temas į kelis 

skirtingus seminarus, kad dalyviai galėtų pasirinkti, kuriuose 

seminaruose dalyvauti. Be to, rekomenduojama surengti bent vieną 

atvirą seminarą, kurio tema nėra nustatyta iš anksto. Jaunimo taryba 

taip pat gali nuspręsti dėl seminaro pavadinimo, kai nusprendžia, 

kokios temos yra populiarios savivaldybėje. Pavyzdžiui, taryba gali 

parengti ir viešinti internetinius kanalus, kuriuose vaikams užduodami 

klausimai apie savivaldybę. Tam gali būti naudojama „Google Forms“ 

arba socialinė žiniasklaida, pvz., „Instagram“. Kai kuriais atvejais vaikų 

tarybos tikslas yra išspręsti tam tikrus klausimus. Tokiais atvejais dėl 

sprendimų gali būti naudinga balsuoti tarybos susitikimo pabaigoje. 

Balsavimas temomis tam tikrais atvejais gali būti tinkamas ir gali 

padėti jaunimo tarybai apdoroti kongreso rezultatus. 

Labai svarbu, kad tolesnis vaikų tarybos susitikimas 

būtų geras. Taryba turi užtikrinti, kad vaikai būtų informuoti apie jų įtaką 
savivaldybėje. 

Vaikų tarybos organizavimo instrukcijų pavyzdžius rasite priede. 

D. Pokalbiai su tikslinėmis grupėmis / vaikų specialistais 

Gavus informacinių anketų, apklausų ir jaunimo tarybos 

rezultatus, 

tikslinė grupė analizuos, kurioms vaikų grupėms reikia daugiausiai 

dėmesio. Labiausiai tikėtina, kad bendruomenėje yra vaikų grupių, 

kurios yra ypač pažeidžiamos ir gali gauti daugiausia naudos iš gero 

pokalbio su projekto organizatoriais, nes jie yra savo patirties 

specialistai ir jų pasaulėžiūra gali būti vertinga pagerinant paslaugą, 

paramą ir aplinką vaikams. Tikslinei grupei išsiaiškinus, kokie vaikai 

sudaro šią grupę, galima steigti vadinamąsias vaikų specialistų 

grupes.  Vaikų specialistų grupių pavyzdžiai: 
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 Vaikai su negalia 

 Vaikai, kurių gimtoji kalba nėra islandų 

 Vaikai, kurie yra ant iškritimo iš ugdymo įstaigų ribos 

arba taip jau yra įvykę 

(Atminkite, kad tai nėra baigtinis sąrašas) 

 
Pirmiau pateikti pažeidžiamų grupių pavyzdžiai. Be to, galima steigti 

specialistų grupes, kurios sutelkia dėmesį į atskiras temas. Kai kalbama apie 

atskiras temas, kurios nėra susijusios su jokia konkrečia grupe, gera mintis 

prašyti, kad dalyvautų vaikai, kuriuos tai galėtų dominti. 

 
Galimų specialistų grupių pavyzdžiai: 

 Viešojo transporto reikalai 

 Organizaciniai reikalai 

 Sportas ir kt. 
 

Instrukcijas, kaip vesti pokalbius su vaikų specialistų grupėmis, 

rasite priede. 

E. Būklės vertinimo analizė 

Nustačius visus keturis veiksnius, nuo kurių priklauso būsenos 

vertinimas – informacinės anketos, apklausos, vaikų taryba ir 

pokalbiai su vaikų specialistų grupėmis – bus nustatyti ir gauti 

rezultatai; 

vadovas surenka rezultatus ir peržiūri juos su iniciatyvine grupe. 

Vadovas pateikia analizę UNICEF, kad UNICEF turėtų galimybę 

vadovui pateikti naudingų rekomendacijų. Tada iniciatyvinė grupė 

parengia veiksmų planą remdamasi šiais rezultatais. Be to, verta 

nepamiršti, kad analizė bus pateikta veiksmų plane. 

Jame svarbu pacituoti ir būsenos vertinimą, kad būtų apibūdinta, 

kodėl kiekvienas veiksmas turi būti atliktas. 
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3 ŽINGSNIS Švietimas 
 

 
 
 
 
 
 

Vaikams draugiškų bendruomenių projekte švietimas yra 

visapusiškas. Pagal vaiko teisių konvencijos 42 str., vaikai turi teisę 

žinoti savo teises ir, kad suaugusieji žinotų vaiko teises. 

Švietimas yra sėkmingo įgyvendinimo pagrindas ir svarbu, kad jis būtų 

tikslingas ir reguliarus. Kad konvencija įgautų prasmę ir taptų 

naudinga kaip praktinė priemonė savivaldybėje, darbuotojai turi turėti 

galimybę susieti vaiko teises su savo profesija. Mokymų pagalba 

darbuotojai išmoks susieti konvenciją su savivaldybės projektais ir joje 

gyvenančių vaikų kasdienybe. 

Savivaldybės darbuotojams ir vaikams pristatytų apklausų rezultatai 

daug pasako apie ugdymą, kuris turi būti atliekamas, todėl svarbu, 

kad ugdymas atitiktų rezultatus. UNICEF suteikia elektroninę 

edukacinę platformą, kurioje galima rasti vaizdo įrašų ir kitos 

mokomosios medžiagos, kuri gali būti naudinga apmokant 

savivaldybės darbuotojus. Turint švietimo platformą galime užtikrinti 

reguliarų darbuotojų perkvalifikavimą ir naujų darbuotojų mokymą. 

 

Labai svarbu užtikrinti, kad vaikai būtų mokomi apie savo teises, kad 

jie galėtų susieti savo teises su savo kasdieniu gyvenimu. Vaikai, 

žinantys savo teises, yra geriau pasirengę ginti savo ir kitų teises. 

UNICEF skatina vaikams draugiškas bendruomenes akcentuoti 

tinkamą vaikų ugdymą darželiuose ir pradinėse mokyklose, siekiant, 

kad tai būtų nuolatinė vaikų ugdymo bendruomenėje dalis. 
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Savivaldybės darbuotojai bus apmokyti vaiko teisių klausimais. 

Vaikai bus tikslingai ir reguliariai mokomi apie savo teises. 



 

 
 
 
 
 
 
 

4 ŽINGSNIS Veiksmų planas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabar yra laikas nuspręsti, kokie pokyčiai turi būti atlikti 

savivaldybėje. Veiksmų plane aiškiai nurodytas savivaldybės 

įgyvendinamas tikslas. Iniciatyvinė grupė vadovauja veiksmų plano 

sudarymui ir parenka veiksmus pagal kiekvieno būklės vertinimo 

veiksnio rezultatus. Siūlomi veiksmai turi būti atliekami per aiškų 

laikotarpį ir kiekvienam veiksmui turi būti skirtas kuruojantis asmuo. 

UNICEF nereikalauja jokių konkrečių siūlomų veiksmų, nes tai 

priklausys nuo savivaldybės dydžio ir poreikių.  Tačiau į veiksmų 

planą būtina įtraukti sistemingus veiksmus savivaldybės 

administracijos atžvilgiu.   Bendravimo kanalų tarp jaunimo tarybos ir 

savivaldybės administracijos stiprinimas, veiksmai, kuriuos vaikai 

galės pastebėti realiu laiku, pavyzdžiui, žaidimų aikštelių tobulinimas, 

viešojo transporto tvarkaraščių koregavimas ir kt. UNICEF primygtinai 

rekomenduoja pagrįsti veiksmus, kuriuos vaikai galės pastebėti, vaikų 

kongreso rezultatais, nes čia aiškiausiai matomi vaikų poreikiai ir 

prioritetai.  Be to, šie veiksmai bus labiausiai pastebimi vaikų. 

Svarbu, kad iniciatyvinė grupė žinotų, jog savivaldybė, norėdama 

gauti draugiškos vaikams bendruomenės sertifikatą, turi atlikti 

kiekvieną veiksmų plano žingsnį. Veiksmų planui įgyvendinti turėtų 

prireikti maždaug 1–2 metų. Vieni plano veiksmai užtruks ilgiau nei 

kiti ir jiems reikės daugiau išteklių. Tikslas yra ne vengti tokio 

pobūdžio žingsnių, o aiškiai nurodyti, kokią pažangą pasiekė 

projektas, kai savivaldybė pateiks prašymą išduoti sertifikatą. 

Ilgalaikiai veiksmai turėtų būti suskirstyti į keletą skirtingų dalių. Taip 

bus lengviau apibrėžti kiekvieną dalį ir veiksmų plane nurodyti, kad 

kai bus kreiptasi dėl sertifikavimo, savivaldybė užbaigs vieną dalį iš 

trijų. Vėlesnės ilgalaikių veiksmų dalys automatiškai įtraukiamos į 

vėlesnius savivaldybės veiksmų planus, kur dar kartą turi būti 

nurodyta, kiek plano dalių turėtų būti užbaigta, kai bus atliktas 

pakartotinis vertinimas. Svarbiausia, kad tikslai ir veiklos vertinimai 

būtų aiškūs, kad būtų lengviau užtikrinti, kad savivaldybė įvykdė savo 

įsipareigojimus projektui. 

Kai bus parengtas veiksmų plano projektas, jis turi būti pateiktas 

UNICEF, kuri jį atidžiai peržiūrės ir pateiks atsiliepimą. Iniciatyvinė 

grupė atliks reikiamus pakeitimus, kurių paprašys UNICEF, arba 

paaiškins, kodėl koregavimų atlikti negalima. 
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Iniciatyvinė grupė, remdamasi būsenos vertinimo rezultatais, 

sudaro projekto veiksmų planą. 

Kiekvienam veiksmui paskiriamas kuruojantis asmuo, kuris turi 

būti gerai informuotas apie savo vaidmenį. 

Veiksmų planas pateikiamas tvirtinti UNICEF 

UNICEF patvirtinus veiksmų planą, jis pateikiamas vietos 

valdžiai, kuri jį oficialiai patvirtins. 

Veiksmų planas pristatomas gyventojams, ypač vaikams. 



 

 
 
 
 

 

Atlikus pakeitimus, valdymo grupė vėl pateikia veiksmų planą 

UNICEF galutiniam patvirtinimui, prieš pateikiant planą vietos 

valdžiai. Tai daroma tam, kad plano nereikėtų pakartotinai teikti 

vietos valdžiai. 

 
Vietos valdžiai patvirtinus planą, jis turėtų būti vykdomas nedelsiant. 

Jei vietos valdžia paprašys plano pataisymų susisiekite su UNICEF. 
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5 ŽINGSNIS Įgyvendinimas 

 

 

 

Atsakingos šalys ir/mūsų projekto grupės, bendradarbiaudamos su 

iniciatyvine grupe, vadovaus atskirų veiklų įgyvendinimui ir užtikrins 

jų eigą pagal tai, kas aprašyta veiksmų plane. Iniciatyvinė grupė 

papildomai užtikrina, kad piliečiai, įskaitant vaikus, būtų informuoti 

apie veiksmų plano turinį. Svarbu užtikrinti, kad informacija apie 

projekto eigą vaikams būtų prieinama vaikams patogiu būdu. Labai 

svarbu ir toliau akcentuoti įvairų vaikų ir jaunimo dalyvavimą projekte. 

Įgyvendinant veiksmų planą reikia atidžiai stebėti jaunimo 

tarybos vaidmenį. Kaip minėta anksčiau, tam, kad gautų pripažinimą, 

savivaldybė turi būti įvykdžiusi kiekvieną veiksmų plano žingsnį. 

Žinoma, gali susidaryti nenumatytų ir nekontroliuojamų situacijų, kurios 

trukdys įgyvendinti veiksmų planą. Tokiu atveju prieš vertinant UNICEF 

turi būti pateiktas išsamus paaiškinimas. 
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Veiksmų plano įgyvendinimui vadovauja vadovas ir 

iniciatyvinė grupė. 

Iniciatyvinė grupė papildomai rūpinasi, kad apie projekto 

eigą būtų informuojamos vietinės valdžios institucijos, 

darbuotojai ir savivaldybės piliečiai. Vaikams garantuojama 

prieiga prie informacijos apie įgyvendinimą ir galimybė 

išreikšti savo nuomonę. Visi veiksmų plano etapai turi būti 

atlikti prieš suteikiant pripažinimą. 



 

 
 
 
 
 
 
 

6 ŽINGSNIS Ataskaita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kai savivaldybė mano, kad yra pasirengusi ir įvykdė kiekvieną 

veiksmų plano etapą, iniciatyvinė grupė pateikia UNICEF galutinę 

ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti pateiktas įvertinimas, kaip vyko 

įgyvendinimas ir ar savivaldybė įvykdė reikalavimus, būtinus, kad 

būtų galima gauti draugiškos vaikams bendruomenės sertifikatą. 

Ataskaitoje papildomai turėtų būti nurodyta priežastis dėl kurios buvo 

priimtas sprendimas dėl veiksmų plano žingsnių ir kaip sekėsi juos 

įgyvendinti. Plano terminas turėtų būti peržiūrėtas ir atlikta analizė ar 

tiksliai buvo laikomasi termino gairių. Galiausiai svarbu, kad 

pateikiant ataskaitą būtų paaiškinta esama projekto padėtis. Turi būti 

pateikta išsami analizė, kas buvo padaryta kiekviename plano etape. 

Ši informacija padeda UNICEF įvertinti įgyvendinimo būklę ir sėkmę. 

UNICEF pateikia raštišką atsiliepimą apie iniciatyvinės grupės 

galutinę ataskaitą.  Prieš vertinant, savivaldybė turi atsižvelgti į 

UNICEF komentarus. 

 

Todėl vertinimas nebus atliktas tol, kol nebus pateikta 

patenkinama galutinė ataskaita, kuri parodys, kad veiksmų planas 

buvo sėkmingai įvykdytas. 

Ataskaita apie vaikus 

Savivaldybės jaunimo taryba pateiks ataskaitą, kurioje 

detalizuojamas vaikų dalyvavimas įgyvendinimo procese. Taryba 

taip pat įvertins projekto poveikį vaikams. Vaikai ir jaunimas yra 

geriausi kandidatai įvertinti projekto įgyvendinimą ir informuoti 

savivaldybę apie tai, kokie metodai ir veiksmai buvo sėkmingi, o 

kurie nedavė numatytų rezultatų. Vaikų ataskaita suteikia vaikams 

ir jaunimui galimybę apibūdinti, kaip jų įsitraukimas į projektą buvo 

priimamas įgyvendinimo etape. 

Ataskaitos tikslas – užtikrinti, kad kiekviename įgyvendinimo etape 

ir atliekant galutinį UNICEF vertinimą būtų atsižvelgta į vaikų ir 

jaunimo indėlį. Ataskaitos autoriai nuspręs, kokiu formatu jie norės 

pateikti ataskaitą. Galimi skaidrių pristatymai, vaizdo įrašai, 

dienoraščiai ar mišrūs būdai. Būkite kūrybingi ir kurkite tai, ko 

norite. 
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Kai savivaldybės veiksmų planas bus laikomas užbaigtu, savivaldybė 

pateiks UNICEF ataskaitą apie projekto eigą. Savivaldybės jaunimo taryba 

UNICEF papildomai pateikia savo ataskaitą ir detalizuoja, kaip tarybos 

nariai aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektą. UNICEF pateikia rašytinius 

komentarus. 

Savivaldybė pateikia UNICEF galutinę ataskaitą 



 

 
 
 
 
 
 
 

7 ŽINGSNIS Įvertinimas ir pripažinimas 

 

Kai galutinė ataskaita laikoma patenkinama ir kiekvienas veiksmų 

plano žingsnis yra įgyvendinamas, atliekamas projekto įvertinimas. 

UNICEF apklaus įvairias savivaldybės šalis. UNICEF visada 

apklausia projekto vadovą, iniciatyvinės grupės narius, jaunimo 

tarybos narius ir savivaldybės merą. Be to, bus rengiami pokalbiai su 

daugiau šalių, tačiau kuriomis priklauso nuo kiekvienu atveju 

vykdomų veiksmų. Vertinimas rengiamas glaudžiai konsultuojantis 

su vadovu. 

Vertinant projektą, pokalbių su atitinkamomis šalimis metu 

atsižvelgiama į šiuos veiksnius: 

Vertinant projektą, pokalbių su atitinkamomis šalimis metu 

atsižvelgiama į šiuos veiksnius: 

 
Interviu su vadovu 

 Ar veiksmų plano tikslas buvo pasiektas. Kas bus daroma dėl 

visų tikslų, kurie nebuvo pasiekti, ir kaip buvo sprendžiama ši 

situacija. 

 Jei dėl nekontroliuojamų aplinkybių bet kurie plano veiksmai 

nebuvo įgyvendinti, vadovo bus paprašyta paaiškinti, kaip tie 

veiksmai bus įgyvendinti vėliau. 

 Ar projektas įgijo nuolatinę vietą bendruomenėje ir davė 

nuolatinių teigiamų rezultatų. 

 Ar įgyvendinant projektus buvo pastebimas vaikų ir jaunimo 

dalyvavimas 

Interviu su iniciatyvinės grupės nariais 

 Ar projektas tapo savivaldybės veikloje nuolatiniu ir turėjo 

nuolatinį, teigiamą poveikį. 

 Ar pastangos įtraukti į veiklą jaunimo tarybą ir kitas vaikų grupes 

buvo prasmingos. 

 Ar įgyvendinant projektus būtų užtikrintas vaikų, priklausančių 

pažeidžiamoms grupėms, dalyvavimas. 

 Ar bendruomenė buvo informuota apie vaiko teisių deklaracijos 

įgyvendinimą. 

 Ar iniciatyvinės grupės atstovai aktyviai dalyvavo kiekviename 

įgyvendinimo etape. 

Interviu su jaunimo tarybos nariais 

– Kad yra požymių, jog vaikai imasi aktyvaus vaidmens įgyvendinimo 

procese. 

- Kad dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai – tiek atskirai, tiek grupėmis. 
 Ar jaunimo tarybos atstovo dalyvavimas 

- projekte buvo reikšmingas. 

 Ar jaunimo taryba aktyviai dalyvavo organizuojant jaunimo kongresą. 

 Ar vaikai jautė, kad jų indėlis turėjo teigiamos įtakos sprendimų 

priėmimo eigai, pasirenkant veiksmus, kuriuos reikia įtraukti į veiksmų 

planą. 
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Interviu su meru 

 Ar savivaldybė būtų numačiusi tęsti projekto įgyvendinimą ir 

remti tolesnę jo įgyvendinimo eigą. 

 Ar projektas tapo savivaldybės veikloje nuolatiniu ir 

turėjo nuolatinį, teigiamą poveikį. 

Interviu su kitais savivaldybės darbuotojais 

 Ar projektas tapo savivaldybės veikloje nuolatiniu ir 

turėjo nuolatinį, teigiamą poveikį. 

 Ar darbuotojai yra įgiję išsilavinimą apie vaiko teises. 

 Ar darbuotojai žinojo apie projektą savivaldybėje. 

Peržiūrėjus įgyvendinimo procesą, atsižvelgiama į galutinę ir vaikų 

ataskaitą bei kitus veiksnius. Apžvelgiamas iniciatyvinės grupės 

formavimas ir jos veikla, vaikų dalyvavimas organizavimo ir 

įgyvendinimo etape. Be to, būklės įvertinimo rezultatai peržiūrimi 

atsižvelgiant į tai, kaip rezultatai buvo panaudoti. Bus peržiūrėtas 

veiksmų plano rengimas ir įgyvendinimas. 

Jei savivaldybės veiksmų planas bus įvykdytas, savivaldybės 

vertinimas bus sėkmingas ir projektas bus pripažintas turinčiu 

teigiamą poveikį bendruomenės vaikams, savivaldybė sulauks 

vaikams draugiškos bendruomenės pripažinimo. Svarbu pažymėti, 

kad tai ne patvirtinimas, o pripažinimas, kad savivaldybė kryptingai 

dirbo įgyvendindama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, o to 

tikslas yra vaikų gerovė. Pripažinimas galioja trejus metus, o 

pasibaigus šiam laikui savivaldybei bus atliktas pakartotinis 

vertinimas, kurio metu reikės įrodyti, kad buvo atliktas naujas 

būsenos vertinimas, sudarytas naujas veiksmų planas ir jo buvo 

laikomasi. 

Po vertinimo UNICEF parengs ataskaitą ir pateiks ją 

savivaldybei. Vertinimo rezultatai apžvelgiami ataskaitoje ir 

pateikiama naudinga informacija. 

Pripažinimo ceremonija 

Projekto vadovas surengs pripažinimo ceremoniją. Kiekviena 

savivaldybė pati pasirenka ceremonijos formatą. 

UNICEF siūlo skatinti vaikų dalyvavimą ir pakviesti į ceremoniją 

visus prisidėjusius prie projekto. Paprastai ceremonijoje kalbą sako 

meras, UNICEF generalinis direktorius ir socialinių reikalų ministras. 

UNICEF savivaldybei padovanos vėliavą, kurioje kartu su 

savivaldybės pavadinimu bus ir vaikams draugiškos bendruomenės 

simbolis. UNICEF savivaldybei įteiks specialią pripažinimo lentelę, 

kurią bus galima pritvirtinti prie sienos tiek patalpos viduje, tiek 

lauke.  Atminimo lenta gali būti eksponuojama trejus metus, kol 

galioja pripažinimas.    Kad ji būtų eksponuojama ilgiau, savivaldybė 

turės atlikti pakartotinį vertinimą. 
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8 ŽINGSNIS Pakartotinis įvertinimas ir 

nauji tikslai 
 

 

Pripažinimas vaikams draugiška bendruomene galioja trejus metus. 

Savivaldybė, siekdama išlaikyti pripažinimą, turi tęsti įgyvendinimo 

procesą, išsikelti naujus tikslus ir sudaryti naują veiksmų planą. 

Vaikams draugiškos bendruomenės pripažinimas nereiškia, kad 

įgyvendinimo procesas baigtas. Vaiko teisių konvencijos 

įgyvendinimas yra tęstinis projektas, nes, nors konvencijos nuostatos 

išlieka pastovios, vaikų situacijos ir aplinka nuolat kinta, todėl projektą 

reikia peržiūrėti nuolat. Todėl, gavus pripažinimą, beveik nedelsiant 

pradedamas tolesnis darbas. Turėtų būti atliktas naujas būklės 

įvertinimas, kuris galėtų būti naudojamas konvencijos įgyvendinimo 

pirmojo etapo pažangai stebėti. 

Sudaromas veiksmų planas ir jo laikomasi. Pakartotinio vertinimo 

metu reikia atkreipti dėmesį, ar buvo sprendžiami reikšmingi 

veiksmų plano žingsniai, kurie nebuvo atlikti pirminio įgyvendinimo 

procese, ir ar paskutinio vertinimo metu buvo atsižvelgta į UNICEF 

pastabas ir pasiūlymus. 
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KELETAS NAUDINGŲ 
NUORODŲ 

 
 

 

Vaikams draugiškų bendruomenių svetainė 

 

 Vaikams draugiškų miestų iniciatyvos svetainė 

 
Vaikams draugiškų miestų „Youtube“ puslapis, 
kuriame pateikiami vaizdo įrašai iš tarptautinės 
konferencijos „Vaikams draugiški miestai, 
vykusios Kelne 2019 m. 

http://barnvaensveitarfelog.is/
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1 PRIEDAS: INICIATYVINĖS GRUPĖS SUSITIKIMO 
DARBOTVARKĖ 

 
 

Žemiau pateikiami iniciatyvinės grupės susitikimų darbotvarkės 

pavyzdžiai pirmajam įgyvendinimo proceso etapui. Atkreipkite 

dėmesį, kad laikytis dienotvarkės nėra privaloma. 

Svarbu, kad visi iniciatyvinės grupės nariai būtų išklausę vaiko 

teisių konvencijos kursą prieš įvykstant šiam susitikimui. Tada 

iniciatyvinės grupės nariai bus tiesiogiai gavę išsilavinimą iš 

UNICEF arba išklausę internetinius kursus UNICEF švietimo 

platformoje. Nariai gali dalyvauti internetiniuose kursuose 

individualiai arba kaip grupė. 

Pirmas susitikimas 

 Projekto pristatymas. Čia būtų gerai peržiūrėti vaizdo įrašus 

apie projekto įgyvendinimą UNICEF akademijoje. Siūlome 

reguliariai žiūrėti šiuos vaizdo įrašus ir dar kartą peržiūrėti 

vaizdo įrašų dalis, susijusias su įgyvendinimo etapais, prie 

kurių šiuo metu dirba grupė. 

 Pateikiamos informacinės anketos ir apklausos. Siūlome šio 

susitikimo metu grupei užpildyti vieną arba dvi anketas. 

Atminkite, kad daugeliu atvejų atsakymas yra tiesiog „reikia 

papildomos analizės“. Tokiais atvejais svarbu nuspręsti, kas 

prisiima atsakomybę tirti atvejį, ir pateikti atsakymą į klausimą. 

Informacines anketas galima įkelti į „Google Docs“, kad visi 

nariai galėtų jas pasiekti 

ir užpildyti. 

 
Antras susitikimas 

 Grupė užpildo likusias informacines anketas ir paskirsto 

neatsakytus klausimus tarp narių. Tai parodo anketų įkėlimo 

į „Google Docs“ naudingumą. 

 
Trečias susitikimas 

 Grupė peržiūri vadovo surinktų informacinių anketų 

rezultatus. Rezultatai aptariami ir atsakymai koreguojami 

pagal poreikį. Rekomenduojame iš anksto paskirti asmenį, 

kuris būtų atsakingas už kruopštų jų paruošimą iš anksto. 

 Diskusija apie priemones, kurių reikia imtis norint pateikti 

anketas darbuotojams ir moksleiviams. Grupė nusprendžia, 

kada jie turėtų būti pristatyti ir kas geriausiai tinka pokalbiui 

su mokyklų administracija dėl apklausų, kurias užpildys 

mokiniai, o tai neįmanoma be gero bendradarbiavimo su 

mokyklos darbuotojais. Be to, turėtų būti priimtas 

sprendimas, kurios amžiaus grupės turėtų užpildyti 

apklausas. Apklausa skirta 5-10 klasių mokiniams, tačiau 

esant poreikiui, supaprastinta versija gali būti pateikta 

jaunesnėms klasėms. 
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Ketvirtas susitikimas 

 

• Grupė apžvelgia darbuotojams ir vaikams pateiktų apklausų 

rezultatus. Aptariami pagrindiniai rezultatai. Vadovas turėtų 

kruopščiai paruošti šią susitikimo dalį. Grupė daugiausia dėmesio 

skiria tam, kam reikia švietimo apie vaiko teisių konvenciją ir tam 

kaip šis švietimas turėtų būti administruojamas. Šis veiksmas gali 

prasidėti šiuo metu, tačiau jis visada turėtų būti veiksmų plano 

dalis. 

• Grupėje aptariamas vaikų kongresas ir kaip jis turėtų būti 

organizuojamas. Jaunimo taryba turėtų dalyvauti diskusijoje apie 

vaikų kongresą, nes ji atlieka svarbų vaidmenį kongreso 

organizavimo ir parengiamajame etape. 

 

 
Penktas susitikimas 

 

• Pristatomi vaikų kongreso rezultatai. Būtų gerai, kad dalyvautų 

jaunimo taryba, kuri pristatytų rezultatus ir surengtų diskusijas 

tarp grupių. 

Šeštas susitikimas 
 

• Grupė nustato, su kuriomis vaikų specialistų grupėmis reikia 

konsultuotis. Tuo metu vadovas yra surinkęs būsenos vertinimo 

rezultatus, t. y. atsakymai į informacines anketas ir vaikų 

kongreso rezultatai. Vadovaujantis šiais rezultatais, iniciatyvinė 

grupė nusprendžia, su kuriomis grupėmis turėtų būti 

konsultuojamasi. Tai gali būti vaikų grupės, kurios turi kažką 

bendro dėl socialinės padėties, pavyzdžiui, vaikai su negalia, 

vaikai iš užsienio arba mišrios grupės, diskutuojančios 

konkrečiomis temomis, tokiomis kaip saugus eismas. Atkreipkite 

dėmesį, kad iniciatyvinė grupė neatlieka šių interviu, tą daro, kurie 

atitinka tam tikras sąlygas, pavyzdžiui turi darbo su vaikais patirtį. 

Specialūs vadovai, skirti šiems interviu, pateikiami toliau šiame 

vadove. 
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Septintas susitikimas 

 

 Grupei pristatomi pokalbių su specialistų grupėmis rezultatai. Šalis 

atsakinga už interviu atlikimą apžvelgia su grupe pagrindinius 

rezultatus. 

 Diskusija apie veiksmų plano veiksmus. Grupė apžvelgia aspektus, 

kurie gali tikti veiksmų planui. Grupei gali tekti susitikti du kartus, kad 

aptartų ir nuspręstų dėl veiksmų plano projekto. Priėmus sprendimą, 

vadovas pradės rengti veiksmų plano projektą. 

 Atkreipkite dėmesį, kad veiksmų plane turi būti aiškiai nurodyta, kas 

turi būti įgyvendinta, terminai ir už kiekvieną plano žingsnį atsakingos 

šalys. Iniciatyvinė grupės nariai padeda vienas kitam viduje padaryti 

išvadas šiuo klausimu ir nustato, kurie savivaldybės administracijos 

darbuotojai turi dalyvauti ir kas su jais susisieks. Kartais konkretiems 

veiksmams sukuriamos specialios darbo grupės, tačiau galutinį 

sprendimą dėl to priima iniciatyvinė grupė. Tačiau svarbu, kad kas 

nors iš iniciatyvinės grupės turėtų kiekvieno plano veiksmo apžvalgą. 

Aštuntas susitikimas 

 

 Vadovas pateikia veiksmų planą iniciatyvinei grupei patvirtinti. 

Grupė atlieka tinkamus ir būtinus pakeitimus prieš pateikdama 

planą peržiūrėti UNICEF. Atminkite, kad UNICEF greičiausiai 

grąžins planą su pastabomis, į kurias reikia atkreipti dėmesį. 

Todėl šį susitikimą gali tekti kartoti tol, kol kiekviena šalis bus 

patenkinta planu ir jis bus laikomas paruoštu perduoti 

savivaldybės administracijai. 

 Savivaldybei pritarus, iniciatyvinė grupė 

pradeda veiksmų plano įgyvendinimą kreipdamasi į 

atitinkamas šalis. 

Devintas susitikimas 

 
 Įgyvendinimo būsena. Iniciatyvinė grupė turi susitikti bent 

kartą per įgyvendinimo laikotarpį. Jei reikia, gali prireikti 

daugiau susitikimų. 

 
 

Dešimtas susitikimas 

 

 Galutinės ataskaitos aptarimas. Šiuo metu vadovas parengs 

galutinės projekto ataskaitos projektą ir prieš susitikimą 

išsiųs valdymo grupės nariams. Susirinkimo metu nariai turi 

galimybę komentuoti ir užduoti klausimus. 

 Pasiruošimas vertinimui. Iniciatyvinė grupė kartu peržiūri 

vaikams draugiškų miestų kontrolinį sąrašą, siekdama 

pasiruošti projekto vertinimui (žr. vertinimo aprašymą kitoje 

šio vadovo dalyje). 

 

 
Vienuoliktas susitikimas 

 

 Pasiruošimas pripažinimo ceremonijai. Jei vertinimo metu 

viskas klostysis gerai, savivaldybė netrukus sulauks pripažinimo 

vaikams draugiška bendruomene. Sveikiname! Ceremonijos 

paruošimas yra vadovo darbas, glaudžiai bendradarbiaujant su 

UNICEF Islandijoje. Šio susitikimo metu iniciatyvinė grupė 

apžvelgia, kada ceremonija turėtų būti surengta ir kaip ji turėtų 

būti atlikta. 

 Nauji tikslai ir pakartotinis įvertinimas: Pasiekus pripažinimą 

svarbu nenustoti judėti toliau. Todėl šį susitikimą naudinga 

panaudoti ateities projekto planams kurti. 
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2 PRIEDAS: INFORMACINĖS ANKETOS 
 
1 pagrindinis elementas: Vaiko teisių išmanymas. 

Bendroji informacija 
 

 Ar vaiko teisių konvencija yra minima strateginiuose 

savivaldybės dokumentuose, tokiuose kaip biudžeto planai, 

bendrieji planai, gerovės ir švietimo politika? 

 Ar į vaiko teises aktyviai atsižvelgiama priimant sprendimus 

savivaldybėje ir personalo darbo procedūrose? 

Mokymas apie teises 

 Ar vaikams ir suaugusiems skirtas mokymas apie teises yra 

reguliarus, tikslingas ir nuoseklus? 

 Ar išrinkti pareigūnai ir savivaldybės darbuotojai buvo 

apmokyti apie vaiko teisių klausimus ir kaip vaikų teisės 

veikia skirtingas savivaldybės sritis? 

 Ar savivaldybės darželiuose ir pradinėse mokyklose galimas 

mokymas apie žmogaus teisių klausimus? 

 Kokioms amžiaus grupėms siūlomi mokymai apie teises? 

 Ar mokymas apie teises yra darželių ir pradinių 

klasių dienotvarkės dalis? 

 Ar savivaldybės mokyklų ir mokinių administracijoms 

buvo pasiūlytas mokymas apie teises? 

 Ar savivaldybės jaunimo taryba dalyvavo mokymuose apie teises 

ir ar mokymas yra tikslingas ir atnaujinamas priėmus naujų narių? 

 Ar savivaldybė kryptingai dirbo siekdama gerinti savo piliečių 

žinias apie vaiko teises? 

 Ar savivaldybės darbuotojai, vadovai ir išrinkti pareigūnai 

buvo apmokyti laikytis vaiko teisių konvencijos? 

 Ar bendruomenėje yra pakankamai informacijos apie vaikų, 

priklausančių pažeidžiamoms grupėms, teises? Pavyzdžiui, 

specialiųjų poreikių turinčių vaikų, prieglobsčio prašančių 

asmenų globojamų vaikų ar savivaldybių socialinių tarnybų 

globojamų vaikų teises? 

 Ar darbuotojai, dirbantys su vaikais, buvo apmokyti įtraukti 

vaiko teisių suvokimą į savo darbotvarkes (darželių 

mokytojai, pradinių klasių mokytojai, socialiniai centrai, 

jaunimo centrai, socialinių paslaugų darbuotojai ir socialinės 

tarnybos)? 

 Ar pradėję dirbti savivaldybėje nauji darbuotojai mokomi apie 

vaiko teises? 
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• Ar užtikrinama, kad darbuotojai būtų reguliariai keltų 

kvalifikaciją apie vaiko teisių klausimus? 

Mokymo apie teises prasmė ir kokybė 

 Ar tikrinamos ir vertinamos vaikų ir darbuotojų žinios apie 

vaiko teises? 

 Ar savivaldybė tikslingai tyrinėja vaikų patirtį, kaip jų teisės 

yra užtikrinamos savivaldybėje? 

 Ar mokant apie teises atsižvelgiama į vaikų žinias ir 

patirtį? 

 Ar vaikai dalyvauja mokyme apie teises kaip organizatoriai 

ir (arba) informacijos teikėjai? 

 Ar išorės institucijos arba NVO prisideda prie 

švietimo apie teises? 

 Ar savivaldybė teikia informaciją darbuotojams, vaikams ir 

piliečiams, kaip elgtis vaiko teisių pažeidimo atvejais? 

 Ar tokia informacija yra ir ar ji prieinama tiek vaikams, tiek 

suaugusiems? 

 Ar demokratinis švietimas, demokratijos ir piliečio teisių 

įgyvendinimas minimas darželių ir pradinių klasių ugdymo 

programoje bei laisvalaikio centrų darbo plane? 
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2 pagrindinis elementas: Lygybė – atsižvelgimas į vaikų 

teises 

Savivaldybės planai ir strateginiai dokumentai 
 

 Ar savivaldybėje buvo parengtas lygybės planas ir 

žmogaus teisių planas? 

 Ar planas / politika atsižvelgia į vaikus ir jų įvairovę? 

 Ar lygybė apibrėžiama plačiai? 

 Ar kituose strateginiuose savivaldybės dokumentuose, tokiuose 

kaip šeimos, gerovės ir švietimo dokumentai, atsižvelgiama į 

įvairovę ir lygias teises? 

 Ar savivaldybėje tikslingai ir reguliariai fiksuojami duomenys apie 

vaikų gerovę ir socialinę padėtį? 

 Ar duomenys buvo išanalizuoti ir įvertinti per holistiniu 

požiūriu? 

 Ar informacija naudojama vaikų gerovei palaikyti ir jų 

naudojamoms paslaugoms gerinti? 

 Ar buvo atlikta šių duomenų analizė, siekiant nustatyti, kurioms 

vaikų grupėms kyla didžiausias pavojus tapti diskriminacijos 

aukomis bendruomenėje? 

 Ar pateikus apklausas bendruomenės vaikams arba renkant 

duomenis kitais būdais, tinkamai užtikrinama, kad savo 

atsakymus galėtų pateikti visi vaikai? Ar atsižvelgiama į vaikų, 

turinčių specialiųjų poreikių arba vaikų, kurių gimtoji kalba yra 

užsienio, ar pan., poreikius? 

 Ar yra vertinami veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią 

diskriminacijai? 

 Ar su vaikais, priklausančiais pažeidžiamoms grupėms, 

konsultuojamasi, siekiant išsiaiškinti, ar veiksmai turėjo 

numatytą poveikį? 

 

 
Lygybė 

 Ar savivaldybėje vykdoma veikla, planavimu ir darbo 

procedūromis siekiama užtikrinti vaikų lygybę ir užkirsti 

kelią diskriminacijai, pavyzdžiui, dėl: 

o Amžius 

o Kilmė 

o Tautybės 
o Kalbos 
o Odos 
spalvos 
o Lyties 
o Seksualinės 
orientacijos 
o Lyties suvokimo 
o Religijos 
o Politinių ar kitų pažiūrų 
o Ekonominės aplinkos 
o Sveikatos 

o Neįgaluma

s 

o Gyvenamo

sios vietos 

o Tėvų statuso 

 Kokias priemones įgyvendino savivaldybė, siekdama 
užtikrinti lygybę ir kovoti su diskriminacija? 

 Administracijose ir kitose savivaldybės 
srityse? 

 Vaikų aplinkoje ir jiems teikiamose paslaugose? 

 Siekiant paveikti piliečių, suaugusiųjų ir vaikų 
požiūrį? 
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 Ar visi, dirbantys savivaldybėje, pakankamai išmano, kaip 

diskriminacija pasireiškia bendruomenėje, kokį poveikį ji gali turėti 

vaikams ir kaip teisingai į ją reaguoti? 

 Ar tai galioja skirtingoms savivaldybės institucijoms ir 

vietovėms? 

 Ar darbuotojai, dirbantys su vaikais, yra specialiai apmokyti 

šiais klausimais? 

 Ar šie žmonės suvokia lygybę kasdieniuose santykiuose 

(kalboje, veiksmuose, bendravime ir kūno kalboje) tarp: 

o Suaugusiųjų? 

o Suaugusiųjų ir vaikų? 

o Vaikų? 

 Ar vaikai mokomi pastebėti diskriminaciją kasdieniame 

gyvenime? 

 Ar vaikai gali atkreipti savivaldybės dėmesį į 

diskriminaciją? 

 Ar vaikų pastabos dėl diskriminacijos savivaldybėje renkamos 

sistemingai? 

 Ar veiksmuose, kuriais siekiama kovoti su diskriminacija 

savivaldybėje, atsižvelgiama į šias ataskaitas ir pastabas? 

 Ar organizuojant akcijas, skirtas kovai su diskriminacija, 

atsižvelgiama į vaikų patirtį ir požiūrį? 

 Ar vaikas, tapęs diskriminacijos auka, gauna 

paramą/pagalbą ieškant žalos atlyginimo? 

 Ar vaikai patiria, kad jų gyvenime yra pakankamai 

suaugusių žmonių į kuriuos galėtų kreiptis? 

 Ar vaikai patiria, kad gali lengvai ir ramiai kreiptis į 

bendruomenės suaugusiuosius ir tuos, kurie teikia vaikams 

skirtas paslaugas? 

 Ar vaikai patiria, kad turi draugų, su kuriais gali leisti 

laisvalaikį ir pasidalinti savo džiaugsmais bei vargais? 

 Ar vaikai suvokia save kaip bendraamžius ir ar yra 

vertinami bendruomenėje? 

 Ar suaugusiems ir vaikams galioja skirtingos taisyklės be 

objektyvaus pagrindimo? 

Duomenų rinkimas ir panaudojimas 

 Ar renkant informaciją apie požiūrį, gerovę ir vaikų patirtį 

naudojamos skirtingos taktikos? 

 Kaip ši informacija panaudojama? 

 Ar duomenų rinkimas yra sistemingas ir įgyvendinamas 

nuosekliai? 

 Ar duomenų rinkimas apima įvairias vaikų grupes? 

 Ar vaikai dalyvauja rengiant ir analizuojant duomenų rinkimą? 



 

3 pagrindinis elementas: Vaikų dalyvavimas 

Savivaldybės planai ir strateginiai dokumentai 

 Ar savivaldybės veiksmų planuose ir kituose strateginiuose 

dokumentuose daroma prielaida, kad visos savivaldybės sritys ir 

komitetai įsiklauso į vaikų nuomones ir į jas atsižvelgia? 

 Ar visos savivaldybės sritys turi reikiamas priemones ir gebėjimus 

įsiklausyti į vaikų nuomonę ir į ją atsižvelgti? 

Darbuotojų mokymas ir vaikų dalyvavimas 
 

 Ar darbuotojai mokomi apie teisinius pagrindus? 

 Ar darbuotojai mokomi apie teisinį vaikų ir jaunimo dalyvavimo 

pagrindą? 

 Ar į vaikų nuomones įsiklausoma priimant sprendimus, turinčius 

įtakos vaikams? 

 Ar savivaldybėje veikia aktyvi jaunimo taryba? 

 Ar buvo įgyvendintos taisyklės dėl jaunimo tarybos veiklos ir jos 

galimybės daryti įtaką savivaldybės priimamiems sprendimams? 

 Ar savivaldybių administracijos reguliariai konsultuojasi su jaunimo 

taryba? 

 Ar visos savivaldybės sritys ir komitetai nuolat kreipiasi į jaunimo tarybą? 

 Ar jaunimo taryba turi lėšų? 

 Ar jaunimo taryba buvo apmokyta apie savivaldybės administravimo 

procedūras ir kaip jų metu priimami sprendimai? 

 Ar yra nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad jaunimo 

tarybos pasiūlymai ir prašymai būtų išnagrinėjami savivaldybėje 

iš esmės? 

 Ar yra nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad jaunimo 

taryba gautų savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės 

darbuotojų komentarus, kai pateikiami jaunimo tarybų prašymai, 

pasiūlymai ar klausimai? 

 
 

Kitų grupių ar atskirų vaikų dalyvavimas 

 Ar užtikrinamos dalyvavimo galimybės: 

o Įvairaus amžiaus vaikams? 

o Ribinių grupių vaikams, vaikams, kuriems gresia 

diskriminacija? 

 Kaip užtikrinamas vaikų, kurie nepriklauso organizuotoms 

grupėms, tokioms kaip jaunimo tarybos ar mokinių 

asociacijos, dalyvavimas? 

 Ar prieš priimant su jomis susijusius sprendimus (pavyzdžiui, 

mokyklos veiklos organizavimas, strateginis planavimas 

bendruomenėje ar lauko ir laisvalaikio zonų organizavimas) 

išklausoma įvairių vaikų grupių nuomonė? 

 Ar vaikai gali imtis iniciatyvos pareikšti savo nuomonę ir 

pasiūlymus savivaldybei? 

 

 Ar jaunimo taryba buvo apmokyta apie vaiko teisių konvenciją ir 

bendrąsias žmogaus teises? 

 Ar yra nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad jaunimo taryba galėtų 

pateikti klausimus savivaldybės administracijai 

oficialiu būdu? 34 
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 Ar vaikams suteikiama galimybė dalyvauti ankstyvose 

administracinio proceso stadijose, siekiant užtikrinti, kad jų 

dalyvavimas turėtų realų poveikį procesui? 

 Kokios kliūtys trukdo vaikams dalyvauti? 

 
Mokinių asociacijos ir mokyklų tarybos 

 Ar mokyklų tarybų vaikų atstovai yra visose 

savivaldybės pradinėse mokyklose? 

 Ar vaikai ir darbuotojai mokomi apie mokyklų tarybas 

ir jų funkcijas? 

 Ar vaikų atstovai mokyklų tarybose parenkami pagal 

mokinių asociacijos taisykles? 

 Ar visose savivaldybės pradinėse mokyklose yra mokinių 

asociacijos valdyba? 

 Ar vaikai ir darbuotojai mokomi apie mokinių 

asociaciją ir jos funkciją? 

 Ar mokinių asociacijoje gali dalyvauti įvairaus 

amžiaus vaikai? 

 Ar mokinių asociacija visose pradinėse mokyklose priėmė 

darbo tvarkos taisykles, kuriose, be kitų dalykų, 

aptariamas mokyklų konsultantų pasirinkimas? 
 

Paslaugos vaikams 

 Ar vaikams suteikiama galimybė dalyvauti kuriant ir 

vertinant jiems skirtas paslaugas, pvz. gerovės ir socialinių 

paslaugas, transportą ir planavimą bei mokyklos ir 

laisvalaikio veiklas? 

 Ar išklausomi pavieniai vaikai ir jaunuoliai konkrečiai 

jiems rūpimais klausimais? 

 Ar vaikai dalyvauja diskusijos ir planavime sprendžiant su jais 

susijusius klausimus, pvz. mokykloje ir laisvalaikio veikloje? 

 Ar klausiama vaikų nuomonės apie viešąsias erdves ir jų 

panaudojimą bei ar atsižvelgiama į jų patirtį? 

 Ar vaikai turi galimybę daryti įtaką transportui, takams, 

planavimui ir specialiai jiems skirtų viešųjų erdvių formavimui? 

 Projektavimas, baldų ir žaidimų aikštelių įrangos parinkimas 

darželiuose, mokyklose, laisvalaikio namuose ir kt. 

 Pastatų ir teritorijų vieta (pvz., sporto objektų pastatai, žaidimų 

aikštelės, laisvalaikio namai, bibliotekos ir kt.) 

 Darbo laikas ir patekimas į pastatus bei teritorijas 

 Ar vaikai turi galimybę formuoti savo aplinką ir ją naudoti, 

taip pat ir kitiems tikslams, nei tam, kam ji buvo skirta? 

 Ar organizuojant viešąsias erdves į vaikų poreikius ir nuomonę 

atsižvelgiama taip pat kaip į suaugusiųjų? 

 Ar planuojant ir priimant sprendimus dėl viešųjų erdvių 

atsižvelgiama į vaikų ir jaunimo vertybes ir prioritetus? 

 Ar planuojant ir formuojant projektus savivaldybėje yra 

numatomi vaikų poreikiai ir įsiklausoma į jų nuomonę? 
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4 pagrindinis elementas: vaikams draugiškas požiūris 

Požiūris į vaikus 
 

 Ar vietos valdžia ir savivaldybės darbuotojai apskritai 

teigiamai žiūri į vaikus ir jaunimą? 

 Ar vaikų požiūris ir vertybės yra tokios pat svarbios kaip 

ir suaugusiųjų? 

 Ar savivaldybėje vykdomais projektais, praktika ir komunikacija 

siekiama skatinti teigiamą požiūrį į vaikus ir pagarbą jiems? 

 

Paslaugos vaikams 
 

 Ar vaikai gauna galimybę dalyvauti kuriant ir vertinant jiems 

skirtas paslaugas, pvz. kalbant apie vaiko apsaugos ir kitas 

gerovės paslaugas, transportą, planavimą, mokyklą ir 

laisvalaikį? 

 Ar šios sritys nuolat ir konstruktyviai bendradarbiauja su 

savivaldybės jaunimo taryba? 

 Ar sistemingai atsižvelgti į visų amžiaus grupių vaikų 

požiūrį? 

 Ar vaikai paprastai žino, kur gali kreiptis pagalbos? 

 Ar lengva vaikams patekti į šias vietas? 

 Ar bet kokio amžiaus vaikai gali gauti tinkamą informaciją 

ir patarimus tėvams nedalyvaujant? 

 Ar aplinka konkrečiai pritaikyta vaikų poreikiams? 

 Ar savivaldybėje yra paprasti skundų kanalai, kuriais vaikai 

gali pranešti, jei pažeidžiamos jų teisės? 

 Ar vaikai apskritai žino apie savivaldybėje egzistuojančius 

skundų kanalus? 

 Ar vaikai gali teikti pasiūlymus ir skundus be tėvų sutikimo? 

 Ar savivaldybės darbuotojai, dirbantys su vaikais, yra specialiai 

apmokyti identifikuoti ir reaguoti į įvairias problemas, tokias kaip 

smurtas ar nesąžiningas elgesys? 

 Ar yra nustatytos aiškios procedūros, susijusios su vaikų 

apsaugos pranešimais? 

 

 
Aplinka 

 Ar organizuojant ir formuojant savivaldybėje esančias 

teritorijas, t. y. gyvenamuosius rajonus, viešąsias erdves, 

pėsčiųjų ir dviračių takus ir kelius, atsižvelgiama į vaikų 

poreikius ir interesus? 

 Ar vaikų interesai ir perspektyvos turi įtakos aplinkosaugos ir 

planavimo reikalų organizavimo ir sprendimų priėmimo bei 

teritorijų panaudojimo fazėje? 

 Ar viešose vietose, tokiose kaip dviračių ir pėsčiųjų takai, 

taikomos nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės ir vaikų 

saugos procedūros? 

 Ar atsižvelgiama į įvairaus amžiaus ir kitų grupių vaikus, 

pavyzdžiui, neįgalius vaikus? 

 

 Ar vaikų interesai, poreikiai ir perspektyvos turi įtakos 

organizuojant vaikams skirtą būstą ir sklypus, pvz. kai kalbama 

apie mokyklą ir laisvalaikiui skirtą veiklą? 

 Ar vaikai turi galimybę daryti įtaką jiems skirtų pastatų ir 

teritorijų organizavimui, statyboms ir pokyčiams? 
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 Ar projektuojant ir pasirenkant baldus bei žaislus 

konkrečiai atsižvelgiama į vaikų poreikius ir 

perspektyvas? 

 Ar tokiose srityse rimtai atsižvelgiama į vaikų saugumą 

ir nelaimingų atsitikimų prevenciją? 

 Ar tokiose vietose atsižvelgiama į visų vaikų poreikius, 

pvz. saugumo ir prieigos? 

 Ar vaikų interesai, poreikiai ir perspektyvos daro įtaką sričių 

organizavimo etapams, kalbant apie: 

 Gyvenamuosius rajonus? 

 Viešąsias erdves (sodus, atviras erdves)? 

 Dirbtines ir natūralias žaliąsias zonas? 

 Pusiau viešas erdves (t. y. prekybos zonas, prekybos 

centrus ir kt.)? 

 Kelius, šaligatvius ir dviračių takus? 

 Ar planuojant ir formuojant viešąsias erdves atsižvelgiama į 

įvairių vaikų grupių poreikius ir ar įsiklausoma į šias grupes? 

 Vaikai su negalia (prieiga) 

 Vaikai, turintys specialių pomėgių (sporto vietų ir sodų 

planavimas) 

 Tiek esami, tiek potencialūs naudotojai 

 Ar poveikis vaikams vertinamas atliekant: 

 Regioninį planavimą? 

 Transporto ir eismo planavimą? 

 Visuomeninių pastatų organizavimą? 

 Ar vertinant poveikį atsižvelgiama į vaikų nuomonę ir 

požiūrį? 

Vaikų socialinė ir kultūrinė veikla 

 Kaip remiama socialinė ir kultūrinė vaikų ir jaunimo veikla? 

 Projekto ar renginio finansavimo forma? 

 Suteikiant sklypus/plotus tokiems projektams? 

 Ar šiomis galimybėmis dalijasi visi galimi paraiškas 

teikiantys asmenys / jų grupės? 

 Remiant vaikų socialinę ir kultūrinę veiklą atsižvelgiama į: 

 Skurdžius vaikus ir jaunuolius. Atkreipkite dėmesį į šį 

aspektą lygybės atžvilgiu. 

 Ar yra daug įvairių būdų rinkti informaciją apie vaikų požiūrį į 

pramogas ir kaip jie nori leisti laisvalaikį? 

 Ar ši informacija naudojama kuriant projektus ir skirstant 

dotacijas? 

 Ar vaikų prioritetai turėjo įtakos galimai paramai socialinei ir 

kultūrinei veiklai? 

 Ar formuojant paramą socialinei ir kultūrinei veiklai 

atsižvelgiama į vaikų nuomones ir požiūrius? 
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5 pagrindinis elementas: Kas yra geriausia vaikui 

Vaikų pomėgiai 
 

• Ar vaikų interesai yra analizuojami ir įvertinami prieš taikant 

savivaldybės lygio priemones, tokias kaip politikos formavimas, 

taisyklių nustatymas, biudžeto rengimas ir kitų sprendimų priėmimas? 

• Dėl kokio klausimo toks vertinimas atliekamas? 

• Dėl kokio klausimo toks vertinimas neatliekamas? 

• Ar atliekant analizę atsižvelgiama į skirtingas vaikų grupes? 

• Ar vaikų nuomonė turi įtakos vertinimui? 

• Ar savivaldybės lygmeniu priimant vienaip ar kitaip su vaikais 

susijusius sprendimus prioritetas yra teikiamas vaikų interesams? 

• Ar vaiko teisių konvencija ir vaikų teisėmis remiamasi kaip pagrindu 

priimant visus sprendimus, visose savivaldybės srityse? 

Su vaikais susiję sprendimai 

 Ar savivaldybė atlieka poveikio vaikui analizę visų svarbių 

sprendimų, kurie turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį vaikų 

interesams, atveju. 

 Ar atsižvelgiama į JT vaikų teisių komiteto pastabas ir 

pasiūlymus Islandijos vyriausybei? 

 Ar atsižvelgiama į informaciją ir tyrimus apie vaikus ir jų 

interesus priimant sprendimus savivaldybės vardu? 

 Ar prieš įvertinant, kas jiems yra geriausiai, ypač atsižvelgiama į 

vaikų nuomonę ir patirtį? 

 Ar atsižvelgiama į dirbančių su vaikais ar jų naudai, 

pavyzdžiui, NVO, nuomonę? 

 Ar savivaldybėje yra darbuotojas, kuris stebi vaikų konvencijos 

įgyvendinimą ir vaikų interesus bei teises? 

o Ar asmuo gerai išmano vaiko teises? 

o Ar asmuo turi pakankamus įgaliojimus atlikti savo vaidmenį? 

Biudžetai 

 Ar savivaldybės biudžetas ir išlaidos vertinamos 

vaikams palankaus biudžeto sudarymo aspektu? 

 Ar išlaidos skirtingoms vaikų problemoms yra 

palyginamos skirtingais metais? 

 Ar prieš priimant galutinį sprendimą 

išnagrinėjamas sumažinimo poveikis su vaikais 

susijusiems reikalams. 
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3 PRIEDAS: ANKETOS 
 
 

Anketa 10-18 metų vaikams 
 
Paskirtis: patikrinti vaikų žinias apie jų teises ir galimybę dalyvauti. Kad 

galėtumėte pamatyti, koks yra žinių lygis ir poreikis.“ 

Tikslinė grupė: pagrindinės mokyklos vidurinių ir vyresnių klasių mokiniai, 10-

16 metų. 

Metodas: Apklausa pateikiama pradinėse mokyklose pamokų metu elektroniniu 

būdu. Yra islandų, anglų ir lenkų kalbomis. Tikslas – įvertinti vaikų žinių apie 

savo teises būseną ir jų galimybes dalyvauti, nagrinėjant vaikų problemas. Todėl 

būtina užtikrinti, kad neįgaliems ir islandų kalbos nemokantiems vaikams būtų 

suteikta speciali pagalba ir būtų garantuota galimybė užpildyti apklausą.“ 

Anketą galima pateikti ir 16-18 metų vaikams, tačiau šiuo atveju ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas apklausos pateikimo būdui, nes mokiniai 

gimnaziją nebūtinai gali lankyti savo savivaldybėje. Savivaldybė savarankiškai 

įvertina, kokias galimybes turi šie vaikai. 

 

Svarbu, kad mokytojas peržiūrėtų apklausą prieš ją atlikdamas ir 

atitinkamai pasiruoštų. Sąvokos, kurių vaikai gali nesuprasti, turi būti 

paaiškintos. Gali būti naudinga, kad visa klasė užpildytų apklausą tuo 

pačiu metu, po vieną klausimą, mokytojui perskaitant klausimą ir, jei 

reikia, jį paaiškinant. Kaip minėta anksčiau, svarbu užtikrinti, kad tie, 

kuriems reikia specialios pagalbos, pavyzdžiui, neįgalūs vaikai ir 

islandiškai nekalbantys vaikai, gautų tinkamą pagalbą ir užpildytų 

apklausą, pavyzdžiui, padedami mokytojo. 

Mėlyna spalva pažymėti klausimai yra duomenų, kuriais grindžiamas 

projektas, dalis. 
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Klausimai vaikams: 

1. Kiek tau metų? 
 

a. 9 

b. 10 

c. 11 

d. 12 

e. 13 

f. 14 

g. 15 

h. 16 

i. 17 

2. Lytis 

a. Moteris 

b. Vyras 

c. Kita 

3. Ar jūsų namuose kalbama islandų kalba? 

a. Taip, tik islandų 

b. Taip, kartu su kita kalba 

c. Ne, tik kita kalba 

4. Ar girdėjote apie vaikų konvenciją? 

a. Taip 

b. Ne 

5. Ar galite išvardinti keturias vaikų konvencijoje nurodytas teises? 

a. Taip 

b. Ne 

6. Ar visi vaikai turi teisę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką, 
nepaisant savo amžiaus? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

7. Ar jums galioja vaiko teisių konvencijoje nurodytos teisės? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

8. Ar galite prarasti savo teises, jei padarysite ką nors ne taip? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

9. Ar savivaldybė klausė jūsų nuomonės su vaikais ir jaunimu 
susijusiais klausimais? (Ar kas nors jūsų klausė, kaip savivaldybę 
padaryti geresne vaikams? (Visi jaunesni nei 18 metų yra vaikai)) 

a. Taip 

b. Ne 

10. Ar norite, kad savivaldybės/miestelio darbuotojai dažniau 
klaustų jūsų nuomonės? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 
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11. Kaip savivaldybės/miesto darbuotojai gali sužinoti jūsų nuomonę? 

 

a. Paskambinti jums 

b. Pakviesti jus dalyvauti apklausoje 

c. Atsiųsti el. laišką 

d. Organizuoti susitikimus su vaikais ir jaunimu 

e. Konsultuotis su mokyklomis ar socialiniais centrais 

f. Naudoti „Facebook“ 

g. Naudoti „Instagram“ 

h. Naudoti „Youtube“ 

i. Kitą platformą – nurodyti: (atviras 
atsakymo variantas) 

12. Ar turite galimybę daryti įtaką sporto ir laisvalaikio veiklos 
organizavimui savo savivaldybėje/miestelyje? 

a. Taip 

b. Ne 

13. Ar jums buvo pristatyta savivaldybės / miestelio 
jaunimo taryba? 

a. Taip 

b. Ne 

14. Ar manote, kad galite dalyvauti savivaldybės/miestelio 
jaunimo tarybos veikloje? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinojau, kad galiu dalyvauti 

15. Kaip jaučiatės gyvendamas savo savivaldybėje/miestelyje? 

a. Labai gerai 

b. Gerai 

c. Greičiau gerai 

d. Nei gerai, nei blogai 

e. Greičiau blogai 

f. Blogai 

g. Labai blogai 
 

Mokykla: 

16. Ar jūsų mokyklos darbuotojai paklausė jūsų ar jūsų 
klasės draugų, kaip padaryti mokyklą geresne? 

a. Taip 

b. Ne 

17. Ar gaunate galimybę daryti įtaką tam, kas daroma jūsų 
mokykloje, pvz. pamokose ar mokyklos organizuojamuose 
renginiuose? 

a. Taip 

b. Ne 

18. Ar manote, kad jūsų mokyklos suaugusieji žino, kaip reaguoti, 
jei vaikas blogai jaučiasi, pavyzdžiui, jei vaikas nesijaučia namuose 
gerai? 

a. taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

19. Ar visi vaikai turi lygias galimybes per pamokas 
išsakyti savo nuomonę? 

a. Taip 

b. Ne 
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20. Ar jums buvo pristatyta mokinių taryba ir mokyklos taryba? 

a. Taip, mokinių taryba 

b. Taip, mokyklos taryba 

c. Taip, abi 

d. Ne, nė viena 

21. Ar manote, kad turite galimybę savanoriauti šiose 
tarybose? 

a. Taip 

b. Ne 

22. Ar manote, kad galite kreiptis į suaugusįjį mokykloje, jei jaučiatės 
nejaukiai? (Galima pasirinkti kelis variantus) 

a. Direktorius / direktoriaus pavaduotojas 

b. mokytojas 

c. sekretorė 

d. Kitas mokytojas ar darbuotojas 

e. Socialinio centro darbuotojas 

f. mokyklos slaugytoja 

g. Mokinių patarėjas / socialinis patarėjas 

h. mokyklos psichologas 

i. Mokykloje nėra nė vieno žmogaus į kurį galėčiau kreiptis, 
kai jaučiuosi blogai 
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Anketa jauniausio amžiaus vaikams 

 
Paskirtis: patikrinti vaikų žinias apie jų teises ir jų galimybę dalyvauti. 

Tikslinė grupė: Vaikai lankantys žemiausias pradinės mokyklos klases, 6-9 

m. 
 

Metodas: Apklausa pateikiama pradinėse mokyklose pamokų metu 

elektroniniu būdu. Yra islandų, anglų ir lenkų kalbomis. Tikslas – įvertinti 

vaikų žinių apie savo teises būseną ir jų galimybes dalyvauti, nagrinėjant 

vaikų problemas. Todėl būtina užtikrinti, kad neįgaliems ir islandų kalbos 

nemokantiems vaikams būtų suteikta speciali pagalba ir būtų garantuota 

galimybė užpildyti apklausą. 

Svarbu, kad prieš pateikdamas ir paruošdamas anketą mokytojas ją 

patikrintų. Reikia paaiškinti sąvokas, kurios vaikams nėra žinomos. Gali būti 

naudinga, kad visa klasė užpildytų apklausą tuo pačiu metu, po vieną 

klausimą, mokytojui perskaitant klausimą ir, jei reikia, jį paaiškinant. Kaip 

minėta anksčiau, svarbu užtikrinti, kad tie, kuriems reikalinga speciali 

pagalba, pvz. neįgalūs vaikai ir moksleiviai, nemokantys islandų kalbos, ją 

gauna ir dalyvauja apklausoje padedami specialiojo ugdymo mokytojų. 

(Mėlyna spalva pažymėti klausimai yra duomenų, kuriais grindžiamas 

projektas, dalis) 

Klausimai vaikams: 

1. Kiek tau metų? 

a. 6 

b. 7 

c. 8 

d. 9 

2. Lytis 

a. Moteris 

b. Vyras 

c. Kita 

3. Ar jūsų namuose kalbama islandų kalba? 

a. Taip, tik islandų 

b. Taip, kartu su kita kalba 

c. Ne, tik kita kalba 

4. Ar girdėjote apie vaikų konvenciją? 

a. Taip 

b. Ne 

5. Ar galite išvardinti keturias vaikų konvencijoje nurodytas teises? 

a. Taip 

b. Ne 

6. Ar visi vaikai turi teisę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką, 
nepaisant savo amžiaus? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 
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7. Ar jums galioja vaiko teisių konvencijoje nurodytos teisės? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

8. Ar galite prarasti savo teises, jei padarysite ką nors blogai? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

Mokykla: 

9. Ar jūsų mokyklos darbuotojai paklausė jūsų ar jūsų 
klasės draugų, kaip padaryti mokyklą geresne? 

a. Taip 

b. Ne 

10. Ar gaunate galimybę daryti įtaką tam, kas daroma 
jūsų mokykloje, pvz. pamokose ar mokyklos 
organizuojamuose renginiuose? 

a. Taip 

b. Ne 

13. Ar manote, kad galite kreiptis į suaugusįjį mokykloje, jei jaučiatės nejaukiai? 
(Galima pasirinkti kelis variantus) 

a. Direktorius / direktoriaus pavaduotojas 

b. mokytojas 

c. sekretorė 

d. Kitas mokytojas ar darbuotojas 

e. Socialinio centro darbuotojas 

f. mokyklos slaugytoja 

g. Mokinių patarėjas / socialinis patarėjas 

h. mokyklos psichologas 

i. Mokykloje nėra nė vieno žmogaus į kurį galėčiau kreiptis, 
kai jaučiuosi blogai 

 

11. Ar jums buvo pristatyta mokinių taryba ir mokyklos taryba? 

a. Taip, mokinių taryba 

b. Taip, mokyklos taryba 

c. Taip, abi 

d. Ne, nė viena 

12. Ar manote, kad turite galimybę savanoriauti šiose 
tarybose? 

a. Taip 

b. Ne 
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Anketa savivaldybės darbuotojams 
 
Tikslas: Išnagrinėti savivaldybės darbuotojų ir politinių atstovų 

vaiko teisių žinių ir įgyvendinimo būseną. 

Paskirtis: Išsiaiškinti, kuriose srityse reikalingas tolesnis 

mokymas. 
 

Tikslinė grupė: Visi darbuotojai ir išrinkti savivaldybės atstovai. 

Metodas: UNICEF nusiunčia vadovui nuorodą į apklausą. Apklausa 

pateikiama islandų, anglų ir lenkų kalbomis. Kuratorius pateikia 

apklausą savivaldybėje, siekdamas užtikrinti, kad visi darbuotojai ir 

išrinkti atstovai turėtų galimybę atsakyti. Prie anketos pridedami 

paaiškinimai apie klausimų tikslą ir konfidencialumo užtikrinimą bei 

nuoroda į projekto svetainę. Turi būti nustatytas aiškus terminas ir 

išsiųsti du priminimai. 

 
 

 
Išsiuntus nuorodą į apklausą, būtina pridėti aiškinamąjį tekstą. 

Toliau pateikiamas pavyzdys, tačiau savivaldybės tekstą pritaiko 

pagal savo poreikius. 

Darbuotojams 

Gerb. 

darbuotojau, 

(jūsų savivaldybė) dabar planuoja tapti UNICEF Islandijoje ir Vaikų ir socialinių 

reikalų ministerijos oficialiai pripažinta vaikams draugiška savivaldybe. Jūsų 

bendradarbiavimas ir patirtis yra svarbūs norint tą padaryti. Šiuo metu vyksta 

duomenų, susijusių su vaiko teisių padėtimi (savivaldybėje), rinkimas. Šie 

duomenys bus naudojami kuriant veiksmų planą, kuriuo siekiama toliau 

puoselėti vaiko teises (savivaldybėje). 
 

Pridedama nuoroda į apklausą, kurią turite užpildyti kaip (vietinės 

bendruomenės) darbuotojas. Apklausos tikslas –  išnagrinėti savivaldybės 

darbuotojų ir politinių atstovų vaiko teisių žinių ir įgyvendinimo būseną. 

Tikimės, kad į juos atsakysite sąžiningai, nes jūsų atsakymai yra svarbūs. Jei 

manote, kad atsakymas jums netinka, pasirinkite kuo tinkamesnį variantą. 

Prašome atsakyti į visus klausimus. Jūsų atsakymai yra konfidencialūs ir jų 

negalima atsekti iki konkrečių dalyvių. 

Anketą rengia UNICEF Islandijoje ir ji yra parengtas taip, kad būtų galima 

palyginti Islandijos ir kitų Šiaurės šalių savivaldybes. Apklausos rezultatai bus 

panaudoti siekiant, kad savivaldybė taptų geresne vieta visiems vaikams. 

Apklausą sudaro (x) klausimų, atsakymas į juos užtrunka apie 10-15 minučių. 

Apklausos 

rezultatai bus pristatyta darbuotojams ir kitiems gyventojams (savivaldybės) 

interneto svetainėje. 

Maloniai prašome užpildyti apklausą iki (data). Daugiau informacijos rasite 

mūsų svetainėje barnvaensveitarfelog.is 

 

Pagarbiai 

projekto iniciatyvinė grupė 
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Klausimai darbuotojams dėl vaiko teisių konvencijos 

įgyvendinimo: 

Žinių būsena: 

1. Ar girdėjote apie vaikų konvenciją? 

a. Taip 

b. Ne 

2. Ar galite įvardinti keturias vaikų teises pagal vaiko 
teisių konvenciją? 

a. Taip 

- Pateikite pavyzdį (atviras atsakymo variantas) 

b. Ne 
 

3. Ar vaikai visada turi teisę išreikšti save, nepaisant amžiaus ir 
raidos? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

4. Ar vaiko teisių konvencija galioja visiems vaikams? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

5. Ar vaikas turi gerai elgtis, kad galėtų naudotis savo teisėmis? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

6. Ar yra pagrindo dar labiau užtikrinti vaikų teises Islandijoje pagal 
vaiko teisių konvenciją? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

7. Ar buvote apmokyti apie vaiko teises? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežina
u 
8. Ar galite susieti vaiko teisių konvenciją su jūsų atliekamu darbu? 

a. Taip 

b. Ne 

Vaiko teisių įgyvendinimas: 

9. Ar savo darbe klausiate vaikų nuomonės dėl jiems rūpimų klausimų? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

10. Jei taip; ar galite pateikti pavyzdį? (Atviro atsakymo variantas) 

11. Ar vaikai daro įtaką jiems rūpimiems klausimams, kurie sprendžiami jūsų darbe? 

a. Taip, vaikai daro įtaką 

b. Taip, bet vaikai galėtų turėti daugiau įtakos 
c. Ne, bet vaikai gali turėti įtakos 

d. Ne, vaikai įtakos nedaro 

e. Netaikoma 

12. Ar savo darbe galite susipažinti su vaikų požiūriu? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežina
u 
13. Ar dirbate su vaikais? 

a. Taip 

b. Ne 
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Jeigu pasirinkote „A“: 
14. Ar pradėjus dirbti darbovietėje jums buvo numatyta pareiga 
pranešti pagal vaiko teisių apsaugos įstatymą su vaikais dirbančioms 
šalims? 

a. Taip 

b. Ne 

„15. Ar jūsų darbo vietoje yra aiškios pranešimų teikimo 
procedūros 

vaiko teisių apsaugos komitetui? 

a. Taip 

b. Ne 

c. Nežinau 

16. Ar išklausėte tikslinį mokymą apie smurtą, vaikų nepriežiūrą ir 
kaip reaguoti į tokius atvejus? 

a. Taip 

b. Ne 

17. Ar žinote, kaip reaguoti, jei įtariate, kad vaikas yra 
skriaudžiamas ar neprižiūrimas? 

a. Taip 

b. Ne 

18. Ar pranešėte vadovui ar vaiko teisių apsaugos tarnyboms įtarę, kad 
vaikas kenčia nuo nepriežiūros ar smurto? 

a. Taip, dažnai 

b. Taip, vieną kartą 

c. Ne, aš nežinau, kaip tai padaryti 

d. Ne, aš nenoriu pranešti 

e. Ne, neturėjau priežasties 

f. Kita 

Visiems 

19. Kaip stipriai sutinkate ar nesutinkate su vietos 
bendruomenės sprendimu įgyvendinti vaiko teisių konvenciją 
visose miesto darbo vietose ir politikose? 

a. Visiškai sutinku 

b. Sutinku 

c. Neturiu nuomonės 

d. Nesutinku 

e. Visiškai nesutinku 

20 Jei nesutinkate, kodėl? (Atviro atsakymo variantas) 

Prielaidų klausimai 

21. Kokioje savivaldybės srityje dirbate: 

a. Švietimas (mokyklos, darželiai, laisvalaikio namai ir 
socialiniai centrai, kaip nurodyta toliau) 
b. Sporto ir kultūros skyrius 

c. Gerovės ir socialinių paslaugų skyrius 

d. Aplinkosaugos ir organizacinis skyrius 

e. Administracijos ir finansų skyrius 

f. Išrinktas atstovas 

g. Kita 
 

22. Ar norite nurodyti dar ką nors? (Atviro atsakymo variantas) 
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4 PRIEDAS: ĮVADINIO LAIŠKO PROJEKTAI 

 
Įvadinis laiškas tėvams dėl savivaldybės dalyvavimo projekte „Vaikams draugiškos 

bendruomenės“ 

 
 
 

Gerb. tėvai/globėjai, 
 

Praėjusį rudenį (savivaldybės pavadinimas) pradėjo Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijos įgyvendinimo darbus visose savivaldybės srityse. Įgyvendinimas 

vykdomas bendradarbiaujant su UNICEF Islandijoje ir socialinių reikalų 

ministerija. Kai įgyvendinimas bus baigtas, (savivaldybės pavadinimas) bus 

pripažinta „Vaikams draugiška bendruomene“. 

Apie projektą 

Vaikams draugiškos savivaldybės – tai projektas, padedantis savivaldybėms 

įgyvendinti JT vaiko teisių konvenciją visose jų administruojamose srityse ir 

veiklose. Projektas remiasi UNICEF tarptautiniu projektu „Vaikams draugiškų 

miestų iniciatyva“, kuris nuo 1996 m. įgyvendinamas tūkstančiuose 

savivaldybių visame pasaulyje. Islandijos modelis taip pat pagrįstas 

Norvegijos ir Švedijos vaikų ombudsmenų bei UNICEF Suomijoje turiniu. 

Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo tikslas – konvenciją naudoti kaip 

kriterijų visose savivaldybės veiklose ir, kad konvencijos prielaidos veiktų kaip 

jungiantysis elementas visose jos veiklos srityse. Įgyvendinimą galima 

apibūdinti kaip „vaikiškų akinių“ uždėjimą savivaldybės darbuotojams ir 

politikams 

ir darbo bei sprendimų priėmimo procesų įvertinimą pagal konvenciją. Taigi vaiko teisių 

konvencija naudojama kaip kokybės valdymo priemonė formuojant politiką ir kalbant apie 

vaikams prieinamas paslaugas ir vaikų teises. 

Vaikams draugiškos savivaldybė įsipareigoja įgyvendinti JT vaiko teisių konvenciją ir 

sistemingai dirbti pagal projekto ideologiją 

- kuri yra pagrįsta šiais penkiais pagrindiniais elementais: 
 

• Vaiko teisių išmanymas. 

• Kas geriausia vaikui. 

• Lygybė – atsižvelgimas į vaikų teises. 

• Vaikų dalyvavimas. 

• Vaikams draugiškas požiūris. 

 
 

Įgyvendinimo procesas 

Įgyvendinimo procesas yra ciklas ir yra padalintas į 8 žingsnius, kuriuos įgyvendina 

savivaldybė, siekdama, kad vaiko teisės būtų užtikrintos. Pasibaigus pirmajam 

įgyvendinimo proceso etapui, kuris trunka mažiausiai dvejus metus, savivaldybė gali 

kreiptis dėl pripažinimo į UNICEF Islandijoje. Pripažinimas suteikiamas vaikams 

palankių savivaldybių vertinimo komitetui įvertinus, kad įgyvendinant vaikų teises 

savivaldybėje buvo padaryta pažanga ir, kad 

veiksmų plane numatyti žingsniai buvo įgyvendinti. 
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Pripažinimas galioja trejus metus nuo pripažinimo dienos, tačiau norint jį išlaikyti, 

savivaldybė turi tęsti įgyvendinimą, išsikelti naujus tikslus ir po trejų metų prašyti 

naujo įvertinimo. 

Konsultacijos su vaikais ir jaunimu 

Vienas iš svarbiausių vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo (savivaldybės 

pavadinimas) aspektų – įvertinti vaikų padėties ir gerovės būseną savivaldybėje. Šis 

būsenos vertinimas grindžiamas daugeliu veiksnių, bet svarbiausia – atsižvelgimu į 

vaikų nuomonę ir patirtį, kaip miestelį padaryti dar geresne vieta vaikams. 

„Vaikai turi vertingų žinių apie tai kas daroma gerai, o ką galima padaryti dar 

geriau. Šias žinias savivaldybė norėtų panaudoti įgyvendinimo procese. 

Savivaldybė naudos įvairius būdus, kad suprastų (savivaldybės pavadinimas) 

vaikų požiūrį ir nuomonę, 

įskaitant vaikų kongreso sukūrimą, bet taip pat ir vaikų apklausų atlikimą. Apklausos, 

be kita ko, apima vaikų žinių apie savo teises pagal vaiko teisių konvenciją 

įvertinimą, bei kaip lengva vaikams išsakyti savo nuomonę ir perteikti reikalus 

savivaldybei. 

Ką gali padaryti tėvai 

„Tėvai gali aktyviai dalyvauti projekte, kalbėdami su vaikais apie vaiko teisių 

konvenciją ir vaikų teises namuose. 

Apsilankykite Barnasattmali.is, joje pateikiama informacija ir vaikams, ir 

tėvams. 

Daugiau informacijos apie projektą taip pat galite rasti svetainėje 

Barnvaensveitarfelog.is“. 

Pagarbiai XXX 
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Pristatymo laiškas vaikams dėl savivaldybės 

dalyvavimo projekte „Vaikams draugiškos 

bendruomenės“. 

 
Sveiki, 

Ar žinojote, kad (savivaldybės pavadinimas) ketina įgyvendinti 

vaiko teisių konvenciją ir tapti vaikams draugiška 

bendruomene? 

Kas yra vaikams draugiška bendruomenė? 

Tapimas vaikams draugiška bendruomene reiškia, kad jūsų miestelis ketina 

remtis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija visose savo veiklose ir plėsti 

švietimą apie vaiko teises. Siekiama, kad (vietinės bendruomenės 

pavadinimas) dažniau atkreiptų dėmesį į vaikus ir paklaustų jų ką šie galvoja 

prieš priimant jiems įtakos turinčius sprendimus, siekiant paskatinti teigiamą 

bendravimą, gerinti žinias apie žmogaus teises ir skatinti pagarbą tarp 

miestelio vaikų ir suaugusiųjų. 

Kas yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija? 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija arba vaikų konvencija yra vienintelė 

tarptautinė sutartis, kuri taikoma būtent vaikams. Vaikų konvencija Islandijoje 

buvo įteisinta 2013 metų vasarį, o tai reiškia, kad vaikų konvencija yra 

lygiavertė kitiems šalies įstatymams, todėl ja reikia vadovautis. Konvencija 

reiškia tarptautinį pripažinimą, kad visiems pasaulio vaikams reikia specialios 

suaugusiųjų apsaugos ir kad vaikai yra nepriklausomi asmenys, turintys visas 

teises, nepaisant suaugusiųjų teisių. Todėl visi asmenys, kurie yra susiję su 

vaikų reikalais, turėtų daryti viską, ką gali, kad konvencija būtų įvykdyta. Tai 

taikoma vyriausybei, tėvams, mokykloms ir visiems kitiems, kurie dirba su 

vaikais arba sprendžia jų problemas. 

Kas yra teisės ir kodėl turime jas žinoti? 

Vaikų konvencijoje yra visų vaikų teisės. 

 
Visi vaikai pasaulyje turi teisę į apsaugą. Visi vaikai pasaulyje turi 

teisę į priežiūrą. Jie turi teisę lankyti mokyklą ir žaisti su kitais. Visi 

vaikai turi teisę reikšti savo nuomonę visais klausimais, turinčiais 

įtakos jų gyvenimui, o suaugusieji turėtų jų išklausyti atsižvelgdami 

į vaiko amžių ir raidą. 

Kai gyveni savivaldybėje, kuri ima taikyti vaiko teisių konvencija, 

turi daugiau galimybių išsakyti savo nuomonę ir pasidalyti idėjomis, 

kaip pagerinti miestelį kartu su jį valdančiais žmonėmis. Tikimės, 

kad norite prisijungti prie šio projekto ir dalyvauti pasidalindami 

patarimais bei idėjomis, kaip (savivaldybės pavadinimas) padaryti 

dar geresniu miesteliu vaikams. 

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite 
barnasattmali.is. 

 

Jūsų nuomonė yra svarbi! 

Pagarbiai

, XXXXX 
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5 PRIEDAS: INSTRUKCIJOS VAIKŲ KONGRESUI 
 
 

Vaikų kongresas – tai forumas, skirtas vaikams susiburti ir aptarti 

jiems rūpimus klausimus. Svarbu, kad jaunimo taryba dalyvautų 

organizuojant vaikų kongresą tam, kad jis būtų pagrįstas vaikų 

interesais. Vaikų kongresas gali būti organizuojamas įvairiais 

būdais, jame gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai. Kiekviena 

savivaldybė savo vaikų kongresą rengia savaip, siekdama sužinoti 

pačias įvairiausias nuomones iš pačių įvairiausių grupių. Kongreso 

metu gali būti naudinga dalyvius suskirstyti į kelias grupes, kurios 

pačios pasirenka, kurią temą nori aptarti. Kiekvienoje grupėje 

rekomenduojama turėti po vieną suaugusįjį (net išrinktą atstovą). 

Kiekvienoje grupėje suaugusysis atlieka sekretoriaus vaidmenį. 

Suaugusysis neturėtų kontroliuoti diskusijų, o tik padėti jaunuoliams 

tęsti pokalbį, jei jis sustoja. 

Vaikų kongreso darbotvarkės pavyzdžiai: 

 Darbotvarkės nustatymas ir svarstymas 

 Savivaldybės jaunimo kreipimasis 

 Seminarai (jaunuoliai suskirstomi į grupes ir patys 

pasirenka temą) 

 Pertraukos (pasiūlykite užkandžių/gėrimų) 

 Nauji seminarai (naujos grupės ir naujos temos) 

 Pateikiami rezultatai (vienas iš būdų tai padaryti yra grupių 

sukuriami plakatai pristatymui, dalyviai vaikšto tarp plakatų ir 

juos nagrinėja) 

 Rinkimai (vienas iš būdų – dalyviams išdalinti tam tikrą kiekį 

mažų lipdukų, kad jie galėtų juos išdalinti ir užklijuoti ant 

plakatų, kuriuose kalbama apie tai, ką, jų nuomone, aptarti 

yra svarbiausia) 

 Susitikimo pabaiga 



 

Organizuojant vaikų kongresą UNICEF rekomenduoja atsakyti į šiuos 
klausimus: 

 

• Kur turėtų vykti vaikų kongresas? Kokią dieną? Kokiu laiku? 

• Kurios suaugusios šalys turėtų dalyvauti vaikų kongrese? 

• Ar tarybos nariai kreipsis į kongresą? 

• Kaip vyks kongresas? 

• Kokie klausimai reikalauja vaikų nuomonės? 

• Kokius vaikus mes siekiame pasiekti? Kiek jiems metų? Kaip 

susisieksime su galimais dalyviais? Kiek žmonių gali dalyvauti? 

• Tikslas – koks yra vaikų kongreso tikslas? Svarbu, kad reklamuojant 

vaikų kongresą būtų aiškus jo tikslas, kad vaikai suprastų, kas tai yra. 

• Parama – jei kalbate su vaikais, kurie yra pažeidžiamoje padėtyje, 

labai svarbu, kad kongreso metu jiems būtų suteikta tinkama parama. 

• Rezultatai – kaip bus panaudoti kongreso rezultatai? Vaikai daro 

prielaidą, kad apie visą procesą buvo galvojama kaip apie visumą. Jie 

norės žinoti, kas bus daroma su „jų“ mintimis, apmąstymais, nuomonėmis 

ir patirtimi. Kas bus daroma su jų indėliu ir kaip jis bus pristatytas? Tai turi 

būti paaiškinta nuo pat pradžių, kad vaikai turėtų aiškų vaizdą apie 

rezultatus. 

• Įranga – kokias priemones reikėtų naudoti ir kaip yra fiksuojami  

rezultatai? Ar bus daromi užrašai, kongreso garso ar vaizdo įrašas? 

Paruošimas 

Svarbu susėsti ir aptarti su tais, kurie bus atsakingi už kongresą 

ir peržiūrėti organizavimo procesą. 

Turi būti nuspręsta dėl klausimų, kuriuos reikėtų aptarti. Klausimai, 

kuriuos nori aptarti jaunimo taryba / miesto taryba / iniciatyvinė grupė, 

turėtų būti atspausdinti su klausimais, kurie gali būti naudojami 

pokalbiams pradėti forumų metu. Kiekvienai grupei turi būti paskirtas 

diskusijų vadovas ir sekretorius, kuris susistemins diskusijų rezultatus. 

Kategorijos – pavyzdžiai 

Čia pateikiami problemų ir klausimų, kurie gali būti naudojami 

siekiant palaikyti pokalbį grupėje, pavyzdžiai: 

Jaunų žmonių psichikos sveikata miestelyje/savivaldybėje – 

aptarnavimas ir prieinamumas. 

• Kaip padėtumėte draugui, kovojančiam su psichine liga? 

• Kur galite gauti pagalbos? 

• Kaip pasiekiama pagalba? Lengvai ar sunkiai? 

• Kaip galite pagerinti prieigą prie pagalbos? O kaip su 

švietimu? 

• Ar brangu gauti pagalbą? Ką manote apie jos kainą? 

• Ar jaučiate išankstinį nusistatymą prieš žmones, sergančius 

psichikos ligomis? 

• Ar žinote apie psichikos sveikatos karštąją liniją? 

1717 Vieta 

Dideliems susirinkimams/kongresams pravartu išnaudoti mokyklos 

patalpas, kuriuose galima įrengti klases su stalais ir kėdėmis kiekvienam. 

Arba patraukti stalus iš kelio ir diskusijų grupė gali susėsti ratu, kad visi 

matytų vieni kitus. Tai gali suteikti diskusijai daugiau gilumo. 

Diskusijų vadovai 

Diskusijų vadovo vaidmuo – pasveikinti visus grupės narius, papasakoti 

apie savo ir sekretoriaus funkcijas, sekti laiką, pristatyti susitikimo tikslą ir 

suteikti galimybę kiekvienam grupėje prisistatyti. Pradžioje pravartu turėti 

trumpą grupinę veiklą ar vardų žaidimą. Taip pat diskusijų vadovas kreipia 

grupę į 

diskusijų temas. 52 
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Jis turi mokėti paprašyti tylos, kai reikia, arba paskatinti visus grupės 

narius dalyvauti diskusijoje. Diskusijų vadovas neturėtų dominuoti 

diskusijose ar jų vertinti. Jis turėtų užduoti klausimus ir atkreipti 

dėmesį į kiekvieną, kai jie išsako savo nuomonę. 

Labai svarbu, kad visi diskusijų vadovai būtų susipažinę su 

problema (-omis) ir perskaitytų klausimus, kurie, jei reikia, gali būti 

naudojami diskusijai tęsti. Prieš surengiant kongresą būtų gerai 

susitikti su visais diskusijų vadovais ir peržiūrėti jų vaidmenis. 

 
Keletas dalykų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį kuriant saugią 

aplinką dalyviams: 

 Niekas nėra neteisus. 

 Visi turi teisę į savo nuomonę. 

 Nevartokite žodžio „ne“. 

 Išlikite pozityvus. 

 Grupė susibūrė ne ginčytis, o ieškoti sprendimų. 
 

Sekretorius 

Labai svarbu, kad visi sekretoriai kartu išnagrinėtų klausimus ir 

perskaitytų diskusijų grupei parengtus klausimus. Sekretoriai turi 

sugebėti aiškiai apibendrinti diskusiją ir stengtis neutraliai pasižymėti 

svarbią informaciją. Svarbu, kad aspektai, kurie, grupės nuomone, 

yra svarbūs, būtų užrašomi. Prieš surengiant kongresą būtų gerai 

susitikti visiems sekretoriams ir peržiūrėti jų vaidmenis. 

Kongreso rezultatai 

Reikia apsvarstyti, kaip kongreso rezultatus pateikti tiek šalims, 

kurioms jų reikia, ir toms, kurios susitikime nedalyvavo. Reikia 

panagrinėti, kokius kanalus tam galima panaudoti, pvz. savivaldybės 

tinklalapį, socialinius tinklus, pasitelkiant jau nusistovėjusias 

administracijos komunikacijos priemones, naujienas vietos 

laikraštyje ir kt. 
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6 PRIEDAS: POKALBIAI SU VAIKŲ SPECIALISTŲ GRUPE 
 
 

Vaikų ombudsmeno išleistos instrukcijos su UNICEF Islandijoje 

pastabomis dėl vaikų apsaugos ir tyrimo metodų. 

Vaikų teisių ombudsmenas daug dėmesio skiria Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencijos 12 str., kuriame kalbama apie vaikų teisę reikšti 

savo nuomonę ir pareigą atsižvelgti į jų nuomonę atsižvelgiant į amžių 

ir raidą. Vaikai patys yra specialistai, kaip būti vaikais, todėl svarbu, 

kad jie turėtų galimybę daryti įtaką savo gyvenimui ir visai visuomenei. 

Vaikų dalyvavimas ne tik skatina jų pačių vystymąsi, bet taip pat yra 

svarbus visuomenei kaip 

visumai, kad ši panaudotų unikalią vaikų viziją, patirtį ir žinias. Tiesą 

sakant, svarbūs sprendimai, susiję su vaikais, niekada neturėtų būti 

priimami prieš tai neatsižvelgiant į jų pačių nuomonę ir svarstymus. 

Vaikų ombudsmenas yra viešas visų Islandijos vaikų gynėjas, tačiau, 

kad galėtų atlikti šį vaidmenį, jis turi palaikyti gerą ryšį su vaikais ir 

išklausyti jų patirtį bei nuomones. 

 
Čia mes surinkome turinį, kuris yra išverstas ir lokalizuotas, kad 

visiems su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams, būtų lengviau 

atlikti savo funkcijas ir, kad šie specialistai galėtų su vaikais ir jaunimu 

demokratiškai aptarti jiems rūpimus klausimus. 

 

Naudojamas tiek Švedijos tiek ir Norvegijos vaikų ombudsmeno medžiagos 

turinys. Tikslas – paskatinti tuos, kurie dirba su vaikais ir jaunimu, įsiklausyti į 

vaikų ir jaunimo nuomonę ir patirtį, nebandant jos tiesiogiai ar netiesiogiai 

paveikti. 

 
Specialistų grupės interviu įgyvendinimo planas 

 
Temos, kurios turi būti aptariamos ir su kuriomis bus dirbama, turi būti iš 

anksto nustatytos sužinant vaikų poziciją atitinkamais klausimais. Be to, labai 

svarbu parengti projekto planą. 

 
Toks planas galėtų atrodyti maždaug taip: 

1. Paruošimas 

2. Duomenų rinkimas ir bendravimas su vaikais ir jaunimu 
3. Informacinis susitikimas 

4. Pirmojo specialistų grupės pokalbio planavimas 

5. Pirmasis specialistų grupės pokalbis 

6. Apdorojimas 

7. Pakartotinis susitikimas 
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1. Paruošimas 

Prieš darant pokalbius su vaikų specialistų grupėmis, būtina 

surasti atsakymus į šiuos klausimus: 

 

 Temos – kokioms temoms būtų naudinga išgirsti vaikų 

nuomonę? 

 Turi būti įvertinta galima rizika vaikui, susijusi su dalyvavimu. 

Būtina nurodyti, kaip reaguoti iškilus problemoms. 

 Grupės pasirinkimas – kokius vaikus norite pasiekti? Kiek jiems 

turėtų būti metų? Kiek jų turėtų būti? 

 Vaikų skaičius priklauso nuo jų amžiaus. Geresni rezultatai 

pasiekiami mažesnėse grupėse su jaunesniais vaikais, tačiau 

grupė neturi būti per maža. Gali dalyvauti 4 - 6 dalyviai iki 10 metų 

amžiaus ir 8 vyresni dalyviai. 

 Grupės amžiaus intervalas neturi būti per didelis, nes vaikų gebėjimai 

ir supratimas gali skirtis priklausomai nuo amžiaus. Tačiau amžius 

nėra vienintelis kriterijus. 

 Dalyvaujantys vaikai prieš dalyvaudami neturėtų vienas kito 

pažinoti asmeniškai. Kadangi gali kilti jautrių temų, svarbu, kad 

dalyviai vienas kito nepažinotų. 

 Rizikos įvertinimas – ką daryti, jei kas nors negerai? 

 Tikslas – koks yra pokalbio su vaikais tikslas? Svarbu, kad 

bendraujant su vaikais būtų aiškus tikslas, kad jie suprastų, koks 

yra jų vaidmuo ir kodėl jų dalyvavimas yra svarbus. 

 Vaikai turi gauti informacijos apie pokalbių tikslą ir uždavinius, taip 

pat apie tai, kaip informacija bus panaudota. Jie turi pateikti 

raštišką informuotą sutikimą dalyvauti. 

 Parama – jei kalbate su vaikais, kurie yra jautrioje padėtyje, labai 

svarbu, kad jiems būtų prieinama tinkama parama. Tie, kurie galėtų 

suteikti tokią pagalbą, turėtų dalyvauti pokalbiuose ir būti pasirengę 

reaguoti į jautrias situacijas. Todėl atitinkamos šalys turi dalyvauti ir 

pasiruošti. 

 Kas yra šis asmuo ir koks jo vaidmuo, priklauso nuo aplinkybių. Jei vaikai 

yra pradinio mokyklinio amžiaus, gali dalyvauti mokyklos psichologas arba 

sveikatos priežiūros centro psichologas. Taip pat galėtų dalyvauti socialinių 

tarnybų ar vaikų apsaugos tarnautojai. Jei pokalbis vyksta labai opiomis 

temomis, būtina turėti profesionalą, galintį atpažinti nelaimės požymius ir 

palaikyti pokalbį bei vaikus. 

 

 Turi būti aiški procedūra, kad vaikas galėtų kreiptis pagalbos ir 

tinkamos informacijos. Be to, turi būti procedūra, 

skirta dalyvauti darbuotojui, kuris praneš apie galimus vaiko teisių 

pažeidimus. 

 Jei pokalbyje aptariamos opios problemos, taip pat gali būti naudinga 

turėti galimybę vaikams laikinai arba visiškai pasitraukti iš pokalbio, 

pavyzdžiui, turint vietą ir darbuotoją į kurį vaikai galėtų kreiptis pokalbio 

metu. 

 Asmeninio bendravimo su vaikais metu reikia paisyti atitinkamų ribų. 

 Rezultatai – kaip bus panaudoti projekto rezultatai? Vaikai daro 

prielaidą, kad apie visą procesą buvo galvojama kaip apie visumą. Jie 

norės žinoti, kas bus daroma su „jų“ mintimis, apmąstymais, 

nuomonėmis ir patirtimi. Kas bus daroma su jų indėliu ir kaip jis bus 

pristatytas? Tai turi būti paaiškinta nuo pat pradžių, kad vaikai turėtų 

aiškų vaizdą apie rezultatus. 
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 Klausimai, kurie bus užduodami, turi būti paruošti kruopščiai. 

 Mokymai – ar reikia apmokyti darbuotojus, kurie dirbs projekte? 

Būtina, kad visi projekte dalyvaujantys asmenys būtų apmokyti, kokie 

metodai bus naudojami, ir turėtų galimybę tobulinti įgūdžius, 

reikalingus pokalbiui. 

 Tie, kurie vadovauja specialistų grupėms, turi turėti pagrindines 

žinias apie kokybinius tyrimo metodus, tokius kaip atvirų 

klausimų uždavimas ir aktyvus klausymasis. Bet kokia kaina 

reikia vengti užduoti įtampą keliančius klausimus ir apriboti vaikų 

atsakymus 

 Svarbu gerbti vaikų privatumą. Klausimai turi būti pateikiami taip, 

kad jie nereikalautų atsakymų, kurie nebūtų tinkami ar neleistų vaikui 

jų užduoti grupėje. 

 Patirtis dirbant su vaikais yra svarbi ir yra būtina turėti reikiamų 

žinių, kad būtų galima įvertinti jų atsakymus pagal amžių ir raidą. Be 

to, teigiamas požiūris į vaikus ir jaunimą yra svarbus siekiant 

užtikrinti, kad jie įgytų teigiamą patirtį. 

 Be to, reikalingos žinios apie tokiuose forumuose pateikiamus 

jautrius duomenis ir turi būti saugomas jų privatumas. 

 Įranga – kokias priemones reikėtų naudoti ir kaip yra fiksuojami 

rezultatai? Užsirašant užrašus, darant vaizdo ar garso įrašus? 

 Svarbu užtikrinti, kad vaikų aplinka būtų suvokiama kaip saugi. 

 Kaip bus sukurtas informacijos srautas tarp darbuotojų ir specialistų 

grupių dalyvių? Pokyčiams dažnai prireikia daug laiko. Todėl labai 

svarbu žinoti, kaip informacija bus pateikiama tiems, kurie dalyvauja 

specialistų grupėse. Dalyviai turi žinoti, kaip bus pateikti rezultatai. 

• Atsiliepimai yra dalis projekto tikslų paaiškinimo vaikams. Net 

jei pokalbio su specialistų grupe rezultatai niekada nebus 

viešinami, svarbu sekti informaciją apie tai, kaip pokalbis 

panaudojamas vietos bendruomenės darbe. Prieš išvykdami 

turite nuspręsti, kada ir kokiu būdu vėl susisieksite su dalyviais. 

Turėkite omenyje 

Pasirengimo laikotarpiu svarbu skirti laiko apmąstymams, kad visi 

besirengiantys būtų susipažinę su metodais, kurie bus naudojami 

interviu. Kad ši ideologija būtų veiksminga, visi dalyvaujantys šioje 

veikloje turi ja tikėti ir parodyti, kad aktyviai klauso dalyvių. 

 
Renkantis temą ir asmenis, kurie joje dalyvaus, reikia atsižvelgti į tai, 

kad vaikai yra savo aplinkos žinovai ir turi žinių, kurių negalima 

pasiekti kitais būdais, bet tik juos išklausant. 
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2. Informacija apie vaikus ir jaunimą bei santykius su 

jais. 
 

Bendravimas su vaikais ir jaunimu reikalauja laiko ir kantrybės. 

Diskutuojant su potencialiais projekto dalyviais būtina gera, aprašomoji ir 

tvari informacija apie projektą. Nepamirškite, kad apie projektą gali būti 

svarbu informuoti tėvus ar kitus globėjus. 

 Būtina išnagrinėti, kokius metodus naudoti kreipiantis į vaikus, 

kurie yra jūsų nagrinėjamų klausimų ekspertai. Kai kuriais 

atvejais pakanka kreiptis į juos kasdienėje aplinkoje. Tačiau 

kartais reikia išsiaiškinti, kur reikėtų kreiptis vaikams, kurių 

padėtis yra jautri. 

 Kai yra aiškios bendravimo ir priėjimo prie vaikų bei jaunuolių 

priemonės, reikia apgalvoti, kaip informacija yra perteikiama – 

raštu ir žodžiu. Rašytinė informacija, pvz., el. laiškas, reiškia, 

kad gavėjas gali matyti informaciją bet kada ir taip 

dažnai, kaip jam reikia. Skambučiai telefonu yra tinkami norint 

patikrinti, ar gavėjas suprato visą informaciją ir puikiai 

tinka atsakyti į visus klausimus, kurie dalyviui galėjo kilti. 

 Norint suburti vaikų grupę, kurios tikslas 

gauti jų nuomonę, apmąstymus ir patirtį, gali prireikti globėjo 

pritarimo. Svarbu 

užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į dalyvių amžių ir raidą, kad jie 

galėtų duoti informuotą sutikimą dalyvauti. Reikia įvertinti, ar 

reikia prašyti globėjo sutikimo. 

- Globėjo sutikimas neturi trukdyti vaikui dalyvauti. Todėl toks 

įvertinimas turi būti pasvertas ir įvertintas. Kai kuriais atvejais globėjai 

tinka geriausiai kartu su vaiku įvertinti, ar dalyvavimas jiems yra geras 

pasirinkimas. Kitais atvejais jie galėtų neleisti vaikui dalyvauti prieš jo 

valią. 

 - Globėjo sutikimas neturi trukdyti vaikui dalyvauti. Todėl toks 

įvertinimas turi būti pasvertas ir įvertintas. Kai kuriais atvejais globėjai 

tinka geriausiai kartu su vaiku įvertinti, ar dalyvavimas jiems yra geras 

pasirinkimas. Kitais atvejais jie galėtų neleisti vaikui dalyvauti prieš jo 

valią. 

 Visa informacija turi būti koreguojama atsižvelgiant į dalyvių amžių ir 

raidą. Informacija turi būti glausta, trumpa ir aiški. Reikia apibūdinti 

projekto tikslą ir kaip bus panaudoti jo rezultatai. Laiške turi būti nurodyta, 

ar dalyviai gali dalyvauti anonimiškai, ar ne. 

 Reikia išsiaiškinti, ar dalyviai gavo laišką, ar ne. Laiške turi būti aiškiai 

nurodyta, ar gavėjas turi atsiųsti kokią nors informaciją, ar su jais susisieks 

projekto vadovai. 

Turėkite omenyje 

Kai kuriais atvejais galite kreiptis į šalis, NVO ir institucijas, kurios 

kreipsis į vaikus ir jaunimą. 

Organizuojant pirmąjį informacinį susitikimą, pravartu parengti 

kontrolinį sąrašą su svarbiais dalykais, kuriuos reikia peržiūrėti su 

asmenimis atsakingais už vaiką ar jaunimą. Pavyzdžiui, nuspręsti, ar 

specialiųjų poreikių vaikams reikalingas vertėjas ar pagalbininkas, 

kad jie galėtų būti aktyvūs ir dalyvauti pirmame informaciniame 

susitikime“. 



58  

3. Pirmojo informacinio susitikimo surengimas 
 

Informacinio susitikimo surengimo projekto pradžioje tikslas – suteikti 

dalyvaujantiems vaikams supratimą apie tai, kas yra projektas, ir užmegzti 

ryšį su tais, kurie dirba projekte. Net jei buvo išsiųstas kvietimas, ne visi gali 

jį perskaityti ar gauti laiške pateiktą informaciją. Todėl šis susitikimas suteiks 

pagrindą geram bendradarbiavimui ir pozityviam bendravimui. Panašiai šis 

susitikimas yra pirmoji galimybė susitikti visiems. 

 Geras būdas pradėti yra susėsti ratu ir suteikti galimybę 

prisistatyti kiekvienam bei pasidalinti, kokia yra jų 

mėgstamiausia spalva ar maistas. 

 Reikia paaiškinti projekto tikslą ir kodėl svarbūs projekte 

dalyvaujančių vaikų apmąstymai, nuomonės ir patirtis. Būtina 

paaiškinti, kas turi prieigą prie tos informacijos ir ar dalyviai 

dalyvauja anonimiškai, ar ne. 

 Būtina informuoti dalyvius apie tai, kur ir kada vyks 

pokalbiai/darbiniai susitikimai. 

 Būtina informuoti visus dalyvius apie tai, kaip rezultatai bus 

pateikti jiems ir tiems, kurie dalyvauja visame projekte. 

 Turi būti laiko diskusijoms ir klausimams. 

 Turi būti sudarytos galimybės užsiregistruoti jau 

apsisprendusiems dalyvauti vaikams ir jaunimui. Visi tie, 

kuriems reikia daugiau laiko sprendimui priimti, gali susisiekti 

iki tam tikros datos. Dalyviams svarbu suprasti ir žinoti, kad jie 

gali bet kada pasitraukti iš projekto. 

• Turėtų būti išdalintos vizitinės kortelės su kontaktine 

informacija, kaip dalyviai gali susisiekti su projekto vadovu. 

 
Turėkite omenyje 

Kai kuriais atvejais geriau susitikti su vaikais ir jaunimu be kitų 

suaugusiųjų. Taigi dalyviams dažnai lieka laiko patiems priimti 

sprendimus dėl dalyvavimo projekte. Susitikimo trukmė turi būti aiški ir 

jis turi būti glaustas. Diskusijos turėtų būti ribotos ir pirmiausia vykti per 

pirmąjį darbinį susitikimą. Svarbu kartu su dalyviais peržiūrėti prievolę 

informuoti apie vaiko apsaugą. Tokiu būdu dalyviai gauna laikotarpį 

apmąstymams apie dalyvavimą ir iš anksto žino, kad jiems gali būti 

taikoma prievolė apie dalyvavimą pranešti. 
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4. Pirmojo pokalbio su specialistų grupe planavimas 
 

Darbinis susitikimas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į grupės sudėtį ir 

grupės narių raidą bei amžių. Dalyviai turėtų dirbti mažose grupėse 

po 6-8 asmenis. Gerai, jei įmanoma sugrupuoti dalyvius į panašaus 

amžiaus grupes. 

 Įsitikinkite, kad turite reikiamus leidimus iš pačių dalyvių ir (arba) jų 

globėjų. 

 Pasirinkite tinkamą susitikimo laiką, kuris nesutampa su pamokų 

laiku ir laisvalaikio veikla. Susitikimas trunka bent 4 valandas. 

 Patalpa, kuri būtų neutrali dalyviams, turi būti parinkta taip, kad dalyviai 

jaustųsi joje saugūs išsakyti savo nuomonę ir aptarti savo patirtį. Nėra 

gerai mokykloje susirinkusiai asmenų grupei aptarinėti patyčias 

mokykloje. Reikia pasirūpinti maistu ir gėrimais. Pasirūpinkite, kad 

maistas būtų geras ir kiekvienas rastų ką nors patinkančio. Gerai yra 

pasiūlyti tai, kas patinka vaikams. 

 Susitikimo metu turi būti apsvarstyta dalyvių atvykimo tvarka. Jei reikia 

apmokėti kelionės išlaidas, būtinai turėkite visus dokumentus ir 

pasirūpinkite bet kokiais kitais reikiamais aspektais. 

 Organizatoriai susisiekia su dalyviais ir suteikia visą jiems reikalingą 

informaciją prieš susitikimą. 

 Jei reikia, būtina išnagrinėti draudimo klausimus ir ar reikia turėti 

grupės draudimą. 

Turėkite omenyje 

Šis paruošimas gali užtrukti labai daug laiko. Skirkite pakankamai 

laiko informacijai išsiųsti ir skambučiams telefonu. Kartais tenka 

skambinti kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog visi dalyviai prieš 

susitikimą gavo reikiamą informaciją. Reikia pagalvoti apie kitus 

bendravimo su dalyviais ir jų globėjais būdus, nes ne visi yra įpratę 

gauti informaciją telefonu ar laišku/paštu. Galbūt jums reikia vertėjo 

arba suteikti daugiau laiko dalyviams suvokti informaciją. Jei dalyvį 

lydi suaugęs, susitikimui turi būti pasiruošęs ir suaugęs asmuo. 

Ypač atsižvelgiant į tai, kad suaugęs asmuo negali būti pačiame 

susitikime, nes jo buvimas gali paveikti vaikų ir jaunuolių atvirumą. 

Jei susitikimas vyksta pamokų metu, įsitikinkite, kad dalyviams buvo 

suteiktos atostogos. 
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5. Pirmas pokalbis su specialistų grupe 
 

Pirmajam darbiniam susitikimui turi būti paruošti visi praktiniai klausimai, 

tokie kaip susitikimo vietos rezervavimas, susitikimo laiko parinkimas, 

dalyvių ir projekte dirbančių asmenų kelionės organizavimas ir visi 

reikalingi leidimai. Reikia paruošti darbo metodus ir programą. 

Įsitikinkite, kad esate pasiruošę priimti bet kokius paskutinės minutės 
pakeitimus. 

 

 Priminkite grupei, kad susitikimas yra konfidencialus. 

 Anketos turi būti prieinamos, o klausimai turi atitikti pokalbio 

tikslą ir progą. Reikia nepamiršti, kad klausimai yra atviri ir kad 

atsakymai nereikalauja dalyvio dalytis jautria asmenine 

informacija. 

 Darbuotojai, vadovaujantys specialistų grupių pokalbiui, turi 

išlaikyti neutralumą ir vengti įtampą keliančių klausimų. 

Vaikai neturėtų jaustis tarsi apklausiami, o turėtų dalytis 

savo, kaip savo reikalų specialistų, nuomone. 

 Įsitikinkite, kad visi dalyviai turi galimybę išreikšti save. 

 Specialistų grupės diskusiją galima pavesti vienam ar keliems 

darbuotojams. Jei yra du, vienas turi vadovauti pokalbiui, o 

kitas užtikrinti, kad būtų pateikiami klausimai siekiant gauti 

atsakymus. 

6. Pokalbių medžiagos apdorojimas 
 

Prieš pradedant turi būti aišku, kaip vyksta pokalbio apdorojimas ir kaip 

duomenys bus panaudoti ateityje. Jei pokalbis fiksuojamas, turite nuspręsti, ar 

pokalbis turi būti užrašytas pažodžiui, ar rezultatams pateikti bus naudojama 

tik dalis duomenų. Darbuotojas turi vengti interpretuoti vaikų žodžius ar 

perkelti juos į kitą kontekstą, nei buvo numatyta. 

 

 Prieš pokalbį reikia nuspręsti dėl duomenų apdorojimo ir 

panaudojimo. 

 Turi būti priimtas sprendimas, ar pokalbis bus įrašomas, 

kaip užtikrinti, kad įrašas būtų saugus ir kaip jis bus 

apdorojamas. Jei įrašymas yra nenaudingas, jį reikia 

praleisti. 

 Darbuotojai, apdorojantys informaciją, gautą iš pokalbio su 

specialistų grupėmis, turi išlaikyti neutralumą ir vengti vaikų 

žodžių paėmimo iš konteksto. 
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7. Pakartotinis susitikimas 
 

Vaikai turi būti informuojami apie tai, kaip naudojama jų pateikta 

informacija. Susisiekite su jais netrukus po specialistų grupės 

pokalbio ir galbūt daugiau kartų projekto metu, kad jie turėtų 

galimybę suprasti informacijos poveikį. 

 
 

 

 

Papildoma informacija yra pagrįsta šiais šaltiniais: 

 
UNICEF (2021 m.) UNICEF vaikų apsaugos politika asociacijos 

veikloje. Nepaskelbta. 

 
Gibson, Faith (2007) „Conducting focus groups with children 

and young people: strategies for success“. „Journal of Research in Nursing“. 

Londonas, „Sage Publications“. 

 
Hennessy, E., Heary, C. (2005 m.) „Exploring children’s views through focus 

groups.“ I. Greene., Hogan, D. (red.) „Researching Children’s Experience: 

Approaches and Methods.“ Londonas, „Sage Publications“ 
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7 PRIEDAS: VEIKSMŲ PLANO SUDARYMO INSTRUKCIJOS 
 

Šios instrukcijos buvo sudarytos siekiant supaprastinti ir suderinti veiksmų 

planų rengimą. Taip pat gali būti naudinga pažvelgti į jau pripažintų 

savivaldybių veiksmų planus. Rengiant veiksmų planą reikia atsižvelgti į 

daugelį veiksnių. Veiksmai yra didelių ilgalaikių operacijų, kurios gali būti 

atliekamos sistemingai arba gali būti „atitolusios“ nuo pačių vaikams, 

mišinys. Jie taip pat gali būti mažesni, o vaikai juos stebėti realiuoju laiku. 

Svarbu, kad jaunimas dalyvautų rengiant planą (priežiūros grupėje yra 

jaunuolių) ir kad jis būtų pateiktas jaunimo tarybai pakomentuoti ir patvirtinti. 

Kai iniciatyvinė grupė ir jaunimo taryba susitaria dėl veiksmų plano, jis 

siunčiamas  

peržvelgti UNICEF. Svarbu, kad tai būtų padaryta prieš siunčiant planą 

patvirtinti vietos valdžiai ir prieš jį pristatant savivaldybėje, nes tikėtina, kad 

UNICEF pateikus pastabas jis šiek tiek pasikeis. Rengiamas susitikimas, 

kuriame UNICEF atstovai peržiūri veiksmų planą ir UNICEF pateiktas 

pastabas. 

Pasibaigus šiam susitikimui, planas atnaujinamas ir siunčiamas 

UNICEF galutinai patvirtinti. Gavus galutinį UNICEF patvirtinimą, 

planas pateikiamas tvirtinti vietos valdžiai. Jį patvirtinus, planas 

pristatomas savivaldybėje. Žemiau pateikiamas grafinis šio proceso 

vaizdas. 

Ypač svarbu, kad veiksmų planas būtų prieinamas vaikams. Tai 

reiškia, kad jį reikia parašyti vaikams patogia kalba ir pristatyti 

vaikams. Galima parengti atskirą dokumentą, kuriame būtų vaikams 

pritaikyta plano versija, tačiau dar geresnis sprendimas būtų parengti 

tik vieną dokumentą, parašytą vaikams pritaikyta kalba, 

ir vaikams ir suaugusiems. 

 

 

Veiksmų planas 
išsiųstas 

UNICEF peržiūrai 

Susitikimas su 
UNICEF 

pastabų peržiūrai 
Veiksmų planas 
pakoreguojamas 

Veiksmų planas 
pateikiamas 

UNICEF galutiniam 
patvirtinimui 

Veiksmų planas 
išsiųstas 

vietos valdžiai 
patvirtinti 

 
Su jaunimo taryba 

sukuriamas veiksmų 

planas 

Veiksmų planas 

pristatomas 

savivaldybės vaikams 

ir suaugusiems 
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Čia pateikiami veiksniai į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant veiksmų 

planą. 

 
Veiklos pateikimas ir tikslus aprašymas 

 

Kuriant veiksmų planą svarbu, kad jo aprašymas būtų aiškus, kad 

audito metu būtų lengvai suprantama ar jis įgyvendintas, ar ne.  

Kiekvieno veiksmo antraštė turi būti aprašomoji, bet išsamesnė 

informacija pateikiama tam skirtame skyriuje. Jei veiksmas 

reikalauja daug laiko ir jo negalima užbaigti per programos 

laikotarpį, svarbu, kad tai būtų nurodyta aprašyme bei būtų 

nurodyta, kaip veiksmas bus skaidomas ir kokia jo dalis bus atlikta 

per veiksmų plano laikotarpį. 

Toliau pateikiamas veiksmų plano veiksmo pavyzdys, kuriame 

veiksmo antraštė ir tikslus aprašymas pažymėti mėlyna spalva. 

 
Kodėl? 

 

Priežastis, kodėl buvo priimtas konkretus sprendimas dėl kiekvieno 

veiksmų plano žingsnio, turi būti pateikiama kartu su kiekvienu 

veiksmų plano žingsniu. 

 
Atsakinga šalis 

 

Kiekviename veiksme nurodoma už jį atsakinga šalis.  Atsakingoji 

šalis neatlieka veiksmo pati, o yra skirta veiksmo atstovas ryšiams ir 

jį prižiūri. Veiksmų plane nurodoma atsakinga šalis ir jos partneriai, 

jei tokių yra.  Tada atsakinga šalis valdo veiksmo būseną ir 

sprendžia jo įgyvendinimo metu galinčias iškilti problemas.  Tokiu 

būdu atsakinga šalis užtikrina, kad veiksmas būtų baigtas gavus 

pripažinimą. 

Įgyvendinant veiksmą tikrai gali nutikti kažkas netikėto ar nevaldomo, 

tokiu atveju UNICEF supras, kad taip gali nutikti. Svarbu, kad 

atsakinga šalis užfiksuotą, jei toks dalykas atsitiktų ir kad tai būtų 

konkrečiai paaiškinta galutinėje ataskaitoje. Žemiau galite pamatyti 

pavyzdžius, kaip nurodyti atsakingas šalis ir jų kolegas. 

 
Laikotarpis 

 

Svarbu, kad veiksmų plane numatytas priemones būtų siekiama 

užbaigti, gavus pripažinimą (arba pakartotinį įvertinimą). Tai 

nereiškia, kad neįmanoma įtraukti ilgesnio laikotarpio veiksmų plano; 

ilgalaikių operacijų atveju svarbu nurodyti, kokia proceso dalis bus 

įvykdyta pripažinimo metu.  Todėl tam tikra prasme tai yra du laiko 

tarpai. Vienas nurodo, kada savivaldybės įmonė planuoja atlikti visus 

veiksmų plane numatytus veiksmus, kitas skirtas kiekvieno veiksmo 

terminui. 

 
Ryšys su vaiko teisių konvencija ir Jungtinių Tautų pasaulio 

tvaraus vystymosi tikslais. 

Svarbu, kad kiekvienas veiksmas būtų susietas su vaiko teisių 

konvencijos nuostatomis, savivaldybei susieti veiksmus ir su 

Jungtinių Tautų pasaulio tvaraus vystymosi tikslais nėra privaloma. 

Ryšys gali būti parašytas arba pateiktas grafiškai, o tokiam ryšiui sukurti 

gali būti naudinga panaudoti vaiko teisių konvencijos ir Jungtinių Tautų 

pasaulio tvaraus vystymosi tikslų simbolį. Rašytinis ryšys neturi būti 

sudėtingas, bet turi būti aiškus. 
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8 PRIEDAS: GALUTINĖS ATASKAITOS – INSTRUKCIJOS 
 

Kai savivaldybė mano, kad atliko veiksmų plane aprašytus veiksmus, 

ji pateikia galutines ataskaitas UNICEF. Yra dvi galutinės ataskaitos; 

viena iniciatyvinės grupės galutinė ataskaita ir kita – jaunimo tarybos. 

Iniciatyvinės grupės galutinė ataskaita 
 

Iniciatyvinės grupės galutinės ataskaitos tikslas – apibūdinti, kaip 

buvo įgyvendintas veiksmų planas. Ataskaitoje turėtų būti paaiškinta, 

kas pavyko, ir aptarta, kas galėjo būti atlikta geriau. Vaikams 

draugiškų miestų darbo grupė pagal galutinę ataskaitą įvertins, ar 

savivaldybė atitinka 

vaikams draugiškų miestų reikalavimus. Galutinę ataskaitą yra gerai 

pagrįsti veiksmų planu, t. y. aptarkite visus veiksmus ir kiekvieno 

veiksmo būseną šiandien. Reikėtų pažymėti, kodėl 

buvo nuspręsta įgyvendinti konkretų veiksmą (nurodykite būsenos 

vertinimo rezultatus), ką reikia daryti, kas buvo atsakinga šalis, iki 

kada operacija turėjo būti baigta ir kas buvo padaryta. Jei operacija 

nebaigta, turi būti pateiktas aiškus paaiškinimas. 

Ataskaita apie vaikus 
 

Jaunimo taryba pateikia vadinamąją vaikų ataskaitą. Vaikų ataskaitos 

vadinimas ataskaita gali klaidinti, nes tai nebūtinai turi būti ataskaita. 

Jaunimo taryba turi nuspręsti, kaip jie nori ją pristatyti ir paaiškinti 

kokią patirtį gavo įgyvendinant projektą ir kokia yra jo pažanga. Tai 

gali būti priedas prie baigiamosios iniciatyvinės grupės ataskaitos, 

kurią vaikai rašo patys (maždaug 1–2 puslapiai), tai gali būti vaizdinis 

pristatymas, skaidrių pateikimas, nuotraukos, vaizdo įrašai ar bet kas, 

ką vaikai sugalvoja. Vaikų ataskaitos tikslas yra, kad vaikai turėtų 

galimybę išreikšti, kaip jie patyrė savo dalyvavimą projekte ir kokį 

poveikį jie, jų nuomone, padarė savivaldybės vaikams. Tam, kad 

UNICEF galėtų įvertinti, ar jaunimo tarybos dalyvavimas buvo 

reikšmingas, svarbu šią informaciją gauti tiesiogiai iš pačių jaunuolių. 
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Pristatymo susitikimas 
 

Pateikus ataskaitas UNICEF, vyksta posėdis, kuriame apžvelgiamos 

ataskaitos kartu su vaikams draugiškų miestų vertinimo sąrašu. 

Iniciatyvinė grupė posėdžiui ruošiasi nagrinėdama vertinimo sąrašą, 

tačiau svarbu nepamiršti, kad bus peržiūrima tik dalis klausimų, nes 

tas pats sąrašas naudojamas UNICEF audito vizito metu, kuris 

vyksta po pateikimui skirto susitikimo. Iniciatyvinis komitetas 

neprivalo atsakyti į vertinimo sąrašo klausimus raštu, jis turėtų juos 

aptarti. Šio susitikimo tikslas – užtikrinti, kad savivaldybė būtų 

pasirengusi atlikti auditą, nes UNICEF politika yra neatlikti peržiūros, 

nebent savivaldybė yra laikoma pasirengusia. 

Žemiau yra grafikas, kuriame parodytas procesas, kurį savivaldybės 

vykdo rengdamos galutines ataskaitas. 

UNICEF taip pat norėtų atkreipti dėmesį, kad gali būti naudinga 

pažvelgti į savivaldybių, kurias UNICEF jau pripažino vaikams 

draugiškomis savivaldybėmis, galutines ataskaitas. 
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