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VAIKAI SVARBIAUSIA – kaip 

užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu paauglių 

santykiuose mokykloje 

 

Naujienlaiškis Nr. 4 – 2021 sausis 

VAIKAI SVARBIAUSIA projektas 

VAIKAI SVARBIAUSIA yra ES finansuojamas projektas, kurio tikslas - užkirsti 

kelią smurtui lyties pagrindu (SLP), daugiausia dėmesio skiriant smurtui 

pasimatymų metu. Projektą įgyvendina partneriai iš Jungtinės Karalystės, 

Graikijos, Kipro, Lietuvos ir Italijos. 

“VAIKAI SVARBIAUSIA apjungia bendras pastangas ugdyti mokyklinio 

amžiaus (12-18 m.) jaunuolius, siekiant nuo ankstyvo amžiaus apsaugoti ir 

užkirsti kelią smurtui pasimatymuose griaunant lyčių stereotipus, normas ir 

vaidmenis, kurie yra pagrindinės smurto lyties pagrindu priežastys tarp 

vaikų ir paauglių”. 

Dalyvaukite mūsų pirmojoje tarptautinėje konferencijoje 

Projekto VAIKAI SVARBIAUSIA konsorciumas didžiuojasi galėdamas 
pakviesti jus į pirmąją nuotolinę tarptautinę konferenciją apie smurtą 
pasimatymų metu Europoje! 

2021 m. sausio 28 d. 

10-13 CET 
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Sužinokite daugiau apie tai, kaip Europa sprendžia iššūkį užkirsti 
kelią paauglių smurtui pasimatymų metu - smurto lyties pagrindu 
formai, pasireiškiančiai tarp paauglių ir jų pirmųjų santykių metu; 

Pasiklausykite žymiausių šios srities ekspertų ir profesionalų; 

Sužinokite, kaip užkirsti kelią paauglių smurtui nuo pat pradžių iki 
pabaigos, dalyvaujant vaikams ir paaugliams; 

 

Konferencijos metu, VAIKAI SVARBIAUSIA konsorciumas pristatys:

 

VAIKAI SVARBIAUSIA e-žaidimą, 

pagrįstą elgesio pokyčių teorija ir 

skirtą jaunimui. 

 

 

 

 

Jaunimo vadovaujamas 
visuomenės informavimo 
kampanijas, vykdomas 
nacionaliniu lygmeniu 
pagrindiniuose socialiniuose 
tinkluose, siekiant skleisti vaikų ir 
jaunimo lyčių lygybės ir įtraukties 
žinią. 

 

Prisijunkite prie konferencijos per Zoom platformą arba stebėkite 
konferenciją mūsų socialiniuose tinkluose – nemokama registracija čia:
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Sekite naujienas! 

Nuo 2021 m. kovo mėnesio prasidės bandomasis (pilotinis) projekto etapas 

Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Kipre, Lietuvoje ir Italijoje! 

VAIKAI SVARBIAUSIA e-žaidimas – Daugiau nei 150 paauglių 
išbandys žaidimo realaus gyvenimo scenarijus, skirtus didinti jų žinias 
ir supratimą apie smurtą lyties pagrindu ir smurtą pasimatymų metu. 

E-mokymosi kursai mokytojams – Daugiau nei 350 mokyklų 
mokytojų ir specialistų lankys teorinius ir praktinius kursus, kuriais 
siekiama sustiprinti jų turimus gebėjimus ir supratimą kaip atpažinti 
ir kovoti su smurtu lyties pagrindu mokykloje. 

Sekite mus mūsų socialiniuose tinkluose, kad sužinotumėte daugiau apie 
ateinančias veiklas.

 

 

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

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

Twitter: https://twitter.com/ChildrenFirst16  
Youtube kanalas:: https://www.youtube.com/channel/UCX1-rCcOULOe7gzC77-H_Tg/  

 

 

 

https://www.facebook.com/Children-First-112472993667779/
https://www.instagram.com/childrenfirsteu/
https://twitter.com/ChildrenFirst16
https://www.youtube.com/channel/UCX1-rCcOULOe7gzC77-H_Tg/
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