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KVIETIMAS DALYVAUTI NUOTOLINIAME SEMINARE  

 

“Smurtas lyties pagrindu vaikų ir paauglių tarpe mokykloje ir santykiuose: situacijos 

Lietuvoje apžvalga” 

 

2020 m. liepos 27 d. , 10:00 - 11:30 

Nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group kviečia Jus ir Jūsų kolegas dirbančius su 

vaikais ir jaunimu dalyvauti 2020 m. vasario – balandžio mėnesiais vykusio tyrimo apie smurtą lyties 

pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe mokykloje ir santykiuose Lietuvoje pristatyme ir aptarime. 

Temos aktualumas: 2019 m. registruota 54 219 pagalbos prašymų dėl smurto artimoje aplinkoje1. 

2018 m. nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 1239 vaikai.2 Vaiką žaloja bet kokia smurto forma, 

šeimoje matomas ar patiriamas smurtas sukelia ilgalaikes pasekmes vaiko psichikos sveikatai, 

psichosocialinei raidai. Šeimoje matomas toksiškas santykių modelis įsirėžia į vaiko sąmonę, tampa 

prastų rezultatų mokykloje ar bėgimo iš namų priežastimi bei persiduoda formuojant santykius su 

kitais.  

Seminaro tikslas – pristatyti ir aptarti tarptautinio projekto “Vaikai svarbiausia” rėmuose atlikto 

tyrimo apie smurto lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe mokykloje ir santykiuose paplitimą ir 

prevenciją rezultatus. Tyrime Lietuvoje dalyvavo 235 mokytojai, tėvai bei kiti su vaikais ir jaunimu 

dirbantys specialistai bei 122 moksleiviai (12 – 18 m.). Tyrimas susidėjo iš kelių dalių: situacijos ir 

prevencinių programų apžvalgos, elektroninių apklausų, interviu bei fokus grupių.  

Kas gali dalyvauti: mokytojai, mokyklų administracijos atstovai ir kiti su vaikais ir jaunimu 

dirbantys specialistai, institucijų dirbančių smurto artimoje aplinkoje ir smurto vaikų tarpe srityse 

atstovai, tėvai auginantys 12 – 18 m. amžiaus vaikus.  

Data ir laikas: 2020 m. liepos 27 d. nuo 10:00 iki 11:30 val.  

 

 
1 Bendrojo pagalbos centro duomenys, 2019 

2 Informatikos ryšių departamento duomenys, 2018 

http://www.diversitygroup.lt/en/
https://childrenfirst.info/lt/


  

 
 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship 
(REC) Programme (2014-2020). The content of this document represents the views of 
the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not 
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

 

Susitikimo vieta: Internetinėje platformoje. Internetinė nuoroda į seminarą bus patikslinta ir atsiųsta 

likus kelioms dienoms iki renginio. 

Registracija: iki liepos 26 d. REGISTRACIJA (norint registruotis, spausti ant aktyvios nuorodos) 

Daugiau informacijos apie renginį Jums suteiks:  Lina Kisevičienė, lina@diversitygroup.lt; 

+37060766902.  

 

Daugiau informacijos apie projektą „Vaikai svarbiausia“ rasite: 

 

Puslapis: https://childrenfirst.info/lt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Children-First-112472993667779/ 

Instagram: https://www.instagram.com/childrenfirsteu/ 

Twitter: https://twitter.com/ChildrenFirst16 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCX1-rCcOULOe7gzC77-H_Tg/ 
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