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PR ATARMĖ
NVO vaikams konfederacija įsteigta 2005 m. Skėtinė organizacija
aktyviai kovoja už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Šiuo metu konfederacija vienija daugiau kaip 70 įvairių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui, bei kuriančių
šeimai palankią aplinką. NVO vaikams konfederacija nuolat stebi ir
kaupia informaciją apie valstybės vykdomas programas, skirtas vaikų labui, ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių
Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Per savo gyvavimo metus NVO vaikams konfederacija ne tik sutelkė pajėgiausias
NVO, dirbančias vaikų labui, bet ir ėmėsi aktyvios veiklos tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu, suformavo savo darbo strategiją,
pradėjo derybas dėl bendros veiklos su pagrindinėmis ministerijomis,
kurios daro įtaką vaiko politikai, ir regioninei politikai atstovaujančiomis institucijomis. NVO skatina nares dalyvauti nacionalinėse ir
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų programose, nes jos padeda
įgyvendinti įvairią edukacinę, švietimo veiklą, kurti ir teikti socialines
paslaugas, investuoti ilgam į centrų kūrimą, plėtrą, įrangą. Konfederacija siekia atstovauti vaikams ir būti vaikų politikos bei šeimai palankios aplinkos lobiste, analizuoja Lietuvos valstybės biudžetą, perspėja
ministerijas, kai daromi vaiko gerovei ar palankiai šeimos aplinkai
žalingi žingsniai, siekia daryti įtaką teisėkūrai, atstovauja teisėtiems
piliečių ir organizacijų interesams.
Dažnai pabrėžiama takoskyra tarp nevyriausybinių organizacijų,
ginančių viešąjį interesą, ir privačių organizacijų, kurios dažniausiai
atstovaujamos pelno siekiančioms įmonėms ir siekia siaurų asmeninių
interesų, daroma įtaka teisėkūrai. Iš mūsų konfederacijos organizacijų
kylantis interesas daryti įtaką teisėkūrai yra teisėtas ir priimtinas visuomenei, nes nevyriausybinės organizacijos užtikrina žmonių galimybes burtis ir siekti didesnės pilietinės visuomenės įtakos teisiniams
sprendimams.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. pristatė IV jungtinę
ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie 2004–2008 m. valstybės
vykdytas priemones, siekiant įgyvendinti JT vaiko teisių konvencijos
nuostatas, ir atsižvelgta į JT Vaiko teisių komiteto priimtus pasiūlymus
dėl valstybių narių rengiamų periodinių ataskaitų. Tačiau tada, kaip ir
II bei III Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitose, NVO vaikams
konfederacija konstatavo, kad nėra įgyvendintos JT Vaiko teisių komiteto pateiktos išvados ir pastabos dėl II–III periodinės Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitos apie JT vaiko teisių konvencijos nuostatų
įgyvendinimą. Džiaugiamės, kad prie ataskaitos rengimo prisidėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,
Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Policijos
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pirmą kartą, rengiant ataskaitą,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimu dalyvavo NVO vaikams konfederacija. Tačiau realiame gyvenime socialinė partnerystė
tarp vyriausybinių organizacijų ir pilietinei visuomenei atstovaujančių
organizacijų tik prasideda.
Todėl NVO vaikams konfederacija nuolat primena, kad būtina atlikti išsamią tikslų, strategijų ir uždavinių, prisiimtų vykdant JT vaiko
teisių konvenciją, analizę, koordinuojant Finansų, Socialinės apsaugos
ir darbo, Sveikatos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Vidaus reikalų,
Ūkio ministerijų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, NVO
ir pilietinės visuomenės atstovų bei vaikams atstovaujančių organizacijų pastangas, identifikuojant ir darniai sprendžiant visas su vaiko ir
šeimos gerove bei politika susijusias problemas. Būtina koreguoti jau
suplanuotus konkrečius veiksmus, numatyti skaidrius biudžetinius
įsipareigojimus ir stebėsenos mechanizmą, kad kasmet būtų galima
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įvertinti pažangą vaiko gerovės ir politikos srityse. Nuo pat konfederacijos įkūrimo pradžios raginame taikyti skaidrią Vyriausybės patvirtintų programų finansavimo metodiką, kurti jų duomenų bazę ir
siekti ne mažinti, o didinti vaikų gerovei ir pozityviajai socializacijai
skiriamą finansavimą. Būtina užtikrinti šių programų tęstinumą per
ilgalaikių sutarčių su asocijuotais, skėtiniais socialiniais partneriais
sistemą, siekti vaikų vasaros poilsio, prevencijos, dienos centrų, pilietinės visuomenės ir kitų jau pasitvirtinusių programų institucionalizavimo. Kad būtų galima pasiekti šiuos tikslus, privalu kurti bendrą
ir viešai prieinamą visų ES bei nacionalinių programų koordinuotos
informacijos duomenų bazę vaiko gerovės ir politikos srityse, atlikti
turimų išteklių ir teikiamų paslaugų, kurių reikia vaikams, šeimoms
ir globėjams, analizę. Pageidautina, kad ištekliai, kurie iki šiol skiriami
institucijoms finansuoti, atitektų konkrečiai paslaugai – neformaliojo
ugdymo, globos, patranažo, priežiūros, reabilitacijos, krizės vadybos,
poilsio organizavimo, kultūrinio švietimo ir kt., – kuriai finansuoti
būtų numatytas fiksuotas lėšų krepšelis, ir kad juo galėtų naudotis visos viešajam, privačiam ar NVO sektoriui atstovaujančios institucijos.
Reikia naudotis ES struktūrinių fondų lėšomis ne tik tiesiant kelius
ar statant namus. Prioritetas turėtų būti daugiafunkcių centrų, būtinų
vaikams, šeimai ir bendruomenėms, kūrimas, socialinių ir ekosocialinių klasterių bei slėnių, kurie optimizuotų tinklinių NVO, verslo, universitetų pastangas, veiklą ir inovacijas inicijuojant socialinio verslo
bei socialinės ekonomikos plėtrą ir kuriant papildomas darbo vietas,
steigimas.
Būtina daugiau dėmesio ir lėšų skirti prevenciniam darbui su socialinės rizikos šeimomis, numatyti konkretų finansinį mechanizmą
pagal socialinį ar krizės lygį tokios rizikos grupės vaikams, jų šeimoms
ar globėjams. Privalu steigti papildomus socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų etatus ne tik seniūnijose, bet ir regionuose veikiančiose
NVO, kurios turi sėkmingos patirties šioje srityje. Reikia papildyti LR
Vyriausybės programą ir kitus norminius dokumentus, numatant juose konkrečius žingsnius vaikų globos namų restruktūrizavime, atra-
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minių šeimų ir šeimynų palaikyme bei savarankiškų jaunimo namų
steigimą ir šių institucijų finansavimą. Vaikų globos institucijose augantiems vaikams būtina suteikti žinių apie teisingą šeimos modelį, tėvystės ir motinystės paskirtį. Siekiant mažinti skurdą ir riziką šeimose,
auginančiose vaikus, numatyti socialinio asistavimo joms galimybę ir
skatinti pagalbos šeimai bei socialinio verslo programas iš ES lėšų. Būtina jau 2011 m. biudžete numatyti lėšų žmogiškiesiems ištekliams, kai
kompleksiškai dirbama su šeima, vaiku, globėjais, o ypač su krizę patiriančiu vaiku. Tik investavus į žmogiškuosius išteklius, galima laukti
geresnių rezultatų ir siekti socialinių paslaugų kokybinių rodiklių. Privalu plėtoti esamas pedagogines-psichologines tarnybas, vaiko raidos
centrų, sveikatos institucijų sistemą, kad seksualinį, kitą smurtą ar kitą
socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo artimiesiems būtų suteikiama
neatidėliotina ir kvalifikuota reabilitacinė pagalba. NVO vaikams konfederacija jau nuo 2005 m. skatina Lietuvos Vyriausybę laikyti tai prioritetiniu vaikų gerovės principu ir numatyti už tai atsakingas institucijas, organizacijas, tokios pagalbos teikimo tvarką bei finansavimą.
Būtina gerinti socialinės ir pedagoginės pagalbos sistemą visose viešojo, privataus ir NVO sektorių ugdymo bei socialinės ir pedagoginės
pagalbos institucijose, vietoj naikinamų ir privatizuojamų vaikų vasaros stovyklų kurti alternatyvą vaikų vasaros poilsiui, kuris garantuotų
vaiko teisę į laisvalaikį. Užtikrinti, kad visi neįgalūs vaikai lankytų ugdymo įstaigas kiek galima arčiau gyvenamosios vietos (situacija labai
bloga rajonuose, kaimuose). Sutrikusio intelekto vaikams ir vaikams,
turintiems kitų negalios ar elgesio sutrikimų, ugdyti reikia numatyti
ženkliai daugiau mokinio krepšelio lėšų ir užtikrinti, kad jiems būtų
garantuota kompleksinė socialinė ir pedagoginė pagalba, socialinis
asistavimas ir tarpininkavimas visose švietimo, socialinėse, sveikatos,
teisinėse bei baudžiamosiose institucijose. Būtina steigti socialinio mediatoriaus etatus švietimo ir teisinėse institucijose, taip pat siekti, kad
į socialinių asistentų, mediatorių darbo vietas pirmiausia būtų įdarbinami socialiniai pedagogai, darbuotojai ar socialinės veiklos praktikos
turintys pedagogai. Nusikaltusiems vaikams privalu parengti išsamų
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alternatyvių bausmių atlikimo vietų ir veikų sąrašą, numatyti atsakingas viešąsias, privačias ir NVO institucijas, kurios gali vykdyti ir koordinuoti reabilitacinę veiklą bei nustatyti jai būtiną finansavimą.
Todėl metodinis leidinys „Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida“ akcentuoja skaudžiausią ir daugiausia rezonanso pastaruoju metu sukėlusią vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos problemą. Tikimės, kad mūsų pastangos padės profesionaliau spręsti šią jautrią ir aktualią problemą.
Metodinis leidinys skiriamas vaiko gerovės profesionalams ir visiems vaiko politika bei šeimos gerove besidomintiems asmenims.
Neatsitiktinai šių metų mūsų metodinis leidinys yra būtent šia
tema, kurią taip noriai daugiau kaip dvejus metus eskaluoja žurnalistai. Ši tema ir turi būti pagrindinė, užkertant kelią tokiems šiurpiems
įvykiams ateityje. Viliuosi, kad ši metodinė medžiaga atliks prevencinį
vaidmenį mūsų tęstiniame darbe bei užtikrins Lietuvos vaikams galimybę naudotis savo teisėmis ir būti apsaugotiems nuo smurto, kuris
yra per dažnas reiškinys jų gyvenime.

Prof. dr. Giedrė Kvieskienė,
Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto profesorė,
Lietuvos skurdo tinklo narė,
Europos Sąjungos socialinės įtraukties ekspertė,
NVO vaikams konfederacijos Garbės prezidentė,
Lietuvos Socialinių pedagogų asociacijos valdybos pirmininkė
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Giedrė MISIŪNIENĖ

Nev yriausybinių organizacijų,
dirbančių vaikų labui, socialinės
partnerystės tendencijos
Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, nevyriausybinėms organizacijoms buvo sudarytos galimybės kurtis, plėsti veiklas,
ugdyti kompetencijas. LR Konstitucijos preambulėje, kuriai 1992 m.
spalio mėn. vieningai pritarė piliečių referendumas, kviečiama kurti
atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę, paraleliai priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl ne pelno organizacijų
(įmonių) įstatų pagrindinių nuostatų patvirtinimo“, kuriuo remiantis
buvo pradėtos registruoti nevyriausybinės organizacijos. Per šį laikotarpį nevyriausybinės organizacijos žengė į priekį: susikūrė daug nevyriausybinių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų, bendrijų, labdaros
ir paramos fondų ir pan.), sukurtos darbo vietos, sudarytos galimybės
savanoriauti. Nevyriausybinės organizacijos pastaruoju metu daro vis
ženklesnę įtaką vaikų ir jaunimo gerovei bei kitoms gyvenimo sritims.
Nevyriausybinių organizacijų sampratą, istorinę raidą, ekonominę padėtį analizavo Žalimienė, Rimšaitė (2007), Baršauskienė (2008),
ekonominę veiklą, pelno neskirstymo principus aprašė Šimašius (2003,
2007), NVO sektoriui būdingus bruožus, veiklas Lietuvoje nagrinėjo Ilgius (2002, 2006, 2008), Kučinskas (2001), NVO vaidmenį, socialinių paslaugų teikimo procesų ypatumus nagrinėjo Zaleskienė, Rutkauskienė
(2003), Munday (2000, 2003, 2007) ir kt. Nevyriausybinių organizacijų
steigimas, veikla, finansavimas, paslaugų pirkimas reglamentuojamas
LR įstatymais: Labdaros ir paramos įstatymas (1993, 1996), Viešųjų pirkimų įstatymas (1996), Viešųjų įstaigų įstatymas (1996), Asociacijų įstatymas, Civilinis kodeksas, Savanoriškos veiklos įstatymas (2011) ir t. t.
NVO koncepcijoje Lietuvoje NVO apibrėžti kaip nepriklausomi nuo
valstybės ar savivaldybės institucijų ir pelno savo dalyviams nepriskiriantys privatūs juridiniai asmenys, kurie savo tikslų siekia pagal iš
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esmės nustatytą vidaus tvarką ir kurių nariais arba dalyviais tampama ne dėl įstatymų reikalavimų ar kitų esminių objektyvių aplinkybių (NVO koncepcija Lietuvoje, 2008). LR finansavimo NVO teikimo
ir kontrolės įstatymo projekte (2001) NVO apibūdinama „kaip nuo
valstybės ar savivaldybių valdžios institucijų nepriklausomas, laisvai
susivienijęs visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra pelno ar politinės valdžios siekimas arba
vien tik religinio kulto poreikių tenkinimas“.
Pagrindinis kriterijus, skiriantis NVO nuo kitų valstybinių bei pelno organizacijų, yra orientavimasis ne į ekonominių, bet į socialinių
tikslų formavimą ir įgyvendinimą. Gautas pelnas nėra paskirstomas
organizacijos dalyviams, t. y. nesiekiama jų materialaus pasipelnymo,
o naudojamas organizacijos tikslams įgyvendinti. Lietuvoje nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos asociacijos, labdaros organizacijos, fondai ir dauguma viešųjų įstaigų, kurioms būdingi šie požymiai:
• juridinis asmuo;
• ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);
• savivalda ir savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);
• prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;
• tarnavimas visuomenės labui;
• nėra siekiama valdžios ir dalyvavimo rinkimuose.
Praktinius nevyriausybinių organizacijų principus išdėstė Stillmanas (2006), išskirdamas valdymą, skaidrumą ir atskaitomybę – pagrindinius principus, kuriais rekomenduojama vadovautis nevyriausybinėms organizacijoms. Lietuvos nevyriausybinių organizacijų plėtros
koncepcijoje (2007) išskiriami šie principai ir vertybės: pilietinis dalyvavimas, savarankiškumas, partnerystė, subsidiarumas, atsakingumas ir atskaitingumas, pilietinės valdžios priežiūra, lygybė.
NVO principus geriausiai atspindi bendruomenės, kurios geriausiai atskleidžia juos vienijančių piliečių interesus. Pastaruoju metu
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bendruomenėse aktyviai steigiami universalūs daugiafunkciniai
centrai (UDC), apibūdinami kaip švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams bei vietos bendruomenei teikiančios įstaigos, kurių
veiklos gali būti ikimokyklinis, priešmokyklinis, papildomas ir kitas
neformalusis vaikų ugdymas, vaikų priežiūra dieną, neformalusis suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas ar
jų modulius, pramoginė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir suaugusiųjų
veikla ir pan. Centro atliekamų funkcijų apimtį ir tikslines grupes nustato vietos savivaldos institucijos, įvertinusios vietos bendruomenės
poreikius. Būtina pažymėti, kad daugiafunkcinių centrų idėja atliepia
regionų plėtros idėjas, kur vienoje vietoje kompleksiškai vykdomos
programos užtikrina socialinę sanglaudą bei socialinį stabilumą. Regionų plėtra siejama su vietos bendruomenių ir tikslinių grupių dalyvavimu, apibrėžiant poreikius, formuluojant atitinkamus prioritetus ir
dalyvaujant bendrame regiono strategijų valdyme (Baltijos šalių kaimo
bendruomenių partnerystės programa kaimo gerovės plėtrai. Veiksmingos partnerystės grupės).
Nevyriausybinių organizacijų veiklos sritys ir vykdomos funkcijos
apima paslaugų teikimą, naujų iniciatyvų propagavimą tokiose srityse
kaip žmogaus teisių apsauga ir mažumų integracija; kultūros, religinių
ir etinių vertybių puoselėjimą; švietimą, mokslą ir profesinį tobulinimą; neformalųjį ir pilietinį ugdymą; veiklą sporto, socialinės apsaugos
ir darbo, sveikatos priežiūros, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, aplinkos apsaugos ir kitose srityse (Žalimienė, Rimšaitė, 2007). Atsižvelgiant į NVO atliekamas
funkcijas ir remiantis V. Ilgiaus (1996) klasifikacija, galima išskirti šias
pagrindines sritis, per kurias NVO realizuoja savo funkcijas:
• Paslaugų teikimas. Savo nariams arba klientams teikiamos tokios paslaugos kaip socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, apmokymai, informacinės paslaugos, konsultacijos bei parama.
• Interesų atstovavimas, arba aktyvus dalyvavimas visuomeniniuose reikaluose. Čia priklauso organizacijos, kurios naudoja
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įvairias kampanijas, lobizmą ir kitus metodus, gindamos tam
tikrą idėją ar kurios nors grupės interesus ir siekdamos pakeisti
viešąją nuomonę ar politiką.
• Tarpusavio pagalba ar pagalba sau. Organizacijos, dažniausiai
suformuotos grupių asmenų, kurie turi bendrų interesų arba poreikių, siekiant suteikti tarpusavio pagalbą, informaciją, paramą
ir bendradarbiavimo galimybę.
• Ištekliai ir koordinavimas. Tai vadinamosios „tarpininkaujančios organizacijos“, kurios koordinuoja viso sektoriaus arba konkrečioje srityje dirbančių organizacijų veiklą, teikia joms informaciją ir paramą. Tokios organizacijos atlieka svarbų vaidmenį,
būdamos jungtimi tarp nevyriausybinio sektoriaus ir viešosios
valdžios institucijų.
Svarbu pažymėti socioedukacinių veiklų svarbą. Pasak A. Šereivienės ir V. Žydžiūnaitės (2005), socioedukacinė veikla yra kompleksinė,
apimanti individo ugdymą, lavinimą, rūpinimąsi juo, pagalbą žmogui
socializacijos procese, kad pats asmuo galėtų lengviau prisitaikyti visuomenėje ir tinkamai spręstų savo problemas. Ši veikla nukreipta į
asmens visapusišką galių plėtojimą ir ugdymą, užtikrinant ugdytinio
pilnutinę socializaciją jį supančioje aplinkoje. Ši veikla padeda specialistams įgalinti individą prisitaikyti prie nuolat pasaulyje vykstančių
visuomenės pokyčių. Nevyriausybinės organizacijos bendruomenėje
organizuoja ir realizuoja šias socioedukacinės veiklas:
• pagalba šeimai: konsultuoja šeimas įvairiais klausimais, stiprina
ir atstato pašlijusius santykius tarp šeimos narių, bendradarbiauja su kitais specialistais, kurie gali padėti šeimai;
• pagalba vaikams: organizuoja vaikų neformalųjį ugdymą, švietimą, jų laisvalaikį, vykdo prevencines programas;
• pagalba jaunimui: bendruomenės socioedukacinis darbuotojas
taip pat vykdo prevencines programas, organizuoja jų laisvalaikį, konsultuoja įvairiais klausimais;
• pagalba pagyvenusiems žmonėms: padeda įforminti dokumentus įvairioms lengvatoms, socialinėms pašalpoms gauti, organi-
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zuoja savanorius, kurie aprūpina maistu, tvarko namus, atlieka
kitus buities darbus;
• pagalba jaunai šeimai: konsultuoja jaunas šeimas, padeda įveikti
sunkumus;
• pagalba daugiavaikei šeimai: teikia pagalbą materialinių sunkumų turinčioms šeimoms, rūpinasi vaikais, padeda tėvams susitvarkyti dokumentus pašalpai gauti;
• pagalba neįgaliesiems: padeda integruotis į visuomenę, rūpinasi
jų užimtumu ir laisvalaikiu;
• pagalba narkomanams, alkoholikams, buvusiems kaliniams:
bendruomenės socioedukacinis darbuotojas kartu su kitais specialistais organizuoja šios kategorijos žmonių prasmingą laisvalaikį, taiko grupinės terapijos metodus, padeda įsidarbinti;
• pagalba nepilnametėms ir vienišoms motinoms: padeda įveikti
sunkumus, integruoja jas į įvairias bendruomenės edukacines
socialines programas, padeda įgyti kokią nors profesiją;
• pagalba žmonėms, atsidūrusiems ekstremalioje situacijoje: telkia
specialistų ir institucijų pajėgas operatyviai šalinant sunkumus,
individui patekus į ekstremalią situaciją (gaisras, žemės drebėjimas, epidemija ir kt.).
2005 m. įvairiose veiklos srityse dirbančių nevyriausybinių organizacijų buvo 14 000. Šiuo metu, įskaitant bendruomenes, šis skaičius
siekia 32 476 (VĮ Registrų centro 2009 m. duomenys). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis (Socialinis pranešimas, 2009–2010),
didžiąją dalį NVO Lietuvoje sudaro asociacijos (42,66 proc.), bendrijos
(23,44 proc.) bei viešosios įstaigos (16,05 proc.).
Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, kiek daugiau nei
pusė (51,8 proc.) visų Lietuvos nevyriausybinių organizacijų telkiasi
Vilniaus ir Kauno apskrityse. Pažymėtina, kad, remiantis Statistikos
departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, 2009 m. nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Lietuvoje, buvo mažiau, nei pateikė
Valstybės įmonės Registrų centras (Lietuvos statistikos metraštis,
2009).
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Lietuvoje nevyriausybiniame sektoriuje dirba 14 769 darbuotojai.
Didžioji dauguma (91 proc.) dirba asociacijose, bendrijose bei viešosiose įstaigose. 88 proc. nevyriausybinių organizacijų dirba iki 4 darbuotojų. Didžiausia dalis dirba socialinėje ir švietimo srityse (Galimybių
studija, 2010).
Nors nevyriausybinėse organizacijose dirba nedaug žmonių, tačiau
jos (ypač dirbančios edukacinėje srityje su vaikais) gali pasigirti savanoriais. 2011 m. vasario 11–21 d. Europos Komisijos atstovės Lietuvoje užsakymu rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi
Lietuvos gyventojų apklausa „Požiūriai į savanorišką veiklą“ parodė,
kad 34 proc. šalies gyventojų pažymi dalyvavę savanoriškoje veikloje.
Ja labiau domisi jaunesnio amžiaus žmonės (tarp apklaustųjų iki 29 m.
savanorių yra 45 proc.), aukštąjį išsilavinimą įgiję dirbantys specialistai (48 proc.), aukštesnes pajamas tyrintys gyventojai. Svarbu pažymėti,
kad 35 proc. niekada nesavanoriavusiųjų pažymėjo norintys dalyvauti
tokio pobūdžio veikloje ateityje (Socialinis pranešimas, 2010–2011, p. 170).
Apžvelgiant nevyriausybinių organizacijų veiklos formas, pastebimos šios tendencijos (Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos
Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos, 2010, p. 13–14):
• Dauguma Lietuvos NVO – daugiaprofilinės, t. y. iš karto dirba
daugiau nei vienoje srityje (Matonytė, Zdanevičius, 2003);
• Didžiausia dalis dirba socialinėje (39,8 proc.), švietimo (38,6 proc.)
srityse, šiek tiek mažiau – kultūros srityje (24,1 proc.) (Matonytė,
Zdanevičius, 2003);
• Atstovavimo interesams srityje veikia 24,1 proc. nevyriausybinių
organizacijų (Matonytė, Zdanevičius, 2003);
• Sveikatos ir sporto srityje dirba 14 proc. nevyriausybinių organizacijų (Transparency International Lietuvos skyrius, 2007);
• Vaikų ir jaunimo užimtumą organizuoja ir vykdo 5 proc. nevyriausybinių organizacijų (Transparency International Lietuvos
skyrius, 2007);
• Aplinkosaugos srityje veikia 4,8 proc. nevyriausybinių organizacijų (Matonytė, Zdanevičius, 2003).
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Tarp nacionalinio lygio visuomeninių organizacijų, kurių veikla
susijusi su vaiko teisių apsauga, viena didžiausių asociacijų šalyje –
NVO vaikams konfederacija, įsteigta 2005 m., šiuo metu vienija daugiau kaip 70 ilgametę patirtį įvairiose vaiko gerovės srityse turinčių
organizacijų, kurių kompetencijų sritys yra šios: vaiko gerovė, vaiko
teisės, šeima, laikinoji ir nuolatinė globa, švietimas ir ugdymas, vaiko
sveikata, psichologinė pagalba, reabilitacija ir integracija, socioedukacinės paslaugos. Pagrindinis NVO vaikams konfederacijos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje; įgyvendinti ir nuolat stebėti, kaip vykdoma Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija Lietuvoje.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, priimta 1989 m. lapkričio
20 d., įsigaliojo 1990 m. rugsėjo 2 d. Lietuva prie jos prisijungė 1992 m.
sausio 8 d., o ją ratifikavo 1995 m. liepos 3 d. Šiuo metu Konvenciją
ratifikavusios 192 pasaulio valstybės. Tai vienas plačiausiai ratifikuotų
tarptautinių susitarimų. Tik JAV ir Somalis nėra prisijungę prie šios
Konvencijos. Ji buvo papildyta dviem fakultatyviniais protokolais: protokolu dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
(2000 m.) ir protokolu dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose (2002). Visą originalų Konvencijos tekstą galima rasti tinklalapyje
http://www.crin.org/docs/resources/treaties/uncrc.asp. Plačiau apie tai
šiame leidinyje Vaiko teisių konvenciją aptars R. Šalaševičiūtė.
Todėl NVO vaikams konfederacija nuolat atlieka išsamią tikslų,
strategijų ir uždavinių, prisiimtų vykdant JT vaiko teisių konvenciją,
analizę, koordinuojant Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Vidaus reikalų, Ūkio ministerijų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, NVO ir pilietinės visuomenės atstovų bei vaikams atstovaujančių organizacijų pastangas,
identifikuojant ir darniai sprendžiant visas su vaiko ir šeimos gerove
bei politika susijusias problemas. Koreguoja jau suplanuotus konkrečius veiksmus, numato skaidrius biudžetinius įsipareigojimus ir stebėsenos mechanizmą, kad kasmet būtų galima įvertinti pažangą vaiko
gerovės ir politikos srityse. Nuo pat konfederacijos įkūrimo pradžios,
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konfederacija ragina taikyti skaidrią Vyriausybės patvirtintų programų finansavimo metodiką, kurti jų duomenų bazę ir siekti ne mažinti,
o didinti vaikų gerovei ir pozityviajai socializacijai skiriamą finansavimą, užtikrinti šių programų tęstinumą per ilgalaikių sutarčių su asocijuotais, skėtiniais socialiniais partneriais sistemą, siekti vaikų vasaros
poilsio, prevencijos, dienos centrų, pilietinės visuomenės ir kitų jau
pasitvirtinusių programų institucionalizavimo.
Už savo veiklą NVO vaikams konfederacijos administracija atsiskaito valdybai. Reguliariuose NVO vaikams konfederacijos valdybos
posėdžiuose visada laukiami savanoriai. NVO vaikams konfederacija
nuolat viešina informaciją apie savo veiklas, sprendžiamas problemas,
rezoliucijas, kitas naujienas internetiniame tinklalapyje www.nvovaikamskonfederacija.lt. Tokiu būdu sistemingai įsitraukiama į viešuosius
ryšius, plečiamas bendraminčių, pritariančių, palaikančių ir neabejingų asmenų ratas.
Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos skirtomos į tris
tipus: labdaros ir paramos fondus (Labdaros ir paramos įstatymas, 1996;
Guogis, Gudelis, 2007), asociacijas bei viešąsias įstaigas (Viešųjų įstaigų
įstatymas, 2004; Šimašius, Guogis, 2007). Organizacijas, priklausančias
NVO vaikams konfederacijai, galima sugrupuoti pagal veiklas: pagalbą, reabilitaciją teikiančios organizacijos, dienos, laisvalaikio centrai,
religinės organizacijos, paramos-labdaros organizacijos, vaiko globą,
ugdymą organizuojančios institucijos. Išskirtos aktyviausios šios organizacijų grupės, NVO konfederacijos vaikams steigėjos ir aktyviosios
narės, veikiančios ne tik regiono, bet ir nacionaliniu mastu:
Pagalbą, reabilitaciją teikiančios organizacijos:
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija
(LTPPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias tarnybas, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia
specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą – psichikos
sveikatos specialistai. LTPPTA vykdo savižudybių ir psichologinių krizių, smurto bei priekabiavimo prevencijos programas ir padeda steig-
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tis naujoms telefoninės pagalbos organizacijoms (tarnyboms). LTPPTA
vykdo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius ir kitus uždavinius. LTPPTA yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1996 m.
Šiuo metu asociacijoje yra 12 narių. Didžioji dalis narių yra nevyriausybinės organizacijos, dirbančios psichikos sveikatos srityje. LTPPTA
skatina tarpusavio bendradarbiavimą tarp narių bei kitų NVO ir valstybės institucijų. LTPPTA yra atsakinga už papildomų lėšų, reikalingų
tarnybų veiklai, kaupimą bei darbo kokybės užtikrinimą.
VšĮ „Apsisprendimas“ yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2000 m. jaunų, aktyviai dirbančių socialiniame sektoriuje asmenų iniciatyva. Visi steigėjai yra kvalifikuoti specialistai ir
turi ilgametę darbo patirtį. Organizacijoje veikia „Dienos užimtumo
ir prevencijos centras“, kurio pagrindinis tikslas – teikti kvalifikuotą
kompleksinę psichosocialinę bei pedagoginę pagalbą socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms, siekiant užtikrinti sėkmingą vaikų
socializacijos procesą. „Dienos užimtumo ir prevencijos centre“ taikomos sveikatos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos. Teikiama pedagoginė pamokų ruošimo ir mokymosi sunkumų įveikimo pagalba.
Vykdomi žalingų įpročių per sportą, smurto prevencijos, savęs pažinimo, jausmų ir emocijų raiškos užsiėmimai. Taikoma konfliktų sprendimo ir bendravimo grupinė terapija. Vaikams organizuojamas laisvalaikio užimtumas: sporto ir kultūriniai renginiai, išvykos, stovyklos,
žygiai. Vaikų ir jaunimo socialinės reabilitacijos ir integracijos centre
teikiamos kompleksinės ilgalaikės socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir jaunuoliams, nukentėjusiems nuo narkotinių
medžiagų vartojimo, bei jų šeimoms.
Dienos centrai bei asmenybės ugdymo, laisvalaikio centrai:
Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“ savo veiklą pradėjo 1999 metais. 2008–2011 m. 10 000 vaikų ir jaunuolių dalyvavo meno ir sporto renginiuose, išvykose, projektų veikloje, lankėsi
trijuose vaikų dienos centruose. Organizacijos veiklos tikslai ir už-
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daviniai: ugdyti, vienyti, kviesti vaikus ir jaunimą aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, skatinant saviraišką ir kūrybiškumą,
ugdant aktyvaus piliečio savybes; supažindinti juos su pagrindinėmis
žmogaus teisėmis ir visuomenės gyvenimo normomis; aktyviai dalyvauti įgyvendinant valstybines programas, t. y. teikiant paramą ir
pagalbą socialiai remtiniems, rizikos grupės vaikams ir jaunuoliams
bei įgyvendinant programas ir projektus, atitinkančius VO tikslus;
teikti socialines paslaugas, pagalbą, konsultacijas, paramą vaikams,
jaunimui ir jų šeimoms, įgyvendinti socialines, prevencines bei užimtumo programas; organizuoti dienos centrą, laikinąją globą ir padėti
integruotis į visuomenę; organizuoti mokymus, seminarus, paskaitas,
vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklas, kultūrinę ir sportinę veiklą
bei prasmingą, kūrybingą ir turiningą laisvalaikio veiklą; bendrauti
ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis
ir kt.; kaupti ir skleisti informaciją, susijusią su organizacijos veikla,
organizuoti leidybą. Nuo 1999 m. įgyvendintas 141 projektas pagal
13 programų. Nuolat dalyvaujama Europos, sostinės, jaunimo mugėse, „Maisto banko“ akcijose, projektų pristatymuose, posėdžiuose, seminaruose, varžybose ir kt. Organizacijoje nuolat dirba 36 savanoriai
(mokytojai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, studentai ir
kt.), kurie yra kvalifikuoti specialistai ir turi ilgametę darbo organizacijoje patirtį. Akcijų metu dirba 85 savanoriai, turintys švietimo, ugdymo, užimtumo, socialinių paslaugų teikimo patirties.
Pasaulinė vaikų draugų asociacija (AMADE) įkurta 1963 m. Monako princesės Gracijos rūpesčiu. Nacionalinės vaikų draugų asociacijos yra vienuolikoje Europos šalių, taip pat šešiose Afrikos, dviejose
Lotynų Amerikos šalyse. Pagrindinis pasaulinės AMADE tikslas –
remti visas organizacijas ir asmenis, kurie siekia užtikrinti moralinę
ir dvasinę vaikų gerovę visame pasaulyje, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės ir religijos. Vykdomos šios pagrindinės veiklos ir siekiniai: žadinti žmonių ir bendruomenių sąmoningumą ir atidumą vaikų
problemoms; priminti visuomenei jos pareigas; informuoti visuomenę
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apie visas vaikų reikmes ir problemas; žadinti viešosios nuomonės budrumą, kai ignoruojamos vaikų teisės ar kai joms kyla grėsmė; ruošti
pagalbos vaikams programas; stengtis koordinuoti ir didinti paramą
vaikams (ypač apleistiems); skatinti ir remti mokslinius tyrimus ir
studijas sferoje, susijusioje su vaikų problemomis. Asociacija įsipareigojusi rūpintis šios srities darbų skleidimu. AMADE-LIETUVA vykdo
visus pasaulinės AMADE pavedimus, sutinkančius su Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“. Asmenybės ugdymo
studija „Rafaelis“ įkurta 2001 m., o 2010 m. reorganizuota į Asmenybės
ugdymo institutą. Organizacijos darbo kryptys: neformalusis ugdymas
(asmenybės ugdymo studijų ir dienos centrų plėtra), Lietuvoje veikiančių NVO socialiniame sektoriuje plėtra, skurdo mažinimas Lietuvoje,
nacionalinių ir tarptautinių konferencijų ir renginių rengimas šeimos
ir vaiko gerovės klausimais, atstovavimas vaiko ir šeimos interesams,
inicijuojant įstatymų pataisas bei rengiant įstatymų projektus nacionaliniame lygmenyje: LR Seimo, LR Vyriausybės ir įvairių ministerijų darbo grupėse, komitetų posėdžiuose; mokymai verslo įmonėms:
aukščiausio lygio vadovų mokymai ir įstaigos komandų mokymai (supervizija, koučingas, įstaigos žmogiškasis ir socialinis kapitalas). Nuo
2001 iki 2010 metų yra įvykdyta 112 nacionalinių projektų, susijusių su
asmenybės ugdymu, kompleksiniu darbu su šeima.
VšĮ Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ yra nevyriausybinė,
nesiekianti pelno organizacija, įsteigta privačių asmenų iniciatyva 1997
m. Agentūros vizija – sukurti nevyriausybinės organizacijos įstaigą, teikiančią bendruomenines paslaugas vaikams ir jaunimui bei šeimoms.
Agentūros misija – padėti tėvų priežiūros stokojantiems vaikams, teikti
paramą skurdžiai gyvenančioms šeimoms, skatinti ir aktyvinti jaunimo veiklą, tobulinti vaikų ir jaunimo dvasinį ugdymą bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Agentūra „Cyrulis“ yra darbo su socialinės
rizikos vaikais ir socialinės rizikos šeimomis metodinis centras.
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1. VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“, įkurtas 1998 m., dirba teikdamas socialines paslaugas socialiai remtinoms vienišų motinų
šeimoms. Šių šeimų vaikams centre teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei vaikų dienos centro paslaugos. Centre motinoms,
vaikams bei jų šeimų nariams teikiamos socialinio darbuotojo, psichologo ir logopedo konsultacijos, vykdomas neformalusis motinų švietimas, kryptingas vaikų laisvalaikio užimtumas.
Socialinės tarnystės savanoriai (SOTAS) – visuomeninė organizacija, įkurta 2002 m. Organizacijoje vykdoma socialinė, psichologinė parama ir konsultacijos šeimai, jaunimo socialinė ugdomoji veikla, kursai
įtėviams ir globėjams, projektas „Moterų socialinės integracijos gerinimas“. Viešoji įstaiga, kurios pagrindinė misija yra skatinti savanorystę
ir veiklą socialinėje bei kultūrinėje srityse, ypatingą dėmesį skiriant
vaikų ir jaunimo gyvenimo kokybei gerinti.
Religinės organizacijos:
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1996 m., jungia švietimo ir kultūros darbuotojus, studentus,
moksleivius, dalyvaujančius pilietinės visuomenės, kultūros, jaunimo
prevencijos, švietimo projektuose. LJKS turi penkis skyrius Lietuvoje, priklauso Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Pasaulio jaunųjų
krikščionių vyrų asociacijai (YMCA), Pasaulio jaunųjų krikščionių moterų asociacijai (YWCA), taip pat YMCA ir YWCA Europos aljansams.
Paramos ir labdaros organizacijos:
Labdaros fondas „Vienybė“, įkurtas 1994 m., kaupia lėšas ir kitokią
paramą kultūrinėms ir švietėjiškoms programoms įgyvendinti. Specializacija – vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas. Ženkliausia jų
programa – „Atgajos“ stovyklų sėkmės istorijos.
Lietuvos vaikų fondas įkurtas 1998 m. Pagrindinės fondo veiklos kryptys: vaikų individualios paramos programos, vaikų globėjų
konsultavimas globojamo vaiko gerovės organizavimo ir užtikrinimo
klausimais (individualiais atvejais – globojamų ar LVF remiamų vaikų
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konsultavimas vaikų psichinės ir fizinės sveikatos klausimais, prireikus – būtinų paslaugų teikimo organizavimas), vienkartinė finansinė
parama šeimoms bei kitoms paramos organizacijoms, vaikų, gyvenančių valstybinėse vaikų globos įstaigose, šeimynose, bei gausiose šeimose
augančių vaikų vasaros poilsio ir reabilitacijos organizavimas, teikiamos socialinės paslaugos Kirtimų taboro vaikams, labdaros bei paramos
vaikų globos įstaigoms, ligoninėms, kitoms paramos organizacijoms ir
pavieniams asmenims organizavimas ir teikimas. Fondo misija – padėti
vaikams. Pagrindiniai uždaviniai: propaguoti ir remti šeimas, paėmusias globoti ir ugdyti našlaičius, bei vaikus, netekusius tėvų globos, teikti jiems ir nukentėjusiems nuo nelaimių vaikams paramą, remti globos
įstaigas našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos, ugdyti ir kt.
Vaikų globa, pedagogika užsiimančios organizacijos:
VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“. Globos namai privačių asmenų įkurti 1996 m. Nevyriausybinė organizacija globoja iki penkiasdešimties 4–18 metų vaikų; teikia socialinės
globos paslaugas Vilniaus apskrities tėvų globos netekusiems vaikams
ir dienos užimtumo paslaugas rizikos grupės vaikams ir jų tėvams iš
Naujininkų mikrorajono; rūpinasi šių vaikų integracija į visuomenę;
padeda vaikams grįžti į biologinę šeimą; padeda jaunuoliams pradėti
savarankišką gyvenimą; organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas vaikams, gyvenantiems vaikų globos institucijose, ir darbuotojams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais; rengia metodinius leidinius vaikams ir darbuotojams apie globojamų vaikų ruošimą
savarankiškam gyvenimui.
SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija – tai labdaros ir paramos
fondas, įregistruotas 1997 m. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų
kaimų Lietuvoje draugija yra įsteigusi VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimą
(SOS vaikų kaimui priklauso ir SOS jaunimo namai); VšĮ Vilniaus nevalstybinį SOS darželį, VšĮ Karklės SOS vaikų poilsiavietę. Draugija
taip pat vykdo prevencinį Šeimų stiprinimo projektą.
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Lietuvos socialinių pedagogų asociacija yra nevyriausybinė, ne
pelno siekianti organizacija, įsteigta 2002 m. Tai savanoriškas socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų ir socioedukacinio darbo specialistų susivienijimas. Asociacijos misija – telkti Lietuvos socialinius
pedagogus aktyviam ir kryptingam bendradarbiavimui, siekiant realizuoti LR švietimo politikos keliamus uždavinius. Asociacija teikia
aukštos kokybės kompleksiškas, atitinkančias visuomenės poreikius
švietimo paslaugas, orientuotas į socialinio pedagogo profesijos tobulinimą. Išskiriamos šios veiklos kryptys: socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimas ir vykdymas; pedagogų ir visuomenės švietimas; LR Teisinės bazės, reglamentuojančios socialinių
pedagogų veiklą, tobulinimas; atstovavimas Lietuvos socialinių pedagogų interesams bei jų teisių gynimas; pažangių socialinės pedagoginės pagalbos modelių bei metodikų sklaida; metodinės literatūros
leidyba ir platinimas.
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija savo veiklą pradėjo
1994 m. Kolegijos tikslai: propaguoti demokratijos idėjas visuomenėje,
daryti įtaką švietimo kaitai, rengti jaunąją kartą aktyviai kurti demokratinę visuomenę. Šių tikslų kolegija siekia organizuodama seminarus ir stažuotes mokytojams, dėstytojams, studentams, vykdydama pilietinius projektus, taip pat rengdama ir leisdama metodinę literatūrą.
Organizacijų, kurias vienija NVO vaikams, konfederacijos juridinių dokumentų, organizuotų konferencijų ir susirinkimų protokolų
analizė rodo, kad dauguma jų yra daugiaprofilinės (dirbančios socialinėje bei švietimo srityse). Vykdydamos savo veiklas, jos susiduria su
įvairiomis problemomis: dauguma šių organizacijų yra mažo biudžeto įstaigos, turinčios nuolat galvoti apie privačių lėšų telkimą, naujų
narių pritraukimą, narystės mokesčius, dialogo su verslu užmezgimą
bei modernių socialinės ekonomikos mechanizmų paiešką ir panaudojimą viešojo sektoriaus plėtrai. Viena opiausių problemų – finansavimo ir lėšų trūkumas vykdant bei plėtojant veiklas. Lietuvoje NVO
veiklai įgyvendinti daugiausia lėšų gaunama iš valstybinio sektoriaus
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(80 proc.), o finansavimas iš privačių ar nuosavų lėšų sudaro tik 10 proc.
(Pilietinės atsakomybės fondas, 2010). Nagrinėjant NVO gaunamų lėšų
pokyčius, pastebima tendencija, kad nuo 2008 m. nevyriausybiniame
sektoriuje gaunamos lėšos mažėja. 2009 m. jos sumažėjo maždaug
23 proc. (palyginus 2008 m. ir 2010 m. – 24,4 proc.). 2010 m. pajamos
toliau krito, tačiau jau ne taip ženkliai (plačiau apie tai – LR SADM
Nevyriausybinio sektoriaus institucinio tvarumo, savanorių įtraukimo, tarpusavio bendradarbiavimo, indėlio į šalies ūkio augimą ir galimybių plėtojimą
tyrime, 2011). Nevyriausybinių organizacijų veiklas nuo 2002 m. taip
pat gali paremti piliečiai, pervesdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio norimai organizacijai ar veiklai paremti. Tai reglamentuota 2002 m.
LR gyventojų pajamų mokesčių įstatyme, kurio iniciatoriai buvo NVO
vaikams konfederacijos narės, labdaringą veiklą inicijuojantys ir skatinantys asmenys, kitos organizacijos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtame 2010–2011 m.
socialiniame pranešime iškeliamas vienas svarbiausių nevyriausybinio
sektoriaus plėtros uždavinių – būtinybė sukurti prielaidas didesniam
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių savarankiškumui (ir
socialiniam verslumui), kad šios organizacijos ir jų veikla mažiau priklausytų nuo tiesioginės valdžios sektoriaus paramos, o daugiau nuo
lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, ir bendrų interesų, tikslų ar gyvenamosios vietos siejamų bendruomenės narių indėlio, išreikšto tiek
moraliniu palaikymu, tiek savanoriška veikla, tiek materialia parama.
Kita problema yra susijusi su NVO instituciniais gebėjimais – personalo trūkumu – trūksta profesionalių samdomų darbuotojų, taip pat
savanorių. Dauguma vaiko gerovės srityje dirbančių nevyriausybinių
organizacijų turi ribotą etatų skaičių (dažniausiai iki 5 etatų). Galima
būtų paminėti silpnus viešuosius ryšius, darbuotojų vadybos žinių bei
kvalifikacijos trūkumą (Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos, 2010).
Apibendrinant NVO vaikams konfederacijos veiklas, galima teigti, kad konfederacija atlieka reguliarią vaiko gerovės pokyčių sistemos
stebėseną (monitoringą) bei teikia pasiūlymus sisteminiams vaiko ge-
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rovės politikos trikdžiams šalinti. Tačiau, įvertinant pasikartojančias
vaiko gerovės politikoje esančias problemas (socialinės rizikos šeimose
augantys vaikai, nemažėjantis vaikų globos institucijose esančių vaikų skaičius, seksualinio išnaudojimo ir prievartos bylos), pažymėtina,
kad konfederacijos pastangų sisteminėms vaiko gerovės problemoms
spręsti, nepakanka. Būtina stiprinti ir skatinti socialinę partnerystę su
viešuoju sektoriumi ir optimizuoti tinkloveiką tarp organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje.
Socialinė partnerystė – nevyriausybinių organizacijų sėkmingos veiklos garantas
Siekiant gerinti darbo kokybę socialinėje ir švietimo srityse bei optimaliau organizuoti socioedukacines paslaugas, vis aktyviau skatinamas bendradarbiavimas tarp visuomenės, nevyriausybinio bei valdžios sektorių.
Lietuvoje, vadovaujantis Europos Sąjungos valstybių patirtimi,
stengiamasi socialiniams partneriams suteikti kuo svaresnį vaidmenį, reguliuojant darbo santykius ir mažinant valstybės galimybę imperatyviai reguliuoti šiuos santykius. Konsultacijų ir derybų procesui
apibūdinti pradėtos vartoti sąvokos „socialinė partnerystė“, „socialinis
dialogas“.
Lietuvos edukologai socialinę partnerystę apibrėžia kaip tikslingą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą instituciniame, tarpinstituciniame, regioniniame, nacionaliniame ir globaliniame lygmenyse,
siekiant bendro tikslo ir naujos veiklos kokybės (Jary & Jary, Patrick,
Bitinas, Grigas, Juodaitytė (2003); Leliugienė (2003), Kvieskienė (2003,
2005, 2011).
LR darbo kodekse (40 straipsnis) išskiriami šie socialinės partnerystės principai:
1. Laisvų kolektyvinių derybų;
2. Savanoriškumo ir savarankiškumo, priimant šalis susaistančius įsipareigojimus;
3. Galiojančios teisinės sistemos nepažeidžiamumo;
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4.
5.
6.
7.

Realaus įsipareigojimų vykdymo;
Objektyvios informacijos suteikimo;
Tarpusavio kontrolės ir atsakomybės;
Šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems tarpusavio interesams.

U. Savickas (2001) pabrėžia kokybiškai partnerystei reikalingus
bendradarbiavimo principus, kuriais turėtų būti grindžiama šiuolaikinės, modernios visuomenės organizacijų (valstybinio, pelno ir nevyriausybinio sektorių) kolegiali veikla, tai partnerystė (lygiavertis bendradarbiavimas visose srityse, kuriose visos pusės turi pakankamai
kompetencijos, vengiant tarpusavio konkurencijos), subsidiarumas (savivaldybės institucijos, kaip stipresnės socialinės struktūros, parama
individui, grupėms sprendžiant problemas. Kai individas, grupės nėra
pakankamai pajėgūs spręsti savo problemas, savivaldybės institucijos,
kaip stipresnės socialinės struktūros, teikia papildomą pagalbą, sudarančią sąlygas minėtų individų ar grupių savarankiškai veiklai), viešumas (abipusis įsipareigojimas teikti informaciją).
Norint užtikrinti kuo efektyvesnį bendradarbiavimą ir glaudesnę
partnerystę, svarbu laikytis tam tikrų principų, taisyklių bei skatinti
dialogą. NVO ir valstybinio sektoriaus partnerystės santykiai susiformuoja tada, kai, vykdant politiką ir priimant sprendimus, susijusius su
visuomenės gyvenimo standartais ir kokybe, yra aukštas, nors ir nebūtinai lygiavertis savo įtaka ir ištekliais, valstybės ir nevyriausybinio
sektoriaus bendradarbiavimas ir tarpusavio palaikymas (Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos, 2010).
Socialinė partnerystė, socialinio verslo projektai nevyriausybinėms organizacijoms nėra naujiena – tai išgyvenimo ir organizacijų
gyvybingumo sąlygos. Atsižvelgiant į problematišką šiandienos nevyriausybinių organizacijų padėtį, konfederacija skatina savo narius
dalyvauti nacionalinėse ir ES struktūrinių fondų programose, įgyvendinti įvairias mokomąsias, švietimo veiklas, kurti bei teikti socia-
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lines paslaugas, rengti profesionalius socialinių problemų sprendėjus
bei paklausias metodikas. Tokiu būdu skatinama visuomenės pozityvioji socializacija, pristatomi socialinės ekonomikos mechanizmai,
taip pat skatinamas socialinis verslas bei socialinių klasterių kūrimas.
Įgyvendindama išsikeltus tikslus, NVO vaikams konfederacija
intensyviai bendradarbiauja formaliuose ir neformaliuose tinkluose,
koalicijose, asociacijose. Bendras darbas sudaro galimybę konfederacijai siekti organizacijos kokybės, kelti narių kvalifikaciją, dažniau save
vertinti, aktyviau veikti ir užtikrinti socialinę partnerystę.
Remiantis pastarųjų ketvirčių NVO vaikams konfederacijos veiklos ataskaitomis, pateikiami sėkmingos partnerystės pavyzdžiai:
Vasaros akademija vaikams, jaunuoliams ir jų tėvams. Vienas didžiausių
Lietuvoje vaiko gerovės specialistų rengėjų – Socialinės komunikacijos institutas (Lietuvos edukologijos universitetas) kartu su socialiniais partneriais 2011 m. liepos 11–29 d. organizavo vasaros akademiją
„Ateities pilietis“ vaikams, jaunuoliams ir jų tėvams, globėjams. Ši akademija veikė universiteto principu ir supažindino su studijomis ir pramogomis aukštojoje mokykloje. Stovyklos metu buvo organizuojamos
socialinės komunikacijos studijos, vyko kūrybiniai užsiėmimai bei
praktinės veiklos (krepšinio treniruotės, išvykos, atviros paskaitos).
Akademijos dalyviai ne tik turiningai praleido laiką, bet ir mokėsi įvairių naudingų dalykų: valdyti finansus, teikti pirmąją pagalbą,
spręsti problemas. Paraleliai vyko kūrybiniai užsiėmimai. Su tėvais,
globėjais kasdien akademinius užsiėmimus vedė Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto dėstytojai. Šių užsiėmimų metu diskutuota apie pozityvius tėvystės įgūdžius: analizuota,
kaip ugdomi genijai, ką reiškia ugdyti vaikus šiandieninėje visuomenėje, kokias vaikų ugdymo problemas tenka spręsti tėvams.
Kūrybinių dirbtuvių principu organizuota veikla leido susipažinti
su įvairiausiomis komunikacijos formomis – neverbaline komunikacija, komunikacija laiškais, bendravimu kine ir per fotografiją. NVO
vaikams konfederacijos narės Lietuvos demokratiškumo ugdymo ko-
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legijos iniciatyva buvo įgyvendintas projektas „Ateities pilietis“ pagal
Pilietinio ugdymo centro (Kalabasas, JAV) metodiką, kurią Lietuvai
pritaikė dr. Rima Martinėnienė. Ši metodika pastaruosius 10 metų
sėkmingai taikoma Lietuvoje, organizuojant vaikų užimtumą bei popamokinę veiklą (plačiau – internetinėje svetainėje www.lduk.lt). Šio
projekto metu iškelta ir suformuluota jaunimui svarbi problema, ieškota informacijos apie tai, kas ir kaip mėgina ją spręsti, bei pateikiami
siūlymai žmonėms, priimantiems sprendimus. Tokiu būdu siekiama
prisidėti prie Lietuvos teisės aktuose įtvirtintų prioritetinių tikslų ugdyti brandžią pilietinę visuomenę, formuoti atsakingus bei aktyvius
piliečius, ugdyti pilietinę savimonę. Įgyvendinant projektą, bendradarbiauta su kitomis NVO vaikams konfederacijos narėmis: VšĮ Vaikų laikinosios globos namais „Atsigręžk į vaikus“, visuomenine organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“, asmenybės ugdymo institutu
„Rafaelis“. Įgyvendinus projektą, pasiekta abipusė nauda – Lietuvos
demokratiškumo ugdymo kolegija turėjo galimybę skleisti projekto
„Pilietis“ idėjas, ugdyti vaikus, taikant pasaulyje gerai žinomą metodiką, o minėtoms NVO vaikams konfederacijos narėms buvo sudarytos
sąlygos įtraukti į projektą globojamus vaikus, Lietuvos edukologijos
universiteto studentai įgijo pedagoginių ir praktinių įgūdžių. Projekto
„Ateities pilietis“ socialiniais partneriais tapo Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas, Lietuvos edukologijos universitetas.
Tarpinstitucinis (socialinės partnerystės) tinklas, kuriame, kartu
siekdami bendro tikslo, bendradarbiavo NVO sektorius, verslo struktūros, savivaldybės bei mokslo institucijos įgalino pasiekti pozityvius
rezultatus: per 50 globojamų 7–18 metų vaikų iš Vilniaus miesto ir rajono turėjo galimybę įgyvendinti projektą „Pilietis“, susipažinti su šio
projekto metodika. Dalyviai, įgyvendindami projektą, įgijo patirties,
drąsos, pilietinio dalyvavimo įgūdžių. Šis pozityvios partnerystės pavyzdys tėra tik vienas mažas NVO vaikams konfederacijos narių bendros veiklos atspindys, tačiau jis leidžia suprasti, kokiais aspektais gali
būti svarbus aktyvus pilietinis dalyvavimas bei socialinė partnerystė.
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Vasaros universitetas jauniesiems mokslininkams. Socialiniame komunikacijos institute, kuriame mokosi apie 2000 socialinio darbo bei
socialinės pedagogikos studentų, bendradarbiauja su daugiau kaip
150 Lietuvos bei užsienio švietimo ir socialinės srities institucijų ar
universitetų, NVO vaikams konfederacijoje dalyvavusiomis organizacijomis. Tai puiki patirtis, keliant kvalifikaciją profesionalams, tobulinant NVO vaikams konfederacijos narių kompetencijas, rengiant savo
veiklos strategijas. Vienas tokio bendradarbiavimo pavyzdžių galėtų
būti 2011 m. liepos mėn. surengta dvi savaites trukusi tarptautinė socialinio darbo doktorantūros vasaros stovykla. Šio renginio metu paskaitas skaitė Lietuvos ir užsienio socialinio darbo ir tyrimų metodologijos profesionalai. Vyko tarptautinė konferencija, kurios metu buvo
dalijamasi gerąja patirtimi apie valstybės socialinės gerovės modelius.
„Socialinis darbas bei socialinė pedagogika šiuolaikiniame pasaulyje
tampa ypač svarbios specialybės, kurios padeda spręsti sudėtingas ir
jautrias problemas, o šios srities atstovai vis dažniau tampa lobistais
ar politikos formuotojais, siekiančiais valstybės gerovės kiekvienam
gyventojui“, – apibendrindama doktorantų stovyklos rezultatus, komentavo prof. dr. Giedrė Kvieskienė. Šioje konferencijoje, organizuotoje kartu su Didžiosios Britanijos Šefildo Hallam universitetu bei kitais
partneriais iš Slovėnijos, Estijos, Gruzijos, Ukrainos, buvo nagrinėjami
skaudžiausi nūdienos klausimai: nedarbas, migracija, vertybių kaita,
socialinio darbo ir pedagogikos galimybės bei modeliuojami šių problemų sprendiniai.
Socialinė partnerystė krepšinio žvaigždyne. Organizuojant „EuroBasket 2011“, daugiau kaip 1100 vaikų iš globos namų, socialinių paslaugų centrų, dienos centrų stebėjo U18 Žvaigždžių rungtynes Kaune.
Vaikams buvo sudarytos galimybės pamatyti geriausių Europos jaunųjų krepšinio žvaigždžių pasirodymą. Tai praktiniai sportinių gyvenimo nuostatų formavimo įspūdžiai, patirtis ir teigiamos emocijos.
Jaunieji krepšininkai yra geras pavyzdys vaikams, kaip, atkakliai dirbant ir siekiant nusibrėžto tikslo, galima pasiekti puikius rezultatus.
Kadangi dienos centrų vaikai yra ne tik aistringi krepšinio gerbėjai,
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bet ir patys mėgsta pavarinėti oranžinį kamuolį, todėl šių varžybų
laukė ypač nekantriai ir pasisėmė daug gerų emocijų bei naujų įspūdžių.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato
organizaciniu komitetu ir Lietuvos krepšinio federacija, pagal kurią
organizuojami socialiniai projektai ir iniciatyvos, skatinantys atkreipti
dėmesį į socialines problemas, ugdyti pilietinę savimonę, skatinti domėjimąsi sportu ir sveika gyvensena. 2010 m. bendradarbiaujant buvo
surengta socialinė akcija „Smurtui prieš vaikus – NE!“, kurioje žinomi krepšininkai pozavo nuotraukoms su vaikais ir kvietė visuomenę
prisidėti, sprendžiant smurto prieš vaikus problemas. 2011 m., bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, buvo surengta viktorina apie
krepšinio aktualijas, kurioje dalyvavę sunkią judėjimo negalią turintys
žmonės buvo pakviesti į Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes visuose miestuose, kuriuose vyko rungtynės.
Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti NVO vaikams konfederacijos iniciatyvą kasmet rengti konferenciją „JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“ NVO vaikams konfederacijos nariams
ir vaiko gerovės srityje dirbančioms organizacijoms. Siekiant keistis
informacija, skatinant tarpusavio bendradarbiavimą, 2011 m. lapkričio
21–22 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuota tarptautinė mokslinė
praktinė konferencija „Pozityvioji vaiko socializacija: socialinės partnerystės (klasterystės) jėga“. Įvairių sričių atstovai dalijosi socialinės partnerystės bei klasterystės patirtimi, analizavo šiuos procesus skatinančius socialinės ekonomikos mechanizmus, diskutavo apie tolimesnes
partnerystės galimybes, inovacijas, įtvirtinant saugią vaikystę ir šeimai palankios aplinkos plėtrą bei darnios ir tvarios visuomenės raidą.
Tarptautinės konferencijos pranešimuose buvo stengiamasi į vaikui ir
šeimai palankios aplinkos plėtrą, socialinę partnerystę pažvelgti per
pozityvios socializacijos prizmę. Pranešimus pristatė mokslo ir švietimo, verslo, politikos atstovai iš Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Azerbaidžano, Slovakijos šalių. Tarptautinės mokslinės konfe-

31

Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida

rencijos dalyviai konferencijos pagrindu parengė rezoliuciją, ji pateikta
priede Nr. 1.
Nemažai dėmesio buvo skirta ir vienai iš opiausių problemų –
seksualinei ir kitai prievartai prieš vaikus. NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos pirmininkė dr. Giedrė Žilinskienė,
reziumuodama plenarinių sesijų metu vykusias diskusijas, akcentavo, kad vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo
atvejai vis dažniau iškyla į viešumą. Į seksualinę prievartą pradėta
žiūrėti kaip į psichologinę, psichiatrinę vaikų teisių apsaugos problemą. 1995 m. Lietuvos Respublikos Seime ratifikuota Jungtinių Tautų
vaiko teisių konvencija. 1996 m. priimtas su Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija suderintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996). Tačiau, konkrečiai susidūrus su seksualinę prievartą patyrusiais vaikais kasdieninėje praktikoje, tenka abejoti šių įstatymų
įgyvendinimu. Susidūrusiems su vaikais, kurie gali būti patyrę seksualinį išnaudojimą, medicinos srities darbuotojams, pedagogams ir
ypač teisininkams trūksta bendrų žinių, kurios būtinos, padedant
atpažinti seksualinę prievartą patyrusį vaiką. Su vaikais dirbantys
specialistai nežino, kam ir kokią informaciją galima ir reikia perduoti
ir kaip tai padaryti, koks yra oficialus ir legalus reikiamos informacijos perdavimo mechanizmas. Seksualinės prievartos aukos – vaikai – labai retais atvejais sulaukia fizinės, dar rečiau – psichologinės
pagalbos. O psichologinė pagalba turi būti teikiama vaikui, kitiems
šeimos nariams iš karto, tik kilus įtarimui apie seksualinę prievartą.
Išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus, rajonuose trūksta ne tik centrų,
bet ir pačių specialistų, kurie galėtų suteikti psichologinę pagalbą
seksualinę prievartą patyrusiam vaikui ir jo šeimai. Nėra sukurtos
seksualinę prievartą patyrusių aukų psichosocialinės reabilitacijos
ir krizių centrų infrastruktūros. Be to, trūksta statistinių ir išsamių
duomenų apie šios krizės ištiktų vaikų grupę. Anksčiau išvardyti
faktai leidžia abejoti valstybės socialine politika, nukreipta į vaikų
seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos problemos spren-
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dimą. Vaikų seksualinė prievarta ir išnaudojimas tapo plačiai žinomi
dėl žiniasklaidos skelbiamų įvykių. Kasdienė praktika rodo, kad yra
daug atvejų, kai vaiko seksualinis išnaudojimas valstybinių institucijų nefiksuojamas. Dažnai pažeidžiamos seksualinės prievartos ir
smurto aukų teisės. Apibendrindama dr. G. Žilinskienė išskyrė šias
aktualijas:
1. Nėra sukurtos psichosocialinės reabilitacijos ir krizių centrų infrastruktūros seksualinę prievartą patyrusioms aukoms – vaikams ir
jų šeimoms.
2. Nepakankama įvairių sričių specialistų, dirbančių su vaikais, kompetencija, atpažįstant seksualinę prievartą patyrusius vaikus.
3. Neskiriama pakankamai dėmesio tarpžinybiniam bendradarbiavimui.
4. Trūksta sistemiškų ir išsamių statistinių duomenų apie seksualinę
prievartą patyrusius vaikus.
Atsižvelgiant į tokią situaciją, būtina nedelsiant ratifikuoti 2007 m.
teisingumo ministro pasirašytą Europos Tarybos konvenciją „Dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos“, suderinti su
šia Konvencija nacionalinius teisės aktus ir sukurti reikiamų prevencinių ir reabilitacinių infrastruktūrų sistemą, taip pat vykdyti JT vaiko teisių komiteto rekomendacijas, įvertinus Lietuvos ataskaitas dėl JT
vaiko teisių konvencijos, bei šios konvencijos fakultatyvinio protokolo
dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos įgyvendinimo.
Pateikti pavyzdžiai rodo, kaip socialinė partnerystė leidžia išnaudoti NVO galimybes. Tokiu būdu nevyriausybinės organizacijos įgyja vis didesnę reikšmę pilietinėje visuomenėje ir valstybės gyvenime.
Jos tampa veiksminga priemone kovoje už socialinius ir ekonominius
pokyčius, yra tarpininkės tarp piliečių ir valdymo struktūrų. Pateikti
socialinės partnerystės tarp įvairių tinklų pavyzdžiai rodo, kad nevyriausybinės organizacijos gali sėkmingai konkuruoti su valstybinėmis
struktūromis, atstovaudamos visuomenės interesams.
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Giedrė KVIESKIENĖ, Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ

Pozity vioji socializacija –
vaiko gerovei
Pozityvioji socializacija – tai tikslingi kompetentingų asmenų
veiksmai, siekiant vaiko ir jo artimiausios aplinkos gerovės. Tačiau
reikia pripažinti, kad, siekiant šios gerovės, dažnai šeimos, mokyklos,
bendruomenės aplinkos poveikio, socialinės ir pedagoginės pagalbos
visiems Lietuvos vaikams neužtenka. Todėl, norėdami, kad visi vaikai
turėtų lygias teises į saugumą, globą, švietimą ir ugdymąsi, mes neišvengiamai turime taikyti pozityviosios diskriminacijos principus, t. y.
stengtis, kad kai kurios teisinės normos būtų diferencijuotai taikomos
vienodus požymius turintiems asmenims ar jų grupėms, siekiant pozityvių, visuomenei reikšmingų tikslų. Pozityvioji diskriminacija padidina asmenų ar jų grupių, nepajėgiančių garantuoti savo teisių (neįgaliųjų, vaikų, tautinių mažumų), teisinę apsaugą ir sudaro galimybes
socialiai pažeistiems vaikams sėkmingiau socializuotis visuomenėje.
Nepaprastai skaudu konstatuoti, tačiau Lietuvoje, o ir visame pasaulyje, vis dažniau ir žiauriau smurtas pasireiškia vaikų bei paauglių
gyvenime. Todėl siekiame atkreipti skaitytojų dėmesį į smurtinę tikrovę, kurią šiandien patiria vaikai, ir tikime, jog tai paskatins mus visus
imtis ryžtingų veiksmų, kad tokia padėtis pasikeistų.
Seksualinis smurtas prieš vaikus, kad ir koks jis būtų, visada sukrečia visuomenę, o pačiam asmeniui daro didžiulę žalą. Ar seksualinis prievartavimas, ar komercinis seksualinis išnaudojimas – tokie faktai visuomet sukrečia. Tai ypač žaloja vaikus, griauna jų pasitikėjimą
suaugusiaisiais, t. y. žmonėmis, kurių pareiga – jais rūpintis. Tai taip
pat labai rimtai žaloja vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. JT vaiko teisių
konvencijos, kurią ratifikavo visos ES narės, 34 str. valstybės dalyvės
raginamos „ginti vaiką nuo visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo formų“. Teisinę vaikų apsaugą įtvirtina ir daug kitų
JT teisės aktų, pavyzdžiui, Tarptautinė darbo organizacijos konvencija
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1 pav. Vaiko pozityviosios socializacijos schema

Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo (joje vaikų seksualinis smurtas
ir išnaudojimas komercijos ir pornografijos tikslais vertinamas kaip
blogiausia vaikų darbo forma), JT konvencijos dėl prekybos žmonėmis
papildomas protokolas, žinomas kaip Palermo protokolas, kuriame
aiškiai nurodoma, kad joks asmuo iki 18 metų negali būti vertinamas
kaip savanoriškai sutikęs su savo pardavimu, kad ir koks būtų to pardavimo tikslas. Tačiau gyvenime šios tarptautinės sutartys teikia vaikams didžiausią apsaugą tik tada, kai yra visapusiškai ir iš esmės perkeltos į nacionalinę teisę, kai yra griežtai vykdomos, o taip, deja, būna
ne visada. Europos šalių vyriausybės pirmauja persvarstydamos savo
įstatymus, kuriuose kalbama apie vaikų teises į apsaugą nuo seksualinio smurto ir išnaudojimo. Teisėsaugos pastangos, ypač tarptautinio
bendradarbiavimo srityje, jau davė rezultatų, ir jie tampa pavyzdžiu
visame pasaulyje. Šioje srityje nevyriausybinės organizacijos dirba
drauge su vaikais ir paaugliais, ieško naujų būdų, kaip apsaugoti vai-
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kus nuo seksualinio smurto ir remti tokio smurto aukas. Šiuo atžvilgiu
pasiekta puikių rezultatų. Jie įrodo, jog ir organizacijos gali dirbti ir už
nacionalinių sienų ribų – kaip ir seksualiniai smurtautojai, – kad Lietuvos vaikai neįkliūtų į spąstus, kurie kartais nepastebimai atsiveria,
regis, saugiuose namuose. Sukurtos metodologijos, mokymo programos, rekomendacijos ir kitos priemonės praverčia ne vien šioje, bet ir
susijusiose srityse, bei kovojant su kitomis smurto formomis.
Pirmasis pasaulinis kongresas, skirtas komercinio seksualinio išnaudojimo problemoms spręsti, įvyko 1996 m., prieš pat siaubingus
įvykius Europoje, kurie sukrėtė visą pasaulį. Dviejų mažų mergaičių
mirtis Belgijoje privertė visus atkreipti dėmesį į seksualinio vaikų
smurto problemą. Pripažinta, kad tai ypač siaubingas smurtas, atimantis iš vaiko vaikystę, žalojantis jo savivertės jausmą ir verčiantis abejoti
savo santykiais su kitais. Jis palieka skaudžias žymes visam tolesniam
gyvenimui, taip pat ir šeiminiam.
1996 m. atsitiktinai sutapę du atskiri įvykiai iškėlė į viešumą klausimus, apie kuriuos niekada nebuvo atvirai kalbama, išskyrus romantiška forma literatūros ir meno kūriniuose. 1996 m. rugpjūčio 15 d. policija Marcinelles, Belgijos miesto Šarlerua priemiestyje, iš seksualinės
nelaisvės išvadavo dvi mergaites. Laetitia Delhez, kuriai tada buvo
14 metų, prapuolė rugpjūčio 9 d. pakeliui iš baseino į namus. Dvylikametė Sabine Dardenne buvo laikoma dingusia nuo gegužės 29 d., kai
neatvyko į mokyklą. Policija, išlaisvinusi mergaites, paprašė žiniasklaidos laikinai neskelbti jų istorijos ir neteikti informacijos apie galimą
ryšį su kitomis keturiomis dingusiosiomis: Eefje Lambrecks (19 m.) ir
An Marchal (17 m.) iš rytinio Belgijos miestelio bei dviem aštuonmetėmis – Julie Lejeune ir Mélissa Russo, kurios prapuolė 1995 m. birželio
24 d. iš savo namų netoli Liego miesto. Šių keturių mergaičių kūnai
iškasti iš žemės, pareigūnams atliekant tyrimą, kai Laetitia ir Sabine
jau buvo išlaisvintos.
Visas šešias mergaites pagrobė Marcas Dutroux, jau teistas prievartautojas ir nusikaltėlis, kaltintas smulkiais nusikaltimais. Vyras kalino
pagrobtąsias viename iš savo namų, negrabiai suręstame požeminia-
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me rūsyje, nuolat svaigino jas narkotikais ir prievartavo. Buvo plačiai
svarstoma, kodėl M. Dutroux taip elgėsi. Nors bulvarinė spauda dažniausiai vadino jį pedofilu, esama faktų, rodančių, kad iš tikrųjų taip
nėra. Pedofilai pasižymi nuosekliu elgesiu, o apie M. Dutroux to nepasakysi. Teisme jis teigė, jog buvo paprašytas „suveikti“ jaunų mergaičių
nežinomiems prievartautojams, kurie neva susibūrę į tai, kas paprastai
vadinama „ratu“. Tai niekada nebuvo įrodyta, tačiau dera su M. Dutroux dalyvavimu kitoje nelegalios prekybos veikloje. Pvz., šis vyras
jau iki tol buvo apklaustas dėl vogtų automobilių pardavimo į Rytų
Europą, o vėliau buvo įrodyta, kad jis susijęs su kitomis nusikalstamomis veikomis. Istoriškai sutapo, kad tuo metu, kai žmonės aptarinėjo
siaubingą tragediją Belgijoje, šimtai vyriausybių atstovų, JT atstovybių
delegatai, vaikų teisių aktyvistai, tyrėjai ir žurnalistai traukė į Švedijos sostinę Stokholmą, kuriame turėjo vykti pirmasis pasaulinis kongresas, skirtas komercinio seksualinio vaikų išnaudojimo problemoms
spręsti.
Pirmasis pasaulinis kongresas, nepaisydamas savo pavadinimo,
neapsiribojo vien komercinio seksualinio išnaudojimo tema. Pranešimuose ir diskusijose buvo aptarti visi seksualinio vaikų prievartavimo
bei išnaudojimo aspektai. Kongresas nušvietė daugybę neaiškių sričių,
tarkime: esama reikšmingo skirtumo tarp pedofilų, kurie prievartauja
vaikus, verčiami pripažinto lytinio iškrypimo (jis gali būti gydomas,
nors ne visada sėkmingai), ir seksualinių vaikų prievartautojų, kurių motyvai yra patys įvairiausi ir kurie gali būti skirstomi į daugybę
skirtingų kategorijų. Šie vyrai (kartais ir moterys) dažnai užmirštami,
aptariant seksualinį vaikų prievartavimą ir išnaudojimą. Tie žmonės
neserga jokia gydoma liga ir retai pasižymi „simptomais“, kurie išskirtų juos iš kitų kaip persekiotojus. Jie gali prievartauti tik vienąsyk arba
nuolat.
Specifinį seksualinių prievartautojų pogrupį sudaro vyrai (kartais
ir moterys), kurie seksualiai prievartauja savo vaikus. Paprastai tai vadinama incestu. Iš tikrųjų labiausiai vaikams seksualinio prievartavimo pavojų kelia šeimos nariai, giminaičiai ir kiti jiems pažįstami su-
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augusieji. 1996 m. įvykiai tarsi iš butelio išleido naują džiną, su kuriuo
Europa ir, tiesą sakant, visas pasaulis nebuvo pasirengęs susikauti. Delegatų susitikimas Stokholme žengė pirmuosius žingsnius, kurdamas
strategiją pavadinimu „Stokholmo veiksmų planas“ ir patvirtino ją
Stokholmo deklaracijoje (1996), vienareikšmiai pasmerkdamas seksualinį vaikų prievartavimą ir išnaudojimą bei ragindamas imtis veiksmų.
Todėl, siekiant išvengti tokių tragedijų ir susitelkiant į pozityviąją
socializaciją dėl vaiko gerovės, būtina saugoti šeimą, padėti mokyklai
ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems socialiniams agentams (žr. paveikslą Nr. 1). Reikia skatinti šeimai palankią aplinką (tai
priemonių sistema, suteikianti galimybę darbuotojams, globojantiesiems ar šeimoms, auginančioms vaikus, ar globojantiesiems senyvo
amžiaus arba neįgalius artimuosius, derinti šeimos priežiūros rūpesčius su karjera), plėsti socialinės pedagoginės pagalbos sistemą ir siekti
kitų pratarmėje įvardytų tikslų. Šeimai palankios aplinkos / politikos
(family friendly policy) terminas plačiai vartojamas užsienio šalių mokslinėje literatūroje, tačiau Lietuvoje ši sąvoka vartojama dar retokai. Šeimai palanki aplinka apibūdinama kaip į užimtumą orientuota socialinė politika, kuri palengvina galimybę derinti įsipareigojimus darbui
ir šeimai, padeda užtikrinti adekvačius šeimos išteklius ir vaikų raidą,
remia tėvų, auginančių vaikus, apsisprendimą dalyvauti darbo rinkoje, skatina lyčių lygybę užimtumo srityje (Hardy and Adnett1, 2002;
Castles2, 2003). Šeimai palankios aplinkos priemones, skirtas šeimas
turintiems darbuotojams, kurie nori derinti darbą ir rūpinimąsi šeima,
galima suskirstyti į keletą grupių (Hardy and Adnett, 2002; Stankūnienė ir kt., 2003; Hoyman and Duer3, 2004):
• atostogos – motinystės, tėvystės atostogos, tėvo atostogos, atostogos senyvo amžiaus / neįgaliems šeimos nariams prižiūrėti,
1
2

3
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atostogos netekties atveju, slaugymo atostogos, atostogos dėl šeiminių aplinkybių;
• darbo tvarkos keitimas, atsižvelgiant į šeimines aplinkybes –
darbo pasidalijimas, darbas namie, lankstus darbo laikas, sutrumpinta darbo savaitė, pasirinkimas dirbti visą arba pusę
darbo laiko ir galimybė tai keisti, nuotolinis darbas, pasitelkiant
virtualios aplinkos priemones;
• praktinė pagalba prižiūrint vaikus ar senyvo amžiaus / neįgalius šeimos narius (prieinamos vaikų priežiūros paslaugos (lopšeliai-darželiai), vaikų priežiūros centrai darbovietėse, senyvo
amžiaus / neįgalių šeimos narių priežiūros paslaugos);
• kitos paramos priemonės – informacijos apie darbo ir šeimos
sričių derinimą teikimas, apmokymai, kvalifikacijos kėlimas,
įstaigų ir jų teikiamų paslaugų informacinės sistemos, parama
pakartotinai įsitraukusiesiems į darbo rinką, netradicinės paramos priemonės – gimnastikos salės, streso valdymo programos
ir pan.;
• lyčių aspekto integravimas įmonių socialinės atsakomybės priemonėse, lyčių lygybės planavimas, socialinio dialogo, socialinės
partnerystės, socialinių iniciatyvų skatinimas ir plėtra.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnyje skelbiama, kad
žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Prigimtinės universaliosios
žmogaus teisės ir laisvės yra: teisė į gyvybę; teisė į laisvės neliečiamumą; teisė į orumą; teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą; nuosavybės neliečiamumo garantija; teisė turėti savo įsitikinimus; informacijos
laisvė. Žmogus, nesvarbu, kurioje valstybėje gimė, įgyja prigimtines
teises ir laisves. Vaiko teisės ir žmogaus teisės yra tokios pačios, bet
vaikas – mažas žmogus, kuris dažnai nežino savo teisių, neturi galimybių jų laiku ir tinkamai apginti, o kartais net nežino, kur konkrečiu
atveju kreiptis, kad būtų sprendžiama jo problema.
Iki XX a. pradžios vaikai buvo laikomi mažais suaugusiais žmonėmis, tačiau visada ir visur atsakingais už savo poelgius. Vaikai turėjo
sunkiai dirbti, padėti tėvams ir buvo visiškai priklausomi nuo suau-
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gusiųjų. XX a. pradžioje imta viešai kalbėti apie tai, kad vaikai yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, todėl jiems reikia skirti daugiausia
dėmesio, priežiūros ir paramos. XX a. pradžioje Didžiojoje Britanijoje
buvo įkurta organizacija „Gelbėkit vaikus“, kuri ėmė rūpintis vaiko teisėmis. Buvo suformuluoti ir tais pačiais metais tarptautinėje organizacijoje – Tautų Sąjungoje – priimti penki svarbiausi teiginiai. Jie laikomi
pirmąja Vaiko teisių deklaracija. Šie teiginiai skelbė, kad normaliai vaiko raidai būtina sudaryti palankias materialines ir dvasines sąlygas: jis
turi būti pamaitintas, sergantis turi būti gydomas, išsigandusiam vaikui ar nelaimės atveju privalu padėti, teisės pažeidėją reikia perauklėti,
našlaitį ir benamį – priglausti ir suteikti pagalbą, sudaryti sąlygas, kad
vaikas užsidirbtų pragyvenimui, tačiau ginti jį nuo bet kokio išnaudojimo, auklėjant vaiką, jo gabumus būtina nukreipti Tėvynės labui.
Po Antrojo pasaulinio karo minėti penki vaiko teisių teiginiai buvo
papildyti dar dviem – apie vaikus su negalia ir vaikus, nukentėjusius
nuo karo.
JT Generalinė Asamblėja 1959 11 20 paskelbė Vaiko teisių deklaraciją. Esminiai Deklaracijos teiginiai buvo:
• vaikui, turint galvoje jo fizinį ir protinį nesubrendimą, reikia
ypatingos apsaugos ir priežiūros, įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą tiek iki gimimo, tiek po jo;
• žmonija privalo duoti vaikui visa, ką ji turi geriausia.
Šie deklaracijos teiginiai ir šiandien labai svarbūs.
Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis vaiko teises, yra JT
vaiko teisių konvencija, priimta JT Generalinėje Asamblėjoje 1989 11 20
(Generalinės Asamblėjos rezoliucija 44/25). JT vaiko teisių konvencijos
priėmimas buvo didelis laimėjimas, siekiant tinkamai suprasti ir įvertinti vaiko teises. Konvencija parengta, vadovaujantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu,
Tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu – į konvenciją perkeltos kai kurios jų nuostatos. JT vaiko teisių konvencijos
priėmimą lėmė JT Žmogaus teisių komisijos 1989 m. kovo 8 d. 1989/57
rezoliucija, kuria komisija nusprendė per Ekonominę ir socialinę tary-
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bą nusiųsti Vaiko teisių konvencijos projektą Generalinei Asamblėjai.
Analogišką rezoliuciją 1989 m. gegužės 24 d. priėmė Ekonominė ir socialinė taryba (1989/79). Tikslas buvo vienas – vaiko teises reikia ypač
ginti, būtina nuolat gerinti vaikų padėtį visame pasaulyje ir jų raidą bei
auklėjimą taikos ir saugumo sąlygomis, suvokti, koks svarbus JT Vaikų
fondo (UNICEF) ir pačių JT vaidmuo, prisidedant prie vaikų gerovės
kėlimo ir jų raidos. Buvo pareikštas įsitikinimas, kad tarptautinė Vaiko
teisių konvencija bus didelis indėlis į vaikų teisių apsaugą, jų gerovės
užtikrinimą ir sektinas JT laimėjimų žmogaus teisių srityje pavyzdys.
JT vaiko teisių konvenciją yra ratifikavusios visos pasaulio šalys,
išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Somalį.
Konvencija yra vientisa, ir visi jos straipsniai tarpusavyje susiję.
Pagrindinis dėmesys skiriamas bendriesiems principams: turi būti be
jokios diskriminacijos gerbiamos visos teisės, nustatytos kiekvienam
valstybės jurisdikcijai priklausančiam vaikui (2 straipsnis); atliekant
visus su vaikais susijusius veiksmus, pirmiausia privaloma atsižvelgti
į tai, kas geriausia vaikui (3 straipsnio pirma dalis); teisė į gyvybę ir visomis išgalėmis užtikrintą vaiko teisę į gyvenimą bei raidą (6 straipsnis); vaiko teisė laisvai reikšti savo pažiūras visais jam svarbiais klausimais; vaiko teisė būti išklausytam visuose teisminiuose ar administraciniuose procesuose, kai yra nagrinėjami su juo susiję klausimai
(12 straipsnis).
Vaiko teisių konvencijoje nurodomi pagrindiniai vaikų gerovės kriterijai skirtingais jų raidos etapais. Egzistencijos teisės apima vaiko teisę gyventi ir turėti viską, ko reikia, kad jis egzistuotų. Tai tinkamos gyvenimo sąlygos, būstas, visavertė mityba ir teisė į medicinos paslaugas.
Raidos teisės apima tai, ko reikia vaikui visapusiškai tobulėti. Tai teisė
į mokslą, laisvalaikį ir žaidimus, kultūrinius renginius, teisė į minties,
sąžinės ir religijos laisvę, galimybė naudotis informacija. Apsaugos teisės reikalauja, kad vaikai būtų apsaugoti nuo visų prievartos, išnaudojimo ir šiurkštaus elgesio formų. Dalyvavimo teisės leidžia vaikams
dalyvauti bendruomenės ir valstybės veikloje. Tai laisvė reikšti savo
nuomonę, išsakyti viską, kas svarbu jų gyvenime, dalyvauti taikiuose
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susirinkimuose. Vaikai turi galimybę dalyvauti visuomenės veikloje,
rengtis atsakingam suaugusių žmonių gyvenimui.
Lietuvos Respublika prie Vaiko teisių konvencijos prisijungė
1992 m. sausio 8 d. Lietuvoje ji įsigaliojo 1992 m. kovo 1 d., o buvo ratifikuota 1995 m. liepos 3 dieną. Pažymėtina, kad tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių
įstatymas numato, jog Seimo ratifikuotas tarptautines sutartis (JT vaiko teisių konvencija ir yra tokia tarptautinė sutartis) privalu vykdyti,
nes pagal teisės aktų hierarchiją – tai aukščiausią teisinę galią turintis
dokumentas.
JT vaiko teisių konvencijos 44 straipsnyje nurodyta, kad valstybės
dalyvės (tokiomis tampama ratifikavus Konvenciją) įsipareigoja JT Vaiko teisių komitetui teikti ataskaitas, ką nuveikė konvencijoje pripažintoms teisėms įtvirtinti ir kokią pažangą padarė įgyvendindamos šias
teises. Straipsnyje nurodyta, kad valstybės dalyvės garantuoja šių ataskaitų viešumą savo šalyse.
1998 m. buvo parengta Lietuvos Respublikos įžanginė ataskaita apie
Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, 2004 m.
vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta
JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo II–III jungtinė ataskaita. Jos
buvo pateiktos JT Vaiko teisių komitetui ir čia apsvarstytos. Komitetas
pateikė rekomendacijas, ką valstybė turėtų daryti, kad pagerintų vaiko
teisių padėtį. Šiuo metu Lietuvos Respublika minėtam komitetui yra
pateikusi JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo periodinę ataskaitą
apie 2004–2008 m. valstybės vykdytas priemones, siekiant įgyvendinti
JT vaiko teisių konvencijos nuostatas. Joje nurodoma, kad atsižvelgta į
JT Vaiko teisių komiteto pateiktas išvadas dėl II–III periodinės Lietuvos ataskaitos apie JT vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą.
Kad Vaiko teisių komitetas gautų išsamią ir objektyvią informaciją apie
valstybės dalyvės įgyvendinamas priemones vaiko teisių srityje, jam
savo komentarus ir siūlymus turi teisę teikti valstybės dalyvės nevyriausybinės organizacijos. Ši informacija yra svarstoma, į ją atsižvelgiama. NVO vaikams konfederacija teikė savo siūlymus II–III periodinei
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ataskaitai, taip pat komentarus dėl IV jungtinės ataskaitos. Juose konstatuota, kad JT Vaiko teisių komiteto išvados ir pastabos dėl komitetui
pateiktos Lietuvos II–III periodinės ataskaitos yra neįgyvendintos.
JT vaiko teisių konvencijos 42 str. įtvirtinta nuostata, kad valstybės
dalyvės įsipareigoja tinkamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti apie konvencijos principus ir nuostatas tiek suaugusiuosius, tiek
vaikus. Atsižvelgiant į aktualią valstybei seksualinio vaikų išnaudojimo problemą, galime pažymėti, kad suteikiama informacija apie teisės
aktų, reglamentuojančių atsakomybę už seksualinį vaikų išnaudojimą,
įgyvendinimą Lietuvoje, rekomendacijas seksualinio smurto aukoms:
vaikams ir jų šeimoms bei artimai socialinei aplinkai. Pozityvioji socializacija, socialinė pedagoginė pagalba, intervencija ir pagalba seksualinės prievartos metu reikalauja nuoseklios, planingos ir ilgalaikės
socialinės reabilitacijos.
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to veiksmų, skirtų kovai su vaikų seksualiniu smurtu, išnaudojimu
bei prievarta, koordinavimą.
Nuo 2005 m. grupės narė yra ir NVO vaikams konfederacija. Daugiau informacijos rasite: http://www.nvovaikamskonfederacija.lt.
Vaiko teisių informacijos tinkle (Child Rights Information Network): http://www.crin.org/NGOGroupforCRC.Kitos aktyviai Europoje veikiančios grupės – tai NVO koalicija „Euronet“: www.europeanchildrensnetwork.org ir Vaiko teisių informacijos tinklas, CRIN:
http://www.crin.org. Jos pateikia „informacinį skyrelį“ apie seksualinį išnaudojimą.
Iš visų JT agentūrų, dirbančių plačioje seksualinės prievartos
prieš vaikus srityje, UNICEF, užsiimanti vaikų apsaugos veikla,
labiausiai domisi seksualiniu smurtu ir išnaudojimu, taip pat
nelegalia prekyba: http://www.unicef.org.
Pasaulio sveikatos organizacija įgyvendina specializuotą programą prievartos prevencijos srityje ir daugeliu lygmenų telkia savo
pastangas seksualinio smurto prieš vaikus prevencijai, tiria smurto
poveikį vaikų sveikatai: http://www.who.org.
JT specialiojo pranešėjo apie prekybą vaikais, vaikų prostituciją ir
vaikų pornografiją veiksmai yra vykdomi per JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdybą. Specialusis pranešėjas teikia metines ataskaitas JT Generalinei Asamblėjai: http://www.ohchr.org ir
www.un.org.
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Giedrė KVIESKIENĖ

Socialinės partnerystės r aida
Lietuvoje
Svarbus veiksnys, lėmęs socialinės partnerystės raidą, – vietinė ir
tarptautinė konkurencija, paskatinusi spręsti problemas bendradarbiaujant. Vakarų Europos teisės aktuose terminas „socialinė partnerystė“ atsirado jau pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. 1919 m.
per Versalio taikos konferenciją buvo įsteigta Tarptautinė darbo organizacija (TDO). 1946 m. ji tapo specializuota trišaliu principu veikiančia Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) agentūra (Kasiliauskas,
2006). TDO turėjo užtikrinti, kad darbo santykius apibrėžiantys dokumentai būtų priimami dalyvaujant socialinių partnerių, darbuotojų ir darbdavių atstovams. 1948 m. socialinės partnerystės samprata ir
pagrindiniai principai suformuluoti TDO konvencijoje („Valstybės žinios“, 1996). Socialinė partnerystė įtvirtinta ir Europos Tarybos 1961 m.
spalio 18 d. Europos socialinėje chartijoje („Valstybės žinios“, 2001).
Chartijos 6 straipsnyje reglamentuojama viena iš socialinių partnerių
formų – kolektyvinės derybos (Kasiliauskas, 2006). Socialinės chartijos 21 straipsnyje minimi ir kiti socialinės partnerystės principai. Jame
reglamentuojama teisė į informaciją ir konsultaciją apie įmonės ekonominę bei finansinę padėtį. Darbuotojams taip pat suteikiama teisė
prisidėti prie įmonės valdymo – įtvirtinamas dalyvavimas nustatant ir
pagerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką (Kasiliauskas, 2006). Analizuodami teisės aktus, matome, kad TDO veikla socialinės partnerystės srityje tapo aktyvesnė tik XX a. antrojoje pusėje. Vienas svarbiausių
įvykių, turėjusių įtakos socialinės partnerystės plėtrai ES, buvo 1985 m.
Europos Komisijos institucijų ir darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų susitikimas, jis davė pradžią Europos socialiniam dialogui.
Tuometis Europos Komisijos pirmininkas Jaeques‘as Delors‘as laikomas Europos socialinio dialogo iniciatoriumi, o nauja bendradarbiavimo tarp Europos Komisijos institucijų ir darbdavių bei darbuotojų
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organizacijų forma gavo socialinio dialogo pavadinimą. Hallas (1994)
pabrėžia, kad socialinės partnerystės modelis po Mastrichto sutarties
(1992) tapo pagrindine Europos socialinės integracijos tema. ES mastu
socialinė partnerystė pirmą kartą buvo paminėta 1986 m. suvestiniame Europos akte. Pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties buvusį
118 b (dabar 139) str., Komisijai buvo patikėta plėtoti darbdavių ir darbuotojų dialogą Europos lygiu.
Lietuvoje socialinės partnerystės sąvoka plačiau pradėta vartoti po
1990 m. Tuo metu buvo priimtas Gyventojų užimtumo įstatymas, kuris
įteisino socialinės partnerystės principus, trišalių komisijų principus
darbo rinkos politikos srityje (Sysas, 2002). Tačiau socialinės partnerystės sąvoka Lietuvos teisiniuose aktuose nėra iki galo apibrėžta, todėl skirtinguose dokumentuose aptinkama įvairių jos interpretacijų.
Vykstant demokratijos procesui, plečiasi ir socialinių partnerių veikla.
Europoje, Strasbūre, 1989 m. gruodžio 9 d. paskelbtoje Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje buvo įtvirtinta socialinių partnerių teisė vienytis į asociacijas, susivienijimus ir profesines
sąjungas (Chartija, 11 str.), reguliuoti tarpusavio teises ir pareigas kolektyvinėmis sutartimis (Chartija 9, 12, 27 str.), pirmą kartą paminėtos darbuotojų informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus teisės (Chartijos 17–18 str.). Vėliau socialinės teisės buvo
įtvirtintos 2000 m. ES pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra įtraukta į
Konstituciją Europai (Konstitucija Europai. ES oficialių leidinių biuras,
2004). Dabar Lietuvoje, vadovaujantis ES valstybių socialinės partnerystės patirtimi, stengiamasi suteikti partneriams kuo didesnį vaidmenį reguliuojant darbo santykius ir mažinti valstybės galimybę juos
reguliuoti. Būtent šį procesą apibūdina sąvokos „socialinė partnerystė“, „socialinis dialogas“ – jos vartojamos darbdavių ir darbuotojų atstovų derybų procesui apibūdinti. Socialinis dialogas – tai labai svarbi
ir efektyvi priemonė sprendžiant socialinius visuomenės ginčus, kurie
yra gana dažni valstybės socialinės ir ekonominės pertvarkos proceso
metu. Šis dialogas padeda sumažinti įtampą tarp atskirų visuomenės
sluoksnių, o Vyriausybei sudaro sąlygas išklausyti suinteresuotų dar-
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bo rinkos dalyvių pozicijas ir rasti visiems priimtiną sprendimą, kuris
turėtų mažiausiai neigiamų pasekmių. Pagrindinis trišalio bendradarbiavimo tikslas – keistis informacija, siekti bendrų interesų, vienodo
socialinių partnerių požiūrio į geresnę darbo kokybę. Kaip jau minėta
anksčiau, Lietuvos Respublikos trišalė taryba patvirtino plėtros priemonių planą, kuriuo įsipareigojama tobulinti socialinės partnerystės
sistemą, socialinės partnerystės teisinę bazę ir kolektyvinius darbo
santykius. Analizuodami Lietuvos Respublikos teisės aktus, pastebime, kad mūsų valstybė tobulėja socialinės partnerystės srityje, keičia
teisės aktus ir daro juos tobulesnius. Socialinių pedagogų ir darbuotojų požiūris į socialinę partnerystę atsispindi paveiksle.

1 pav. Socialinių darbuotojų ir vaiko gerovės profesionalų požiūrio į socialinę
partnerystę jų institucijoje pasiskirstymas

Daugiausia apklaustieji informantai vadovaujasi „realaus įsipareigojimo vykdymo“ principu, o mažiausiai – „šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems tarpusavio interesams“ principu
(žr. 4 pav.). Visi principai vienodai svarbūs veiklai organizuoti. Sunku
įsivaizduoti, kaip būtų įgyvendinama socialinė partnerystė, kai nebūtų užtikrinami šie principai.
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2 pav. Socialinės partnerystės principų vartojimo pasiskirstymas

Apibendrinant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo patirtį Lietuvoje, galima daryti išvadą, kad:
1. viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius, nors juridiškai ši galimybė įteisinta Koncesijos įstatyme;
2. keičiasi įsitikinimas, kad stipri ekonomika yra stiprios visuomenės
ir stiprios valstybės pagrindas;
3. viena pagrindinių socialinio kapitalo sudedamųjų dalių yra pasitikėjimas.
Šiandien Lietuvos organizacijose ir bendruomenėse stinga komandinio darbo, bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, socialinės partnerystės bei pasitikėjimo, nes trūksta išsilavinusių žmonių, kurie inicijuotų ir vadovautų natūraliam gyventojų norui burtis į socialinius
ar pilietinius tinklus (networks) ir klasterius. Tik bendradarbiavimas,
socialinė partnerystė gali padėti organizuoti darbą mažesnėmis sąnaudomis ir gauti geresnius rezultatus. Tai ypač atsiskleidžia nevyriausybinių organizacijų veikloje. Kita vertus, švietimo ir socialinės organizacijos mokosi lyderystės, komandinio darbo ir socialinės partnerystės.
Vienas sunkiausių klausimų organizacijoms ir lyderiams, siekiantiems
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permainų, – nustatyti, kas neturėtų keistis (dalykai, dėl kurių organizacija veikia sėkmingai) ir ką privalu keisti, nes tai trukdo ateities sėkmei. Peteris Senge‘as savo novatoriškoje knygoje „Penktoji disciplina:
besimokančios organizacijos meistriškumas ir veikla“ (1990) išvardija penkias „viena kitą papildančias technikas“, kurios yra gyvybiškai
svarbios besimokančioms inovatyvioms organizacijoms:
• sisteminis mąstymas – teorinis pagrindas, turimos žinios ir įrankiai, leidžiantys nustatyti pagrindinius sistemų principus;
• asmeninis meistriškumas – asmeninės vizijos susikūrimas ir įsipareigojimas atlikti tai, kas svarbiausia;
• teoriniai modeliai – tyrinėjimas, veiksnių, darančių įtaką mūsų
veiksmams, nustatymas ir kruopštus analizavimas;
• bendros vizijos kūrimas – procesas, kurio metu atskleidžiama
bendra ateities vizija ir tikslas;
• komandinis mokymasis – grupės sąveika, keičiant mąstymą ir
veikiant dialogo bei diskusijos pagrindu.
Kaip rodo mūsų atliktas tyrimas, daugiausia šioje srityje yra nuveikę socialiniai pedagogai. Tiek jie, tiek švietimo ir socialiniai darbuotojai socialinės ekonomikos (partnerystės, bendradarbiavimo, socialinių
tinklų kūrimo, socialinės klasterystės) mokosi inicijuodami ir įgyvendindami įvairius projektus. Ekspertai pripažįsta, kad, plėtojant socialines edukacines ir socialinės integracijos strategijas bei kuriant pilietinę
visuomenę, reikia siekti partnerystės ir socialinio dialogo visais organizacijų lygiais. Socialinės pedagogikos požiūriu socialinė partnerystė yra viena pagrindinių socialinių problemų sprendimo priemonių.
Nepakankama nevyriausybinių organizacijų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (toliau – VPP: viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė / (PPP: public / private / partnership) neleidžia tinkamai reformuoti socialinės pagalbos ir socialinių paslaugų sektorių.
Jungtinės Karalystės ekspertai Lietuvoje pristatė viešojo ir privataus sektorių partnerystę, kuriant infrastruktūrą ir teikiant viešąsias
paslaugas, pvz., tiesiant kelius, renovuojant mokyklas, teikiant transporto, švietimo, sveikatos paslaugas. Anot ekspertų, „tai yra tarpinis
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3 pav. Pasiskirstymas pagal socialinės partnerystės principų vartojimą

variantas tarp įprastų viešųjų pirkimų per valstybės institucijas ir visiško privatizavimo“. VPP (viešojo ir privataus sektorių partnerystės)
metodas leidžia ribotus finansinius išteklius turinčioms valstybės
institucijoms pritraukti privataus kapitalo patirtį ir investicijas visos
visuomenės reikmėms. Dėl VPP savivaldybei ar kitai institucijai nebereikia pirkti ilgalaikio turto ir už jį mokėti iš karto. Taikydami šį
metodą, partneriai sukuria nepriklausomą įmonę, kurią finansuoja
ir eksploatuoja privatus sektorius. Pasak ekspertų, VPP paprastai
renkamasi įgyvendinant ilgalaikius, 20–30 metų trukmės, projektus.
„Vienas pagrindinių VPP bruožų yra konkrečių paslaugos rezultatų
pirkimas, būtinas sąnaudas tiems rezultatams pasiekti nustato privatininkai. Metodas padeda suderinti vartotojo, paslaugos teikėjo ir finansuotojo interesus. Taip sukuriamas ne konfrontacija, o bendradarbiavimu paremtas ryšys tarp viešojo ir privataus sektorių“, – aiškina
ekspertai. „VPP – tai susitarimas tarp viešojo sektoriaus ir privataus
tiekėjo teikti paslaugas ilgą laiką. Metodas į vieną visumą sujungia
projektavimą, statybą ir eksploataciją, svarbiausias dėmesys skiriamas ne projekto sąnaudoms, o rezultatui. Jei paslaugos nekokybiškos
ar įvykdomos ne laiku, sutartį galima nutraukti“, – sako Stephenas
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Harrisas, metodą skleidžiančios privačios organizacijos „International Financial Services London“ ekspertas. Jungtinėje Karalystėje VPP
metodas yra taikomas jau dešimtmetį, ir jam panaudota daugiausia
lėšų. Ekspertų skaičiavimais, per šį laiką pasirašyta 600 VPP projektų, kurie pritraukė apie 200 mlrd. Lt privataus kapitalo investicijų į
viešosios infrastruktūros ir paslaugų plėtrą. VPP principu pastatytos
34 ligoninės, 119 sveikatos centrų, 13 kalėjimų, nutiestos 6 tramvajaus
linijos, pastatytos arba suremontuotos bei įrengtos 239 mokyklos.
Ekspertai pripažįsta, jog būta ir nesėkmių: jas lėmė blogai apibrėžti
siektini rezultatai, neskaidrus verslas, nepakankama kontrolė, verslo
svertų neatitinkanti rizika, kitos klaidos. Buvusio ūkio viceministro
Nerijaus Eidukevičiaus manymu, valstybė turės dėti daug pastangų,
suteikti tam tikrų garantijų, kad privatus verslas būtų suinteresuotas
įsitraukti į tokius ilgalaikius projektus ir Lietuvoje. Pasak jo, vienas iš
kol kas nedaugelio sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių Lietuvoje – interneto plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“. N. Eidukevičiaus nuomone, keturios sritys, kuriose VPP metodas turi daugiausia perspektyvų, yra mokslinių tyrimų ir jų naudojimo skatinimas
privačiame versle, žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimas,
viešosios infrastruktūros bei paslaugų sektorių plėtra. Socialinė ekonomika pasaulinėje socialinių problemų polemikoje vertinama kaip
veiksminga socialinės dermės ir sanglaudos priemonė, pabrėžianti
žmogaus vertės ir lokalios bendruomenės reikšmę. Labiausiai ekonominiu požiūriu pažeidžiamoms gyventojų grupėms socialinė ekonomika tampa veiksmingiausia priemone įsilieti į darbo rinką ir sugrįžti į visuomenę. Pabrėžiant socialinį aspektą, socialinėje ekonomikoje
siekiama visų visuomenės narių, ypač marginalinių ir atskirties grupių, integracijos, o socialinė apsauga vykdoma decentralizuotai per
tarpinius socialinius darinius. Socialinė ekonomika ne tik skatina
valstybės socialinės paramos ir paslaugų teikimą perduoti privačiam
bei NVO (nevyriausybinių organizacijų) sektoriui, bet ir sudaro sąlygas gyventojų verslumui plėtoti, gerina darbo santykių kultūrą ir paslaugų kokybę, kuria naujas darbo vietas, leidžia lanksčiau reaguoti į
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vietos bendruomenės poreikius4. Anksčiau viskas buvo paprasčiau,
visi reiškiniai labiau suprantami, o dabar verslas vis stiprėja, labiau
konsoliduojasi, įmonės didėja, o visuomenė, kad ir kaip būtų keista,
vis labiau segmentuojasi, labiau išryškėja atskirų visuomenės grupių
ir interesų grupių poreikiai. Todėl nekeista, kad alternatyvių pasiūlymų daugėja. Socialinės ekonomikos sąvoka pradėta vartoti Kvebeko
provincijoje, Kanadoje. Jai atsirasti įtakos turėjo naujos tarptautinės
tendencijos, kilusios Europoje, Lotynų Amerikoje ir Afrikoje. Socialinė ekonomika neturi politinių ar geografinių ribų, ji nesusijusi su
konkrečia politine santvarka ir nėra ribojama konkrečios geografinės
teritorijos. Priešingai, socialinė ekonomika – tai pragmatiškas atsakymas į globalius ekonominius ir socialinius iššūkius. Ji padeda ne tik
iš naujo paskatinti pozityvų ir aktyvų pilietiškumą vietiniu, valstybiniu bei tarptautiniu mastu, bet ir prisideda prie naujo valstybės, rinkos ir visuomenės santykių formavimo. Socialinė ekonomika apima
visas neprivačias, nevalstybines ir ne pelno siekiančias organizacijas
bei įmones, teikiančias paslaugas ir gaminančias prekes (t. y. vykdančias ekonominę veiklą). Socialinės ekonomikos sąvoką atitinka gerai
žinomos organizacijos, tokios kaip kredito unijos, žemės ūkio kooperatyvai, tinklas YMCA (angl. Young Men’s Christian Association) ir kt.
Jai priskiriamos ir visiškai naujos iniciatyvos, tokios kaip ne pelno
siekiančios atliekų perdirbimo verslo įmonės, kurių daugybė įsteigta Kanadoje5, tėvų valdomi dienos centrai, daugiafunkciniai centrai,
darbuotojams ir vartotojams priklausantys kooperatyvai, įmonės,
siūlančios darbą socialinės rizikos asmenims, bendruomenių radijo
stotys, bendruomeniniai socialiniai turizmo projektai, kooperatyvai
ir ne pelno siekiantys būstai bei tūkstančiai kitų iniciatyvų. Socialinė
ekonomika Kvebeko provincijoje egzistuoja jau daugiau kaip šimtą
4

5

Kuzmickaitė D. K. Bendruomenės dalyvavimo socialinėje ekonomikoje galimybės. Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės poreikiai ir galimybės. Tyrimo ataskaita. Kaunas,
2004, p. 7 [žiūrėta 2009 04 22]. Prieiga per internetą: http://politika.osf.lt/Kiti/dokumentai/BendruomeniuGalimybiuTyr.pdf.
Nancy Neamtan, ,,Chantier de l‘economie sociale“ direktorės, pranešimas apie tai, kas yra
socialinė ekonomika ir kokie jos pranašumai. Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/
economy/business/article.php?id=25167593&rsslink=true.
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metų, tačiau į viešą politinę diskusiją ji buvo įtraukta tik 1996 metais.
2004 m. socialinės ekonomikos klausimai jau buvo ir federalinės valdžios darbotvarkėje.
Pirmasis federalinės vyriausybės įsipareigojimas socialinei ekonomikai pirmiausia atsispindėjo kitų metų biudžete. Vyriausybė dvejiems metams numatė skirti 17 mln. dolerių, kad būtų sukurta veiklos
infrastruktūra, 100 mln. dolerių atseikėjo ilgalaikio investicinio kapitalo fondams įkurti ir 15 mln. dolerių per penkerius metus – bendriems
bendruomenės ir universitetų tyrimams, susijusiems su socialine ekonomika. Valdžia vis dažniau susiduria tiek su smulkaus, tiek su labai
smulkaus verslo, tiek su profsąjungų ginamų darbuotojų interesų grupių pasiūlymais, ir labai sunku juos priimti. Anksčiau interesų grupės bandė tas problemas spręsti įvairiais kovos metodais, emociniais
būdais, bet nieko geresnio neišrado, kaip tik kartu susėsti prie bendro
apskrito stalo ir taikiai atrinkti pačius geriausius pasiūlymus, kurie atitiktų visų visuomenės grupių interesus6.
1995 m. buvo pasirašytas pirmasis LR Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimas dėl trišalės partnerystės.
Sutarta trišaliu principu spręsti socialines, ekonomines ir darbo problemas, bendradarbiauti įgyvendinant socialinę, ekonominę bei darbo
politiką. Diskusijos dėl Darbo tarybų vyksta jau 8 metus, atėjusi nauja
politinė valdžia vis perrašinėja Darbo kodeksą (naujojo DK 6 str. reglamentuoja socialinio dialogo ir Darbo tarybų veiklą). Įstatymas priimtas
tik 2002 m., o įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. Trišalės tarybos įsteigimas
buvo teigiamas poslinkis dialogui tarp socialinių partnerių atsirasti.
Dėl dažnos Ministrų kabineto kaitos ir nevienodo požiūrio į trišalį
bendradarbiavimą LR trišalės tarybos veikla yra labai netolygi ir nėra
labai efektyvi – stinga socialinio dialogo patirties, trūksta darbdavių
organizacijų, nepakankamas profesinių sąjungų tinklas, profesinės sąjungos ne visose įmonėse yra pasirašiusios kolektyvines sutartis arba
6
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Projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ renginio –
apskritojo stalo — Klaipėdos apskrityje protokolas [žiūrėta 2009 05 01]. Prieiga per internetą: http://sp.lvdk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=86.

tos sutartys – tik deklaratyvios, atkartojančios įstatymus, nepakankama informacinė duomenų bazė darbdaviams ir darbuotojų atstovams,
nėra sukurto ir taikomo socialinio bendradarbiavimo modelio, nepritaikyta užsienio šalių patirtis, plėtojant socialinę partnerystę.
Užsienio ekspertai, vertindami Lietuvos situaciją, akcentuoja šakinių (tarifinių) susitarimų trūkumą ir žemą šakinių derybų lygį. Kritikuojamas šių susitarimų turinys, nes dažnai jis tik atkartoja įstatymus
ir nesukuria jokių papildomų garantijų darbuotojams. Profesinių sąjungų narių skaičius mažas (15 proc. visų darbuotojų), kolektyvinių
sutarčių sudaroma taip pat nedaug. Įvairių tyrimų rezultatai rodo,
kad 34 proc. darbuotojų nepasitiki profesinėmis sąjungomis, 24 proc.
jomis abejoja, pasikliauja tik 42 proc. darbuotojų. Kol kas Lietuvoje
tik svajojama apie geresnius laikus, pilietinio angažuotumo tinklus,
bendruomeniškumą ir socialinį kapitalą. V. Paulikas (2004) pateikia
tokius duomenis: „Vakarų Europos valstybių vien ne pelno sektoriuje
(nevyriausybinių organizacijų tinklai) įdarbinta 6,9 proc. darbo jėgos,
o skaičiuojant su savanoriais – 10,1 proc. Jungtinėje Karalystėje ne pelno sektorius sukuria 4,8 proc. bendrojo vidaus produkto, Vokietijoje –
3,6 proc.“ Terminas „socialinis dialogas“ Europos Bendrijos valstybėse paprastai vartojamas įvardijant derybų ir konsultacijų procesą tarp
svarbiausių socialinių partnerių – valstybinių, darbdavių ir profesinių
sąjungų institucijų. Socialinis dialogas gali būti kelių formų. Ekspertų nuomonės apie vidinės ir išorinės partnerystės įtaką darbo kokybei
liudija, kad kolektyvas ir kitos institucijos yra vienodai svarbios darbo
kokybei – taip mano 66 proc. ekspertų. 20 proc. jų teigia, kad darbo kokybė gerėja, kai glaudžiai bendradarbiaujama su kolektyvu. Kad darbo
kokybė pagerėja bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, mano tik
14 proc. ekspertų (žr. 4 pav.).
Apklaustieji sako, kad, dirbant su kolektyvu ir su kitomis institucijomis, jaučiamas teigiamas poveikis. Dirbant socialinės partnerystės
principu su kolektyvu, gerėja santykiai tarpusavyje, tai jaučia ir įstaigų
klientai, gerėja mikroklimatas. Dirbant ir bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, labiau galima tobulėti kaip asmenybei, tam tikros
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4 pav. Požiūris į darbo kokybės pagerėjimą

profesijos atstovui. Respondentai, atsakę, kad tik bendradarbiavimas
su kolektyvu gerina jų darbo kokybę, paaiškino, jog su kolektyvu galima dažniau ir laisviau bendrauti, lengviau perduoti informaciją, siekiama bendro tikslo. 14 proc. apklaustųjų minėjo, kad darbo kokybė
gerėja bendraujant su kitomis institucijomis. Tai patvirtina, kad žmogus, kaip asmenybė, gali tobulėti, be to, iškilus specifinei problemai,
kuriai spręsti institucija (kurioje dirba) neturi kompetencijos, lengviau
kreiptis į kitus reikiamus specialistus ar pasikonsultavus išspręsti problemą. Taip pat buvo minėta, kad bendradarbiaujant lengviau dalyvauti projektuose ir laimėti jų konkursus. Pastaraisiais metais pastebimas
didžiulis bendradarbiavimo tarp privataus ir viešojo sektoriaus pagyvėjimas. Lietuvoje šiuo metu aktyvėja ir projektų įgyvendinimas pagal
VPP schemas. Iš pradžių VPP projektai dažniausiai būdavo naudojami
vandens, transporto ir atliekų šalinimo sektorių problemoms spręsti,
bet dabar stiprėja įsitikinimas, kad VPP metodas gali būti taikomas
infrastruktūros ir paslaugų poreikiams tenkinti įvairiuose sektoriuose. Privataus sektoriaus dalyvių pagrindinis reikalavimas – galimybė
gauti prideramą pelną iš VPP projekto. Dėl didesnės rizikos privatus
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sektorius reikalaus pelno augimo potencialo galimybės, skaidrios teisinės ir reguliavimo struktūros, politinės paramos ir stabilumo. VPP
gali būti įvairių formų, todėl pasirinktas VPP tipas turi būti pritaikytas individualiai kiekvienam projektui ir jo partneriams. Tinkamiausia
VPP forma pasirenkama atsižvelgiant į projekto tipą, poreikius ir sektorių. Pagrindinis skirtumas tarp VPP formų yra privačios kontrolės
laipsnis ir įtraukimas į finansavimą. Tradicinės privataus sektoriaus
įtraukimo formos – paslaugų sutartys, operacijų ir valdymo sutartys,
nuomos sutartys. Kai privatus sektorius įtraukiamas tradiciškai, turto nuosavybė tenka viešajam sektoriui, o privatus sektorius yra atsakingas tik už griežtai apibrėžtas užduotis, esant ribotai atsakomybei.
Plačiai taikoma SEK / BOT sistema (statyti – eksploatuoti – perleisti /
build – operate – transfer) – tai integruota partnerystė, sukurianti sąlygas perkelti privačiam sektoriui atsakomybę už atskiro įrenginio
projektavimą, konstravimą, naudojimą. SEK partnerystės pranašumas – kad į vieną visumą sujungiama projektavimo, konstravimo ir
priežiūros atsakomybė. Iš rangovo reikalaujama vykdyti ilgalaikę įrenginių priežiūros programą. Esant SEK partnerystei, viešasis sektorius
perleidžia didelę dalį savo kontrolės privačiam sektoriui.
Lietuvoje reglamentuotas koncesijų institutas ir jau inicijuoti arba
įgyvendinami 45 koncesijų projektai, tačiau ši sritis išlieka problemiška, nes:
• koncesijas reglamentuojantys teisės aktai yra nepakankami;
• koncesijų sutartys sudaromos pažeidžiant teisės aktus;
• koncesijų sutartyse nėra aiškiai identifikuojama, įvertinama ir
tarp šalių paskirstoma rizika;
• prašymus dalyvauti koncesijų konkursuose dažniausiai pateikia
tik po vieną dalyvį, o tai lemia konkurencijos nebuvimą ir mažina suteikiančiosios institucijos galimybes derėtis dėl geresnių
koncesijos sutarčių sąlygų;
• galiojantys teisės aktai nereikalauja, kad viešojo sektoriaus subjektas atliktų išsamų planuojamo koncesijos projekto vertinimą,
įrodantį, kad projektas yra efektyvesnis nei kiti turto sukūrimo,
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pagerinimo ar paslaugų teikimo būdai, nereikalauja galimybių
studijoje atspindėti ir būsimų ilgalaikių savivaldybės įsipareigojimų socialinį ir ekonominį poveikį;
• nėra institucijos, kuri kontroliuotų koncesijų suteikimą, prižiūrėtų koncesijų sutarčių vykdymą ir koncesijų klausimais teiktų
metodinę pagalbą suteikiančiosioms organizacijoms, nors ši pareiga buvo numatyta dar 2006 m. liepos 11 d. Koncesijų įstatymo
28-1 straipsnyje.
Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, didėja investicijų
poreikis viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei
jų kokybei gerinti. Ribotos viešojo sektoriaus galimybės skirti šiam
tikslui pakankamą finansavimą skatina ieškoti naujų priemonių ir galimybių. Tarptautinėje praktikoje viena iš jų yra viešojo ir privataus
sektorių partnerystė. Ji sudaro sąlygas pritraukti privataus kapitalo
investicijų viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti. Plačiąja prasme šią
partnerystę galima apibrėžti kaip viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant infrastruktūros projektus ar teikiant viešąsias paslaugas7. Nors viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje išplėtota nepakankamai, vis dėlto jau keliolika mūsų šalyje vykdytų
investicinių projektų turi šios partnerystės bruožų. Daugiausia jų rasime Vilniaus miesto savivaldybėje, kurioje buvo arba yra įgyvendinami projektai, susiję su automobilių aikštelių, pramogų parkų, šilumos
ūkio, atliekų valdymo, karšto vandens / šildymo sistemų eksploatacijos švietimo įstaigose ir kitomis sritimis. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo bruožų taip pat turi projektai, įgyvendinami ir
kitose Lietuvos savivaldybėse (ypač šilumos ūkio srityje), bet jų yra
nedaug. Nesėkmingu tokios partnerystės projektu laikomas Vilniaus
miesto viešojo automobilių statymo projektas. 2004 m. Vilniaus miesto
savivaldybė nutraukė 1999 m. su privačiu partneriu sudarytą sutartį, o
privatus konsorciumas kreipėsi į teismą. Projekto nesėkmės priežastys
susijusios su nepakankamai aiškiais įsipareigojimais ir plačiu sutarties
7
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objektu (dėl to buvo neįgyvendintas daugiaaukščių garažų statybos įsipareigojimas). Taip pat pripažįstama, kad projektui neigiamą įtaką padarė reguliavimo aplinkos pakeitimas (tarkime, buvo panaikinta teisė
privačiam partneriui rinkti automobilių statymo rinkliavas ir baudas).
Sėkmingesniu VPP projektu gali būti laikoma Vilniaus šilumos ūkio
nuoma, kurios sutartis sudaryta 2002 m. Prieš pasirašant sutartį, buvo
kilę abejonių dėl tam tikrų jos nuostatų (pvz., dėl sutarties sudarymo
su nuomininke „Vilniaus energija“, o ne su konkurso nugalėtoja „Dalkia“, kuri tapo sutarties laiduotoja, ir dėl kitų Vilniaus šilumos tinklų
akcininkų interesų), bet, jas išsiaiškinus, sutartis buvo sudaryta. Šio
projekto santykinės sėkmės priežastys susijusios su geresniu savivaldybės pasirengimu konkursui (atlikta studija, samdytas patarėjas ir
t. t.), tinkamu projekto objektu bei privataus sektoriaus partnerio pajėgumu įgyvendinti projektą. Dažniausiai VPP projektams sudaromos
nuomos sutartys. Nors Lietuvoje veikia Koncesijų įstatymas, jis dar nebuvo taikomas. Pirmoji šio įstatymo redakcija, priimta 1996 m., turėjo
įvairių trūkumų (pvz., numatė tik valstybinio turto koncesiją). 2003 m.
įsigaliojo naujos redakcijos Koncesijų įstatymas, jis buvo parengtas, gavus Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paramą. Nepaisant to,
teigiama, kad šio įstatymo nuostatos nesuderintos su kitais įstatymais
(tarkime, su Viešųjų pirkimų įstatymu, kuris turi būti taikomas koncesijos sutartims sudaryti, taip pat su įstatymais, reglamentuojančiais
tam tikrus ūkio sektorius). Be to, Koncesijų įstatymo nuostatos gana
sudėtingos, o viešos konsultacijos dėl jų taikymo nėra teikiamos.
Privataus ir viešojo sektorių partnerystė plačiausiai taikoma Jungtinėje Karalystėje. Čia jau iki 2002 m. buvo pasirašyta jau daugiau
kaip 500 VPP sutarčių. Kaip rodo įvairios studijos, taikant viešosios ir
privačios partnerystės principus, sukuriama didesnė pridėtinė vertė,
palyginti su tradiciniais viešaisiais pirkimais. Tačiau dėl šių principų
pirkimų būdas darosi sudėtingesnis, todėl netinka visiems viešosios
infrastruktūros ar paslaugų klausimams spręsti (net Jungtinėje Karalystėje 85 proc. visos infrastruktūros kuriama tradiciškai). Netinkamai
naudojamas, jis gali duoti neigiamų rezultatų. Kai kada VPP principu
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sukurta viešoji infrastruktūra gali kainuoti brangiau, tačiau ji visada
bus geresnės kokybės.
Socialinės partnerystės (viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo) pavyzdžiai8:
1. Natūraliai susiklosčiusi partnerystė
Partnerystės egzistavimas kartais net nepastebimas, nes ji pagrįsta
natūraliais, žmogiškais ryšiais. Pavyzdžiui, daugiatautė kompanija, pilietinės visuomenės organizacija ir miesto taryba besivystančioje šalyje
gali bendradarbiauti per mokymus ir socialines vaikų ir jaunimo prevencijos ar pagalbos programas. Tokiais atvejais socialinė partnerystė atkreipia dėmesį į konkrečias problemas, sukuria bendrą struktūrą
problemai spręsti.
2. Strateginė partnerystė
Nauji ar ypač sudėtingi iššūkiai, kartais reikalaujantys sprendimo
„prieš srovę“, formuoja naujos politikos ar bendros strategijos ir partnerystės pavyzdžius. Vienas geriausiai žinomų tokių pavyzdžių – JT
pasaulinė sutartis, kuri kuruoja devynias sritis, susijusias su žmogaus
teisėmis, darbu ir gamtosauga. Tokia partnerystė gali apimti mažą
skaičių bendrovių, kreipiančių dėmesį į problemą ribotu mastu, arba
gali apimti daug įvairialypių ir besikeičiančių bendrovių, kreipiančių
dėmesį į kompleksinį sudėtingų problemų svarstymą.
3. Solidarumo ir politinio bendradarbiavimo partnerystė
Skurdas yra didžiausias socialinių pokyčių barjeras. Solidarumo
partnerystė, projektuojama taip, kad pabrėžtų ir skatintų veiksmus
lemiamais klausimais, atstovautų neeksploatuoto potencialo bendra8

66

The Role of Information and Social Networks. Prieiga per internetą: http://www.
unfoundation.org/files/pdf/2003/Public_Private_Part_Bro.pdf;
http://www.unfoundation.org/press-center/publications/new-technologies-emergenciesconflicts.html.

darbiavimui. Pavyzdys – MTV vaidmuo globalioje ŽIV / AIDS programoje „Staying Alive“ („Likti gyvam“), kuri turi partnerių visuose sektoriuose (UNAIDS, Globalinė verslo koalicija, Billo ir Melindos Gatesų
fondas, Lietuvoje – NVO vaikams konfederacija ir kt.). Tai daugiaaspektė partnerystė, vienijanti politikos ir gynimo elementus. Solidarumo partnerystė gali atsirasti ir plėtotis, stebint svarstomas aukšto lygio
politikos problemas. Daugiaaspektės partnerystės pavyzdžiai – Pasaulinė sveikatos sąjunga, sukurta Tarptautinės rotacinės sąjungos, JT ir
kitos korporacijos, vyriausybės, fondai, kovojantys dėl poliomielito išnaikinimo, ir tarptautinės AIDS vakcinos iniciatyvos ir kt.
4. Privati partnerystė – įvairus bendradarbiavimas tarp skirtingų
privačių bendrovių.
Paprastai nacionaliniu ar savivaldybės lygiu priimti įstatymai, norminiai aktai leidžia vietos valdžiai sudaryti su partneriais plačiai apibrėžtas viešosios ir privačios partnerystės formas apimančias sutartis.
Rizikos paskirstymas tarp partnerių yra pagrindinis faktorius, kuris
paveikia įvairius kitus partnerystės sutarčių aspektus ir apima investicijas bei pareigas. Viešosios ir privačios partnerystės tipai sukuria standartines socialinės partnerystės formas, kurios gali būti skirstomos pagal tai, kiek rizikos perleidžiama privačiam partneriui.
Pasak Estijos sveikatos draudimo fondo valdybos nario Arvio Vasko, jų šalyje sveikatos priežiūrai skiriama 5,4 proc. bendrojo vidaus
produkto. Iš jų 64 proc. lėšų atitenka Sveikatos draudimo fondui, apie
20 proc. – pacientų priemokoms už vaistus ir suaugusiųjų odontologinei priežiūrai. Likusi dalis pinigų skiriama privačioms paslaugoms,
kurias pasirenka gyventojai, apmokėti. Iš valstybės biudžeto mokama
už greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir už skubią pagalbą neapdraustiesiems. Savivaldybės iš esmės neturi jokios atsakomybės už
sveikatos priežiūrą. Jos rūpinasi tik visuomenės sveikata, bet medicinos sveikatos priežiūrai skiria tam tikrą dalį lėšų arba prisideda kitais
ištekliais (renovuoja patalpas, perka įrangą). 1992 m. sausio 1 d. deklaruota oficiali nuostata – sveikatos priežiūros srityje remtis Otto von
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3 lentelė. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės tipai9
Operacijos ir parama

Dizainas ir statyba

Užbaigimo procedūros

Vietinės valdžios sandoriai su privačiais partneriais dėl viešųjų objektų
valdymo ir tvarkymo.

Vietinės valdžios sandoris su privačiu partneriu
dėl konkretaus projekto
įgyvendinimo pagal visus kokybės standartus.
Valdžia tampa savininke ir valdytoja, prisiima
atsakomybę dėl valdymo.

Vietinė valdžia parūpina lėšų projektui finansuoti, bet įpareigoja privatų partnerį suprojektuoti ir pastatyti pastatą
per tam tikrą laiką.

Didelis skaičius municipalinių paslaugų, įskaitant vandens tiekimą ir
valymą, kelių, parkų,
landšafto, rekreacinių
zonų ir arenų priežiūrą,
kanalizacijos sistemas.

Didžioji dalis visuotinės
infrastruktūros ir statybų projektų, įskaitant
kelius, magistrales, vandens tiekimą ir valymą,
kanalizaciją, arenas, baseinus.

Viešasis sektorius suformuoja veiklos uždavinius, o viešasis partneris gauna valdymo teisę.

Paslaugų kokybės po- Priėjimo prie privataus Ši VPP forma yra tinkatencialas ir efektyvumo sektoriaus galimybė.
ma, kai viešasis sektodidinimo galimybės.
rius rodo stiprų interesą
valdymo srityje, bet kartu siekia ir iš privataus
sektoriaus statymo bei
valdymo.
Lėšų taupymas.

Struktūrinių
lankstumas.

9

68

Galimybės diegti inova- Tai įtraukia daugumą
cijas ir taupyti lėšas.
infrastruktūros sričių,
įskaitant vandens tiekimo ir valymo įmones,
arenas, baseinus, golfo
laukus ir valdžios pastatus.

sandorių Sumažinta
savininko Statybų rizika tenka prikontrolė ir galimybė at- vačiam partneriui.
kreipti dėmesį į visuomenės poreikius.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimas
[žiūrėta 2010 11 25]. Prieiga per internetą: http://www.vpvi.lt/assets/Publikacijos/viesojo-irprivataus-sektoriu-partneryste.pdf.

Operacijos ir parama

Dizainas ir statyba

Valdymas susijungia su Lankstumas
vietine valdžia.
pirkimus.

Užbaigimo procedūros

atliekant Visuomenė gali kontroliuoti dizainą ir statinio
vietą.

Kolektyviniai
susita- Galimybė padidinti sta- Visuomenė reguliuoja
rimai neleis nutraukti tymo efektyvumą.
operacinius uždavinius.
sandorio.
Lėšos paslaugoms at- Statymo laiko sutrum- Valdytojų kaita gali sumažinti kokybę.
naujinti, jei sandorio pinimas.
partneris neįvykdo įsipareigojimų.
Didesnė rizika suteikia- Potenciali viešojo sekma privačiam sektoriui. toriaus nauda dėl privataus sektoriaus statybų
kokybės.
Atskaitomybė savinin- Potenciali viešojo sekkui.
toriaus nauda dėl privataus sektoriaus kokybiško valdymo.
Mažiau statymo.
Sumažinta
kontrolė.

Gali smarkiai pablogėti
statymo kokybė.

savininko Sumažėjusi
valdžios
kontrolė įmonės valdymo srityje.

Didesnes išlaidas in- Sudėtingesnė atskaitokorporuoti į naujus di- mybės procedūra.
zaino sprendimus arba
pakeisti kontraktą kita
linkme, jei jis jau buvo
ratifikuotas.
Sudėtingesnė prisiteisi- Didesnės papildomos
mo procedūra.
išlaidos įvaizdžio ir valdymo operacijoms, jei
kontraktas įvykdytas.
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D. Bismarcko viešųjų sutarčių modeliu. Buvo norima atskirti pirkimo
ir teikimo funkcijas, sukurti sveikatos draudimo fondą, nustatyti vadinamąjį socialinį mokestį (pensijoms ir sveikatos priežiūrai). Šį 13 proc.
mokestį nuo atlyginimo visi darbdaviai moka į valstybės biudžetą.
Reforma pradėta nuo pirminės sveikatos priežiūros. Dar 1992 m. imta
rengti šeimos gydytojus. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nuspręsta perduoti pirminės sveikatos priežiūros centrams, kurie priklauso šeimos gydytojams. Pirmosios iniciatyvos įgyvendintos
sveikatos apsaugos ministro įsakymais, o ne vadovaujantis įstatymais.
Jei būtų buvę pradėta nuo įstatymų bazės keitimo, būtų kilę politinių
problemų. Tačiau tuo metu ministrai turėjo daug teisių ir įgaliojimų.
Dabar kur kas sunkiau tęsti reformą, nes jaučiamas pasipriešinimas
naujovėms. Įdiegta nauja atlyginimų, bendrosios pagalbos gydytojų darbo sistema. Įstatymai papildyti naujomis nuostatomis. Vienoje
jų įrašyta, kad šeimos gydytojas – privačiai dirbantis asmuo. Tuomet,
iki 2002 m., buvo norima parengti 790 šeimos gydytojų. Tiek jų reikia
Estijoje, tiek jų ir yra. Vienas bendrosios pagalbos gydytojas Estijoje
turi aptarnauti nuo 1500 iki 2300 gyventojų. Naudojami 4 paslaugų finansavimo būdai: mokama už įsiregistravusių gyventojų skaičių, už
suteiktas paslaugas, mokama tam tikra bazinė suma, priedai. Premijos
ir priedai už kokybišką darbą pirminės sveikatos priežiūros sistemoje
pradėti taikyti neseniai. Už įsiregistravusių gyventojų skaičių pradžioje buvo mokama vienodai, dabar – šiek tiek diferencijuotai: už suaugusiuosius, pagyvenusius žmones ir vaikus. Vaikai ir pagyvenę pacientai
kainuoja brangiau. Specialistams už paslaugas mokama tiesiogiai.
Latvijoje 95 proc. šeimos gydytojų dirba privačiai. Visi privatizavimo pavyzdžiai sėkmingi, išskyrus vieną ambulatoriją, – ji virto parduotuve. Tačiau kyla problema dėl pastatų ir žemės nuosavybės. Kai
šeimos gydytojai baigs savo veiklą, ką jie darys su įsigyta nuosavybe – žeme ir ambulatorija. Todėl, prieš sudarant tokias sutartis, reikia
būti labai atsargiems, numatyti planus ir šalių atsakomybę daugeliui
metų į priekį. Kai deramasi, kokias ir kuriam laikui norima pirkti paslaugas, su kuo sudaryti sutartis privačiame sektoriuje, dažniausiai
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kalbama tik apie III lygio sveikatos priežiūros ar socialinių, švietimo
paslaugų sektorius. Lietuvoje pradėta diskusija apie viešosios politikos
ir sektorių reformas, galinčias prisidėti prie socialinės ir ekonominės
plėtros. Todėl Lietuvoje būtina nuosekliai vykdyti viešųjų politikų ar
viešųjų paslaugų reformas (restruktūrizavimą, optimizavimą, pertvarkymą, plėtrą), kurios bus remiamos nauju Europos struktūrinių fondų
programiniu laikotarpiu. Viešųjų paslaugų sistemų reformos poreikis
skatintinas visose viešosios politikos srityse, ir tai ne tik dažnai viešoje
erdvėje aptariamas aukštasis mokslas, mokslo ir ekonominių tyrimų
skatinimas ar sveikatos priežiūra.
Socialinė partnerystė yra efektyvi, nes:
Pirma, lėšos stambiems ir visuomeniškai svarbiems projektams
įgyvendinti sukaupiamos per gana trumpą laiką, o kai kurie projektai
gali būti įgyvendinami tik taikant VPP modelį.
Antra, perkėlus daug su projektų įgyvendinimu susijusios rizikos privačiam sektoriui, lėšos, skirtos finansavimui, pagal tarptautinę
praktiką nėra laikomos viešąja skola. Todėl projekto įgyvendinimo neriboja savivaldybės skolinimosi limitai.
Trečia, supaprastinamas biudžeto planavimas, kai viešosios institucijos prisiima tik vieną įsipareigojimą – mokėti už privataus sektoriaus paslaugas nustatytą ir santykinai tolygų mokestį. Privatus sektorius prisiima eksploatavimo, investicijų ir kitokią sunkiau prognozuojamą riziką.
Ketvirta, privati iniciatyva sudaro prielaidas viešosioms paslaugoms nustatytus standartus išlaikyti mažiausiomis sąnaudomis.
Reiškinio „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ fenomeno raida dar tik pradedama išsamiau analizuoti. Sąvokų junginys – viešojo ir
privataus sektorių partnerystė (VPP) – nėra apibrėžtas ir pakankamai
išanalizuotas teoriniu lygiu. Kitaip tariant, trukmė siejama su valstybinių institucijų ir verslo pasaulio, kurie siekia garantuoti finansavimą,
statybą, remontavimą, vadybą ar palaikymą infrastruktūros ir paslaugų srityse, bendradarbiavimo formomis.
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Elementai, charakterizuojantys viešojo ir privataus sektorių socialinę partnerystę:
• palyginti ilga bendradarbiavimo trukmė, apimanti viešojo ir
privataus partnerių bendradarbiavimą dėl skirtingų suplanuoto
projekto aspektų;
• projekto finansavimo metodas iš dalies priklauso nuo privataus
sektoriaus, taigi viešieji fondai kai kuriais atvejais gali būti pridėti prie privačių fondų;
• svarbus vaidmuo tenka ekonominiam operatoriui, kuris dalyvauja skirtingose projekto stadijose (projektas, jo baigimas, įsipareigojimų tesėjimas, finansavimas). Viešasis partneris susikoncentruoja pirmiausia į tikslų, kurie bus pasiekti išreiškiant
viešomis palūkanomis, kokybiškai pateiktų paslaugų ir kainų
nustatymo politika, apibūdinimą ir lemia sutikimo su šiais tikslais kontroliavimą;
• rizikos dalijimasis tarp viešojo ir privataus partnerių yra sutvarkytas taip, kad rizika perleidžiama verslo sektoriui. Tačiau
viešojo ir privataus sektorių partnerystė nebūtinai reiškia, kad
privatus partneris prisiima visus pavojus, susijusius su projektu.
Tikslus rizikos pasidalijimas nustatomas pagal atitinkamą bendrovių gebėjimą įvertinti, kontroliuoti ir susidoroti su pavojumi.
Visuomeninio ir privataus sektorių partnerystė vaidina svarbų
vaidmenį Jungtinių Amerikos Valstijų ekonomikoje, kuri juda
nuo tiesioginio operatoriaus vaidmens iki organizatoriaus, reguliuotojo ir kontrolieriaus. Partnerystė padeda valdžiai efektyviau
imtis infrastruktūros projektų, ypač tokiuose sektoriuose kaip
transportas, sveikatos ir socialinė apsauga, švietimas ir nacionalinis saugumas.
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4 lentelė. Viešojo ir privataus sektoriaus Lietuvoje SSGG analizė10
Stipriosios vietos

Silpnosios vietos

Sukurtas ir tobulinamas viešojo administravimo ir valstybės tarnybos reglamentavimas.
Sukurta valstybės tarnautojų mokymo
ir kvalifikacijos tobulinimo sistema,
didžioji dalis valstybės tarnautojų turi
aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Įdiegtas ir taikomas strateginis planavimas, programinis biudžetas, sprendimų
poveikio vertinimas, auditas.
Pradėta mokesčių reforma, tobulinamas
mokesčių administravimas.
Sukurtas teritorijų planavimo, regioninės plėtros pagrindas.
Pradėti diegti geresnio reguliavimo instrumentai.
Pradėtos viešųjų paslaugų (ypač švietimo, mokslo, sveikatos priežiūros) reformos.
Dalyje viešojo administravimo įstaigų
diegiamos pažangios viešųjų paslaugų
teikimo naujovės.
Narystė ES, dalyvavimas priimant
sprendimus ES lygiu.
Efektyvus ES direktyvų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę.

Daugiapakopė centrinio valdymo struktūra neoptimali, kai kurios funkcijos
dubliuojamos, silpnas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas.
Neoptimalus atsakomybės pasiskirstymas tarp centrinio, teritorinio ir vietos
savivaldos lygio.
Menkas valstybės tarnautojų mobilumas, valstybės tarnautojams ir kitiems
viešojo sektoriaus darbuotojams trūksta bendrosios kompetencijos (įskaitant
kompiuterinio raštingumo ir IRT taikymo).
Tarp karjeros tarnautojų dominuoja moterys (horizontalioji segregacija), tačiau
tarp statutinių tarnautojų ir visų įstaigų
vadovų dominuoja vyrai (vertikalioji segregacija).
Nepakankama strateginio planavimo,
programinio biudžeto, sprendimų poveikio vertinimo rezultatų kokybė, jų
naudojimas priimant sprendimus.
Lėtai rengiami teritorijų ir regionų plėtros planai, nepakankama jų kokybė.
Tam tikra administracinė našta verslui,
trūksta aiškios geresnio reguliavimo
politikos, gana didelė administracinė
korupcija.
Nėra baigtas energetikos, transporto ir
pašto sektorių liberalizavimas.
Nepakankama viešųjų paslaugų kokybė
ir prieinamumas, pernelyg mažai paslaugų perkelta į elektroninę erdvę, mažas jų interaktyvumo laipsnis.
Nepakankamas pajėgumas taikyti ES
nuostatas nacionaliniu lygiu, silpni kai
kurių reguliavimo institucijų gebėjimai.
Nepakankama viešojo ir privataus sektorių partnerystė, konsultavimasis su
suinteresuotomis grupėmis, bendruomenių atstovų dalyvavimas priimant
sprendimus.

10

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimas. Elektroninis leidinys. © 2005 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. British Embassy, Vilnius.
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Galimybės

Grėsmė

ES viešosios politikos reforma, naujos ES
iniciatyvos ir teisės aktų projektai.
Naujos informacinės technologijos, vadybos metodai, kurie gali būti taikomi
viešajame sektoriuje.
Tarptautinis bendradarbiavimas viešojo
administravimo srityje (taip pat ir tarp
ES valstybių narių).
Didėjantys piliečių lūkesčiai ir reikalavimai viešajam administravimui.

Valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų emigracija, perėjimas
į privatų sektorių ir senėjimas.
Didėjanti viešojo ir privataus sektorių
konkurencija dėl žmonių išteklių, mažėjanti valstybės tarnautojų ir viešojo
sektoriaus darbuotojų pasiūla dėl nekintančio darbo užmokesčio, kitų veiksnių.
Nepakankama politinė parama viešojo
administravimo reformoms.

Kaip rodo pateikti pavyzdžiai, tinkamai suformuota socialinė partnerystė ir bendradarbiavimas gali teikti didelę naudą ir vartotojams,
ir mokesčių mokėtojams. Partnerystės projektuose privatus sektorius
aprūpina viešąjį sektorių papildomu kapitalu, pasidalija alternatyviais
valdymo ir įgyvendinimo įgūdžiais, didina pridėtinę vertę vartotojams ir visuomenei plačiąja prasme, padeda efektyviau identifikuoti
poreikius ir optimaliai panaudoti išteklius. Partnerystė dažniausiai
lemia pridėtinės vertės padidėjimą, nes, dalyvaujant privačiam sektoriui, sumažinamos projekto gyvavimo ciklo sąnaudos, užtikrinamas
geresnis rizikos paskirstymas, greitesnis įgyvendinimas, pagerinama
paslaugų kokybė, generuojamos papildomos pajamos.

1.

2.

3.
4.
5.
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Vaikų apsaugos nuo seksualinio
išnaudojimo ir seksualinės
prievartos teisinio reguliavimo
galimybės ir iššūkiai Lietuvai
Šioje dalyje siekiama apžvelgti svarbiausius tarptautinius ir nacionalinius norminius aktus, kurie laiduoja vaiko gerovę bei pozityviąją
socializaciją, ir ypač akcentuojant tuos dokumentus, kuriuose aptariamas vaikų seksualinis išnaudojimas.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos straipsniai, kuriais siekiama užtikrinti vaikų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos (toliau – Konvencija):
Konvencijos 19 straipsnis nurodo, kad valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairaus pobūdžio fizinio ar psichologinio
smurto, įžeidimų ir piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo, šiurkštaus elgesio bei išnaudojimo, įskaitant seksualinį, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų būtinų teisinių, administracinių, socialinių
ir švietimo priemonių.
Konvencijos 34 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybės dalyvės įsipareigoja ginti vaiką nuo visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio
suvedžiojimo formų. Šiam tikslui valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu, siekdamos
uždrausti:
a) lenkti arba prievartauti vaikus dalyvauti kokioje nors neteisėtoje
seksualinėje veikloje;
b) išnaudoti vaikus, verčiant juos užsiimti prostitucija arba kita neteisėta seksualine veikla;
c) išnaudoti vaikus pornografijai ir pornografiniams leidiniams.
Konvencijos 35 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybės dalyvės imasi
visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu,
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kad užkirstų kelią vaikų grobimui, prekybai arba jų kontrabandai, nesvarbu, kokiems tikslams ir kokia forma.
Konvencijos 39 straipsnyje nurodyta, kad valstybės dalyvės imasi
visų reikiamų priemonių, kad padėtų fiziškai ir psichologiškai atsigauti bei socialiai reintegruotis vaikui, tapusiam bet kokio pobūdžio
nesirūpinimo, išnaudojimo, piktnaudžiavimo, kankinimo ar kitokio
žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmės, ginkluoto konflikto auka.
1. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
JT Generalinė Asamblėja 2000 m. priėmė JT vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą (toliau – protokolas) dėl vaikų pardavimo,
vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, kuris yra neatsiejama Vaiko
teisių konvencijos dalis. Protokolu siekiama pabrėžti, kaip svarbu puoselėti ir saugoti vaiko teises, pripažįstant būtinumą įgyvendinti vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos prevencijos
veiksmų programos nuostatas.
Protokolo 2 str. pateikiamos vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos,
vaikų pornografijos sąvokos:
– vaikų pardavimas – tai bet koks veiksmas ar sandoris, kai koks
nors asmuo ar grupė asmenų perduoda vaiką kitam asmeniui už piniginį ar kokį kitą atlygį;
– vaikų prostitucija – tai vaiko panaudojimas seksualinėje veikloje
už piniginį ar kokį kitą atlygį;
– vaikų pornografija – tai bet koks ir bet kokia forma vaiko, dalyvaujančio realioje ar imituojamoje akivaizdžiai seksualinėje veikloje,
vaizdavimas arba vaiko lyties organų vaizdavimas pirmiausia seksualiniais tikslais.
Protokolu siekiama apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo,
vaikų organų donorystės siekiant pelno, prievartinio darbo, vaikų por-

81

Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida

nografijos gamybos, platinimo, skleidimo, įvežimo, išvežimo, siūlymo,
pardavimo ar laikymo.
Valstybėms, protokolo šalims, siūloma numatyti, kad už šiuos nusikaltimus, atsižvelgiant į jų sunkumą, būtų baudžiama tinkamomis
bausmėmis, ir imtis priemonių, tokių kaip duomenų, turto ar ko nors
kito, naudojamo tam, kad būtų padaryti šiame protokole minimi nusikaltimai arba būtų palengvinta juos padaryti, taip pat lėšų, gautų iš
tokių nusikaltimų, arešto ir konfiskavimo.
Rekomenduojama tenkinti kitų valstybių, šio protokolo šalių, prašymus dėl minėtų prekių arba lėšų arešto ar konfiskavimo; imtis priemonių, kad būtų laikinai ar galutinai uždarytos patalpos, naudotos
tokiems nusikaltimams daryti.
Protokole nurodoma, kad valstybės, protokolo šalys, patvirtina atitinkamas priemones, turinčias apsaugoti vaikų, nukentėjusių nuo šio
protokolo draudžiamų veikų, teises ir interesus visomis baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo stadijomis, pirmiausia:
– pripažindamos nukentėjusių vaikų pažeidžiamumą ir pritaikydamos procedūras, kad būtų atsižvelgta į vaikų specialius poreikius,
įskaitant jų, kaip liudytojų, specialius poreikius;
– informuodamos nukentėjusius vaikus apie jų teises, vaidmenį ir
veikimo galimybes, teismo proceso laiko nustatymą, jo eigą ir bylų užbaigimą;
– leisdamos, kad nukentėjusių vaikų nuomonė, poreikiai ir jiems
rūpimi klausimai būtų pateikti ir nagrinėjami teismo procesuose, kurie turi įtakos jų asmeniniams interesams, nacionalinės teisės procesines normas atitinkančia tvarka;
– teikdamos nukentėjusiems vaikams tinkamas paramos paslaugas
per visą teismo procesą;
– atitinkamai saugodamos nukentėjusių vaikų privatų gyvenimą,
neatskleisdamos jų tapatybės ir pagal nacionalinę teisę imdamosis
priemonių, kad nebūtų nederamo informacijos platinimo, dėl kurio
galėtų būti nustatyta nukentėjusių vaikų tapatybė;
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– pasirūpindamos tam tikrais atvejais nukentėjusių vaikų, taip pat
jų šeimų ir liudytojų saugumu, jeigu šie būtų bauginami ir jiems būtų
keršijama;
– nevilkindamos be reikalo bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų
ar nutarčių dėl kompensacijų skyrimo nukentėjusiems vaikams vykdymo.
Protokole pabrėžiamas tarptautinis bendradarbiavimas gerinant
veiksmus, susijusius su daugiašaliais, regioniniais ir dvišaliais susitarimais dėl prevencijos, nusikaltimų atskleidimo, tyrimo, persekiojimo
ir bausmių tiems asmenims, kurie yra atsakingi už vaikų pardavimą,
prostituciją, pornografiją bei sekso turizmą, ir skatinant valstybių institucijų, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų bei
tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą ir koordinavimą.
Protokole pažymima svarba padėti nukentėjusiems vaikams fiziškai ir psichologiškai atsigauti, socialiniu požiūriu reintegruotis ir juos
repatrijuoti.
2. Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto pastabos ir rekomendacijos, išklausius Lietuvos ataskaitas
Lietuvos antroji ir trečioji periodinė ataskaita apie JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą
JT vaiko teisių komitetas, išklausęs Lietuvos II–III periodinę ataskaitą apie JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, seksualinio vaikų išnaudojimo ir seksualinės prievartos dalyje pateikė šias
išvadas ir rekomendacijas (pastabos Lietuvai pateiktos 2006 m. liepos
18 d.):
– valstybei šaliai peržiūrėti, pataisyti ir papildyti, kur reikia, egzistuojančius teisės aktus, kad būtų nustatytas bendras amžiaus cenzas,
nuo kada vaikas gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti;
– stiprinti kovos su seksualine vaikų ir paauglių prievarta priemones, įskaitant:
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a) užtikrinti, kad vaikų parodymai būtų tinkamai užfiksuoti ir kad
bylą nagrinėjantys asmenys turėtų reikiamą specialisto kvalifikaciją;
b) įtraukti smurto ir seksualinės prievartos prevencijos klausimus
kaip privalomą dalyką į visas atitinkamas mokymo programas;
c) siekiant įvertinti vaikų prievartos priežastis, pobūdį ir mastą, atlikti išsamų tyrimą;
d) užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;
e) stiprinti pastangas, įskaitant atitinkamų finansinių lėšų skyrimą,
teikiant priežiūros, fizinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas ir
palengvinant socialinę reintegraciją seksualinę prievartą patyrusiems
vaikams;
f) deramai atsižvelgti į JT gaires dėl teisingumo nukentėjusių vaikų
ir nusikaltimų liudytojų atžvilgiu (ECOSOC rezoliucija Nr. 2005/20).
– toliau stiprinti pastangas, siekiant nustatyti, užkirsti kelią ir kovoti su prekyba vaikais seksualinio bei kitokio išnaudojimo tikslais,
įskaitant tyrimus, kuriais įvertinamas problemos pobūdis ir mastas, ir
skirti pakankamai lėšų šiai sričiai:
a) visoms suinteresuotoms grupėms, ypač teisėsaugos pareigūnams, organizuoti tinkamus planuotus mokymus;
b) rengti informavimo kampanijas vaikams, tėvams ir kitiems vaiko globėjams, kad būtų galima užkirsti kelią prekybai vaikais, seksualiniam jų išnaudojimui bei pornografijai, ir informuoti pareigūnus, dirbančius su prekybos žmonėmis aukomis;
c) apsvarstyti valstybinių prekybos žmonėmis aukų priežiūros
namų įsteigimo galimybes;
d) teikti atitinkamas pagalbos, psichosocialinės reabilitacijos ir
reintegracijos programas seksualinį išnaudojimą patyrusiems ir / arba
nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems vaikams pagal Deklaraciją,
Veiksmų planą ir Visuotinį įsipareigojimą, kurie buvo priimti per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius kongresus prieš vaikų komercinį seksualinį
išnaudojimą.

84

3. Lietuvos ataskaita dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. birželio 10 d. ratifikavo
1989 m. JT vaiko teisių konvencijos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl
vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos (toliau –
protokolas). Jo nuostatos Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2004 m. rugsėjo 5 d. Protokolas, kaip jau buvo minėta, yra neatsiejama Vaiko teisių
konvencijos dalis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. vasario
7 d. nutarimu Nr. 208 patvirtino JT vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų
pornografijos įgyvendinimo ataskaitą. Nutarimo 2 punkte pažymima,
jog Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas nustato, kad visos Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys yra sudedamoji valstybės teisinės
sistemos dalis. Jeigu įsigaliojusi ratifikuota tarptautinė sutartis nustato
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, taikomos tarptautinės sutarties nuostatos.
JT vaiko teisių komitetas, išklausęs Lietuvos ataskaitą, susijusią su
Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos įgyvendinimu, pateikė
šias pastabas ir rekomendacijas (pastabos Lietuvai pateiktos 2008 m.
spalio 3 d.).
Komitetas pažymėjo teigiamus aspektus:
– priimtą Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2005–2008 m.
programą bei jos įgyvendinimą;
– priemones, kurių imtasi, siekiant apsaugoti nuo seksualinio išnaudojimo ar prostitucijos nukentėjusius vaikus, įskaitant nacionalines smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 m.
bei 2008–2010 m. programas;
– tarptautinių konvencijų ratifikavimą.
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Komitetas rekomendavo valstybei dalyvei:
– sukurti ir įdiegti išsamų bei sistemingą duomenų apie visas protokole aptariamas sritis rinkimo, analizės ir stebėsenos mechanizmą.
Šie duomenys turėtų būti išskaidyti ir pagal nusikaltimo pobūdį ir pagal lytį, amžių, miesto bei kaimo vietoves, ypač atkreipiant dėmesį į
pažeidžiamas vaikų grupes;
– parengti nacionalinį veiksmų planą, kad būtų nuodugniai sprendžiami visi protokole aptariami klausimai, ir skirti pakankamai žmogiškųjų bei finansinių išteklių jam įgyvendinti;
– atkreipiant dėmesį į vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2007 m.
parengus pasiūlymus Seimui (parlamentui) ir Vyriausybei dėl vaikų,
nukentėjusių nuo prekybos vaikais ir vaikų prostitucijos, padėties Lietuvoje, laiku apsvarstyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos
pateiktas rekomendacijas ir toliau skirti kontrolieriaus įstaigai pakankamai žmogiškųjų bei finansinių išteklių, kad ji galėtų naudotis savo
įgaliojimais, įskaitant fakultatyvinio protokolo įgyvendinimo stebėseną;
– stiprinti veiklą mokymo ir informacijos sklaidos srityje, skirti pakankamai išteklių tam, kad būtų parengta mokymo medžiaga ir kursai, apimantys visas protokole aptariamas sritis, tiesiogiai susijusiems
specialistams, įskaitant policijos pareigūnus, prokurorus, teisėjus, medicinos darbuotojus, žiniasklaidos atstovus ir kitus darbuotojus, kurie
dalyvauja jį įgyvendinant. Plačiai supažindinti visus, ypač vaikus ir jų
šeimas, su protokolo nuostatomis per mokymo turinį, ilgalaikes informavimo kampanijas, per informavimą apie prevencines priemones ir
visų protokole paminėtų nusikaltimų žalingą poveikį, per bendruomenes ir juo labiau vaikų, tarp jų ir nukentėjusių, dalyvavimą;
– užtikrinti, kad pakankami ištekliai būtų tolygiai paskirstomi visoje šalyje, skirti būtinų žmogiškųjų ir finansinių išteklių visoms fakultatyviniame protokole aptariamoms sritims įgyvendinti, pirmiausia –
prevencijos, apsaugos, nukentėjusiųjų fizinės ir psichologinės reabilitacijos bei socialinės reintegracijos programoms kurti ir įgyvendinti,
taip pat fakultatyviniame protokole aptariamiems nusikaltimams tirti
ir baudžiamajam persekiojimui;
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– įgyvendinant Valstybinę šeimos politikos koncepciją, būtina užtikrinti reikalingos informacijos apie paauglių reprodukcinę sveikatą ir
su tuo susijusių paslaugų prieinamumą, ypač siekiant patenkinti specialiuosius poreikius tų vaikų, kurie yra nukentėję nuo nusikaltimų,
nurodytų Fakultatyviniame protokole, grąžinimo į visuomenę ir reabilitacijos procesu; užtikrinti, kad būtų gerbiamos visos jų teisės;
– dėti pastangas skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, neleisti socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausantiems vaikams tapti fakultatyviniame protokole minimų nusikaltimų aukomis. Komitetas pareiškė susirūpinimą, kad tikslinės prevencinės priemonės ir informavimo
programos vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos bei vaikų pornografijos klausimais, taip pat priemonės, pagal kurias nustatomos problemos
priežastys ir apimtis, vis dar yra nepakankamos, ypač kalbant apie skurde gyvenančius vaikus ir vaikus, kuriems taikoma institucinė globa;
– išanalizuoti ankstesnių priemonių poveikį ir vaikų seksualinio
išnaudojimo, įskaitant prostituciją ir pornografiją, pobūdį bei apimtį, kad būtų galima nustatyti rizikos grupei priklausančius vaikus, ir
šalinti pagrindines problemos priežastis. Naudoti visapusiškesnius ir
tikslingesnius metodus vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų
pornografijos klausimams spręsti, integruoti prevencijos, reabilitacijos ir reintegracijos priemones, ypač daug dėmesio skiriant pažeidžiamoms vaikų grupėms;
– peržiūrėti valstybės teisės aktus, pirmiausia Baudžiamąjį kodeksą, ir visiškai suderinti jo nuostatas su protokolo nuostatomis, įskaitant
vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos apibrėžimo pateikimą, vadovaujantis protokolo 3 str. b ir c dalimis;
– iš naujo apsvarstyti senaties terminus, kurie taikomi Fakultatyviniame protokole aptariamiems nusikaltimams, kad jie būtų pradedami
skaičiuoti nuo tada, kai vaikas sulaukia pilnametystės;
– apsvarstyti galimybę imtis priemonių, kad universalios jurisdikcijos apimtis būtų išplėsta taip, kad į ją patektų visi protokole paminėti
nusikaltimai ir būtų panaikintas dvigubo nusikalstamumo reikalavimas;
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– toliau didinti pastangas, siekiant labiau suvienodinti savo teisės aktus ir administracines procedūras su Fakultatyviniu protokolu
ir, atsižvelgiant į Fakultatyvinio protokolo 8 str. 1 dalį, stiprinti savo
priemones, įskaitant teisės aktus, kurie turi apsaugoti nuo Fakultatyvinio protokolo draudžiamų nusikaltimų nukentėjusių vaikų ir
liudytojų teises bei interesus visomis baudžiamojo teisinio proceso
stadijomis; toliau kurti specializuotas medicininės ir psichologinės
pagalbos paslaugas nukentėjusiems vaikams ir imtis priemonių, kad
jiems būtų užtikrinta visa reikiama pagalba, įskaitant socialinę reintegraciją ir fizinę bei psichologinę reabilitaciją, galimybę visoje šalyje kreiptis į specialistus, dirbančius su nukentėjusiais vaikais; imtis
priemonių, kad būtų garantuotas tinkamas asmenų, kurie dirba su
vaikais, nukentėjusiais nuo protokolu uždraustų nusikaltimų, parengimas, pirmiausia – teisinis ir psichologinis; tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, ypač remti jų palaikymą ir pastangas užtikrinti, kad nukentėję vaikai galėtų naudotis
tinkamomis paslaugomis; palaikyti veikiančią pagalbos liniją, be kita
ko, skiriant pakankamai išteklių ir užtikrinant, kad jai būtų suteiktas
3 skaitmenų visą parą veikiantis nemokamas numeris, kuriuo būtų
teikiama pagalba nukentėjusiems vaikams, taip pat suteikti visiems
nukentėjusiems vaikams galimybę naudotis atitinkamomis procedūromis ir siekti be jokio diskriminavimo gauti žalos atlyginimą iš tų,
kurie yra atsakingi pagal įstatymus;
– imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta nuo fakultatyviniame protokole numatytų nusikaltimų nukentėjusių vaikų smerkimo ir socialinės atskirties, atlikti visus būtinus teisės aktų pakeitimus,
kurie užtikrintų, kad tie vaikai nebūtų laikomi nusikaltėliais ir baudžiami;
– imtis visų priemonių, kad būtų stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas, sudarant daugiašalius, regioninius ir dvišalius susitarimus dėl nusikaltimų prevencijos, atskleidimo, tyrimo, repatriacijos ir
asmenų, kurie yra atsakingi už vaikų pardavimą, vaikų prostituciją
bei vaikų pornografiją, baudžiamojo persekiojimo ir bausmės.
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Komitetas savo ataskaitoje prašė Lietuvos įtraukti visą papildomą
informaciją, susijusią su protokolo įgyvendinimu, į savo ketvirtąją periodinę ataskaitą, teikiamą pagal Vaiko teisių konvenciją.
4. Lietuvos 4-oji ataskaita dėl jos įgyvendinimo ir NVO vaikams
konfederacijos komentarai
Konvencijos 19 straipsnis nurodo, kad valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairaus pobūdžio fizinio ar psichologinio
smurto, įžeidimų ir piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo, šiurkštaus elgesio bei išnaudojimo, įskaitant seksualinį, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų būtinų teisinių, administracinių, socialinių
ir švietimo priemonių.
Vienos tokių apsaugos priemonių reikiamais atvejais gali būti
ir veiksmingos socialinės programos, leidžiančios suteikti paramą vaikui bei jį globojantiems asmenims ir išaiškinti, pranešti, perduoti nagrinėti, tirti, gydyti ar imtis kitų priemonių minėtais žiauraus elgesio su vaiku atvejais, o kilus būtinybei – iškelti baudžiamąją bylą. JT
vaiko teisių komiteto nuomone, smurtas ir prievarta, įskaitant seksualinę prievartą, akivaizdžiai didėja ir yra dažnas reiškinys, todėl šiam
straipsniui įgyvendinti būtinos teisinės, administracinės, socialinės ir
auklėjimo priemonės, turinčios apsaugoti vaiką nuo smurto. Nagrinėjant šio straipsnio įgyvendinimą, reikia vertinti valstybės taikomas
priemones apsaugoti vaiką nuo visų rūšių smurto: fizinio, psichologinio ir seksualinio; valstybinių institucijų ir NVO veiklą šioje srityje.
Lietuvos valstybės pateiktoje Konvencijos įgyvendinimo ataskaitoje už 2004–2008 metus daugiausia dėmesio, atsiskaitant už 19 str.
įgyvendinimą, skirta fizinio smurto paplitimui ir priemonėms, nukreiptoms į vaikų apsaugą nuo šio smurto. Nurodyta, kad ataskaitiniu
laikotarpiu sumažėjo fizinio smurto atvejų, prieš vaikus daugiausia
smurtavo artimi suaugusieji. Taip pat konstatuota, kad 2007 m. labai
padaugėjo seksualinio smurto atvejų – 19, kai prieš vaikus seksualiai
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smurtavo artimi suaugusieji, ir 13 atvejų, kai tai darė artimi nepilnamečiai asmenys. Per 2008 m. dvigubai padidėjo mieste gyvenančių vaikų, patyrusių seksualinę prievartą, skaičius. Kaimo vietovėse
2007–2008 m. seksualinį smurtą patyrė atitinkamai 8 proc. ir 9,2 proc.
visų smurtą išgyvenusių vaikų. Baigus įgyvendinti Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 m. programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 392 patvirtino Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos
ir pagalbos vaikams 2008–2010 m. programą. Jos paskirtis – numatyti
kompleksines priemones smurtui prieš vaikus ir visoms jo apraiškoms
šalinti. Programos priemonės skiriamos vaikams, galintiems nukentėti
ar nukentėjusiems nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo
ir nepriežiūros, jų šeimoms, smurto ir patyčių prevencijai mokyklose.
Tikimasi, kad smurto prieš vaikus atvejų šeimose ir ugdymo įstaigose
sumažės, kad bus skatinamas visuomenės netolerantiškumas smurtui bei jo apraiškoms, taip pat bus suteikta efektyvi pagalba smurto
aukoms. Ataskaitoje nurodyta, jog atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje
paplito nusikaltimų vaiko seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui atvejų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 49 str.
pakeitimo ir įstatymo papildymo 471 straipsniu projekto parengimą.
Jam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d.
nutarimu Nr. 48-404. Projekto tikslas – papildyti Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymą nuostata, draudžiančia asmenims, teistiems už nusikaltimus vaikų seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui,
nesvarbu, ar teistumas jau išnykęs, dirbti darbą, kad ir kokios būtų
jo funkcijos, vaikų socialinėse, sveikatos priežiūros, sporto, švietimo
įstaigose ir organizacijose, jeigu tas darbas tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijęs su prižiūrimų vaikų auklėjimu ir jų saugumo užtikrinimu.
Baudžiamoji atsakomybė už veikas, tiesiogiai nukreiptas prieš vaikus,
iš esmės nepasikeitė. Tačiau priimtas 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 149, 150, 151, 162, 260, 265, 266, 307,
308, 309 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo nauja veika pa-
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pildytas nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui sąrašas – lytinės aistros tenkinimas, pažeidžiant
nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą. Baudžiamasis kodeksas numato ir juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę už seksualinę prievartą prieš vaikus. Be to, ataskaitoje nurodyta, kokias programas įgyvendino valstybė, siekdama padėti
smurto aukoms.
NVO vaikams konfederacijos komentare dėl Lietuvos Respublikos
2004–2008 m. ataskaitos dėl JT vaiko teisių konvencijos 19 str. įgyvendinimo Lietuvoje sakoma, kad mūsų valstybėje teisinėmis priemonėmis
nepavyksta išspręsti smurto ir prievartos prieš vaikus problemų, todėl
jos didėja. Būtinos neatidėliotinos priemonės toms problemoms spręsti. Turi būti sukurtos veiksmingos infrastruktūros. Atskleidus smurto
atvejus, tyrimai vilkinami, matoma valstybinių institucijų kompetencijos stoka, o tai dar padidina žalą vaikams ir pažeidžia jų teises.
Konvencijos 34 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybės dalyvės įsipareigoja ginti vaiką nuo visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio
suvedžiojimo formų. Šiam tikslui valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu, siekdamos
uždrausti:
a) lenkti arba prievartauti vaikus dalyvauti kokioje nors neteisėtoje
seksualinėje veikloje;
b) išnaudoti vaikus, verčiant juos užsiimti prostitucija arba kita neteisėta seksualine veikla;
c) išnaudoti vaikus pornografijai ir pornografiniams leidiniams.
Seksualinis vaikų išnaudojimas tarptautinio dėmesio sulaukė palyginti neseniai. JT apie jį plačiau pradėta kalbėti 1990 m. (Pasauliniai
kongresai: 1996 m. Stokholme, 2001 m. Jokohamoje, 2008 m. Rio De
Žaneire). 2000 m. buvo priimtas JT Generalinės Asamblėjos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų
pornografijos. Jis yra neatsiejama Vaiko teisių konvencijos dalis, už kurią valstybės dalyvės nustatyta tvarka turi atsiskaityti JT Vaiko teisių
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komitetui. JT Generalinė Asamblėja 2000 m. priėmė Konvenciją prieš
tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir jos protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis bei vaikais, prevencijos, sustabdymo ir
baudimo už vertimąsi ja. Vaiko teisių komitetas pareiškė, kad labiausiai pažeidžiamos grupės dėl seksualinio išnaudojimo yra mergaitės,
neįgalūs vaikai, vaikai, patekę į ginkluotą konfliktą, pabėgėliai. Kaip
rodo patirtis, Lietuvoje galima išskirti papildomos rizikos grupes: globos namų vaikai, vaikai, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį, socialinės
rizikos šeimų vaikai. JT vaiko teisių komitetas yra išreiškęs nuomonę,
kad būtinos teisinės ir kitos priemonės. Pirmiausia – įgyvendinant teisinę reformą, mažų mergaičių išnaudojimą prostitucijai ir vaikų pornografinės medžiagos laikymą, vaikų pornografinės medžiagos viešą
skelbimą bei platinimą pripažinti nusikaltimais; nustatyti amžių, kurio sulaukęs asmuo gali sutikti turėti lytinių santykių. Pastaruoju metu
tarptautinėje erdvėje atkreipiamas dėmesys į sekso turizmą (Pasaulinė turizmo organizacija 1985 m. priėmė Turizmo teisių deklaraciją ir
Turisto kodeksą, kuriuose įtvirtintos nuostatos dėl vaikų seksualinio
išnaudojimo). Vaiko teisių komiteto rekomendacijose pažymima, kad
būtinos ir kitos priemonės vaiko apsaugai nuo seksualinio smurto ir
seksualinės prievartos užtikrinti. Tai garantuota teisė į mokslą; galimybė naudotis visomis paslaugomis; maksimalus vaiko teisių ugdymo
užtikrinimas, ypač šeimoje; verslo sektoriaus sutelkimas; žiniasklaidos
specialistų skatinimas kurti strategijas; plataus masto švietimo informavimo kampanijų vykdymas.
Lietuvos valstybės pateiktoje Konvencijos įgyvendinimo ataskaitoje už 2004–2008 m., kurioje atsiskaitoma ir už 34 str. įgyvendinimą,
nurodoma, kad per JT vaiko teisių komiteto 49-ąją sesiją, 2008 m. rugsėjo 18 d., buvo svarstyta Lietuvos ataskaita, susijusi su JT vaiko teisių konvencijos fakultatyviniu protokolu dėl vaikų pardavimo, vaikų
prostitucijos ir vaikų pornografijos. Ataskaitoje pateikta visa aktuali
informacija apie Lietuvos Respublikos teisės aktus, draudžiančius vaikų pardavimą, jų seksualinį išnaudojimą, apie tų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.
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NVO vaikams konfederacijos komentare dėl Lietuvos Respublikos
JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje 2004–2008 m. ataskaitos ir 34 straipsnio įgyvendinimo nurodoma, kad valstybėje nepakankamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, kad aukai ir jos šeimai
neteikiama psichologinė pagalba.
Konvencijos 35 straipsnyje įtvirtinta, jog valstybės dalyvės imasi
visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu,
kad užkirstų kelią vaikų grobimui, prekybai arba jų kontrabandai, nesvarbu, kokiems tikslams ir kokia forma.
JT vaiko teisių įgyvendinimo vadove nurodoma, kad prekyba žmonėmis – tai žmonių verbavimas, vežimas, perdavimas, slėpimas ir jų
priėmimas gąsdinant, vartojant jėgą ar griebiantis kitų prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo būdų, piktnaudžiaujant padėtimi ir pažeidžiamumu arba mokant ir gaunant pinigus ar kitą naudą tam, kad
būtų išgautas kito, tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas – tai kitų asmenų išnaudojimas prostitucijai, taip pat kitos seksualinio išnaudojimo rūšys, priverstinis darbas
arba paslaugos, vergija ar veikla, lygiavertė vergijai, arba išnaudojimas
dėl organų pašalinimo. Vaiko teisių komiteto nuomone, vaikai parduodami dėl šių priežasčių: vergijai, tai yra atidirbti už tėvų skolas, arba
elgetauti; kariauti arba tarnauti ginkluotosiose pajėgose; prostitucijos
arba pornografinės medžiagos gamybos tikslais; kaip pageidautina
prekė įvaikinti; vaikų kūnai naudojami organams persodinti. Pažymima, kad priimant ar tobulinant įstatymus dėl baudžiamosios atsakomybės už prekybą vaikais taikymo labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų
baudžiami patys nukentėję vaikai. Jie yra aukos, o ne nusikaltėliai.
Lietuvos valstybės pateiktoje Konvencijos įgyvendinimo ataskaitoje už 2004–2008 m., atsiskaitant dėl 35 str. įgyvendinimo, nurodoma,
kad Lietuvos Respublikos teisės aktai iš esmės atitinka tarptautinių teisės aktų, t. y. JT, ES, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių institucijų nustatytus prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos
reikalavimus. Be to, siekdama stiprinti prekybos žmonėmis aukų socialinės paramos sistemą ir tarptautines pastangas kovoti su prekyba
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žmonėmis, 2008 m. vasario mėn. Lietuvos Respublika pasirašė 2005 m.
Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis. Pažymėta, kad Baudžiamajame kodekse nustatyta prekybos žmonėmis
(147 str.) ir vaiko pirkimo arba pardavimo (157 str.) nusikaltimų sudėtis bei griežtos sankcijos: už prekybą žmonėmis – iki 12 metų laisvės
atėmimas, už vaiko pirkimą arba pardavimą – iki 15 metų laisvės atėmimas. Nustatyta ir juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už minėtus nusikaltimus. Ataskaitoje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė prekybos žmonėmis problemai skiria daug dėmesio. Siekiant toliau dirbti darbus, pradėtus įgyvendinant Prekybos žmonėmis
ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62, nuo 2005 m. buvo vykdoma Prekybos žmonėmis prevencijos
ir kontrolės 2005–2008 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 558. 2008 m., pradėta rengti nauja Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programa.
Joje išskirtinis dėmesys buvo skiriamas prekybos vaikais prevencijai ir
socialinei paramai vaikams, nukentėjusiesiems nuo tokios prekybos.
Pagal Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2005–2008 m.
programą Lietuvoje sukurta teisėsaugos institucijų, kovojančių su prekyba žmonėmis, sistema: 2006 m. Lietuvos kriminalinės policijos biure
įsteigtas specializuotas Prekybos žmonėmis tyrimo skyrius; generalinio prokuroro įsakymu paskirti 32 specializuoti Generalinės prokuratūros, apygardų ir kai kurių apylinkių prokuratūrų prokurorai nusikalstamų veikų dėl prekybos žmonėmis tyrimui koordinuoti, organizuoti ir vadovauti. Stiprinant šią sistemą, 2007 m. dešimtyje aukštesnės
pakopos policijos komisariatų įsteigta 10 pareigybių kovos su prekyba
žmonėmis funkcijai atlikti. Dėl to darbas prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais tapo decentralizuotas ir geriau koordinuotas. Kasmet Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis remiami
valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti
socialinei pagalbai prekybos žmonėmis aukoms, jų apsaugai ir grąžinimui į visuomenę. 2005 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
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lėšomis paremta 11 projektų, 2006 ir 2007 m. – po 13, 2008 m. – 15 projektų. Iš viso 2002–2007 m. tokiems projektams įgyvendinti iš valstybės
biudžeto buvo skirta 2212 tūkst. litų. Ataskaitoje pažymėta, kad, Lietuvos Respublikos institucijų, nevalstybinių ir tarptautinių organizacijų,
konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovybių duomenimis, žinomų
prekybos žmonėmis aukų nuo 2002 m. (800–1000 aukų) iki 2008 m.
(50–70 aukų) kasmet mažėjo.
NVO vaikams konfederacijos komentare dėl Lietuvos Respublikos
JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje 2004–2008 m. ataskaitos ir 35 str. įgyvendinimo nurodoma, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė prekybos žmonėmis aukų reintegraciją priskiria NVO, tačiau lėšų skiria nepakankamai. Be to, jos NVO pasiekia tik einamųjų
metų balandžio mėn. Tai reiškia, kad reintegracija gali būti vykdoma
tik 9 mėnesius per metus. Teisėsaugos institucijos, ypač policija, mažai
dėmesio skiria prekybos žmonėmis viešinimui, todėl sudaromas klaidingas įspūdis, kad šios problemos išvis nėra. Visiškai negalima sutikti
su teiginiu, kad prekyba žmonėmis sumažėjo. Dėl moralinių vertybių
degradacijos, susvetimėjimo šeimose ir mokyklose, vartotojiško požiūrio į gyvenimą, neigiamo žiniasklaidos poveikio ir kitų neigiamų
veiksnių padaugėjo paauglių, įsitraukiančių į prostituciją ir tampančių
lengvu sąvadautojų grobiu. Nėra valstybinės strategijos šiems negatyviems visuomenės reiškiniams mažinti.
Konvencijos 39 straipsnyje nurodyta, jog valstybės dalyvės imasi
visų reikiamų priemonių, kad padėtų fiziškai ir psichologiškai atsigauti bei socialiai reintegruotis vaikui, tapusiam bet kokio pobūdžio
nesirūpinimo, išnaudojimo, piktnaudžiavimo, kankinimo ar kitokio
žiauraus, nežmoniško arba orumą žeminančio elgesio ar bausmės, ginkluoto konflikto auka.
Fakultatyviniame protokole dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos reikalaujama, kad valstybės, be reikalaujamų
draudžiamų veiksmų, užtikrintų vaikų teisę į reabilitaciją. Vaiko teisių
komitetas yra pareiškęs, kad turi būti parengtos tarpšakiniu metodu
pagrįstos reabilitacijos ir reintegracijos programos, skirtos padėti vai-
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kams ir jų šeimos nariams, tapusiems prekybos žmonėmis ar seksualinio išnaudojimo aukomis. Būtina įsteigti pagalbos aukoms vyriausybines arba nevyriausybines agentūras; teikti nukentėjusiesiems ir jų šeimoms socialines, medicinines bei psichologines konsultacijas; mokyti
medicinos personalą, pedagogus, atitinkamas NVO jautraus požiūrio
į aukas; stengtis, kad nebūtų vaikų ir jų šeimų stigmatizacijos, o atsiradus – imtis priemonių jai pašalinti. Valstybė dalyvė turi remti reabilitaciją ir reintegraciją šeimose bei visuomenėje, skatinti nukentėjusius
vaikus ir jų šeimas rinktis kitokį gyvenimo būdą, kad būtų išvengta
tolesnio komercinio seksualinio išnaudojimo. Šioje srityje labai svarbu
užtikrinti reabilitacinę pagalbą vaikams. Teikiant ją, būtina policijos
parama ir bendradarbiavimas. Turi būti prieinama informacija apie apgyvendinimo galimybes ir pagalbą benamiams vaikams, jiems reikia
suteikti psichologinę ir socialinę paramą.
Lietuvos valstybės pateiktoje Konvencijos įgyvendinimo ataskaitoje už 2004–2008 metus dėl 39 str. įgyvendinimo nurodyta tik tai,
kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. gegužės 4 d. nutarimu
Nr. 491 patvirtino Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 m. programą, kurios paskirtis – numatyti
kompleksines priemones smurtui prieš vaikus su visomis jo apraiškomis šalinti. Programos priemonės skiriamos vaikams, galintiems
nukentėti ir nukentėjusiems nuo psichologinio, fizinio, seksualinio
išnaudojimo ir nepriežiūros, jų šeimoms, smurto ir patyčių prevencijai mokyklose. Įvertinus šios programos tęstinumo poreikį, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 392 patvirtinta Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010 m. programa.
NVO vaikams konfederacijos komentare dėl Lietuvos Respublikos
JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje 2004–2008 m. ataskaitos, kurioje kalbama ir apie 39 str. įgyvendinimą, nurodoma, kad
nėra numatytų priemonių, nepradėta vykdyti programa prieš vaikų
komercinį, seksualinį išnaudojimą ir prievartą. Šiems vaikams laiku
nesuteikiama pakankamai kvalifikuota psichologinė, teisinė, socialinė
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pagalba. Aukų reintegracijos ir reabilitacijos paslaugos nefinansuojamos ir neteikiamos valstybės lygmeniu.
5. Esamos situacijos analizė
Mes gyvename teisinėje valstybėje, todėl vaiko saugumui užtikrinti pirmiausia būtina atitinkama įstatymų bazė, atsakingas įstatymų
įgyvendinimas, tinkamas požiūris į vaiko ir šeimos interesus, darbuotojų, dirbančių su vaikais, kvalifikacija ir požiūris į jiems pavestų funkcijų vykdymą. Aišku, ir pakankamas finansavimas, kad vaikas būtų
ne tik pavalgęs, aprengtas, aprūpintas mokymosi priemonėmis, bet
ir apsaugotas nuo smurto, kad jis turiningai leistų laisvalaikį, galėtų
užsiimti mėgstama veikla, kad būtų tinkamai organizuotos jo vasaros
atostogos ir t. t. Vaiko, šeimos, visuomenės stebėsena, aiškinantis bet
kokio smurto vaiko atžvilgiu situacijas, rodo, kad esama priklausomybės grandinės: vaiko nepriežiūra (įvairiais aspektais) à seksualinis išnaudojimas à prostitucija à prekyba žmonėmis (vaikais).
Seksualinis smurtas, seksualinis vaikų išnaudojimas prostitucijos,
pornografijos tikslais yra latentiški nusikaltimai. Apie fizinį ir psichologinį smurtą visuomenėje diskutuojama plačiau negu apie seksualinį
smurtą. Visuomenės nariai linkę slėpti seksualinio smurto atvejus, nepranešti apie juos teisėsaugos institucijoms. Seksualinio smurto atvejai ypač slepiami šeimose. Vaiko artimieji dažnai nutyli įtarimus dėl
galimo seksualinio smurto ar seksualinio smurto faktus arba mėgina
šią problemą spręsti savo jėgomis, nesikreipdami pagalbos į kompetentingas institucijas, specialistus. Dėl šios priežasties seksualinio
smurto aukai nesuteikiama kvalifikuota pagalba, o kaltininkas lieka
nenubaustas. Tai, kad vengiama pranešti apie seksualinį smurtą, lemia ir baimė patirti neigiamą, smerkiančią visuomenės reakciją. Tiek
nukentėjusius vaikus, tiek jų artimuosius taip pat baugina ilgai trunkantys nusikaltimų tyrimo ir teisminiai procesai, itin neigiamas, žalingas jų poveikis vaikui, pareigūnų kvalifikacijos stoka ir kvalifikuotos,
kompleksinės pagalbos trūkumas. Dažnai nepilnamečio šeimos nariai,

97

Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida

ugdymo ir globos įstaigos stengiasi nuslėpti seksualinės prievartos
atvejus, nes nesitiki sulaukti reikiamos pagalbos, supratimo, bet viliasi
išvengti pasmerkimo, bausmių. Ypač skaudūs atvejai, kai prieš vaiką
naudojamas fizinis smurtas (jis mušamas ir pan.) perauga į seksualinę
prievartą, ir taip nutinka dėl vaikui bei šeimai laiku nesuteiktos pagalbos, dėl formalaus teisėsaugos institucijų požiūrio.
Kadangi leidinio tikslas – atlikti valstybės veiksmų, sprendžiant
vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, analizę už 2004–2008 m. bei įvertinti, kas daroma šiais klausimais
pastaruoju metu, pirmiausia pateikiama tiriamuoju laikotarpiu buvusi
situacija.
2005–2006 m. tarptautiniu lygiu buvo labai daug kalbama apie
prekybą žmonėmis (vaikais). Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga inicijavo tyrimą „Dėl prekybos žmonėmis aukų (nepilnamečių)
bei nepilnamečių prostitucijos situacijos Lietuvoje“. Tyrimas atliktas
2006–2007 m. Jame dalyvavo savivaldybių vaiko teisių tarnybos / skyriai, savivaldybių švietimo skyriai, rajonų ir miestų policijos komisariatai, Švietimo ir mokslo ministerija, Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras, 104 valstybiniai ir nevyriausybiniai
vaikų globos namai, specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, 5 nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas asmenims, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis, 2000–2006 m. nuo
prekybos žmonėmis nukentėjo 10 nepilnamečių. Per šį laikotarpį buvo
sulaikyti 157 nepilnamečiai, jiems surašyti protokolai pagal Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 182-1 str. už
vertimąsi prostitucija. Dėl prekybos žmonėmis pradėta 116 bylų, tačiau
tik 56 perduotos teismui, 49 asmenys nuteisti. Lietuvoje kasmet apie
300 nepilnamečių dėl įvairių priežasčių trumpesniam ar ilgesniam laikui palieka namus, tačiau 2005 m. pabaigoje buvo ieškomi tik 5 nepilnamečiai. Globos namų darbuotojai tyrimo metu nustebino nenoru
teikti informaciją, ypač nevyriausybiniai vaikų globos namai (iš 19 ją
pateikė tik 9). Pažymėtina, kad globos namų informacijoje nurodyta,
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jog tik 9 vaikai galbūt vertėsi prostitucija, o 4 buvo mėginama įtraukti
į prostituciją arba išvežti į užsienį. Savivaldybių švietimo skyriai pateikė informaciją apie mokyklose vykdomas prevencines programas
ir įvairių sričių specialistų atliekamą darbą. Pabrėžtina, kad 2005 m.
mokyklose dirbo 800 socialinių pedagogų, tačiau jų poreikis buvo
didesnis. Kai kuriose mokyklose prekybos žmonėmis ir prostitucijos
prevencija integruojama į bendrojo ugdymo planą, kitose apsiribojama
bendro pobūdžio pokalbiais per klasės valandėles. Nevyriausybinės
organizacijos pateikė informacijos apie nepilnametes, kurioms buvo
suteikta pagalba. Aktyviausiai šioje srityje dirbanti organizacija – „Lietuvos Caritas“, ji per 2004–2006 m. suteikė pagalbą 74 nepilnametėms.
Dingusių žmonių šeimų paramos centras 2002–2006 m. suteikė įvairiapusišką pagalbą 13 nepilnamečių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras minimu
laikotarpiu pagelbėjo 9 nepilnametėms, viešoji įstaiga „Vaiko namas“
suteikė psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą 19 prekybos žmonėmis bei priverstinės prostitucijos aukų (nepilnametėms).
Tyrime dalyvavusios institucijos pateikė savo nuomonę ir siūlymus, ką reikėtų daryti situacijai gerinti.
Miestų policijos komisariatų nuomone, vaikai gana lengvai, o neretai ir savo noru tampa prekybos žmonėmis, prostitucijos ir pornografijos aukomis. Faktą, kad vaikai nesugeba suvokti prostitucijos, pornografijos ir kitokios jiems daromos žalos, patvirtina tai, jog jie patys
ieško asmenų, kurie verčiasi prostitucija, pornografija, ir siūlo šiems
savo paslaugas. Tai liudija, kad turi būti vykdoma nuolatinė ir intensyvi, o ne epizodiška prevencinė veikla švietimo įstaigose. Itin daug dėmesio nepilnamečiams informuoti turėtų skirti socialiniai darbuotojai,
tačiau tie, kurie dirba, ypač mažesniuose miesteliuose, tokiai veiklai
nepasiruošę. Būtina griežtinti atsakomybę tėvams už vaikų nepriežiūrą ir priskirti prekybą žmonėmis prie labai sunkių nusikaltimų, taip
pat griežtinti baudžiamąją atsakomybę už svetimo mažamečio vaiko
pagrobimą (BK 156-1 str.), pelnymąsi iš kito asmens prostitucijos (BK
307-3 str.), įtraukimą į prostituciją (BK 308-2 str.).
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Savivaldybių švietimo skyrių darbuotojai mano, kad šiai problemai
mokyklose reikėtų skirti daugiau dėmesio. Būtinas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Pasiūlyta parengti vieną bendrą prevencinę programą (teisės pažeidimų, alkoholio, tabako,
narkotikų, smurto, prekybos žmonėmis ir kt.), o jos vykdymą deleguoti
prevencinio darbo grupei. Šis darbas turi būti nuoseklus, nenutrūkstamas, atliekamas įdomia, patrauklia, netradiciška forma. Pareikšta nuomonė, kad reikia aktyviau dirbti su socialinės rizikos šeimomis, inicijuoti mokinių, išvykusių į užsienį su tėvais, apskaitos duomenų bazę.
Būtina toliau vykdyti darbą dėl nepilnamečių judėjimo vėlyvu paros
metu ribojimo. Atkreiptas dėmesys, kad trūksta centrų, kuriuose vaikams būtų teikiama įvairiapusė pagalba. Nevyriausybinių organizacijų nuomone, nepilnamečiai patenka į prekybos žmonėmis pinkles arba
imasi prostitucijos dėl vaikystėje patirtos seksualinės prievartos, menkų socialinių įgūdžių, nepasitikėjimo ar pernelyg didelio pasitikėjimo
savimi, savarankiškumo trūkumo, menkų žinių apie lytinį gyvenimą.
Siūlyta svarstyti galimybę kurti naują socialinio darbo paslaugą, vadinamąjį socialinį darbą lauko sąlygomis, mat daugelis vaikų, galimų
prekybos žmonėmis aukų, dėl neišplėtotų socialinių paslaugų už kabineto (mokyklos, socialinių paslaugų įstaigos) ribų yra nematomi socialinėms tarnyboms. Tikslinga steigti specialų fondą, nes valstybinių
institucijų skelbiamuose prevencinių projektų konkursuose prioritetas
skiriamas tik nukentėjusių asmenų apgyvendinimui, maisto teikimui,
psichologinei pagalbai.
Beje, nevyriausybinės organizacijos išleido ir leidžia metodines
rekomendacijas pedagogams, policijos pareigūnams bei kitiems specialistams, susiduriantiems su prekyba žmonėmis, organizavo ir organizuoja paskaitas, seminarus socialiniams pedagogams, darbuotojams bei policijos mokyklų studentams, rengia prevencinius projektus
vaikų globos namų ugdytiniams ir kt. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį,
kad nevyriausybinės organizacijos savo veiklą dažniausiai plėtoja tik
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
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Vaikų globos namai kaip vieną didžiausių blogybių įvardijo netinkamas televizijos laidas, kino filmus, kai vaikai susitapatina su laidų
vedėjais ar filmų herojais. Pažymėta, kad globos namų darbuotojams
stinga įgūdžių, kaip atpažinti seksualinę prievartą patyrusį vaiką. Globos namų auklėtiniams trūksta pasirengimo savarankiškam gyvenimui, todėl, išėję iš tų namų, jie tampa potencialiomis prekybos žmonėmis aukomis.
Per tyrimą nustatyta, kad Lietuvos Respublika prisijungusi ratifikavo visus tarptautinius dokumentus dėl prekybos žmonėmis, priėmė
nacionalinius teisės aktus, tačiau Prekybos žmonėmis ir prostitucijos
kontrolės bei prevencijos 2002–2004 m. programos priemonių planui
įgyvendinti buvo skirta tik 42 proc. numatytų lėšų, o suplanuotų priemonių iki galo įvykdyta tik 66 proc.
LR Vyriausybės 2005 05 19 nutarimu Nr. 558 patvirtintos Prekybos
žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2005–2008 m. programos 4 punkte
buvo rekomenduojama savivaldybėms skirti lėšų programoje nurodytoms priemonėms įgyvendinti. Tyrimai parodė, jog net 47 savivaldybės
lėšų neskyrė, motyvuodamos tuo, kad jų savivaldybėse ši problema
neaktuali. Dėl tokio pat motyvo 39 savivaldybėse nebuvo vykdomos
jokios prevencinės programos.
Apibendrinus tyrimo rezultatus, buvo padarytos išvados ir pateikti
siūlymai. Lietuvos Respublikos Seimui rekomenduota atnaujinti diskusijas dėl vaiko amžiaus, nuo kurio jis gali duoti sutikimą lytiškai
santykiauti, ir atitinkamų teisės aktų projektų svarstymą bei priimti
sprendimus (siūlyta, kad vaiko amžiaus riba turi būti padidinta iki
16 metų); įvertinti poreikį reglamentuoti nepilnamečių buvimą viešose
vietose tamsiu paros metu; tėvams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams numatyti griežtesnę atsakomybę už vaikų nepriežiūrą.
LR Vyriausybei, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nepakankamai
sukoncentruotas ir koordinuotas nepilnamečių, galimų prekybos žmonėmis aukų ir prostitučių paieškos organizavimas, aukų parvežimas iš
užsienio, būtinas kompleksinės pagalbos suteikimo bei duomenų apie
nukentėjusius nepilnamečius kaupimo ir analizavimo procesas. Pa-
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siūlyta svarstyti galimybę įkurti nacionalinį koordinacinį ir pagalbos
bei reabilitacijos centrą seksualinę prievartą patyrusiems nepilnamečiams, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms.
LR teisingumo ministerijai rekomenduota sugriežtinti atsakomybę
už nusikaltimus, kuriuos nurodė miestų ir rajonų policijos komisariatai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti konkretūs siūlymai, kaip užtikrinti vaikų, kurių tėvai emigravo, apsaugą.
Savivaldybėms pasiūlyta skirti lėšų prevencijos ir kontrolės 2005–
2008 m. programai įgyvendinti.
Konkretūs siūlymai taip pat buvo pateikti Generalinei prokuratūrai, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai, Lietuvos radijo ir televizijos
komisijai bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, LR vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Socialinių reikalų ir darbo, Teisingumo ministerijoms. 2007 m. pabaigoje atlikta teiktų siūlymų vykdymo analizė
parodė, kad dauguma jų buvo įgyvendinti. Tačiau LR Seimas įstatymų
pakeitimų projektų nesvarstė, nors jie buvo įregistruoti. Nepilnamečių,
tapusių prekybos žmonėmis aukomis, požiūriu, matyti šios kategorijos
aukų ir pagalbos joms teikimo disproporcija.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su LR Seimo
Žmogaus teisių komitetu 2008 m. gruodžio 15 d. organizavo tarptautinę konferenciją „Vaikas – seksualinio smurto auka“. Per ją, be įvairių
sričių specialistų, pranešimus skaitė Londono policijos vyresnysis detektyvas Davidas Eylesas ir Londono policijos tyrėjas Carlo Narboni.
Svečių pranešimai specialistams atskleidė bauginamą situaciją dėl Lietuvos moterų ir merginų, tarp jų ir nepilnamečių, dirbančių Londone
prostitutėmis.
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės bei Informatikos
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis,
2007 m. nuo seksualinės prievartos nukentėjo 219 vaikų (2006 m. – 276,
2005 m. – 239, 2004 m. – 217), tai yra beveik du trečdaliai visų užregistruotų nukentėjusiųjų nuo šių nusikalstamų veikų. 49 (22,4 proc.) nuo
minėtų nusikaltimų nukentėję vaikai buvo iki 9 metų, 66 (30,1 proc.)
nepilnamečiai – 10–13 metų. Nuo 2007 m. pabaigos iki 2008 m. gegu-
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žės mėn. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga gavo 6 skundus
dėl patiriamo seksualinio smurto vaikų globos ir specialiojo ugdymo
įstaigose. Visais atvejais ši informacija buvo perduota teisėsaugos institucijoms, taip pat nuspręsta atlikti anoniminę vaikų globos namų ir
specialiųjų mokyklų vaikų bei darbuotojų apklausą. Buvo parengtos
anoniminės anketos, jos suderintos su vaikų psichiatrais, vaikų psichologu. Pasitelkus vaikų teisių apsaugos skyrių specialistus ir rajonų,
miestų pedagoginių psichologinių tarnybų psichologus (dirbo 182 specialistai), tyrimas buvo atliktas, projekte numatytos priemonės įgyvendintos. Per tyrimą apklausta 120 vaikų globos ir specialiojo ugdymo
įstaigų (savivaldybių, apskričių, nevyriausybinių organizacijų vaikų
globos namų, specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos įstaigų, specialiojo ugdymo įstaigų) auklėtinių bei darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su
vaikais. Iš viso anketas užpildė 3674 vaikai ir 2187 darbuotojai. Iš jų:
2613 vaikų (1267 mergaitės, 1346 berniukai) ir 1333 darbuotojai iš apskričių, savivaldybių nevyriausybinių vaikų globos namų; 183 vaikai
(36 mergaitės, 147 berniukai) ir 91 darbuotojas iš specialiojo vaikų auklėjimo ir globos įstaigų (iš specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų,
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų, Kauno apskrities vaikų socializacijos centro); 878 vaikai (357 mergaitės, 521 berniukas) ir 763 darbuotojai iš specialiojo ugdymo įstaigų. Vaikams buvo
garantuotas anonimiškumas (nereikalauta vardo, pavardės; nurodyta,
kad informacija apie vaikų atsakymus nebus suteikiama globos namų
darbuotojams ar kitiems žmonėms), paaiškinta tyrimo esmė. Per tyrimą siekta gauti duomenų, kur vaikas patiria seksualinę prievartą (šeimoje, globos namuose, mokykloje ar kitoje vietoje); iš ko dažniausiai
patiria seksualinę prievartą (tėvų, giminių, bendraamžių, mokytojų,
kitų asmenų); ar dažnai kartojasi seksualinė prievarta; ar darbuotojai,
tiesiogiai dirbantys su vaikais, įtarė, kad vaikas patyrė (patiria) seksualinę prievartą ir kur ją patyrė (savo ar globėjų šeimoje, globos ar
ugdymo institucijose); išsiaiškinti, ar buvo griebtasi kokių nors veiksmų, ir kokių priemonių reikia imtis, norint sumažinti seksualinės prievartos paplitimą vaikų globos institucijose. Iš 3674 apklaustų vaikų
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158 (4,3 proc.) nurodė, kad patyrė seksualinę prievartą. Iš jų 101 vaikas
buvo globos namų auklėtinis, 40 – specialiojo ugdymo įstaigų auklėtiniai, 17 – specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų, Kauno apskrities vaikų
socializacijos centro auklėtiniai. Daugiausia vaikai seksualinę prievartą patyrė iš bendraamžių ar vyresnių berniukų – 75 apklaustieji (47
proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš svetimų nepažįstamų
vyrų – 23 (14 proc. seksualinę prievartą patyrusių nepilnamečių); iš
giminaičių – 21 (13 proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš svetimų pažįstamų vyrų – 16 (10 proc. seksualinę prievartą patyrusių
vaikų); iš tėvo – 15 (9 proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš
patėvio – 12 (7 proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš mamos
sugyventinio – 9 (5 proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš kitų
asmenų – 8 (5 proc. seksualinę prievartą patyrusių vaikų); iš bendraamžių ar vyresnių mergaičių – 2 vaikai (1 proc. seksualinę prievartą
patyrusių nepilnamečių).
58 vaikai (36 proc.) seksualinę prievartą patyrė tikroje savo šeimoje; 53 (33 proc.) – kitur (pas draugus namie, pakeleivingoje mašinoje,
miške, apleistame pastate); 28 (17 proc.) – globos namuose; 24 vaikai
(15 proc.) – mokykloje. 90 vaikų (57 proc.) seksualinę prievartą patyrė
vieną kartą, 68 (43 proc.) – ne kartą. 313 vaikų (8 proc. apklaustųjų) nurodė, kad žino, jog draugai ar pažįstami vaikai patiria ar buvo patyrę
seksualinę prievartą. 224 vaikai (6 proc. apklaustųjų) pažįsta asmenis,
kurie prieš kitus naudoja seksualinę prievartą.
Jei vaikai patirtų seksualinę prievartą, jie visų pirma kreiptųsi pagalbos į auklėtojus, paskui – į tėvus, direktorių, brolius (seseris), globėjus, draugus. Į klausimą, „ar tau siūlė žiūrėti pornografines nuotraukas,
žurnalus, pornografinius filmus?“, 622 vaikai (17 proc. apklaustųjų) atsakė teigiamai. 665 vaikai (18 proc.) nurodė, kad žiūrėjo pornografines
nuotraukas, žurnalus ir filmus. 51 vaikas (1,4 proc. apklaustųjų) buvo
verčiamas, įkalbinėjamas, prašomas filmuotis ar fotografuotis nuogas.
Aplinkybę, kad vaikai nesugeba įvertinti prostitucijos, pornografijos, kitų išnaudojimo būdų žalos, poveikio jų raidai, patvirtina faktai,
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jog nepilnamečiai tampa iniciatyvesni ir patys ieško asmenų, užsiimančių prostitucijos, pornografijos, prekybos žmonėmis verslu, ir siūlo jiems savo paslaugas. Prostituciją, pornografiją vaikai vertina kaip
greitą, lengvą ir pelningą uždarbį. Į prekybos žmonėmis, komercinio
seksualinio išnaudojimo tinklą jie patenka ir dėl tėvų (globėjų) patiklumo, suvilioti galimybės gauti gerą užmokestį, gyventi gerai aprūpintą
gyvenimą, pamatyti pasaulį, dirbti modeliu ar pan.
Buvo apklausti 2187 darbuotojai, iš kurių 539 pažymėjo, kad įtarė,
jog vaikai patyrė seksualinę prievartą. Iš jų 338 atvejais turėta įtarimų,
jog vaikai seksualinę prievartą patyrė savo (ar globėjo) šeimoje; 83 –
globos namuose; 63 – kitur; 55 – specialiojo ugdymo įstaigoje. Į klausimą, ar darbuotojai, įtardami, kad vaikas yra patyręs ar patiria seksualinę prievartą, ėmėsi kokių nors veiksmų, atsakyta: 369 – taip; 71 – niekada, nes 52 netikėjo, kad jų įsikišimas gali būti efektyvus, o 19 manė,
jog tai dar labiau pakenks vaikui; 1721 – kita (nesiėmė jokių priemonių,
nes neįtarė, kad vaikai patyrė ar patiria seksualinę prievartą).
200 darbuotojų nurodė žinantys, kad vaikas globos namuose ar
specialiojo ugdymo įstaigoje, kurioje jie dirba, patyrė seksualinę prievartą. Minėto tipo įstaigose seksualinę prievartą dažniausiai patiria
berniukai (93), mergaitės rečiau – 58 atvejai. Pažymėtina, kad visais
darbuotojų anketose nurodytais atvejais negalima daryti išvados, kad
tiek vaikų patyrė, patiria ar, įtariama, yra patyrę seksualinę prievartą,
nes keli ar keliolika darbuotojų, žinodami apie tą patį seksualinės prievartos atvejį, galėjo jį pažymėti savo anketose.
54 darbuotojai nurodė, kad vaikų globos namuose ar specialiojo
ugdymo įstaigose vaikams neaiškinama apie seksualinę prievartą.
Tyrimo išvadose konstatuota: ne visose vaikų globos įstaigose vaikams užtikrinama pakankama apsauga nuo smurto ir išnaudojimo;
globos namuose neužtenka darbuotojų; vaikų globos namams skirta per mažai psichologų, kai kur etatai neužimti; trūksta psichologų
pedagoginėse psichologinėse tarnybose, per mažas atlygis už darbą;
vaikų globos įstaigų darbuotojai nemoka kalbėtis su vaikais žmogaus
seksualumo ir seksualinės prievartos klausimais; vaikai labiausiai pa-

105

Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida

sitiki auklėtojais, tačiau ne visi auklėtojai pasirengę juos išklausyti; būtina kelti vaikų globos įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, laiku parengti
atestacijos nuostatus, paskubinti atestavimą; ypač daug dėmesio turi
būti skiriama specialiųjų poreikių vaikų lytiniam švietimui; vaikų globos ir specialiojo ugdymo įstaigos atsiriboja nuo seksualinės prievartos
atvejų, nes bijo pasekmių, kaltinimų administracijos atžvilgiu, kad nepavyko laiku to išsiaiškinti ir padėti seksualinę prievartą patyrusiam
vaikui; trūksta bendradarbiavimo tarp institucijų, nepakanka specialistų, galinčių profesionaliai atlikti smurtą patyrusių nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausas.
Pastebėta, kad didžiausią neigiamą pornografijos poveikį patiria
vaikai. Jie nesąmoningai ir sąmoningai ima tapatintis su pornografinių vaizdo įrašų veikėjais. Neretai dėl pornografijos poveikio sutrinka
jų dvasinė ir moralinė raida, kyla bendravimo su aplinkiniais problemų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nuo seksualinio smurto nukentėjo
2/3 berniukų ir 1/3 mergaičių. Kaip rodo Lietuvos praktika, nuo pornografinių vaikų nuotraukų pereinama prie vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartavimo.
Minėtas problemas būtina spręsti visais lygiais ir kompleksiškai.
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui buvo siūlyta atnaujinti
diskusijas dėl vaiko amžiaus, nuo kurio jis gali duoti sutikimą lytiškai
santykiauti, taip pat atitinkamų teisės aktų projektų svarstymą ir priimti galutinius sprendimus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų pakeitimo.
LR Vyriausybei: atkreipti dėmesį į būtinybę kurti nacionalinį koordinacinį ir pagalbos bei reabilitacijos centrą seksualinę prievartą patyrusiems nepilnamečiams, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir pornografijos aukoms (nepilnamečiams); svarstyti galimybę vietoj reorganizuotų sanatorinių internatinių mokyklų steigti ilgalaikės reabilitacijos
centrą nuo smurto, tarp jo ir seksualinio, nukentėjusiems vaikams;
numatyti finansinę paramą asmenims, ketinantiems studijuoti psichologiją ir socialinę pedagogiką, o baigus mokslus įsidarbinti pedagoginėse psichologinėse tarnybose, mokyklose, nevyriausybinėse organi-
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zacijose, tam įsteigiant naujus etatus. Spręsti klausimą dėl papildomo
pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimo, kad būtų padidinti
tarnybų psichologų atlyginimai.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai: kartu su pedagoginių psichologinių tarnybų steigėjais imtis priemonių didinti pedagoginių psichologinių tarnybų skaičių, įkurti pedagogines psichologines tarnybas visose likusiose miestų (rajonų) savivaldybėse; keisti
pedagoginių psichologinių tarnybų kompetenciją ir numatyti joms
galimybę teikti pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto (steigti
klinikinių psichologų etatus); kadangi psichologų trūksta ne tik pedagoginėse psichologinėse tarnybose, bet ir vaikų globos namuose, LR
švietimo ir mokslo ministerijai kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlyta įvertinti galimybę pedagoginių psichologinių
tarnybų psichologams teikti konsultacijas ir reikiamą pagalbą (tarnybų
psichologams dirbti ir vaikų globos namuose) vaikų globos institucijų auklėtiniams; LR švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Policijos
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos siūlyti svarstyti galimybę parengti pedagoginių psichologinių tarnybų specialistus atlikti vaikų apklausas apklausos kambariuose, jie galėtų padėti policijos
pareigūnams, prokurorams ir teisėjams apklausti smurtą patyrusius
nepilnamečius nukentėjusiuosius ar liudytojus; užtikrinti, kad būtų
organizuoti mokymai visų pedagoginių psichologinių tarnybų krizių
valdymo komandoms ir mokyklų vadovams, kad laiku būtų parengti
krizių valdymo mokyklose konsultantai; garantuoti, kad būtų laiku ir
tinkamai įgyvendintos Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės; peržiūrėti
ir įvertinti specialiųjų mokyklų etatų skaičių.
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: siekiant skatinti pačius vaikų globos namus atskleisti kuo daugiau vaikų seksualinės
prievartos atvejų, pakartotinai siūlyti kartu su globos namų steigėjais
apsvarstyti galimybę, vaikų globos namams atskleidus seksualinės
prievartos atvejį, tam tikrą laikotarpį finansuoti psichologinės pagalbos teikimo paslaugas vaikams ir darbuotojams; kartu su LR švietimo
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ir mokslo ministerija paskubinti vaikų globos įstaigų auklėtojų atestacijos nuostatų rengimą bei atestavimą.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: peržiūrėti ir įvertinti visų vaikų globos
įstaigų darbuotojų etatų skaičių; siūlyti per 2008–2009 m. patikrinti, ar
visos vaikų globos įstaigos atitinka socialinės globos normas.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: organizuojant mokymus vaikų globos namų darbuotojams ypač daug dėmesio reikia skirti seksualinei
prievartai atpažinti, nustatyti, pagalbai vaikui ir prevencijai; į mokymus įtraukti temas auklėtojams, kaip šnekėti su vaikais apie žmogaus
seksualumą.
LR miestų (rajonų) savivaldybėms pasiūlyta spręsti pedagoginių
psichologinių tarnybų papildomą finansavimą; peržiūrėti ir padidinti
pedagoginių psichologinių tarnybų psichologų atlyginimus, sudaryti
sąlygas įsidarbinti jauniems specialistams (ypač rajonuose).
Miestų (rajonų) vaiko teisių apsaugos tarnyboms (skyriams): bendradarbiaujant su vaikų globos įstaigomis, suteikti vaikams galimybę
kreiptis į vaiko teisių apsaugos tarnybos (skyriaus) specialistą, kuris
nustatytu laiku lankytųsi globos įstaigoje; supažindinti su atlikto tyrimo rezultatais visų vaikų globos ir specialiojo ugdymo įstaigų auklėtinius, paaiškinti, kad anoniminė apklausa leido nustatyti, jog daug vaikų patiria seksualinę prievartą, tačiau, siekiant padėti jiems, reikia, kad
vaikai nenutylėtų seksualinės prievartos atvejų, o papasakotų apie tai
žmonėms, kuriais pasitiki (auklėtojams, tėvams, vaiko teisių apsaugos
tarnybų (skyrių) specialistams), paskambintų Vaikų linijos telefonu.
Šie asmenys, neviešindami jiems patikėtos informacijos vaikų globos
ar specialiojo ugdymo įstaigoje, kreiptųsi į atitinkamas institucijas, kad
smurto aukai būtų suteikta reikiama pagalba; kartu su vaikų globos
įstaigų darbuotojais aptarti minėtų įstaigų darbuotojams žinomus seksualinės prievartos atvejus ir organizuoti reikiamą pagalbą vaikams;
siūlyti glaudžiai bendradarbiauti su vaikų globos įstaigomis, kad būtų
išsiaiškinti seksualinio smurto atvejai prieš vaikus, ir padėti jiems.
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Vaikų globos įstaigoms: informuoti vaikus, kur jie gali kreiptis patyrę seksualinę prievartą, sužinoję seksualinės prievartos atvejų tarp
kitų vaikų, taip pat kaip apsisaugoti, kad netaptų seksualinės prievartos aukomis; siekti kuo glaudesnio emocinio auklėtojų ir auklėtinių ryšio, kad vaikai labiau pasitikėtų auklėtojais ir nebijotų kreiptis
pagalbos; siekiant išsiaiškinti seksualinio smurto atvejus prieš vaikus
ir jiems padėti, glaudžiai bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos tarnybomis (skyriais).
Reikia pripažinti, kad daug pasiūlymų buvo įgyvendinta, tačiau
dalis jų, kurie labai aktualūs vaikams, ir liko tik siūlymais.
Susirūpinimą kelia vaikų saugumo užtikrinimas naudojantis internetu, bendraujant pokalbių, pažinčių svetainėse, SMS žinutėmis ir
pan. Lietuvoje yra daugiau kaip milijonas interneto vartotojų. Internetu naudojasi per 60 proc. vaikų ir paauglių. Vaikai – labai smalsūs ir
aktyvūs vartotojai, dėl šios priežasties, taip pat dėl savo nebrandumo
jie priskiriami itin lengvai pažeidžiamų vartotojų grupei.
Apibendrinant galima teigti, kad:
– Lietuvos vaiko teisių apsaugos institucijų, veikiančių valstybės,
vietos savivaldos ir visuomeniniu lygmenimis, veiklos reglamentavimas nėra išsamus. Teisės aktuose trūksta konkretaus ir aiškaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (kaip vaiko gerovės ministerijos), jos
padalinių kompetencijos nustatymo, priskiriamos funkcijos dubliuojasi, neaiški atsakomybė. Be to, nepakankamai skiriama dėmesio vaiko
teisių apsaugai ir vietos savivaldos lygmeniu. Ypač didelę įtaką vaiko
teisių apsaugai vietos savivaldos lygiu turi kai kurių savivaldybių valdžios atstovų požiūris į vaiko teisių apsaugą, investicijas ir pokyčius
šioje srityje;
– nors yra įstatymais įtvirtintas imperatyvas pranešti apie smurto
prieš vaiką atvejus, daugelis jų sąmoningai ir dėl subjektyvių priežasčių (siekiant išvengti atsakomybės, intervencijos į šeimą, išsaugoti įstaigos autoritetą ir kt.) nuslepiami. Žinomų ar įtariamų smurto (ypač
seksualinio) prieš vaikus atvejų slėpimas daro įtaką šio reiškinio, taip
pat vaikų komercinio seksualinio išnaudojimo, vaikų pardavimo,
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prostitucijos ir pornografijos latentiškumui, o statistiniai duomenys
neatspindi realaus fizinio, seksualinio, psichologinio smurto paplitimo nei pagal teritorinį, nei pagal vaikų amžiaus, nei pagal smurtautojo
charakteristikos kriterijus;
– Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, susijusios su nepilnamečių nukentėjusiųjų ir (ar) liudytojų procesiniu statusu, jų teisių ir interesų apsauga baudžiamojo proceso metu, yra gana deklaratyvios, neužtikrinamas jų tinkamas įgyvendinimas praktikoje − vaikai ne visuomet
būna parengti apklausai kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų, teisėjai, prokurorai, tyrėjai ir kiti baudžiamojo proceso dalyviai dažnai neturi pakankamai žinių apie nepilnamečio apklausos specifiką, į vaiko
apklausą kviečiami vaiko teisių apsaugos atstovai, specialistai (psichologai, pedagogai) dėl tam tikrų žinių trūkumo, formalaus (pasyvaus)
ar atsitiktinio dalyvavimo procese ne visada tinkamai atstovauja vaiko
interesams, į apklausas kviečiami nepilnamečio tėvai neturi žinių apie
vaiko teisių gynimą per baudžiamąjį procesą, nepakankamai išplėtotas
ir vaiko apklausos kambarių tinklas, trūksta specialistų, galinčių atlikti
vaikų apklausas, per ilgi ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo
terminai vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos
bylose, ne visuomet užtikrinama nepilnamečio nukentėjusiojo ar liudytojo apsauga nuo susitikimo su įtariamuoju (kaltinamuoju), požiūris
į nukentėjusį vaiką, ypač kai tai susiję su vaiko seksualiniu neliečiamumu, vis dar turi vaiko kaltinimo dėl įvykio, jo smerkimo aspektų;
– savivaldybėse trūksta organizacijų, teikiančių (galinčių teikti)
kvalifikuotą pagalbą prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms;
– nėra nacionalinio, valstybinio lygio koordinacinio centro, kuris
galėtų derinti prevencinį darbą, nepilnamečių paieškos organizavimo,
aukų parvežimo iš užsienio, būtinos kompleksinės pagalbos suteikimo
ir duomenų apie nukentėjusius nepilnamečius kaupimo bei analizavimo proceso ir informacijos sklaida;
– smurto auka ne visuomet gali pasinaudoti teisės aktais įtvirtintomis apsaugos priemonėmis. Ji dažnai yra priversta ieškoti apsaugos,
palikdama savo būstą, artimą aplinką. Būtina tobulinti tėvų ir kitų tei-
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sėtų vaiko atstovų bei fizinių ir juridinių asmenų civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės formas, numatyti alternatyvias
poveikio priemones, įpareigojančias tobulinti žinias apie vaikų auklėjimą ir pan.;
– būtina didinti vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimo išaiškinamumo lygį bei asmenų, nuslėpusių vaiko teisių ar jo teisėtų interesų
pažeidimo atvejus, nesuteikusių vaikui reikalingos pagalbos, atsakomybę;
– prekybos žmonėmis ir prostitucijos problemoms spręsti parengtų Vyriausybės programų įgyvendinimas savivaldybėse yra pernelyg
priklausomas nuo vietos valdžios požiūrio į vaiko teisių apsaugą ir
konkrečią vaiko teisių apsaugos problemą, nes Vyriausybė tik rekomenduoja savivaldybėms skirti lėšų programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti;
– stokojama valstybės, savivaldybių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, sprendžiant prekybos žmonėmis
aukų (nepilnamečių) bei nepilnamečių prostitucijos klausimus. Neigiamą įtaką tokiam bendradarbiavimui daro specialistų trūkumas, jų
kaita ir didelis darbo krūvis (papildomos funkcijos, neefektyvus darbo
organizavimas, materialinis ir techninis aprūpinimas);
– socialiniai pedagogai ir pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai dėl jiems oficialiai ir neoficialiai priskiriamų uždavinių bei
funkcijų, didelio darbo krūvio ir jų žinioje esančių vaikų skaičiaus
negali efektyviai ir kokybiškai vykdyti jiems pavestų funkcijų. Didelis darbo krūvis, nepakankamas materialinis techninis aprūpinimas,
menkas darbo užmokestis – vienos iš priežasčių, dėl kurių jaučiamas
specialistų trūkumas; jie renkasi kitą veiklą;
– specialistų mokymas smurto prieš vaikus klausimais neduoda
laukiamos naudos dėl itin dažnos kadrų kaitos. Nevyriausybinių organizacijų veikla − metodinės rekomendacijos, seminarai, prevenciniai
projektai – įgyvendinama tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Siekiant užkirsti kelią prekybai nepilnamečiais ir nepilnamečių prostitucijai, būtinas itin aktyvus socialinis darbas su rizikos grupės šeimo-
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mis bei jų vaikais, asmenimis, ketinančiais išvykti į užsienį; reikalinga
duomenų bazė apie išvykusiųjų į užsienį vaikus (mokinius);
– kad nepilnamečių apsauga nuo jiems žalingos informacijos būtų
efektyvesnė, būtina užtikrinti atsakingų valstybės pareigūnų, specialistų bendradarbiavimą, aktyvesnę policijos pareigūnų veiklą ir imtis
priemonių, skatinančių internetinės žiniasklaidos savireguliacijos mechanizmo atsiradimą. Žiniasklaida turėtų padėti didinti bendrą suvokimą apie vaikų išnaudojimą, jo grėsmes ir pasekmes, o žiniasklaidos
atstovus reikėtų įtraukti į mokymus apie vaikų išnaudojimą.
Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas užtikrinti vaiko saugumą, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui garantuoti
priėmė šiuos naujus teisės aktus:
Baudžiamojo kodekso
– 2010 m. birželio 15 d. Seimo sprendimu papildytas ir pakeistas
Baudžiamojo kodekso 95 str., reglamentuojantis apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus, – įtvirtinta nuostata, kad, jeigu
nuo tam tikrų nusikalstamų veikų nukentėjo nepilnametis, senaties
terminas negali baigtis anksčiau, negu šiam asmeniui sueis 25 metai.
Baudžiamojo kodekso 95 str. 3 dalis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Jeigu nuo šio kodekso XVIII („Nusikaltimai žmogaus
sveikatai“), XX („Nusikaltimai žmogaus laisvei“), XXI („Nusikaltimai
ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo
laisvei ir neliečiamumui“), XXIII („Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai“) ir XLIV („Nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai dorovei“) skyriuose numatytų nusikalstamų veikų nukentėjo nepilnametis, senaties terminas negali baigtis anksčiau, negu
šiam asmeniui sueis 25 metai.
– 2010 m. liepos 2 d. Seimo sprendimu papildytas ir pakeistas Baudžiamojo kodekso 1511 str., įtvirtinantis žemutinę amžiaus ribą, nuo kurios vaikas gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti (iki tol šiame straipsnyje buvo įvardijamas mažametis vaikas, tai reiškia, kad ši riba buvo
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14 metų). Baudžiamojo kodekso 1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas, pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą. 1 dalis. Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs
ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo
lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2 dalis. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu, pasiūlęs, pažadėjęs suteikti ar suteikęs jam už tai pinigų ar kitokios
formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar
privertimo lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 3 dalis. Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas
teisėtas vaiko atstovas arba kitas asmuo, turintis įstatymuose nustatytų
įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip
tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti
požymių, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki ketverių metų. 4 dalis. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 5 dalis. Šio straipsnio 1 dalyje
nurodyti veiksmai nelaikomi nusikaltimu, jeigu tarp veiksmų dalyvių
nėra didelio amžiaus, dvasinės ir fizinės brandos skirtumo.
– 2010 m. liepos 2 d. Seimo sprendimu sugriežtinta Baudžiamojo kodekso 153 str. sankcija, numatanti atsakomybę už mažamečio asmens
tvirkinimą. Baudžiamojo kodekso 153 straipsnis. Mažamečio asmens
tvirkinimas. Tas, kas atliko mažamečio asmens tvirkinimo veiksmus,
baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki
penkerių metų.
Civilinio kodekso
2010 m. birželio 22 d. Seimas nusprendė pakeisti Civilinio kodekso 3.14 str., reglamentuojantį santuokinį amžių, – kad norinčio tuok-
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tis, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens prašymu teismas
supaprastinto proceso tvarka turi teisę sumažinti tokio asmens santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip dvejais (buvo – trejais) metais, o
nėštumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui, nesulaukusiam
šešiolikos (buvo – penkiolikos) metų. Civilinio kodekso 3.14 straipsnis. Santuokinis amžius. 1 dalis. Santuoką leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos sudarymo dieną yra aštuoniolikos metų. 2 dalis. Norinčio tuoktis, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens
prašymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teisę sumažinti
tokio asmens santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip dvejais metais.
3 dalis. Nėštumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui, nesulaukusiam šešiolikos metų. 4 dalis. Teismas, spręsdamas klausimą
dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, turi teismo posėdyje išklausyti norinčio tuoktis nepilnamečio tėvų, globėjų ar rūpintojų nuomonę ir atsižvelgti į jo psichinę bei psichologinę būklę, turtinę padėtį
ir svarbias priežastis, dėl kurių būtina sumažinti santuokinį amžių.
Nėštumas – svarbi priežastis sumažinti santuokinį amžių. 5 dalis.
Kai sprendžiamas klausimas dėl santuokinio amžiaus sumažinimo,
valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija privalo pateikti išvadą dėl
santuokinio amžiaus sumažinimo tikslingumo ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus.
Baudžiamojo proceso kodekso
Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. rugsėjo 21 d. priėmė Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo 3-1 str. ir 18, 21,
38, 55, 64, 78, 81, 102, 112, 121, 125, 134, 135, 136, 137, 142, 151, 157, 168, 170,
176, 178, 181, 342, 348, 389, 418, 440 str. pakeitimo ir papildymo įstatymą. Šiuo įstatymu pakeista 176 str. redakcija, numatanti, kad ikiteisminis tyrimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, negali trukti ilgiau nei 3–9
mėnesius. Straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ikiteisminis tyrimas turi
būti prioritetinis bylose, kuriose įtariamieji yra suimti, taip pat bylose,
kuriose įtariamieji ar nukentėjusieji yra nepilnamečiai.
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Nors įstatymų leidyboje esama teigiamų pokyčių, iki šiol nepriimti Seimui teikti ir svarstyti teisės aktai:
– LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 48¹ įstatymo projektas Nr. XIP – 529, įregistruotas dar 2008 m. Šiuo projektu numatomas vaiko judėjimo be suaugusiųjų ribojimas vėlyvu paros metu.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje šia tema pradėta diskutuoti 2005 m. Buvo sudaryta darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo
įvairių sričių specialistai. Apsvarsčius visus „už“ ir „prieš“, išklausius
visuomenės ir pačių vaikų nuomonę, susipažinus su tarptautine praktika, buvo apsispręsta, kad toks reglamentavimas padėtų užtikrinti
mažamečių saugumą, priverstų tėvus atsakingiau rūpintis, kur yra ir
ką daro jo vaikas vėlyvu paros metu. Nors įregistruotas projektas gana
lankstus, aiškinamajame rašte nurodyti svarūs argumentai dėl būtinumo priimti šį įstatymą, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos šiuo klausimu pasisakė gana
griežtai – projekte siūlomos priemonės vertintinos kaip asmens teisės
laisvai judėti apribojimas, suabejota, ar tai padės spręsti nepilnamečių
nusikalstamumo mažinimą, jis bus neefektyvus šeimoms, kurios neskiria dėmesio savo atžalų auklėjimui. Tačiau teikiamas projektas turi
ir kitą tikslą – apsaugoti vaikus – nusikaltimų aukas, skiepyti jiems
pareigos jausmą. Kai tėvai nesirūpina savo vaikais, valstybė yra įsipareigojusi jais pasirūpinti;
– iki šiol neišspręstas vaiko paėmimo iš šeimos teisinio reglamentavimo klausimas. Šiandien tiek LR vaiko teisių apsaugos įstatymas, tiek
LR civilinis kodeksas numato, kad vaikas iš šeimos paimamas, kai gresia pavojus jo sveikatai ir gyvybei. Girdėti nuomonių, kad vaikas paimamas iš šeimos nepagrįstai, arba priešingai – vaikas neprižiūrimas,
o savivaldybių vaiko teisių skyrių darbuotojai, socialiniai darbuotojai
nekreipia į tai dėmesio. Dėl tinkamo teisinio reglamentavimo diskutuojama nuo 2005 m., klausimas ne kartą buvo svarstomas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijoje. 2008 m. vasarą įregistruotas LR civilinio kodekso 3.172, 3.182, 3.250, 3.183, 3.262 pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas (Nr. XIP-1038), tačiau jis iki šiol nesvarstytas. Iš pa-
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teikto tyrimo matyti, kad maždaug pusė vaikų nuo seksualinio smurto
nukenčia artimoje aplinkoje – dažniausiai tai būna socialinės rizikos
šeimos, todėl, siekiant apsaugoti šios rizikos grupės vaikus, būtinas
tinkamas teisinis vaiko paėmimo iš šeimos reglamentavimas;
– Lietuva – viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurioje nėra įstatymo, draudžiančio smurtą prieš vaikus. Seimo narė Ona Valiukevičiūtė yra įregistravusi LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2, 4,
10, 43, 49, 53, 57 str. pakeitimo įstatymo projektą. Jo paskirtis – uždrausti smurtą prieš vaikus. Įstatymo projektas ne kartą svarstytas, buvo vis
keičiamas, „šlifuojamas“, tačiau priimti jo neskubama.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu yra galiojantys teisės aktai,
reglamentuojantys vaiko apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo, prekybos žmonėmis:
– Vaiko gerovės valstybės politikos strategija ir jos įgyvendinimo
priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 („Valstybės žinios“, Nr. 25-802).
Strategijoje vaiko gerovės valstybės politikos prioritetu įvardijamas
vaikų apsaugos nuo visų formų smurto ir išnaudojimo gerinimas.
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 4 d. nutarimu
Nr. 491 patvirtinta Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005–2007 m. programa.
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. nutarimu
Nr. 29 patvirtinta Nacionalinė programa prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą.
6. Seksualinio smurto prieš vaikus prevencijos kryptys Jungtinėse Amerikos Valstijose
Šiaulių universiteto doc. dr. Rolandas Paulauskas, ilgą laiką gyvenęs JAV ir dirbęs su vaikais, rengdamas leidinį apie prevencinių projektų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose, pasidalijo savo patirtimi ir
JAV praktika, kovojant su seksualiniu smurtu prieš vaikus.
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Pasak autoriaus, intensyvus seksualinio smurto prieš vaikus prevencijos programų kūrimas ir įgyvendinimas JAV prasidėjo XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Šiuo metu priskaičiuojama daugiau kaip 400 įvairių
skirtingų prevencinių programų modelių, pradedant nuo teisinių ir
baigiant pedagoginiais bei psichologiniais. Prevencinės programos
taip pat skirstomos į pirmines, antrines ir tretines. Pirminių programų pagrindinis tikslas – užkirsti kelią bet kokioms seksualinio smurto
apraiškoms bendrojoje populiacijoje. Į antrinę prevenciją įtrauktos specialios programos, taikytinos rizikos grupės asmenims, kuriems būdingas seksualiai agresyvus ar deviantinis elgesys, arba paaugliams,
gyvenantiems nepalankiomis sąlygomis. Tretinių prevencijos programų tikslas – sumažinti arba eliminuoti seksualinį smurtą tarp individų, kurie yra padarę seksualinį nusikaltimą arba kelis nusikaltimus.
Programos vykdomos federaliniu, atskirų valstijų, regionų, privačiu ir
visuomeniniu lygmenimis. Daugelis jų paremtos empiriniais tyrimais
ir, kai yra tinkamai įdiegiamos, duoda efektyvių rezultatų.
Viešoji nuomonė, kad prieš vaikus seksualiai smurtauja tik pedofilai ar nepažįstami asmenys, yra klaidinga. Kaip rodo tyrimai, trečdalis
seksualinių smurtautojų – nepilnamečiai. 60 proc. visų nepilnamečių
aukų patiria seksualinį smurtą, bendraudami su jiems gerai pažįstamais žmonėmis, o ketvirtadalį aukų seksualiai tvirkina ir prievartauja
kiti šeimos nariai. Tik apie 14 proc. vaikų aukų seksualinį smurtą patiria iš jiems nepažįstamų asmenų.
Daug JAV atliktų tyrimų patvirtina, kad suaugę vaikų prievartautojai ir tvirkintojai yra labiau išsilavinę ir eina aukštesnes pareigas nei
kiti teisėtvarką pažeidžiantys individai. Daugelis jų laiko save religingais, turi šeimas ir augina vaikų. Į tokių asmenų nusikaltimų „repertuarą“ įeina pornografinės medžiagos rodymas nepilnamečiams, savo
lytinių organų demonstravimas, seksualinis vaikų lietimas, vojerizmas
(nuogų nepilnamečių stebėjimas), prievartavimas ir kita. JAV kuriant ir
įgyvendinant prevencines programas, visuomet siekiama atsižvelgti į
surinktus statistinius duomenis ir mokslinių tyrimų rezultatus.
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JAV apie 30–40 proc. gyventojų pripažįsta, kad jie savo gyvenime
vienokia ar kitokia forma yra patyrę seksualinį smurtą (Bolden, Scannapieco, 1999). Tai paprastai atsitinka vaikystės, paauglystės ar ankstyvosios jaunystės laikotarpiu. Mergaitės kur kas dažniau negu berniukai tampa seksualinio smurto aukomis. Kiti rizikos faktoriai, susiję su
seksualine viktimologija, yra gyvenimas išsiskyrusioje šeimoje, tėvų
nesantaika, tėvo fizinis smurtavimas, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas, tėvų nesugebėjimas tinkamai rūpintis vaiku.
Apie 50 proc. seksualinių smurtautojų deviantinis potraukis išsivysto paauglystėje. Daugiau kaip 20 proc. visų išprievartavimo ir 30–
50 proc. visų vaikų lytinio tvirkinimo aktų JAV įvykdo paaugliai ir
jaunimas (Longo, Groth, 1983; Becker, Cunningham-Rathner, Kaplan,
1986). Statistiniu požiūriu, pirmasis seksualinio smurto aktas įvykdomas, kai individui sukanka 14 metų (Longo, 1982). Šis amžiaus tarpsnis
taip pat sutampa su parafilijų (seksualinių deviacijų) pradžia ir liudija,
kad prevencija, o ypač intervencija, yra efektyviausios jauname amžiuje (Abel, Osborn, 1992).
Seksualinio smurto pasekmės gana sunkios ir ilgalaikės. Be fizinių
sužalojimų ir venerinių ligų, daugelis aukų patiria didžiulę psichologinę traumą, kuri gali pasireikšti kaip depresija, potrauminis streso
sutrikimas, suicidinis elgesys, ribinis asmenybės sutrikimas, padidėjęs
agresyvumas, seksualinis oportunizmas, sumažėję savigarbos ir pasitikėjimo savimi jausmai, nerimas, maitinimosi ir miego sutrikimai.
Patirtis rodo, kad sėkminga prevencija gali būti inicijuojama ne
vien per įstatymų leidybą, teisėsaugą ar psichoterapiją, bet ir per mokyklinę bei pomokyklinę veiklą. JAV galioja daug įstatymų, pavadintų
vaikų, nukentėjusių nuo seksualinio smurto, vardais, pavyzdžiui, Džesikos įstatymas, Megan įstatymas, Adamo Walsho aktas (angl. Jessica‘s
Law, Megan‘s Law, the Adam Walsh Act) ir kt. Jų tikslas – apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, informuojant visuomenę apie seksualinių
nusikaltėlių gyvenamąsias vietas, skiriant jiems privalomą registraciją
policijos skyriuose, draudžiant apsigyventi netoli mokymo ir ugdymo
įstaigų bei nustatant minimalų 25 metų laisvės atėmimo laikotarpį.
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Bausmę atlikusių visuomenei pavojingų seksualinių nusikaltėlių judėjimas kontroliuojamas elektroniniu būdu iki jų gyvenimo pabaigos.
JAV taip pat labai griežtai tikrinama asmenų, kurie dirba ar nori dirbti
su vaikais, praeitis. Tokia prevencinė priemonė užtikrina, kad buvęs
smurtautojas ar pedofilas neįsidarbintų mokykloje arba ikimokyklinėje įstaigoje bei kitose vaikų ir jaunimo organizacijose.
Be teisinio lygmens, JAV svarbią vietą užima pedagoginė arba šviečiamojo pobūdžio seksualinio smurto prieš vaikus prevencija. Pedagoginės prevencijos programos gali būti nukreiptos į vaikus, tėvus,
šeimas, mokytojus, socialinius darbuotojus ir kitus asmenis, susijusius
su nepilnamečių globa ir rūpyba. Vienas pagrindinių tokių programų
tikslų – išmokyti vaikus atpažinti „didelės rizikos“ situacijas ir išvengti seksualinio smurto. Šviečiamojo pobūdžio prevencinėmis programomis taip pat siekiama, kad vaikai praneštų apie potencialų arba
realų seksualinį smurtą atsakingam suaugusiam individui. Asmenys,
dirbantys švietimo, globos, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos ir
teisėsaugos srityse, apie įtariamą ar žinomą smurtavimą prieš vaikus
privalo žodžiu arba raštu pranešti socialinių paslaugų departamentui
ar atitinkamoms vaiko teisių apsaugos institucijoms įstatymo nustatyta tvarka. Tie, kurie vengia ar nenori to daryti, gali būti baudžiami
piniginėmis baudomis. Pranešėjų identitetas – konfidencialus.
Viena geriausiai žinomų pedagoginio ir šviečiamojo pobūdžio programų vadinama „Stop It Now“. Jos misija – užkirsti kelią seksualiniam smurtui, mobilizuojant suaugusiuosius, šeimas ir bendruomenes
kryptingai bei darniai prevencinei veiklai. Programa paremta psichinės sveikatos modelio filosofija ir empiriniais tyrimais. Ja siekiama
pakeisti socialines nuostatas, kurios užtikrintų saugią aplinką visiems
vaikams. Šiuo metu programa įgyvendinama penkiomis kryptimis:
– viešinant objektyvią informaciją apie seksualinį smurtą;
– organizuojant ankstyvą ir efektyvų lytinį švietimą;
– optimizuojant visuomenės suvokimą, kad vaikai yra lengvai pažeidžiami;
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– didinant paslaugų efektyvumą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams;
– kuriant specializuotus intervencinius modelius nepilnamečiams,
kurie įvykdė vieną ar kelis seksualinius nusikaltimus.
Pastaruoju metu „Stop It Now“ programos paplitusios ne tik JAV,
bet ir Jungtinėje Karalystėje bei Airijoje.
Seksualinio smurto prevencijos programas JAV dažnai įgyvendina
ikimokyklinės įstaigos, mokyklos ir religinės organizacijos. Mokyklinių
programų pranašumas yra tai, kad jos pasiekia visus vaikus ir tuo pat
metu gali būti pritaikytos skirtingo amžiaus grupėms. Kai kuriose valstijose prevencinės programos tapo sveikatingumo ir savisaugos modulių dalimis. Mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose labai paplitę
tokie modeliai kaip „Pokalbiai apie prisilietimą“ (angl. „Talking About
Touching“) ir „Vaiko prievartos prevencijos programa“ (angl. „Child Assault Prevention Program“). Vaikams, turintiems kognityvinių raidos
sutrikimų, taip pat sukurtos tyrimais pagrįstos programos. Gana plačiai
taikoma „Apskritimų“ (angl. „Circles“) prevencinė programa. Joje dalyvaujantys neįgalūs vaikai išmokomi skirti artimų žmonių intymumą
nuo pažįstamų ir nepažįstamų asmenų seksualinio priekabiavimo.
Esama daug kvalifikacijos kėlimo programų, skirtų pedagogams,
socialiniams darbuotojams ir teisėsaugos atstovams. Per jas mokoma,
kaip atpažinti fizines, psichologines ir socialines seksualinio smurto
apraiškas, kaip prakalbinti potencialią auką, ką daryti, jei prieš vaiką smurtaujama šeimoje, kur kreiptis dėl psichologinės ir socialinės
pagalbos, kaip elgtis su nukentėjusiu vaiku mokykloje ir už jos ribų.
Teisininkai ir teisėsaugos atstovai apmokomi, kaip dar labiau netraumuoti vaiko ikiteisminio tyrimo ir teismo metu.
Per pastaruosius keliolika metų seksualinio smurto prieš vaikus
JAV gerokai sumažėjo. Remiantis Nacionalinės nusikaltimų viktimologijos apklausos duomenimis, nuo 1992 iki 2005 m. seksualinis smurtas
prieš paauglius buvo redukuotas net 52 procentais (Finkelhor, 2008).
Kadangi tokios apklausos atliekamos anonimiškai, nėra pagrindo abejoti jų patikimumu.
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Seksualinio smurto prieš vaikus mažėjimas koreliuoja su bendru
nusikalstamumo mažėjimu, fizinio smurto prieš vaikus kritimu, žemesniu narkomanijos lygiu tarp jaunimo ir nepageidautino nėštumo
mažėjimu tarp nepilnamečių merginų.
7. Naujausi tarptautiniai teisės aktai
Europos Taryba ir Europos Komisija laiko prioritetu vaikų gynimą
nuo smurto, ypač nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos.
Konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos
Europos Taryba 2007 m. spalio 25 d. Lansarotėje priėmė Konvenciją
dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos (toliau – Lansarotės konvencija). Konvencija įsigaliojo 2010 m.
liepos 1 dieną. Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią konvenciją pasirašiusios šalys, priimdamos ją, atsižvelgė į Europos Tarybos
tikslą siekti didesnės savo narių vienybės ir tai, kad kiekvienas vaikas
turi teisę į tokias savo šeimos, visuomenės bei valstybės apsaugos priemones, kokios yra būtinos, atsižvelgiant į nepilnamečio statusą. Priimant Lansarotės konvenciją buvo įvertinta tai, kad vaikų seksualinis
išnaudojimas, ypač vaikų pornografija ir prostitucija, bei kitos vaikų
seksualinės prievartos formos, įskaitant užsienyje atliktus veiksmus,
kenkia vaikų sveikatai, psichologinei ir socialinei raidai; taip pat, kad
vaikų seksualinis išnaudojimas ir seksualinė prievarta išaugo iki nerimą keliančio masto nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, visų pirma atsižvelgiant į tai, jog ir vaikai, ir nusikaltėliai vis aktyviau naudojasi
informacinėmis bei ryšių technologijomis; kad, siekiant užkirsti kelią
tokiam seksualiniam išnaudojimui ir seksualinei prievartai bei kovojant su tuo, būtina užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą; kad vaikų
gerovė ir interesai yra pagrindinės visų valstybių narių pripažįstamos
vertybės, kurios turi būti skatinamos be jokios diskriminacijos.
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Lansarotės konvencijoje nurodyta, kad 2005 m. gegužės 16–17 d.
Varšuvoje, per 3-iąjį valstybių ir vyriausybių vadovų Europos Tarybos
aukščiausio lygio susitikimą, buvo priimtas veiksmų planas ir paraginta parengti priemones, kuriomis būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas. Ministrų komitetas priėmė rekomendacijas: Rekomendaciją Nr. R (91) 11 dėl vaikų ir jaunimo seksualinio išnaudojimo,
pornografijos, prostitucijos ir prekybos jais; Rekomendaciją Nr. Rec
(2001) 16 dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo. Komitetas
taip pat priėmė Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų (ETS Nr. 185),
visų pirma jos 9 straipsnį, ir Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su
prekyba žmonėmis (ETS Nr. 197), kuriose rekomendavo valstybėms
atkreipti dėmesį į seksualinį vaikų išnaudojimą. Be to, Lansarotės
konvencijoje primenama, kad daug tarptautinių teisės aktų, kuriuos
valstybėms dalyvėms privalu vykdyti, irgi nukreipti į kovą su vaikų
seksualiniu išnaudojimu. Tai Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencija (ETS Nr. 5, 1950 m.), Europos socialinė chartija
(pataisyta) (ETS Nr. 163, 1996 m.), Europos konvencija dėl vaikų teisių įgyvendinimo (ETS Nr. 160, 1996 m.), JT vaiko teisių konvencija,
visų pirma jos 34 str., Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo,
vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, Protokolas dėl prekybos
žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei
baudimo už vertimąsi ja, papildantis JT konvenciją prieš tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti. Lansarotės konvencija
priimta vykdant ES Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su vaikų
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (2004/68/TVR), ES Tarybos pamatinį sprendimą dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose
bylose (2001/220/TVR) ir ES Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su
prekyba žmonėmis (2002/629/TVR).
Be to, buvo deramai atsižvelgta ir į kitus svarbius tarptautinius
dokumentus bei programas šioje srityje, visų pirma 1996 m. rugpjūčio 27–31 d. vykusiame Pirmajame pasauliniame kongrese, skirtame
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kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu komerciniais tikslais, priimtą Stokholmo deklaraciją ir veiksmų planą; 2001 m. gruodžio 17–20 d.
vykusiame Antrajame pasauliniame kongrese, skirtame kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu komerciniais tikslais, priimtą Jokohamos
pasaulinį įsipareigojimą; 2001 m. lapkričio 20–21 d. konferencijoje, organizuotoje Antrajam pasauliniam kongresui, skirtam kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu komerciniais tikslais, pasirengti, priimtą
Budapešto įsipareigojimą ir veiksmų planą; JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. S-27/2 „Vaikams tinkamas pasaulis“ ir trejų metų
programą „Kuriame Europą vaikams ir su vaikais“, priimtą po 3-iojo
aukščiausio lygio susitikimo ir pradėtą įgyvendinti 2006 m. balandžio
4–5 d. vykusioje Monako konferencijoje.
Lansarotės konvencijos siekis – veiksmingai prisidėti prie bendro
tikslo apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos, kad ir kas būtų kaltininkas, ir teikti pagalbą aukoms. Tikslai – užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir seksualinei prievartai bei kovoti su tuo; ginti vaikų, tapusių seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos aukomis, teises; skatinti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir
seksualine prievarta. Tam būtinas išsamus tarptautinis dokumentas,
apimantis kovos su bet kokia vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos forma prevencinius, apsaugos bei baudžiamuosius
teisinius aspektus ir nustatantis specialų stebėjimo mechanizmą.
Lansarotės konvencija – išsamus teisinis dokumentas, reglamentuojantis vaiko apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo visais jo apsaugos etapais, formomis ir visose srityse. Akcentuojamas būtinumas
užkirsti kelią visoms vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos formoms, apsaugoti vaikus pirmiausia teisėkūros bei kitokiomis priemonėmis. Kiekviena šalis turi imtis būtinų teisėkūros ir
kitų priemonių, kuriomis didinamas asmenų, nuolat bendraujančių su
vaikais, švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, teismų ir teisėsaugos
sektoriuose bei su sportu, kultūra ir laisvalaikiu susijusiose srityse, informuotumas apie vaikų apsaugą ir jų teises. Reikia turėti pakankamai
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žinių apie vaikų seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą, jų nustatymo būdus.
Vaikus, atsižvelgiant į jų besikeičiančius gebėjimus pradinėse ir vidurinėse mokyklose, būtina informuoti apie seksualinio išnaudojimo
ir seksualinės prievartos pavojų, apie apsisaugojimo priemones. Prireikus ši informacija teikiama bendradarbiaujant su tėvais. Kartu turėtų
būti suteikiama bendresnio pobūdžio informacija apie lytiškumą, atkreipiamas išskirtinis dėmesys į pavojingas aplinkybes, ypač susijusias su naujų informacinių ir ryšių technologijų naudojimu.
Konvencijoje numatyta, kad, siekiant padidinti informuotumą apie
vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos reiškinį, būtina rengti priemones plačiajai visuomenei, skatinti privatų sektorių,
ypač informacinių ir ryšių technologijų, turizmo ir kelionių, bankininkystės ir finansų sektorius, žiniasklaidą, taip pat pilietinę visuomenę
užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir seksualinei prievartai.
Ypač daug dėmesio skiriama koordinavimui nacionaliniu ar vietos lygiu, visų pirma švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų
sektorių, teisėsaugos ir teismo institucijų. Nurodoma, kad, bendradarbiaujant su pilietine visuomene nacionaliniu ar vietos lygiu, reikėtų
įsteigti duomenų kaupimo mechanizmus arba centrus vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos reiškiniui stebėti bei vertinti,
deramai atsižvelgti į asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir užtikrinti kitų priemonių įgyvendinimą šioje srityje.
Konvencijoje numatyta, kad kiekviena šalis turi parengti veiksmingas socialines programas ir sukurti daugiadalykes struktūras paramai,
kuri būtina aukoms, jų artimiesiems ir bet kuriam už jų priežiūrą atsakingam asmeniui, teikti (pagalbos telefonu ar internetu organizavimą, trumpalaikę ir ilgalaikę pagalbą, siekiant padėti aukoms sugrįžti
į normalią fizinę bei psichosocialinę būseną, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis atitinkamomis organizacijomis arba pilietinės visuomenės grupėmis, teikiančiomis pagalbą aukoms, ir kt.).
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Kiekviena šalis imasi būtinų teisėkūros ar kitų priemonių, kuriomis kiekvienas asmuo, žinantis arba nuoširdžiai įtariantis, kad vaikas
yra seksualiai išnaudojamas ar seksualiai prievartaujamas, skatinamas
pranešti apie tai kompetentingoms tarnyboms. Šalys įpareigojamos parengti veiksmingas intervencijos programas ar priemones, skatinti jų
įgyvendinimą, kad būtų užkirstas kelias seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus pavojui ir kuo labiau sumažintas jų pasikartojimo
pavojus.
Konvencijoje atskiru skyriumi įtvirtinta materialinė baudžiamoji
teisė, apimanti amžiaus, nuo kurio vaikas gali duoti sutikimą lytiškai
santykiauti, kriterijus ir lytinio santykiavimo su vaiku formas, išsamiai reglamentuojami su vaikų prostitucija, pornografija, vaikų dalyvavimu pornografiniuose renginiuose, vaikų tvirkinimu, vaikų kurstymu seksualiniais tikslais susiję nusikaltimai.
Nurodyta juridinių asmenų atsakomybė. Skyriuje „Sankcijos ir
priemonės“ įtvirtinta, kad kiekviena šalis imasi būtinų teisėkūros ar
kitų priemonių, kad užtikrintų, jog už nusikaltimus, įvardytus šioje
Konvencijoje, būtų baudžiama, taikant veiksmingas, proporcingas ir
atgrasančias sankcijas, atsižvelgiant į jų rimtumą. Tokios sankcijos apima su laisvės atėmimu susijusias bausmes, dėl kurių gali būti taikoma
ekstradicija. Kiekviena šalis imasi būtinų teisėkūros ar kitų priemonių, siekdama užtikrinti, kad baustiniems juridiniams asmenims būtų
taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios
apimtų pinigines baudžiamąsias ar nebaudžiamąsias baudas ir galėtų
apimti kitas priemones, konkrečiai: teisės į valstybės skiriamas išmokas ar paramą atėmimas; laikinas arba visiškas teisės verstis komercine veikla atėmimas; teisminės priežiūros skyrimas; teismo nutarties
dėl likvidavimo priėmimas ir kitos nurodytos priemonės.
Konvencijos 28 straipsnyje kaip sunkinančios aplinkybės įvardytos: nusikaltimu buvo padaryta didelė žala fizinei arba psichinei aukos
sveikatai; prieš nusikaltimą ar per jį panaudoti kankinimai ir žiaurus
smurtas; nusikaltimas įvykdytas, pasirinkus ypač pažeidžiamą auką;
nusikaltimą padarė šeimos narys, kartu su vaiku gyvenantis arba savo
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valdžia piktnaudžiaujantis asmuo; nusikaltimą padarė keli išvien veikiantys asmenys; nusikaltimą padarė nusikalstama organizacija; nusikaltėlis jau anksčiau buvo teistas už tokius pat nusikaltimus.
Skyriuje „Tyrimas, teisminis persekiojimas ir procesinė teisė“ nurodyta, jog kiekviena šalis turi imtis būtinų teisėkūros ar kitų priemonių,
siekdama užtikrinti, kad tyrimai ir baudžiamosios bylos nagrinėjimas
būtų atliekami, pirmiausia atsižvelgiant į vaiko interesus ir gerbiant jo
teises; laikytis aukų gynimo pozicijos, kad tyrimai ir baudžiamosios
bylos nagrinėjimas neapsunkintų vaiko patirtos traumos ir kad, paskelbus baudžiamąjį teisingumą, prireikus jam būtų suteikta pagalba;
užtikrinti, jog tyrimams ir baudžiamosios bylos nagrinėjimui būtų teikiama pirmenybė, kad jie nebūtų nepagrįstai vilkinami ir kad, taikant
šiame skyriuje nurodytas priemones, nebūtų pažeistos teisės į gynybą
ir būtų laikomasi teisingo bei nešališko teismo proceso reikalavimo.
Konvencijoje įtvirtintos bendrosios apsaugos priemonės teismo
proceso inicijavimo tvarka, ieškinio senaties trukmė, akcentuojama tyrimų, susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu, būtinybė.
Nurodoma, kad, kompetentingoms institucijoms gavus pranešimą
apie faktus, nebūtų nepagrįstai atidėliojama vaiko apklausa; prireikus
vaikas turi būti apklausiamas šiam tikslui įrengtose arba pritaikytose
patalpose; vaiką turi apklausti specialiai apmokyti specialistai; jei įmanoma ir būtina, visas vaiko apklausas turėtų atlikti tie patys asmenys;
geriau, kad apklausų būtų kuo mažiau, kad jos būtų atliekamos tik tuo
atveju, jei tai neišvengiama nagrinėjant baudžiamąją bylą; vaiką turėtų
lydėti jo teisinis atstovas arba, jei tinkama, jo pasirinktas suaugęs asmuo, nebent dėl to asmens priimtas pagrįstas priešingas sprendimas.
Kiekviena šalis, atsižvelgdama į teisininko profesijos savarankiškumą reglamentuojančias nuostatas, turi imtis būtinų teisėkūros ar
kitų priemonių ir užtikrinti, kad visi su teismo procesu susiję asmenys,
ypač teisėjai, prokurorai ir advokatai, galėtų dalyvauti mokyme apie
vaikų teises bei vaikų seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą.
Daug dėmesio konvencijoje skiriama duomenims užrašyti ir saugoti. Nurodoma, kad kiekviena šalis, norėdama užtikrinti šioje konven-
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cijoje įvardytų nusikaltimų prevenciją ir vykdydama baudžiamąjį persekiojimą dėl tokių nusikaltimų, imasi būtinų teisėkūros bei kitų priemonių ir siekia, remdamasi atitinkamomis nacionalinės teisės aktuose
nustatytomis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiomis nuostatomis ir kitomis atitinkamomis taisyklėmis bei garantijomis, rinkti ir
saugoti duomenis, susijusius su asmenų, nuteistų už šioje Konvencijoje
nurodytus nusikaltimus, tapatybe ir genetiniu profiliu (DNR). Pasirašydama ar deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo
ar prisijungimo dokumentą, šalis nurodo Europos Tarybos generaliniam sekretoriui vienos nacionalinės institucijos, atsakingos už šios
nuostatos įgyvendinimą, pavadinimą ir adresą.
Konvencijoje akcentuojamas tarptautinis bendradarbiavimas, jo
bendrieji principai ir priemonės, įtvirtintas stebėjimo mechanizmas –
Šalių komitetas. Šalių komitetą sudaro Konvencijos šalių atstovai. Jį
šaukia Europos Tarybos generalinis sekretorius. Jo pirmasis posėdis
rengiamas pirmais metais nuo Konvencijos įsigaliojimo dienos, kurią
šią Konvenciją ratifikuoja dešimta šalis. Vėliau posėdžiaujama kaskart,
kai bent trečdalis šalių arba generalinis sekretorius to prašo. Šalių komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.
Lietuva pasirašė Konvenciją 2007 m. spalio 25 d., tačiau dar neratifikavo. Šiuo metu Konvenciją yra pasirašiusios 32 valstybės, ratifikavusios – 9.
Direktyva dėl kovos su vaikų seksualine prievarta, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (panaikinančios Pamatinį sprendimą 2004/68/TVR)
Tikslas – visoje ES nustatyti griežtas baudžiamąsias sankcijas už
seksualinę prievartą prieš vaikus ir jų išnaudojimą. Atsižvelgiant į pastaruoju metu aktualią problemą – padidėjusį vaikų naudojimąsi ryšio
priemonėmis, kai vaikas nėra apsaugotas nuo jam gresiančių pavojų,
direktyvoje ypač daug dėmesio skiriama vaikų apsaugai internete,
vaikų pornografijos stebėjimui ir vaikų pornografijos stebėjimui jos
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neparsisiunčiant, tam, kad vaikai verčiami seksualiai pozuoti prieš internetines vaizdo kameras. Vertinant sudėtingą internetinių svetainių
blokavimo procedūrą, kai internetinės svetainės yra už ES ribų, numatyta šalis įpareigoti užtikrinti, kad interneto svetainės, kuriose esama
vaikų pornografijos, ypač jei ta interneto svetainė yra už ES ribų, būtų
blokuojamos. Siūloma valstybėms savo nuožiūra spręsti, kaip konkrečiai jos turėtų vykdyti blokavimo veiklą, tačiau imtis priemonių, kad
būtų taikoma teisinė apsauga. Direktyvoje taip pat daug dėmesio skiriama sekso turizmui. Nurodoma, kad už seksualinį vaikų išnaudojimą ir bet kokią seksualinę prievartą prieš vaikus kalti asmenys turi
būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn grįžę namo. Draudimas
kaltininkams užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėtų būti veiksmingai taikomas ne tik toje šalyje, kurioje kaltininkai patraukti baudžiamojon atsakomybėn, bet ir visoje ES.
Direktyvoje įtvirtinta nuostata, kad vaikams turi būti nemokamai
suteikiama advokato pagalba.
Išvados
1. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad, siekiant apsaugoti vaiką
nuo seksualinio išnaudojimo ir prievartos, didžiausia problema yra
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, o žinios apie vaikų seksualinio
išnaudojimo, pardavimo, prostitucijos bei pornografijos priežastis, nukentėjusio vaiko atpažinimo ir galimus šių problemų sprendimo būdus – minimalios. Vykdomoji valdžia (ministerijos, jų skyriai, departamentai, savivaldybių padaliniai) turėtų būti lankstesnė ir efektyviau
bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos bei kitomis jo socializacijos
problemas sprendžiančiomis institucijomis. Nesukurtas kvalifikuotos,
efektyvios pagalbos tinklas, apimantis prevencines, intervencines ir
postvencines priemones. Įstaigų darbuotojai neturi pakankamai žinių,
jiems trūksta įgūdžių perduoti informaciją vaikams.
2. Kalbant apie vaiką, patyrusį seksualinę prievartą, pagalbą jam ir
prevencinį darbą šioje srityje, pirmiausia būtina šnekėti apie šeimą, artimiausią vaiko aplinką, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, savi-
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valdybių vaiko teisių apsaugos skyrių / tarnybų specialistų darbą, visuomenės informavimo priemonių ir apskritai žiniasklaidos tendencijas seksualizuotis, nes tai neigiamai veikia paauglius, interneto pavojus ir t. t.
3. Per ilgai trunka būtinų teisės aktų priėmimas politiniu lygmeniu, reikia pašalinti atotrūkį tarp teisinio reglamentavimo, sukurtos
gana pažangios teisinės bazės ir praktinio teisės aktų įgyvendinimo.
4. Atsižvelgiant į pokyčius ir iššūkius valstybės gyvenime, būtina
užtikrinti vaiko teisių apsaugos gerinimo programų tęstinumą, prisiimtų įsipareigojimų vykdymo rezultatų efektyvumą ir priimamų
sprendimų, priemonių bei veiksmų, susijusių su vaiko apsauga, nuoseklumą, jų įgyvendinimo nuolatinę kontrolę ir peržiūrą.
5. Veiklą ir priimamus sprendimus dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos sukoncentruoti ir koordinuoti valstybiniu lygmeniu – koordinaciniame centre,
kuris derintų visų institucijų, sprendžiančių vaikų seksualinio išnaudojimo klausimus, veiksmus: prevenciją, pagalbos nukentėjusiesiems
nuo seksualinio smurto, nepilnametėms prostitutėms, prekybos žmonėmis aukoms (nepilnamečiams) teikimą; organizuotų reikalingus
mokymus; koordinuotų, nepažeisdamas nepriklausomumo principo,
policijos ir prokuratūros veiksmus, galbūt net teiktų teisines konsultacijas ir kt.
6. Užtikrinti efektyvią pagalbą ir reikalingas paslaugas seksualinę
prievartą patyrusiems nepilnamečiams, prekybos žmonėmis bei prostitucijos aukoms, steigiant pagalbos ir reabilitacijos centrus, teikiančius
visokeriopą pagalbą, pradedant nuo neatidėliotinos ir skubios iki ilgalaikės reabilitacijos. Būtina pašalinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo
vietovių gyventojams teikiamų paslaugų bei pagalbos.
7. Valstybė nepakankamai finansuoja teisės aktuose numatytas
vaiko teisių apsaugos priemones. Būtina skirti lėšų specialistams parengti, jiems motyvuoti ir išsaugoti.
8. Nepakankamai užtikrinta informacijos apie pagalbą teikiančias
institucijas sklaida bei galimybės pranešti apie išnaudojimo atvejus ir
sulaukti pagalbos. Reikia šviesti vaikus, jų tėvus (kitus atstovus pagal
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įstatymą), vaiko teisių apsaugos institucijų ir žiniasklaidos atstovus bei
visuomenę, pritaikyti informaciją ir pateikti ją, atsižvelgiant į kiekvienos suinteresuotos grupės ypatumus. Pradėti mokyklose įgyvendinti
švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo programą.
9. Būtina numatyti priemones, reikalingas 2007 m. spalio 25 d. pasirašytai Europos Tarybos konvencijai dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ratifikuoti, taip pat šios konvencijos nuostatoms ir
numatomiems priimti Europos Komisijos pasiūlymams dėl Tarybos
pamatinio sprendimo dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus,
jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuriuo panaikinamas Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR, ir dėl Tarybos pamatinio
sprendimo dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų
apsaugos, kuriuo panaikinamas Pamatinis sprendimas 2002/629/TVR,
įgyvendinti. Šie tarptautiniai dokumentai įtvirtina tiek fizinių, tiek
juridinių asmenų atsakomybę (bausmių dydį, pobūdį, atsakomybę
sunkinančias aplinkybes) už nusikalstamas veikas vaiko seksualinio
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Priimant sprendimą dėl atitinkamų sankcijų griežtumo, tikslinga įvertinti šiuose dokumentuose
įtvirtintas nuostatas dėl sankcijų, intervencijos ir kitų programų priemonių pažeidėjams.
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Rekomendacijos dirbantiesiems
su seksualinio smurto aukomis
Tyrimai rodo, kad smurtas ir prievarta daro didelę neigiamą įtaką
vaikų sveikatai ir raidai. Dažnai smurto ir prievartos pasekmes žmogus jaučia ilgą laiką. Juk vaikystėje išgyvenus skausmą, pažeminimą,
galima visam gyvenimui prarasti pasitikėjimą kitais žmonėmis, visą
gyvenimą širdyje jausti nuoskaudą.
Smurtas ir prievarta prieš vaikus yra universalus reiškinys. Kaip
nurodo Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO), 40 mln. vaikų visame
pasaulyje kenčia nuo vienokios ar kitokios prievartos, ir jiems reikalinga pagalba.
Galima apskaičiuoti ir finansinę smurto bei prievartos prieš vaikus
išraišką, pvz., JAV netenka 1 proc. BVP dėl smurto ir prievartos prieš
vaikus. Todėl labai svarbu tinkamai organizuoti tiek prevencinį, tiek
reabilitacinį darbą šioje srityje.
Viktimologiniai tyrimai, oficialios smurtinių nusikaltimų aukų statistikos analizė rodo, kad daugeliu atvejų vaikas patiria prievartą nuo
tėvų, įtėvių, kitų artimų giminaičių ar globėjų. Tai itin didelė problema, nes asmenys, kurie turi rūpintis vaiko gerove, užtikrinti jo teisių
apsaugą, patys tampa smurtautojais. Pabrėžtina, kad vaikas neturi žinių apie savo teisių apsaugą, t. y. kur ir kaip kreiptis pagalbos, ką daryti ir pan. Kita vertus, smurtautojas imasi visų įmanomų priemonių,
kad įvykis nepasiektų viešumos. Taigi akcentuotinas itin didelis šių
nusikaltimų latentiškumas. (Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teikimo paslaugų koncepcija.)
Dažniausiai daugiausia dėmesio sulaukia vaiko skriaudėjas. Visuomenė jį smerkia, domisi, kokia bausmė jo laukia, ir t. t., bet retai susimąsto apie patį vaiką, patyrusį seksualinį išnaudojimą. Išties vaikai,
patyrę seksualinį išnaudojimą, pažeidžiami visam likusiam gyvenimui, tokio smurto pasekmės yra ilgalaikės ir žiaurios. Todėl visų pirma
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reikia kuo daugiau dėmesio skirti intensyviai pagalbai tiek vaikui, tiek
jo artimiausiai aplinkai, paskui – terapijai ir reabilitacijai. Šie žingsniai
būtini tam, kad seksualinį smurtą patyrę vaikai užaugę nekartotų to
paties nusikaltimo, t. y. kad užaugusi auka netaptų agresore.
Seksualinis vaikų išnaudojimas – tai priklausomų raidos požiūriu, nebrandžių vaikų ir paauglių įtraukimas į seksualinę veiklą, kurios jie nesupranta, į kurią nesugeba tinkamai reaguoti, kuri pažeidžia
socialinius šeimos draudimus ir kuriais tvirkintojas siekia patenkinti
savo seksualinius poreikius ar gauti su šia sritimi susijusį pelną (2001
m. PSO dokumentas „Integruoto tarpžinybinio požiūrio į vaikų išnaudojimą gairės“).
Vaikų seksualinis išnaudojimas apima prievartavimą arba mėginimą prievartauti, seksualinį tvirkinimą, vaiko naudojimą pornografijai,
lytinių organų demonstravimą, atvirą kalbėjimą apie seksą, norint šokiruoti vaiką arba sukelti jo susidomėjimą, leidimą ar skatinimą žiūrėti
sekso filmus arba pornografinius žurnalus.
Žinia apie vaiko seksualinį tvirkinimą ar prievartavimą gąsdina.
Pirma suaugusiojo reakcija būna neigimas – „to negali būti“. Neigimas
yra tiek asmeninė žmogaus, tiek visuomenės reakcija – „to negali būti
šioje šeimoje“, „to negali būti mūsų bendruomenėje“. Deja, faktai rodo,
kad seksualinio tvirkinimo atvejų pasitaiko visų sluoksnių šeimose.
Dauguma tvirkintojų yra vaikui gerai pažįstami žmonės, giminaičiai,
o vaikai nelinkę meluoti apie seksualinį išnaudojimą.
– Seksualinio tvirkinimo atvejų pasitaiko visų socialinių sluoksnių
šeimose.
– Dauguma tvirkintojų yra vaikui gerai pažįstami žmonės, giminaičiai.
– Vaikai nelinkę meluoti apie seksualinį išnaudojimą.
Vaikų seksualinis išnaudojimas yra kompleksinis reiškinys ir reikalauja tarpdisciplininio kompleksinio požiūrio.
Seksualinės prievartos formos gali būti:
• seksualiniai santykiai su prasiskverbimu (analiniai, vaginaliniai,
oraliniai);
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• vaiko glostymas, lietimas, bučiavimas, masturbavimas, siekiant
seksualiai pasitenkinti;
• daiktų kišimas į lytinius organus;
• vertimas vaiką glostyti suaugusįjį, jo lytinius organus, masturbuoti;
• lytinių organų demonstravimas vaikui;
• vertimas ar siūlymas vaikui nusirenginėti, masturbuotis suaugusiojo akivaizdoje;
• vaiko įtraukimas į pornografinę veiklą ar prostituciją;
• seksualinio pobūdžio kalbos vaikui, nepadorių gestų demonstravimas.
Statistika. „Tikslus seksualinį smurtą patyrusių vaikų ir jaunuolių
skaičius bei amžius nežinomas, nes dauguma apie tai nedrįsta niekam
pasakyti ir nesulaukia pagalbos. Vyrauja požiūris, kad prievartautojai
dažniausiai yra nepažįstami vyrai. Tačiau seksualiai vaiką išnaudoti
gali ir moterys, nors tokių atvejų žinoma mažiau“ (Grigutytė, 2002,
p. 5).
Statistika rodo, kad mergaitės dažniau negu berniukai patiria
seksualinę prievartą, bet ir berniukai tampa prievartos aukomis. 20–
40 proc. seksualiai išnaudojamų vaikų yra berniukai. Vidaus reikalų
ministerijos užfiksuotais duomenimis, 2000 m. nuo seksualinės prievartos nusikaltimų nukentėjo 11 berniukų; iš viso seksualinės prievartos aukomis tapo 125 vaikai iki 18 metų (Grigutytė, 2002, p. 34). „Įvairių
tyrimų duomenimis, 80–90 proc. atvejų prievartautojai yra pažįstami
aukoms, užsitarnavę jų pasitikėjimą. Daugiau kaip 50 proc. nustatytų
prievartos atvejų vaiką seksualiai išnaudojo tėvas, patėvis, kitas šeimos narys ar artimas giminaitis“ (Grigutytė, 2002, p. 34).
„Vertėtų pažymėti, kad paprastai yra skiriama oficialioji statistika ir
nepriklausomų tyrėjų darbai. Oficialioji statistika grindžiama naujais,
vienų metų laikotarpiu išaiškėjusiais atvejais, apie kuriuos buvo pranešta socialinėms tarnyboms, kurie buvo ištirti Vaikų teisių apsaugos
tarnybos darbuotojų ir dėl kurių buvo turima pakankamai seksualinės
prievartos įrodymų“ (Čičelis, 2005, p. 9). Remiantis Lietuvos Respubli-
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kos Vyriausybės Statistikos departamento 2008 m. duomenimis, pastebėta kad „seksualinę prievartą patyrė 271 asmuo (2007 m. – 336), iš
jų daugiau nei pusė buvo vaikai. Dauguma nukentėjusiųjų – moterys.
2008 m. nuo seksualinės prievartos nukentėjusių suaugusiųjų užregistruota 2, o vaikų – 16 mažiau. Seksualinę prievartą dažniau patiria
kaimo gyventojai. 2008 m. iš 100 000 kaimo gyventojų tokią prievartą
patyrė 10, miesto – 7 gyventojai. Vaikų seksualinė prievarta taip pat
labiau paplitusi kaime“ (Statistikos departamentas, 2008, p. 18).

1 pav. Įvykdyti nusikaltimai 2007 ir 2008 m.

2 pav. Nuo seksualinės prievartos nukentėję asmenys
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3 pav. Nuo seksualinės prievartos nukentėję asmenys pagal nusikalstamų veikų rūšis

4 pav. Nuo seksualinės prievartos nukentėję asmenys mieste ir kaime

Įvairių specialistų nuomone, Lietuva daugeliu metų atsilieka nuo
Vakarų valstybių seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos, informacijos ir pagalbos srityse (Čičelis, 2005, p. 9). A. Čičelis pažymi,
kad „teisėtvarkos netobulumas, bendros informacinės sistemos apie
prievartą nebuvimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo stoka, klaidingas prievartos supratimas visuomenėje – visa tai lemia ypač mažus išaiškintų seksualinio vaikų išnaudojimo atvejų skaičius“ (Čičelis, 2005,
p. 9). Kaip teigiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl
JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo 286
punkte, „įgyvendinant Nacionalinę programą prieš vaikų komercinį
seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą, 2000–2001 m. buvo atliktas sociologinis tyrimas seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimo mastui nustatyti ir būklei išanalizuoti. Atliekant šį tyrimą, domėtasi respondentų nuostata į visų rūšių smurtą, t. y. į emocinę, fizinę ir
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seksualinę prievartą. Tyrimo rezultatai parodė, kad iki 10 proc. Lietuvos vaikų (daugiausia 13–16 metų grupėje) patiria seksualinę prievartą. Šio tyrimo duomenimis, daugelis šalies vaikų komercinį seksualinį
išnaudojimą ir seksualinę prievartą supranta kaip itin aktualią problemą“.
„Vaiko teisių apsaugos tarnybų pateiktais duomenimis, 2006 m.
1639 vaikai patyrė smurtą. Tai mažiau nei 2004–2005 m. 2004 m. užfiksuoti 2359, o 2005 m. – 2311 smurto prieš vaikus atvejų. Labiausiai
smurtas prieš vaikus paplitęs Utenos (0,63 proc.) ir Vilniaus (0,42 proc.)
apskrityse, mažiausiai – Klaipėdos (0,11 proc.) ir Kauno (0,12 proc.)
apskrityse. Duomenys apie smurto pasiskirstymą tarp lyčių rodo, kad
berniukai smurtą patiria dažniau nei mergaitės. Fizinį smurtą 2006 m.
patyrė 550 berniukų ir 343 mergaitės, tačiau mergaitės dažniau nei
berniukai patyrė seksualinį smurtą“ („Valstybės žinios“, 2008, Nr. 511892, Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams
2008–2010 m. programa). „Retrospektyvinių klinikinių tyrimų Lietuvoje duomenimis, apie 90 proc. seksualinės prievartos aukų niekada
ir niekam nepasakojo apie patirtą viktimizaciją („Vaiko namas“, 2003),
o ir tų 10 proc., kurie kam nors atskleidė savo patirtį, daugeliu atvejų
greičiausiai taip ir nepasiekė oficialių institucijų, taigi ir nebuvo įtraukti į oficialiąją statistiką“ (Čičelis, 2005, p. 10). Todėl galima teigti, kad
labai daug vaikų nesulaukia pagalbos, gyvena ir užauga su didele ir
skaudžia paslaptimi, kuri neleidžia gyventi visaverčio gyvenimo.
Institucinė pagalba. Vadovaujantis VTAPĮ 58 straipsniu, vaiko teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje užtikrina:
1) valstybė ir jos institucijos;
2) vietos savivaldos institucijos;
3) visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių
apsauga.
Pagrindinė vaiko teisių apsaugos valdymo sritis priskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ji formuoja ir įgyvendina vaiko teisių apsaugos politiką, kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis užtikrina tinkamą vaiko teisių apsaugą; teisės
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aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje; kaupia,
sistemina ir analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų
pateiktą informaciją vaiko teisių apsaugos klausimais ir kt.
Institucijos, kurios teikia pagalbą seksualinę prievartą patiriantiems vaikams, yra valstybinės ir nevyriausybinės.
Valstybinės institucijos dirba su nepilnamečiais, padariusiais seksualinius nusikaltimus ir / ar patyrusiais seksualinį išnaudojimą. Vaiko teisių apsaugą savivaldybėse garantuoja atitinkamos savivaldybių
tarybos, vietos savivaldos vykdomosios institucijos, vaiko teisių apsaugos institucijos (tarnybos), policijos nepilnamečių (jaunimo) reikalų inspektoriai, taip pat mokyklos ir kitos institucijos, kurios rengia ir
įgyvendina vaiko teisių apsaugos, vaikų teisės pažeidimų prevencijos
priemones.
Pagrindines funkcijas šioje srityje atlieka vaiko teisių apsaugos
institucijos (tarnybos), kurios pagal joms pavestus uždavinius vykdo vaiko teisių apsaugą; organizuoja prevencinį darbą su tėvais (kitais
vaiko atstovais pagal įstatymą); kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės
ar baudžiamojo poveikio priemonės; konsultuoja tėvus, mokytojus, auklėtojus ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais; kaupia pranešimus apie
smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems
vaikams; vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas.
Už vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės
aktų vykdymo kontrolę bei priežiūrą atsako vaiko teisių apsaugos
kontrolierius pagal savo kompetenciją. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų, nevalstybinių institucijų
bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti
pažeistos vaiko teisės ir jo teisėti interesai; prižiūri ir kontroliuoja ins-
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titucijų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, veiklą,
dėl kurios pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ir jo teisėti
interesai; vykdo kitas įstatymo jam numatytas pareigas.  
Specialieji vaikų globos ir auklėjimo namai
„Jei prireikia, dėl kylančių įtarimų apie patirtą seksualinę prievartą
kreipiamasi į nevyriausybinę organizaciją, kuri specializuojasi darbo
su seksualinio smurto aukomis srityje, joje teikiamos psichologinės
konsultacijos (viena konsultacija per savaitę). Prieš trejus metus atliktas tyrimas parodė, kad apie 80 proc. minėtos įstaigos auklėtinių yra
patyrę seksualinę prievartą. Pagal 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą
Nr. X-1238, turi būti sukurti vaikų resocializacijos centrai, jais taps specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai“ (Česnaitytė, 2008, p. 4).
Labai dažnai valstybinės institucijos kreipiasi pagalbos į nevyriausybines organizacijas. Valstybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja, siekdamos bendrų tikslų, kurių vienas –
pagalba vaikams, patiriantiems seksualinį išnaudojimą. Nevyriausybinėse organizacijose suteikiama kompleksinė pagalba ir vaikui, ir jo
šeimai – individualios ir grupinės konsultacijos, grupinė terapija. Jose
dirba psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai,
teisininkai. Dažnai su nevyriausybinėmis organizacijomis socialinės
partnerystės sutartis pasirašo valstybinės institucijos.
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras
Teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams, patyrusiems prievartą, vaikams ir paaugliams, turintiems elgesio sutrikimų ir linkusiems seksualiai priekabiauti prie bendraamžių. Vaikų
ir paauglių psichiatrijos paslaugas teikia gydytojai – vaikų ir paauglių
psichiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialiniai
darbuotojai. Teikiamos paslaugos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Kompleksinė pagalba nepilnamečiams,
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patyrusiems prievartą, teikiama Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje. Gydymo trukmė – 7 dienos. 2004 m. Vaiko raidos centre,
įgyvendinant Nacionalinę programą prieš vaikų komercinį seksualinį
išnaudojimą ir seksualinę prievartą, buvo vykdomas projektas „Trumpalaikė krizių intervencijos stacionarinė pagalba vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą“ (Česnaitytė, 2008, p. 5).
Nevyriausybinės organizacijos, teikiančios pagalbą seksualinę
prievartą patiriantiems vaikams:
VšĮ „Vaiko namas“
Paminėtina viena nevyriausybinė organizacija, kuri specializuojasi darbo su seksualinės prievartos aukomis srityje, – tai viešoji įstaiga
„Vaiko namas“, teikianti psichologinę pagalbą vaikų seksualinės prievartos atvejais. Įstaigoje dirba profesionalūs psichologai, yra įrengtas
vaiko apklausos kambarys (Česnaitytė, 2008, p. 5).
Nuo 2010 m. „Vaiko namas“ nebeteikia psichologinių, teisinių ir socialinių paslaugų dėl sumažėjusios valstybinės paramos.
Viešoji įstaiga Paramos vaikams centras
Šioje įstaigoje vaikai, patyrę seksualinį smurtą, ir jų artimieji gali
sulaukti nemokamos psichologinės, psichiatrinės, socialinės ir teisinės
pagalbos. Įvairūs specialistai, kurie dirba su smurtą patyrusiais vaikais, turi galimybę pasikonsultuoti su centre dirbančiais specialistais
ir taip geriau bei kokybiškiau suteikti pagalbą vaikams ir jų artimiesiems. Šioje įstaigoje įvertinama vaiko būsena, jo emociniai ir elgesio
sunkumai, tolesnės pagalbos būdai. Jei reikalingas kito specialisto
(gydytojo, psichiatro) vertinimas, šeimai padedama susisiekti su juo.
Vaikui teikiamos psichologo konsultacijos, psichoterapija: per pokalbius, žaidimus, piešimą specialistas padeda vaikui įveikti patiriamus
sunkumus, išreikšti išgyvenamus jausmus, išmokti tinkamo, saugaus,
padedančio apsiginti elgesio, ugdyti pasitikėjimą savimi. Prireikus organizuojamas ir užtikrinamas reikalingos pagalbos tęstinumas. Insti-
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tucijoje yra įrengtas vaiko apklausos kambarys. Vaiko apklausoje turi
dalyvauti jo tėvai (globėjai), gali dalyvauti VTAT atstovas, prokuroras,
ikiteisminio tyrimo teisėjas, sekretorius, vaiką apklausiantis psichologas ir socialinis pedagogas, gali dalyvauti ir kaltinamieji, teisiamieji.
Kadangi vaikas prie tokio būrio nepažįstamų žmonių jausis nepatogiai, bus varžomas, tam ir yra skirtas vaiko apklausos kambarys. Šį
kambarį sudaro dvi patalpos – vienoje būna vaikas ir jį apklausiantis
psichologas, o kitoje – visi kiti dalyviai.
Gydymas ir reabilitacija
Šis skyrius išsamiausiai yra aprašytas Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teikimo paslaugų koncepcijoje, kurią parengė VšĮ Ženevos
iniciatyva psichiatrijoje.
Norint tinkamai padėti prievartos aukai, šeimai, taip pat dirbti prevencinį darbą, būtina numatyti pagalbos modelį. Tame modelyje turi
būti labai aiškiai apibrėžtos visų tarnybų ir tarnybų specialistų funkcijos bei atsakomybė.
Labai svarbu, kad paslaugas teikiantys profesionalai žinotų apie
išnaudojimo poveikį visai šeimai ir, planuodami intervenciją, siektų
šeimos, o ne vien individualaus vaiko reabilitacijos ir reintegracijos. Ir
nors žmogiškai gali būti nelengva paremti šeimos narius, kurių vaidmuo, išnaudojant vaiką, gali būti įvairus, reikia nepamiršti, kad pagalba šeimai visada yra ir pagalba vaikui. Šeimai, patyrusiai seksualinį
išnaudojimą, reikia specifinės pagalbos – aukai, tėvams ir šeimai, kaip
visumai.
Prievartos aukų reabilitacija visų pirma prasideda nuo prievartos
sustabdymo ir vaiko saugumo garantavimo, užtikrinimo, kad smurtautojas neturėtų galimybių pakartoti prievartos aktą. Tai reiškia, kad
reabilitacijos procese dalyvauja ne tik auka ir smurtautojas, bet ir visa
šeima, artimiausia vaiko aplinka, bendruomenė. Intervencijos tikslas –
minimizuoti neigiamas prievartos pasekmes vaikui ir šeimai, užkirsti
kelią tolesnio išnaudojimo galimybei ir padėti reintegruotis į visuomenę vaikui, šeimai bei smurtautojui.
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Pagalba šeimai būtina nuo pirminio įtarimo ar atskleidimo momento iki reabilitacijos proceso pabaigos ir šeimos reintegracijos. Atsižvelgiant į individualius šeimos narių ir šeimos, kaip visumos, poreikius,
tėvai ir vaikai turi būti nukreipiami į atitinkamas tarnybas.
Intervencija, kuri yra būtina, priklauso nuo:
• vaiko amžiaus ir raidos lygio;
• fizinės ir psichinės vaiko bei tėvų sveikatos;
• streso ir paramos šaltinių, kuriuos šeima turi ir kurie gali daryti
įtaką reabilitacijos procesui;
• šeimos išteklių;
• bendruomenės išteklių efektyviai reaguoti į situaciją.
1. Kas dalyvauja nuo prievartos nukentėjusių vaikų reabilitacijoje?
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
VTAT atsakinga už:
• pranešimų apie galimą prievartą prieš vaikus registravimą;
• pradinį galimo prievartos prieš vaikus fakto tyrimą, patvirtinant
pagrįstą įtarimą;
• šeimos ir jos narių poreikių, stipriųjų vietų ir rizikos įvertinimą;
• individualaus intervencijos plano sudarymą;
• tiesioginės pagalbos teikimą šeimai – socialinį konsultavimą,
vaiko apsaugą, kad būtų išvengta galimo tolesnio išnaudojimo,
šeimos priežiūrą, finansinę paramą;
• paslaugų, kurias teikia kiti specialistai, koordinavimą;
• tinkamą dokumentavimą – intervencijos plano priežiūrą ir peržiūrėjimą;
• naujų paslaugų, reikalingų sėkmingai reabilitacijai ir reintegracijai, inicijavimą;
• bendruomenės informavimą, švietimą apie prievartą prieš vaikus ir kitus vaiko teisių pažeidimus.
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Švietimo ir ankstyvojo ugdymo specialistai, socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su vaikais.
Funkcijos:
• plėtoti ir įgyvendinti prevencines programas tėvams bei vaikams;
• identifikuoti galimą prievartą ir apie ją pranešti;
• bendradarbiauti su VTAT ir kitomis tarnybomis, dalyvaujančiomis vaiko ir šeimos reabilitacijos procese, prisidėti prie tarpdisciplininės komandos;
• suteikti paramą ir pagalbą vaikui bei jo šeimai įveikiant krizę ir
reintegruojantis mokykloje ar darželyje.
Būtina sudaryti pagalbos teikimo algoritmą kiekvienoje įstaigoje
vaikui, kuris yra patyręs arba įtariama, kad patyrė prievartą.
2. Sveikatos apsaugos specialistai
Bendrosios praktikos gydytojai, slaugytojai ir kiti medicinos darbuotojai yra ypač svarbūs užtikrinant vaikų teisių įgyvendinimą kiekvienoje
bendruomenėje. Bendrosios praktikos gydytojai ir pediatrai turi unikalią
galimybę įvertinti šeimos psichosocialinį funkcionavimą, įtarti, ar šeimoje esama rizikos, kad vaikas gali patirti prievartą arba kad vaikas jau
patiria smurtą ir prievartą. Smurto prieš vaikus atvejais tinkamas vaiko
somatinės ir psichikos būklės, fizinės ir psichologinės raidos įvertinimas
turi labai daug reikšmės, nustatant prievartos buvimo ar nebuvimo faktą.
Tačiau norint, kad medikai galėtų tinkamai suteikti pagalbą vaikams, patyrusiems smurtą ir prievartą, būtina aiškiai reglamentuoti tvarką, kaip
ir kam reikia perduoti informaciją apie vaiką, kuris patyrė prievartą, kokie turi būti kiti gydytojo ar kito medicinos personalo veiksmai, nustačius arba įtarus prievartos faktą. Tokio reglamentavimo šiuo metu nėra.
Konkretūs veiksmai sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionaro
skyriuje:
A. Jeigu stacionaro gydantis, budintis arba priėmimo skyriaus gydytojas įtaria, kad vaikas patyrė fizinę prievartą, t. y. pastebi fizinių
simptomų ar simptomų derinių (šių simptomų ar simptomų grupių
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sąrašas yra patvirtinamas ASPĮ administracijos), jis nedelsdamas
toliau atlieka reikiamą klinikinį tyrimą ir paskiria trūkstamus laboratorinius bei instrumentinius tyrimus, taip pat informuoja žodžiu skyriaus vedėją ir, užpildęs specialią pranešimo formą, raštu
informuoja Vaikų teisių apsaugos grupę (VTAG). Viena pranešimo
kopija lieka paciento gydymo stacionaro įstaigos istorijoje.
B. Jeigu slaugytojas, jo padėjėjas ar bet kuris kitas ligoninės darbuotojas įtaria, kad vaikas yra patyręs prievartą, jis apie tai privalo pranešti gydančiam gydytojui, skyriaus vedėjui arba budinčiam gydytojui. Pranešama žodžiu ir raštu, užpildant specialią pranešimo
formą. Pranešimas yra perduodamas VTAG, o kopija lieka paciento
gydymo stacionaro įstaigos istorijoje.
C. VTAG kartu su gydančiu gydytoju, konsultantais, bendradarbiaudami su vaiko gyvenamosios vietos VTAT ir / ar su tos savivaldybės, kurioje yra ASPĮ, atlieka šį darbą:
• įvertina įtarimo, kad vaikas patyrė prievartą, pagrįstumą;
• įvertina, ar vaikui saugu šiuo metu gyventi šeimoje;
• įvertina, kokia intervencija reikalinga norint užtikrinti vaiko
saugumą (psichoedukacija, šeimos psichologinis konsultavimas,
įtariamo prievartautojo gyvenamosios vietos keitimas, laikinas
vaiko apgyvendinimas saugioje vietoje ir kt.);
• remdamasi grupės specialistų ir konsultantų išvadomis, įvertina
tolesnės psichosocialinės pagalbos mastą vaikui ir šeimai.
Bendras medicinos darbuotojų vaidmuo:
• Parengti diagnostinius ir pagalbos teikimo standartus vaikų
prievartos atvejais.
• Fiksuoti duomenis apie prievartos prieš vaikus atvejus, teikti
juos įstatymo numatyta tvarka.
• Teikti medicininę pagalbą smurto ir prievartos aukoms.
• Identifikuoti rizikos šeimas, dalyvauti prevencijos programose.
• Bendradarbiauti su VTAT.
• Informuoti visuomenę apie problemos svarbą.
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3. Psichinės sveikatos specialistai
Psichinės sveikatos tarnybos yra būtinos kiekvienoje bendruomenėje, siekiančioje užtikrinti vaikų teisių apsaugą. Esminės psichiatrų,
psichologų, psichoterapeutų, socialinių darbuotojų ir kitų psichinės
sveikatos specialistų funkcijos, dirbant su prievartą patyrusiais vaikais ir jų šeimomis, yra:
• identifikuoti galimą vaikų išnaudojimą ir apie jį pranešti;
• įvertinti ir suteikti psichologinę psichoterapinę pagalbą vaikui, jo
artimiesiems, smurtautojui;
• konsultuoti VTAT ir tarpdisciplininę komandą;
• liudyti ir teikti ekspertinį vertinimą per teismo procesą;
• organizuoti ir vesti savipagalbos mokymus prievartą patyrusio
vaiko artimiesiems;
• rengti ir įgyvendinti prevencines prievartos prieš vaikus programas;
• dalyvauti tarpdisciplininėje komandoje.
4. Globėjai ir globos institucijos
Kai vaikai yra paimami iš šeimos ir perduodami į globos įstaigą
ar globėjams, šie tampa reabilitacijos proceso komandos dalyviais.
Globėjai turi užtikrinti, kad vaikų esminiai poreikiai bus patenkinti,
kad vaikai turės saugią ir pastovią aplinką. Globėjų šeima tampa vaiko šeimos dalimi ir aktyviai dalyvauja pirminės šeimos reintegracijos
procesuose.
5. Religinės bendruomenės
Bažnyčia ir dvasininkai gali vaidinti svarbų vaidmenį, remdami
šeimas ir apsaugodami vaikus:
• konsultuodami ir dvasiškai remdami savo bendruomenės narius;
• plėtodami ir įgyvendindami prevencines vaikų prievartos programas;
• identifikuodami galimą vaikų išnaudojimą ir apie jį pranešdami;
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• paremdami vaikus ir šeimą krizės metu;
• dalyvaudami tarpdisciplininėje komandoje planuojant intervenciją;
• organizuodami savipagalbos grupes.
Bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos
Yra daugybė individų ir organizacijų – jaunimo, visuomeninių, savanorių, – kurios siūlo įvairias paslaugas ir programas prievartą patyrusiems vaikams bei jų šeimoms. Šios paslaugos – labai svarbi reabilitacijos sistemos bendruomenėje dalis:
• parama jaunoms šeimoms, tėvystės įgūdžių mokymas;
• priklausomybės nuo kvaišalų gydymas – paslaugos šeimų nariams;
• „Big Brothers, Big Sisters“ programa – globa ir socialinės galimybės vaikams, patyrusiems prievartą, ir jų broliams, seserims;
• prieglaudos, nakvynės namai, laikinosios globos įstaigos smurto
aukoms;
• dienos centrai prievartą patyrusiems vaikams;
• nepilnamečių mamų (tėvų) paramos programos;
• socialiniai konsultantai.
Piliečiai
Be anksčiau aprašytų profesionalų ir organizacijų, sąmoningi piliečiai, draugai, kaimynai taip pat vaidina svarbų vaidmenį vaikų prievartos prevencijos, intervencijos ir reabilitacijos procese. Kiekvienas
individas gali būti naudingas, paremdamas šeimą, pranešdamas apie
įtarimus, rodydamas tinkamos tėvystės pavyzdžius, padėdamas materialiai ir emociškai.
Ilgalaikis gydymas ir reabilitacija
Kartais manoma, kad prievartos aukų ir smurtautojų reabilitacija
savo esme turėtų apimti tik gydomąją intervenciją, tuo atsiribojant
nuo socialinės ar teisinės intervencijos. Tačiau akivaizdu, kad sė-
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kminga reabilitacija įmanoma tik platesnės intervencijos kontekste,
nes pati seksualinio išnaudojimo prigimtis yra kompleksinė, sutrikdanti ne tik fizinę ar psichinę aukos sveikatą, bet ir esmingai daranti
įtaką vaiko funkcionavimui mokykloje, tarp bendraamžių, šeimoje,
bendruomenėje. Todėl „gydymas“ be teisinės ir socialinės intervencijos gali būti mažai efektyvus, o kartais ir žalingas. Rengiant paslaugas seksualinę prievartą patyrusiems vaikams, taip pat reikia
nepamiršti, kad dažnai jie yra įvairiapusės prievartos aukos – seksualiai išnaudoti vaikai patiria emocinį smurtą, dažnai ir fizinį, neretai gyvena nepriežiūros ir apleistumo sąlygomis. Tyrimai rodo, kad
prievarta prieš vaikus, nesvarbu, kokios ji būtų rūšies, sukelia panašias psichologines pasekmes – tokias kaip baimė, depresija, agresija,
menkas savęs vertinimas, socialinė izoliacija ir pan. Taip pat sunku
išskirti šeimos veiksnius, susijusius tik su seksualine prievarta, dažnai tai yra dauginės šeimos problemos – santykiai tarp sutuoktinių,
smurtas šeimoje ir t. t.
Reabilitacija vyksta įvairiais lygiais – individualiu, mikrosisteminiu (šeimos, diadiniu), bendruomenės (ekosisteminiu) ir socialiniu
(makrosisteminiu).
Intervencijos efektyvumas
Kad būtų galima nustatyti intervencijos ekonominį ir klinikinį
efektyvumą, ji turi būti nuolat prižiūrima ir vertinama. Rezultatų analizė leidžia matyti, kuri intervencija naudinga, ir planuoti tolesnius
veiksmus. Kliniškai efektyvios programos nebūtinai yra ekonomiškai
efektyvios, todėl gali būti neprieinamos dėl išteklių stokos.
Vykdant kiekvieną intervenciją, reikia numatyti galimybę gauti atgalinį ryšį iš vaiko ir šeimos. Paslaugas teikianti organizacija turėtų
domėtis ne tik reabilitacijos progresu, bet ir probleminėmis teikiamų
paslaugų sritimis, kad galėtų tobulinti paslaugas ir maksimaliai patenkinti individualius vaiko bei šeimos poreikius.
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Tėvų ar globėjų informavimas apie įtariamą prievartą
Apie įtariamą prievartą būtina informuoti. Laiku nepranešus apie
tai, kyla didelė rizika, kad bus labai apsunkintas tolesnis specialistų ir
tėvų bendradarbiavimas.
Prieš informuojant tėvus arba globėjus apie prievartą ir prieš teikiant pranešimą apie tai, reikia surengti visų tarnybų atstovų, dirbančių su vaiku, pasitarimą ir nutarti, kiek ir kokios informacijos pateikti
tėvams, kaip ta informacija turi būti jiems pateikiama, kas atsakingas
už darbą su šeima. Teikiant informaciją tėvams, taip pat būtina vadovautis vaiko saugumo užtikrinimo principu. Pavyzdžiui, jei apie tai,
kad vaikas patiria prievartą, sužinoma iš jo pasakojimo, šios informacijos atskleidimas tėvams gali sukelti pavojų vaikui.
Tėvų, globėjų sutikimas
Vadovaujantis įstatymais, teikti bet kokią medicininę, psichologinę,
socialinę ar kt. pagalbą vaikui galima tik tėvams leidus. Tačiau prievartos prieš vaikus atvejais tėvai gali nesutikti, kad vaikas būtų tiriamas,
apklausiamas, kad jam būtų teikiama medicininė ar kt. pagalba. Todėl
turi būti nustatyta teisinė tvarka, ką daryti tokiais atvejais.
Įvertinant tai, kad tėvai gali daryti įtaką vaikui prieš jo apklausą,
tyrimą, reikia stengtis visus minėtus veiksmus atlikti kuo greičiau.
6. Privalomas pranešimas apie prievartos prieš vaikus faktus
Efektyvi pagalba prievartos aukoms galima tik tada, jeigu apie
prievartos faktą oficialiai pranešama. Rekomenduojama, kad būtų sukurta privalomo pranešimo apie prievartos prieš vaikus faktą sistema.
Joje turėtų būti numatyta:
• kokios tarnybos privalo padaryti pranešimą;
• aiškiai apibrėžti kriterijus, kada reikia padaryti pranešimą;
• su kuo galima konsultuotis, ar reikia padaryti pranešimą;
• laikas, per kurį turi būti padarytas pranešimas;
• asmuo, kuris turi padaryti pranešimą;
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• pranešimas gali būti daromas be įtarusio asmens vadovybės sutikimo;
• asmens, padariusio pranešimą, anonimiškumo apsaugos priemonės;
• apsaugos nuo neteisingo apkaltinimo priemonės;
• speciali pranešimo forma;
• tėvų informavimo tvarka apie pranešimą, jeigu tėvai yra įtariami
prievarta;
• atsakomybė už tai, kad pranešimo nepadaroma.
Išsiaiškinus bendrą situaciją, kad vaikų, patiriančių seksualinį išnaudojimą, skaičius išlieka didelis, o tokios prievartos pasekmės yra žiaurios,
ilgalaikės ir turi įtakos visam asmens gyvenimui, Asmenybės ugdymo
institute „Rafaelis“ 2010 m. atliktas tyrimas (tyrimo autorė – VPU SKI
bakalaurė Monika Mačiulytė). Per tyrimą institucijoms buvo pateikiami
klausimai, kokia pagalba yra teikiama vaikams, patyrusiems seksualinį
išnaudojimą. Šiais klausimais norėta išsiaiškinti, kokių pagalbos formų
gali sulaukti vaikai. Siekiant sužinoti, kas ir kaip dažniausiai kreipiasi
pagalbos vaikų seksualinio išnaudojimo atveju, šis klausimas aptartas su
tiriamomis institucijomis. Tiriamų institucijų atstovų klausta, kiek maždaug vaikų, patyrusių seksualinį išnaudojimą, sulaukė pagalbos iš jų institucijos 2009–2010 m. Kompetentingų asmenų, atstovaujančių tiriamoms
įstaigoms, teirautasi, kokia turėtų būti teikiamos pagalbos trukmė.
Tyrimui buvo pasirinktos vienos iš pagrindinių ir didžiausių įstaigų, teikiančių pagalbą vaikams, kad gauti rezultatai ir išvados atitiktų realią situaciją. Tyrimo metu buvo aptarti klausimai ir išsiaiškinta,
kokią pagalbą institucijos teikia vaikams, patyrusiems seksualinį išnaudojimą, kaip ir kas kreipiasi į institucijas dėl pagalbos vaikui suteikimo, ar visi besikreipiantieji sulaukia pagalbos, maždaug keliems
nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjusiems vaikams buvo suteikta
pagalba 2009–2010 m., ar teikiama pagalba yra mokama ir kokie jos
įkainiai, ar pagalbos gali sulaukti nemokūs klientai. Taip pat aptartas
klausimas, kiek turėtų trukti pagalba.
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Valstybinių, viešųjų ir privačių įstaigų teikiama pagalba vaikams, patyrusiems seksualinį išnaudojimą
Valstybinės įstaigos Vaiko teisių apsaugos tarnybos kontrolieriaus
paskirtį, tikslus ir veiklos principus apibrėžia Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, kuriame teigiama, kad
kontrolieriaus tikslas – ginti vaiko teises ir jo interesus, gerinti vaiko
teisinę apsaugą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius užtikrina aktyvaus vaiko dalyvavimo ir išklausymo galimybes bei atsižvelgia į vaiko
nuomonę, jeigu ji neprieštarauja vaiko interesams. Kontrolierius veikia
pagal kompetenciją savarankiškai ir yra nepriklausomas nuo valstybės bei savivaldybės institucijų. Remiantis Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymu, galima išskirti, kokią pagalbą
VTAT teikia vaikams, patyrusiems seksualinį smurtą: specialistai dirba nukreipiamąjį darbą, apie nukentėjusįjį praneša policijai, pasirūpina
vaiko saugumu – teisine pagalba, jei reikia, ir vaiko globa, nukreipia jį
į institucijas, kuriose suteikiama tolesnė medicininė, psichologinė, psichiatrinė pagalba. Viešosios įstaigos savo elektroniniuose puslapiuose
nurodo, kokią pagalbą jos teikia vaikams, patyrusiems seksualinį išnaudojimą. Tai: psichiatrų paslaugos, individuali psichoterapija, medicinos gydytojo konsultacijos. Be to, įstaigos turi galimybę įvertinti
vaiko būseną, patirtos prievartos pasekmes ir tolesnės pagalbos būdus.
Jos taip pat padeda vaiko tėvams / globėjams susisiekti su kitais specialistais, jei šių pagalba yra reikalinga. Įstaigose su vaikais kalbama,
piešiama, žaidžiama, bandoma sudaryti tokią atmosferą, kad vaikai
jaustųsi saugūs ir galėtų, padedami kitų, įveikti iškylančias problemas.
Bendraujant su VšĮ „Vaiko namas“, sužinota, kad ši įstaiga, labai
ilgai dirbusi ir padėjusi seksualinį išnaudojimą patyrusiems vaikams, dėl sumažėjusios valstybės paramos nuo 2010 m. nebeteikia
psichologinių, teisinių ir socialinių paslaugų. Apklausus privačias
įstaigas, kurios teikia psichologinę pagalbą vaikams, buvo įvardyti tokie pagalbos būdai: konsultacijos įprasta forma, žaidimai, pokalbiai,
piešimas, savo vaizdo atkūrimas.
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Kas kreipiasi dėl pagalbos vaikui, patyrusiam seksualinį išnaudojimą? Bendraudama su VTAT inspektoriumi, neprisistačiau, kad
esu studentė, atliekanti tyrimą, ir vis tiek sulaukiau neigiamų atsakymų dėl informacijos. Iš to galima daryti prielaidą, kad, siekiant gauti elementarią konsultaciją apie institucijos teikiamas paslaugas, visų
pirma reikia apsišarvuoti kantrybe ir prašyti tol, kol ji bus suteikta.
Taigi, norint gauti pagalbą, į instituciją turi kreiptis vaiko, patyrusio
seksualinį išnaudojimą, tėvai / globėjai, mokytojai, mokyklos socialiniai pedagogai, nes pačiam vaikui būtų beveik neįmanoma sulaukti
specialisto patarimų. Viešosios įstaigos teigė, kad į jas paprastai kreipiasi vaiko tėvai / globėjai, kuriems rekomenduojama institucinė pagalba. Vienoje viešojoje įstaigoje, kuri nesiskelbia dirbanti su vaikais,
patyrusiais seksualinį išnaudojimą, dažniausiai pagalbos sulaukia tie,
kurie žino apie įstaigos veiklą ir čia dirbančių specialistų kompetenciją. Privačios įstaigos minėjo, kad į jas visada kreipiasi vaikų, nukentėjusių nuo seksualinio išnaudojimo, tėvai arba globėjai, nes psichologo
paslaugos suteikiamos tik gavus tėvų / globėjų sutikimą.
Iš to, ką pavyko sužinoti, galima daryti prielaidą, kad dažniausiai
vaikai, patyrę seksualinį išnaudojimą, sulaukia institucinės pagalbos
padedami vyresniųjų, todėl labai svarbu, kad vaikus suptų asmenys,
verti jų pasitikėjimo. Kadangi dauguma vaikų patiria tokį smurtą iš artimųjų, šeimos narių, itin svarbu, kad mokyklos socialinis pedagogas,
mokytojai būtų vaikų draugai, kuriems jie galėtų pasipasakoti.
Ar visi besikreipiantieji sulaukia pagalbos? Paklausus, ar visi
besikreipiantys vaikai, nukentėję nuo seksualinio išnaudojimo, sulaukia pagalbos iš institucijų, visu šimtu procentų buvo patvirtinta, kad
taip. Šis rezultatas išties džiugina, tačiau tam, kad vaikui būtų suteikta
pirminė pagalba, turi būti įrodyta, jog vaikas tokią prievartą patyrė, o
tai gali ilgai užtrukti. Sakyti, kad visi prievartą patyrę vaikai sulaukia
pagalbos, taip pat negalima, nes tikrai ne visi išnaudojimo atvejai būna
atskleisti.
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Kiek nuo seksualinio smurto nukentėjusių vaikų sulaukė pagalbos iš tyrime dalyvavusių institucijų 2009–2010 m.? Tikslaus
atsakymo į šį klausimą nenorėjo pateikti privačios įstaigos. Jos teigė,
kad su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą, susidūrė kelis kartus.
Viešosios įstaigos įvardijo skaičių, bet prašė jo niekur oficialiai neminėti. VTAT į šį klausimą neatsakė. Kadangi tyrime dalyvavo vienos
pagrindinių institucijų, teikiančių pagalbą seksualinį išnaudojimą patyrusiems vaikams, nurodyti skaičiai, palyginti su statistiniais duomenimis, yra labai maži. Todėl galima daryti prielaidą, kad tikrai ne visi
vaikai sulaukia profesionalios pagalbos.
Institucijų atstovų nuomonė, kokia turėtų būti teikiamos pagalbos trukmė. Individualios įstaigos tvirtino, kad pagalbos trukmės apibrėžti neįmanoma, nes viskas priklauso nuo to, kokio amžiaus vaikas
patyrė prievartą, kiek jis buvo seksualiai išnaudojamas, kas jį išnaudojo,
kiek laiko praėjo nuo paskutinio prievartos atvejo, ar vaikas iš karto sulaukė pagalbos, jei taip, kokia ta pagalba buvo ir kokie specialistai dirbo
su vaiku. Pagalba vaikui gali trukti labai ilgai. Pasitaikė, kad su vaiku
buvo bendraujama net septynerius metus, o jaunuolis dar iki šiol turi
tam tikrų problemų (ilgalaikės problemos aptariamos bakalaurinio darbo teorinėje dalyje). Viešųjų įstaigų darbuotojai apie teikiamos pagalbos
trukmę buvo tokios pat nuomonės, kaip ir individualių įstaigų atstovai.
Vienoje viešojoje įstaigoje teigta, kad gydytojo konsultacijos metu sprendžiama dėl ambulatorinio gydymo kurso, dienos stacionaro ar stacionaro paslaugų reikalingumo, numatomas gydymo laikas. Atsižvelgiant į
pateiktus atsakymus, galima konstatuoti, kad kiekvienas atvejis yra individualus, todėl neįmanoma apibrėžti, kokios ir kiek laiko trunkančios
pagalbos reikia vaikams, patyrusiems seksualinį išnaudojimą.
Paslaugos nemokiems klientams ir paslaugų įkainiai. VTAT
paslaugos yra nemokamos. Viešosios įstaigos taip pat skelbiasi, kad
seksualinį smurtą patyrusiems vaikams visos paslaugos teikiamos nemokamai. Todėl jas gali gauti ir nemokūs klientai. Vaikams, turintiems
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gydytojo nukreipimą, visos ambulatorinės paslaugos yra nemokamos.
Pacientai turi mokėti už pirmą gydytojo konsultaciją, jei atvyksta be
siuntimo, ir už visas paslaugas, kurių nefinansuoja ligonių kasos (apmoka iki 40 psichoterapijos valandų). Privačių įstaigų atstovai sakė,
kad suteikia paslaugas tik mokiems klientams. Pirmos konsultacijos
kaina – 45–50 litų, o tolesnių svyruoja nuo 50 iki 60 litų. Apibendrinant gautus atsakymus, galima daryti prielaidą: kadangi nemokama
pagalba yra priimtinesnė, ji turi būti labai kokybiška, o institucijose
turi dirbti patys geriausi specialistai.
Apibendrinat tyrimo rezultatus, pateiktos išvados:
1. Statistiniai duomenys rodo, kad seksualinę prievartą patiriančių
vaikų mažėja, kad prievarta dažniau patiriama kaimuose nei miestuose. Tačiau mokslinėje literatūroje teigiama, jog tikslus seksualinį
smurtą patyrusių vaikų ir jaunuolių skaičius bei amžius nežinomas,
nes dauguma niekam nedrįsta apie tai pasakyti ir nesulaukia pagalbos. Retrospektyvinių klinikinių tyrimų Lietuvoje duomenimis, apie
90 proc. seksualinės prievartos aukų niekada ir niekam nepasakojo
apie patirtą viktimizaciją, o ir tų 10 proc. vaikų, kurie kam nors atskleidė savo patirtį, dauguma atvejų greičiausiai taip ir nepasiekė oficialių
institucijų. Taip pat nurodoma, kad Lietuva daugeliu metų atsilieka
nuo Vakarų valstybių seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos,
informacijos ir pagalbos srityse, todėl nereikėtų statistinių duomenų
lyginti su Vakarų šalių duomenimis.
2. Tyrimo rezultatai atskleidė, kokios pagalbos gali sulaukti vaikai,
patyrę seksualinį išnaudojimą – tai ir medicininė, ir teisinė, ir socialinė, ir psichologinė, ir psichiatrinė pagalba. Tyrimas parodė, kad dažniausiai dėl pagalbos vaikui kreipiasi nukentėjusiojo artimieji, tėvai /
globėjai, mokytojai. Kadangi ne visi nukentėję vaikai papasakoja apie
patirtą prievartą, tik dalis jų sulaukia profesionalios pagalbos. Dažniausiai pagalba seksualinį išnaudojimą patyrusiems vaikams institucijose teikiama nemokamai, o jos trukmę nustato institucijos darbuotojai.
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