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1. Kompleksinė pagalba asmenims 
galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems 
nuo prekybos žmonėmis, priverstinės 
prostitucijos ir prekybos žmonėmis 
aukoms bei prevencinė veikla Lietuvoje

Tikslas – suteikti visapusišką pagalbą asmenims 
galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos 
žmonėmis, prekybos žmonėmis aukoms ir priverstinės 
prostitucijos aukoms. Šio tikslo siekiama vykdant 
nukentėjusių asmenų integraciją ir resocializaciją į 
visuomenę ir darbo rinką, suteikiant galimybes, 
nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei socialinę 
atskirtį patiriantiems asmenims, įsidarbinti bei įgyti 
profesijas ir padedant jiems derinti šeimos ir mokymosi 
įsipareigojimus, kad sėkmingiau integruotųsi į 
visuomenę. Siekiant atpažinti ir mažinti  prekybos 
žmonėmis reiškinį bendruomenėse, vykdyti prevencinę 
veiklą, kuri užkirstų kelią prekybos žmonėmis fenomeno 
plitimui, viešinant prekeivių žmonėmis verbavimo būdus 
ir metodus bei mokant apsisaugoti nuo grėsmių: 
• teikti kompleksinę pagalbą prekybos žmonėmis 
aukoms: apgyvendinimą, maitinimą, medicinines 
paslaugas, socialines, teisines ir psichologines 
konsultacijas; 
• teikti konsultacijas interaktyviomis priemonėmis. 
Informacinių technologijų pagalba prekybos žmonėmis 
aukoms gali būti teikiamos privačios, saugios, 
konfidencial ios , profesional ios konsul taci jos 
(specialistai konsultacijas teikia socialiniais tinklais, 
el.paštu, Skype programa). Konsultacijos taip pat 
teikiamos telefonu, tel. nr. +370 652 98187, 24 valandas 
per parą 7 dienas per savaitę 
• motyvuoti asmenis galėjusius nukentėti ir 
nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis bei prekybos 
žmonėmis aukas bendradarbiauti su teisėsauga; 
• stiprinti asmenų galėjusių nukentėti ir nukentėjusių 
nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukų 
psichologinę ir fizinę sveikatą; 
• skatinti sėkmingą integraciją į visuomenę ir darbo 

Soc ia l inė s 
apsaugos ir 
d a r b o 
ministerija 

2020-01-01 –
2020-12-31

26 248€
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2. „Sprendžiame kartu“ 
(en. „Dealing with human trafficking 
together. Continuation of repair work in 
the house.“)

Tikslas: prisidėti prie saugios bendruomenės be smurto 
kūrimo ir skatinti vaikų užimtumą teikiant prieinamas 
paslaugas Vilniaus mieste gyvenantiems vaikams bei jų 
šeimoms, padedant socialinę atskirtį patiriantiems 
žmonėms, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms. 
Siekiant mažinti nusikaltimų skaičių įtraukti jaunuolius į 
centre organizuojamus renginius, pritraukti savanoriauti. 
Įtraukus į bendruomenės veiklas siekiama didinti 
užimtumą, kurti savivertės ir pasitikėjimo savimi 
jausmą, ko pasekoje mažėja įsitraukimas į nusikalstamas 
veikas. Taip pat vykdyti prevencines programas skirtas 
nusikaltimų, smurto artimoje aplinkoje, prekybos 
žmonėmis ir dingusių žmonių prevencijoms.

S o c i a l i n ė 
E m m a u s 
krautuvėlė 

2020-01 - 
2020-12 

12425,07 €

3. ,,Dingusių vaikų karštosios telefono 
linijos numerio 116 000 veiklos 
užtikrinimas“

Tikslas: teikti pagalbą visą parą veikiančiu nemokamu 
telefonu dingusių vaikų artimiesiems, pasiklydusiems ar 
iš namų pabėgusiems vaikams. Teikiant pagalbą linijos 
atvejo vadybininkai bendradarbiauja su teisėsaugos ir 
kitomis institucijomis siekiant užtikrinti efektyvią 
dingusių vaikų paiešką. Vaiko dingimui turint tarptautinį 
elementą, linijos atvejo vadybininkai bendradarbiauja su 
linijų 116 000 operatoriais kitose ES valstybėse narėse 
taip pat Albanijoje, Serbijoje ir Ukrainoje. Linijos 
konsultantai teikdami paslaugas bendradarbiauja ir su 
tarptautiniu tinklu Amber Alert Europe bei Global 
Missing Children Network, kurių pagalba gali prisidėti 
prie vaiko dingusio už ES valstybių narių ribų paieškos. 
Karštosios linijos 116 000 viešinimo kampanijos 
internetinėje erdvėje. 

V i d a u s 
r e i k a l ų 
ministerija 

2020-01-01 –
2020-12-31

36 600€
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4. Kompleks inė p aga lba va ikams 
nukentė jus iems nuo smurto, ar 
netiesioginio smurto artimoje aplinkoje  
aukoms (liudininkams) ir jų šeimų 
nariams

Tikslas: savalaikis kompleksinių paslaugų teikimas 
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio 
šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų 
nariams gyvenantiems Vilniaus mieste. Informacijos, 
skirtos suaugusiems ir vaikams, apie kompleksinę 
pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenis bei smurto 
apraiškas sklaida internete. 

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

2020-01-01 –
2020-12-31

11 631 €

5. Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių 
lygybės srityje stiprinimas sėkmingai 
smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Tikslas: mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį, vykdant 
sisteminę ankstyvąją smurto prevenciją neformaliajame 
ugdyme.  

Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija

2020-01-01 –
2020-12-31

25 752 €
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6. „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracijos į darbo rinką skatinimas 
Vilniaus apskrityje“ 
Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0013

Tikslas: padėti tikslinėms asmenų grupėms, t.y. 
nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų 
prižiūrimiems asmenims, kuriems paskirta laisvės 
atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas ar 
sutrumpintas, ne įgaliesiems, social inę r iziką 
patiriančioms šeimoms, buvusiems vaikų socialinės 
globos namų ir internatinių mokyklų auklėtiniams 
(16-29 m.), socialinę riziką patiriantiems vaikams 
(vaikams nuo 14 metų, kurie valkatauja, turi 
priklausomybių, elgesio problemų ir pan.), asmenims 
nukentėjusiems ar galimai nukentėjusiems nuo prekybos 
žmonėmis, taip pat prekybos žmonėmis aukoms, 
alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims bei socialinės 
pašalpos gavėjams integruotis į darbo rinką teikiant 
socialinės integracijos paslaugas Vilniaus apskrityje 
(Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Ukmergės r., 
Švenčionių r., savivaldybėse). Taip pat vienas iš 
pagrindinių tikslų užkirsti kelią nelegaliam ar 
priverstiniam darbui, žmonių išnaudojimui, prostitucijai, 
priverstinėms santuokoms iš išskaičiavimo ar 
priverstiniam įsitraukimui į nusikalstamas veiklas.

E u r o p o s 
s o c i a l i n i s 
fondas 

2018-04-03 – 
2022-04-03

303 064,31 
€ (skirtas 
finansavim
as) 

( 3 0 6 
062,46 iš 
viso)

7. „Būk aktyvus-būk matomas“  
Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0192 

Tikslas: sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo 
amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant 
socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų 
dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

E u r o p o s 
s o c i a l i n i s 
fondas 

2018-03-20 – 
2021-03-20

99 818, 11 
Eur (skirtas 
finansavim
as) 

(102 638, 
11 iš viso)
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Vykdant šiuos projektus buvo atliktas toks darbas: 

1. Projektas „Kompleksinė pagalba asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, priverstinės 
prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms bei prevencinė veikla Lietuvoje“. 

8. „Merg inų i r va ik inų gebė j imų 
stiprinimas“ (en. Girl and Boy Power in 
Lithuania)

Tikslas – merginų ir vaikinų savipagalbos grupių veiklos 
palaikymas, kuriose per neformalų ugdymą ir 
laisvalaikio veiklas stiprinami gebėjimai ir įgūdžiai.  
  

E m m a u s 
E u r o p e : 
E m m a u s 
Helsinki  
2 000€ 
E m m a u s 
Westervik 
3 000€

2020-01-01 –
2020-12-31

5 000€

9. Tarptautinės be žinios dingusių vaikų 
dienos paminė j imas dalyvaujant 
pieš in ių konkurse „MES JŪSŲ 
N E U Ž M I R Š O M E ! “ ( e n . A 
commemoration event of Inernational 
day of the missing)

Tikslas – paminėti dieną, skirtą be žinios dingusiems 
vaikams, taip pat atkreipti dėmesį į didėjančią dingusių 
be žinios vaikų problematiką Lietuvoje.

2020-05-24
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Pagrindinis tikslas suteikti visapusišką pagalbą asmenims galėjusiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prekybos 
žmonėmis aukoms ir priverstinės prostitucijos aukoms. Šiuo tikslu siekiama vykdyti nukentėjusių asmenų integraciją ir resocializaciją į 
visuomenę ir darbo rinką, suteikiant galimybes, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, 
įsidarbinti bei įgyti profesijas ir padėti jiems derinti šeimos ir mokymosi įsipareigojimus, kad gebėtų sėkmingiau integruotis į visuomenę. 
Siekiant atpažinti ir mažinti  prekybos žmonėmis reiškinį bendruomenėse, vykdyti prevencinę veiklą, kuri užkirstų kelią prekybos žmonėmis 
fenomeno plitimui, viešinant prekeivių žmonėmis verbavimo būdus ir metodus bei mokant apsisaugoti nuo grėsmių. 

Rezultatai: 
Projekto vykdymo laikotarpiu suteikta kompleksinė pagalba 25 asmenims. Laikinas apgyvendinimas  nuo 3 dienų iki 6 mėn. -  10 moterų, 
2 vyrams. Motyvuojant tikslines grupes asmenų, jie skatinami sėkmingai integruotis į visuomenę ir darbo rinką, mokomi dirbti ir skaičiuoti, bei 
planuoti savo biudžetą. Laikinoje pastogėje apgyvendintos aukos prisideda prie Emmaus krautuvėlės veiklos ir tokiu būdu mokosi bendrauti su 
pirkėjais, dirbti kasos aparatu, dėlioti prekes, taip pat planuoti savo finansus taip, kad išlaidos neviršytų pajamų. Vykdant išvardintas veiklas 
projekto įgyvendinimo laikotarpiu, per 2020 m. integruota į visuomenę 19 asmenų, o į darbo rinką 8 asmenys. 
Prekybos žmonėmis aukoms, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti asmenims buvo teikiamos šios paslaugos: psichologinė pagalba, teisinė 
pagalba, medicininė pagalba, laikinas apgyvendinimas (iki 6 mėn.),  socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, 
atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais ir higienos priemonėmis, maitinimo organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 
psichosocialinė pagalba), pagalba integruojantis į darbo rinką (pagalba ieškant darbo,  tarpininkavimas su Užimtumo tarnyba, motyvacijos 
kėlimas ir pan.).  Asmenims, kurie nenorėjo būti identifikuoti konfidencialios ir saugios konsultacijos buvo vykdomos naudojantis Skype 
programa.  
Vykdoma efektyvi prevencinė, visuomenės informavimo ir švietimo veikla švietimo įstaigose, viešos akcijos ir kampanijos, konsultavimas bei 
pagalba nemokama telefono linija prekybos žmonėmis klausimais, informacinio tinklapio atnaujinimu, visuomenės informavimas prekybos 
žmonėmis prevencijos tema, informacinių leidinių leidyba, visuomenei skirta informacijos sklaida žiniasklaidoje. 

2. Projektas ,,Sprendžiame kartu“. 

Kompleksinės pagalbos ir paramos centre „Sprendžiame kartu“ atidaryta pastogė nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, taip pat 
jame veikia Emmaus socialinė krautuvėlė, kurioje kompleksinę pagalbą gaunančios moterys ir vyrai bus mokomi darbo su kasos aparatu, 
bendravimo su klientais, asmeninių pajamų ir išlaidų planavimo ir pan. Šiame centre taip pat teikiamas konsultavimas, informavimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir kitos socialinės paslaugos.   

            2017 m. atidaryta laikinoji pastogė prekybos žmonėmis aukoms (plotas 180 m2) sėkmingai tęsė savo veiklą ir 2019 m.  
2018 m. panaudojant iš socialinės parduotuvės gautas lėšas vykdomi „Kompleksinės pagalbos ir paramos centro“ II a. renovacijos darbai 
(sutvarkyta elektros sistema, įdėti langai, įrengti sanitariniai mazgai mergaitėms ir berniukams). Vykdant šiuos darbus  siekiama įkurti Vaikų 
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dienos centrą skirtą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, esantiems rizikoje tapti prekybos žmonėmis aukomis ar/ir įtrauktiems į 
kitas kriminalines veikas. 
Vaikų ir jaunimo užimtumo centro prioritetinės veiklos: prevencija prieš prekybą žmonėmis, smurtą artimoje aplinkoje, patyčios mokykloje ir 
virtualioje erdvėje. Nemokamos socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijos vaikams ir jų šeimos nariams. 
Pastogėje vienu metu laikinas apgyvendinimas gali būti suteiktas 10-iai moterų ir 2-iems vaikams, iki 6 mėnesių laikotarpiui. Pastogėje 
teisėsaugos institucijų prašymu priimamos nuo prekybos žmonėmis nukentėję moterys iš visos Lietuvos. Centras taip pat priima į Lietuvą 
grįžtančius ar deportuojamus asmenis gyventi iki 3 parų.  
Be anksčiau įvardinto laikino apgyvendinimo centre teikiamos psichologinės, teisinės, socialinio darbuotojo  konsultacijos, palydėjimo į 
reikiamas institucijas paslaugos, teikiama pagalba daiktais, higieninėmis ir maisto prekėmis.  

Rezultatai: 
Kompleksinės pagalbos ir paramos centre „Sprendžiame kartu“ prekybos žmonėmis aukos turi galimybę savanoriauti socialinėje Emmaus                                
parduotuvėje, taip atkurti ryšius su bendruomenės nariais, bei įgyti kasininko – pardavėjo specialybei reikalingų žinių.  

3. ,,Karštosios linijos 116000 veiklos užtikrinimas Lietuvoje“. 

Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą valstybės narės turi užtikrinti, kad pranešimo paslauga, apie dingusius vaikus, būtų teikiama jų 
teritorijose telefono numeriu 116000. Komisijos sprendimu 2007/116/EB valstybių narių buvo prašoma įsteigti numerį 116000 - karštajai 
pranešimų apie dingusius vaikus linijai. Kaip numatyta 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento Tarybos direktyvoje (ES) 2018/1972, kuria 
nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, numatoma, jog atsižvelgiant į specifinius aspektus, susijusius su pranešimu apie dingusius 
vaikus, valstybės narės turėtų toliau laikytis įsipareigojimo užtikrinti, kad jų teritorijose numeriu „116000“ būtų teikiama gerai veikianti 
paslauga, skirta pranešti apie dingusius vaikus. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad būtų pasiektas pakankamas 
paslaugos kokybės lygis skambinant numeriu „116000“.   
Nemokama linija 116 000 pranešimams, dėl dingusių vaikų Lietuvoje, veikia nuo 2014 m. Per šį laikotarpį linijos atvejo vadybininkai atsakė į 
3049 skambučius dėl dingusių vaikų. Sėkmingą ir kokybišką linijos veikimą remia LR Vidaus reikalų ministerija, kuri finansuoja 116 000 
linijos atvejo vadybininkų darbo užmokestį. 2020 m. linijoje dirbo 1 atvejo vadybininkė - kordinatorė ir 3 atvejo vadybininkai, kurie kartu su  
12 savanorių per 2020 m. atsakė net į 196 skambučius dėl dingusių vaikų. Atvejo vadybininkai gavę skambutį iš dingusio vaiko artimųjų ar 
pačio dingusio vaiko, organizuoja atvejo vadybą siekiant, jog vaikas greičiau atsirastų. Atvejo vadybininkai bendradarbiauja su policijos 
pareigūnais Lietuvoje ir kitose užsienio valstybėse, taip pat su kitomis linijomis 116 000, Amber Alert Europe bei Global Missing Children 
Network platinant informaciją apie dingusį vaiką užsienio valstybėje.  
Linijos konsultantai vaiko pabėgimo iš namų ar globos institucijų atveju, susisiekia su vaiku ir motyvuoja jį grįžti namo, kai tuo tarpu  tėvus ir 
globėjus skatina nebausti dingusio vaiko ir suprasti jo pabėgimo priežastis. Kuomet vaiką pagrobia vienas iš tėvų, linijos atvejo vadybininkai 
bendradarbiauja tiek su teisėsaugos pareigūnais tiek su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
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Linijos atvejo vadybininkai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose Lietuvoje ir užsienio valstybėse, siekiant užtikrinti teikiamos 
pagalbos kokybę ir prieinamumą Lietuvos Respublikos gyventojams ir Lietuvoje gyvenantiems užsienio valstybių piliečiams. 

4. Projektas „Kompleksinė pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms 
(liudininkams) ir jų šeimų nariams“. 

  
Pagrindinis tikslas teikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms 
(liudininkams) ir jų šeimų nariams gyvenantiems Vilniaus mieste. Konsultuoti vaikus ir jaunimą, bei jų šeimų narius, padėti spręsti jiems 
svarbius su smurtinėmis patirtimis susijusius rūpesčius, realiai kontaktuojant ir/ar nuotoliu būdu. Teikti informaciją internetinėje erdvėje ir 
konsultuojant nuotoliniu būdu, kur galima kreiptis nukentėjusiems nuo smurto ar netiesiogini šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų 
šeimų nariams. Tarpininkauti nukreipiant asmenis pagal jų gyvenamąją vietą į kitas organizacijas, kurios teikia kompleksinę pagalbą.  

Rezultatai:  

Projekto vykdymo laikotarpiu kompleksines paslaugas gavo 57 vaikai nukentėję nuo tiesioginio ar netiesioginio smurto. Kompleksinės 
paslaugos taip pat buvo teikiamos ir vaikų šeimų nariams, jas gavo 101 asmuo.  

Socialiniais informaciniais pranešimais ir skelbimais buvo siekiama didinti vaikų ir suaugusiųjų sąmoningumą, dėl smurto artimoje aplinkoje 
bei smurto santykiuose. Pateikiant animuotus paveikslėlius komiksų pavidalu, kurių pagalba būtų mokoma atpažinti visas smurto rūšis. 

Informacija buvo viešinama: Facebook, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose.  

Žinučių skaičius 12 vizualų, buvo pasiekta 154 747 žmonių. 

5. Projektas „Merginų ir vaikinų gebėjimų lyčių lygybės srityje stiprinimas sėkmingai smurto artimoje aplinkoje prevencijai“.  
           

Projekto tikslas - mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį vykdant sisteminę ankstyvąją smurto prevenciją neformaliajame ugdyme.  Šviesti 
vaikus ir jaunimą smurto artimoje aplinkoje prevencijos, lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir kontrolės 
mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, lyčių vaidmenų 
stereotipus bei ugdyti nepakantumą visoms smurto rūšims. Tobulinti su vaikais ir jaunimu bei specialistų, kurie dirba su ankstyvąja smurto 
artimoje aplinkoje prevencija, ypatingai švietimo srityje dirbančių specialistų profesinę kompetenciją. Plėtoti žinias lyčių lygybės, 
nestereotipinių lyčių vaidmenų klausimais, gebėjimus atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio bei vaikų ir jaunimo santykių 
srityse. Didinti nepilnamečius vaikus auginančių tėvų sąmoningumą lyčių lygybės, nestereotipinių lyčių vaidmenų, gebėjimų atpažinti galios ir 
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kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais, teikiant ypatingą dėmesį smurtui elektroninėje 
erdvėje. Sukurti ir įgyvendinti interaktyvią nacionalinę prevencinę kampaniją skirtą smurto artimoje aplinkoje mažinimui vaikų ir jaunimo 
tarpe. 

6. „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0013 

Teikiant socialinės integracijos paslaugas Vilniaus apskrityje (Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Ukmergės r., Švenčionių r., savivaldybėse) 
padėti tikslinėms asmenų grupėms, t.y. nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims, kuriems paskirta 
laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas ar sutrumpintas, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, buvusiems vaikų 
socialinės globos namų ir internatinių mokyklų auklėtiniams (16-29 m.), socialinę riziką patiriantiems vaikams (vaikams nuo 14 metų, kurie 
valkatauja, turi priklausomybių, elgesio problemų ir pan.), asmenims nukentėjusiems ar galimai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, taip 
pat prekybos žmonėmis aukoms, alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims bei socialinės pašalpos gavėjams, integruotis į darbo rinką. 
Vykdomos socialinės integracijos veiklos: skatinamas tikslinės grupės asmenų socialinis savarankiškumas, motyvacija ir darbingumas, ugdant 
bendrąsias ir profesines kompetencijas bei didinant pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. 

Projekto veiklos: 
• socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;  
• grupinė psichologinė pagalba;  
• individuali psichologinė pagalba;  
• profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas;  
• bendrųjų gebėjimų ugdymas;  
• tarpininkavimo paslauga ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus. 

7. „Būk aktyvus-būk matomas“ Nr 08.3.2-ESFA-K-415-01-0192 

Į projekto metu vykdomas veiklas įtraukti tikslinę asmenų grupę: Vilniaus, Elektrėnų, Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r. gyventojus nuo 55 
metų iki senatvės pensijos.  

Projekto veiklos: 
• savanorystė – pagalbos teikimas dingusių asmenų artimiesiems, asmenims nukentėjusiems nuo smurto šeimoje ir modernios vergovės; 
• individualios konsultacijos – atrandant ir prasmingai save realizuojant kasdienėje veikloje bei esant poreikiui psichologinės konsultacijos;  
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• mokymai – skaitmeninis raštingumas, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyva ir verslumas;  
• renginiai – kontaktų mugės. 

        
            8 .  „Merginų ir vaikinų gebėjimų stiprinimas“ (en. Girl and Boy Power in Lithuania)  

Dingusių žmonių šeimų paramos centras nuo 2004 metų vykdo merginų gebėjimų stiprinimo grupių veiklą. Atsižvelgus į šių grupių 
sėkmingumą ir teigiamus rezultatus bei poreikį, tokias grupes įsteigė ir vaikinams, 2011m. pradėtas ir vaikinų gebėjimų grupių projektas. 
Grupių veiklose dalyvauja vaikinai ir merginos (12 – 18 m.) patiriantys smurtą artimoje aplinkoje. Grupių veiklų įgyvendinimui naudojamas 
Mios Hanström sukurtas „Merginų ir vaikinų grupės: lyčių lygybė, demokratija“ įgalinimo metodas. Užsiėmimų metu didelis dėmesys 
skiriamas merginų ir vaikinų pasitikėjimo savimi ugdymui, savivertės didinimui ir žinių suteikimui. Grupių dalyviai dalyvauja įvairiose 
diskusijose, ekskursijose, išvykose bei kitose interaktyviose veiklose. Visa veikla veikia  kaip prevencinė priemonė ne tik prieš smurtą artimoje 
aplinkoje, bet ir prieš prekybą žmonėmis, nes programos dalyviai supažindinti ir su prekybos žmonėmis pavojais. 2020 m. buvo sudarytos 10 
merginų gebėjimų grupių ir 5 vaikinų gebėjimų grupės. Grupėse sudalyvavo 41 vaikinai ir 87 merginos.  

DŽŠPC veikla 

1. Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas  

2006 m. Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyva LR Seimas į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą įtraukė gegužės 25-ąją dieną. Vaikų 
dingimas yra didelio mąsto problema visame pasaulyje. Kasmet Europos Sąjungoje pranešama apie 250 000 dingusių vaikų. Gegužės 25-osios 
dienos paminėjimui buvo skirta prevencinė akcija ir  piešinių konkursas „MES JŪSŲ NEUŽMIRŠOME!“. Piešinių konkurse dalyvavo ugdymo 
įstaigos iš visos Lietuvos. Prevencinės akcijos tikslas buvo informuoti vaikus apie galimus pavojus, kur jiems kreiptis jeigu pasimetė ar iškilo 
grėsmė bei skatinti tėvus daugiau dėmesio ir laiko skirti savo vaikams.  
Akcijoje dalyvavo 124 piešiniai, kurie buvo viešinami asociacijos Facebook puslapyje. Moksleivių priešiniai sulaukė 3149 patiktukų, jais buvo 
pasidalinta 180 kartų. 
    
2. Nemokama pagalbos linija 8 800 26161.  
              
Ši nemokama  pagalbos linija skirta: 

• asmenims, kurie nukentėję ir galėję nukentėti nuo prekybos žmonėmis bei prekybos žmonėmis aukoms;  
• asmenims norintiems konsultacijos įdarbinimo klausimais ES šalyse; 
• dingusių be žinios asmenų artimiesiems.  
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3. Prevencija  

„Performsansas prieš prekybą žmonėmis“ Vilniaus mieste.  

Aprašymas:  
Dingusių žmonių šeimų paramos centras kartu su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais, Policijos pareigūnais vykdė performansą Vilniaus 
katedros aikštėje tema: „Jaunimo išnaudojimas, seksualiniai nusikaltimai, pornografija“. Performanso tikslas buvo informuoti jaunimą apie 
seksualinius nusikaltimus bei pornografiją. Naudotos įvairios jaunimui patrauklios informacinės priemonės, sukurtas virtualus klausimynas. 
Sukurtas performansas, kurio tikslas parodyti jaunimui, kaip apsigauti elektroninėje erdvėje.  

Rezultatai:  
Performanse dalyvavo 150 studentų ir moksleivių 
„Stop the traffic“ 

Aprašymas: 
2020 m. vasario 13 d. Londone vykusio renginio metu DŽŠPC buvo pakviestas pasidalinti savo gerąja praktika apie bendradarbiavimą su 
organizacija „Stop the traffic“. Ši organizacija sukūrė ir įgyvendino prevencijos kampaniją, kuri sulaukė daug teigiamų. Kampanijos vykdymo 
metu buvo siekiama informuoti apie Lietuvos piliečių išnaudojimą Jungtinėje Karalystėje, taip pat norima įspėti tuos žmones, kurie svarstė ten 
vykti ieškodami darbo. Renginyje dalyvavo vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, taip pat teisėsaugos, verslo ir technologijų 
srities atstovai. Renginio metu buvo aptarti metodai, kurie padėtų sumažinti prekybos žmonėmis aukų skaičių. 

4. Renginiai. 

Vilniaus apskrities savivaldybėse.  

Aprašymas: 
Centras bendradarbiauja su visomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis prekybos žmonėmis klausimais ir esant poreikiui teikia konsultacijas 
prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims organizavimo savivaldybėse klausimais. Centro darbuotojai supažindina 
Lietuvos savivaldybių bendruomenės narius vykdydami prekybos žmonėmis prevenciją ir nukentėjusių asmenų integraciją į visuomenę. 

Rezultatai: 
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Centras konsultuoja Vilniaus apskrities savivaldybes (Šalčininkai, Švenčionys ir kt.) klausimais susijusiais su prekyba žmonėmis. Taip pat 
bendradarbiauja organizuojant ir vykdant prevencines priemones siekia prekybos žmonėmis aukų mažinimo. Taip pat centro direktorė dalyvauja 
Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių komisijose prieš prekybą žmonėmis.  
2020-06-26 Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Vilniaus rajono Savivaldybė ir Vilniaus rajono policijos komisariato atstovai vykdė 
prevencinę gyventojų informavimo akciją, skirtą kovai su prekyba žmonėmis bei saugaus elgesio prie vandens propagavimui. Renginyje 
dalyvavo 150 Vilniaus rajono gyventojų.  

Pasaulinė kovos su prekybos žmonėmis diena 

Aprašymas: 
Liepos 30-oji visų pirma primena, kad problema egzistuoja, kad ji didelė ir gili. Žmonės, ypač moterys ir mergaitės, yra perkami ir parduodami 
seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui, priverstinėms santuokoms ir priverstiniam elgetavimui. Kai kada vaikai parduodami ir 
perkami, kad būtų paversti kareiviais. Dar viena prekybos žmonėmis atmaina yra prekyba organais. Pasaulinei kovos su prekyba žmonėmis 
dienai paminėti 2020-07-30 Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovė (direktorė Natalja Kurčinskaja) lankėsi JAV ambasadoje. Vizito 
metu aptarti būdai kaip įmanoma labiau atkreipti valstybių ir visuomenės dėmesį į tai, kad milijonai asmenų visame pasaulyje kenčia nuo 
prekybos žmonėmis nusikaltimų ir kaip užkirsti prekybai žmonėmis kelią.  

5. Pagalbos telefonu linija +370 616 91119 

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, vienijanti pagrindines šalies nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialinę pagalbą 
prekybos žmonėmis aukoms, įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją skirtą pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) 
aukas. 
  
Linijos tikslas: registruoti atvejus ir (arba) aukas, suteikti informaciją nukentėjusiesiems ir valstybės bei savivaldybės institucijų atstovams 
susiduriantiems su asmenimis, galimai nukentėjusiais ar nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, pagalbai suteikti grįžtantiems iš užsienio 
nukreipti į pagalbą teikiančias organizacijas. 
Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę. 

6. Susitikimai. 

Susipažinimas su dingusių asmenų paieškai skirtomis priemonėmis  
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Kaimyninės šalies Latvijos gerosios praktikos analizė, ieškant dingusių asmenų. Susitikimo metu buvo pristatytos priemonės, kurios 
naudojamos dingusių asmenų paieškai Latvijoje. Pagrindinės priemonės, kurios naudojamos dingusių asmenų paieškai: modernūs dronai, 
koordinuotos apmokytos savanorių komandos bei mobilioji programėlė. Išsamiausiai pristatyta buvo mobilioji programėlė, kuri leidžia į 
dingusių asmenų paiešką veiksmingai įtraukti visuomenę. Jos vartotojai gali matyti dingusiųjų sąrašą bei gauna pranešimus apie netoliese 
dingusius asmenis. Latvijoje naudojama platesnė programėlės versija leidžia dalyvauti ir aktyvioje paieškoje: žvalgyti į mažesnius plotus 
padalintą teritoriją, dalytis su kitais paieškoje dalyvaujančiais asmenimis surinktais įrodymais ir medžiaga. Teritorijas kartu su žmonėmis 
žvalgo ir per platformą valdomi dronai.  
Susitikimo metu aptarus ir įvertinus visus programėlės privalumus, susitikimo dalyviai įvardijo ir aptarė keletą pastebėtų trūkumų. DŽŠPC 
direktorė Natalija Kurčinskaja informavo susitikimo dalyvius, kad programėlės testinį variantą lietuvių kalba pristatę jos kūrėjai leidžia ja du 
metus naudotis nemokamai. Vėliau programėlės naudojimas būtų apmokestintas, todėl reikėtų išsiaiškinti, koks būtų tokios programėlės 
poreikis, ar būtų ji naudinga tarnyboms, ieškančioms dingusių žmonių Lietuvoje. Tad išanalizavę visą situaciją dalyviai vieningai nutarė, kad 
šios programėlės naudojimas Lietuvoje gali būti priimtas tik gerai išanalizavus esamą situaciją ir įsivertinus visus galimus kaštus. 

Susitikimas su ilgamečiais partneriais ir rėmėjais 

Dingusių žmonių šeimų paramos centre lankėsi ilgamečiai partneriai ir rėmėjai – Prancūzijos Emmaus Bougival prezidentas Alain Capmas 
su atstovais Neveaux ir Iluta Medne. Susitikimo metu aptartas tęstinis bendradarbiavimas susijęs su prekybos žmonėmis ir smurto 
prevencija, taip pat merginų ir vaikinų gebėjimų stiprinimo, taikant šiaurės šalių metodą, lyčių lygybe, pagalba prekybos žmonėmis ir smurto 
aukoms ir vaikų bėgimo iš namų, ir dingimo be žinios, sąsaja su prekybos žmonėmis ir kitais kriminaliniais nusikaltimais.   
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