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DĖL TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS
Socialinės apsaugos ir darbo m inisterijoje pagal kom petenciją išnagrinėti tarptautinės
ko n ferencijos „Iššūkiai kovojant su prekyba žm onėm is“ rezoliucijoje N r. S -2 0 15-207 (toliau -R ezoliucija) pateikti pasiūlym ai.
Socialinės apsaugos ir darbo m inisterija (toliau - SA D M ) iš esm ės pritaria R ezoliucijoje
pateiktiem s siūlym am s dėl būtinybės im tis efektyvių veiksm ų kovoje su prekyba žm onėm is.
Teikiam e inform aciją apie SADM ir V alstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinim o
tarnybos prie S ocialinės apsaugos ir darbo m inisterijos (toliau - T arnyba) vykdom as priem ones,
siekiant spręsti R ezoliucijoje išdėstytas problem as.
T arnybos Pagalbos linijos puslapyje w w w .pagalbavaikam s.lt yra pateikiam a inform acija
apie prekybą žm onėm is, vaikų išnaudojim o būdus.
2015 m. T arnybos veiklos plane buvo num atyti ir įgyvendinam i edukaciniai sem inarai
savivaldybių adm inistracijų V aiko teisių apsaugos skyrių ir (ar) vaikų socialinių globos nam ų
specialistam s prekybos vaikais tem om is.
2016 m. T arnybos veiklos plane num atom i edukaciniai susitikim ai su vaikų globos nam ų
V aikų tarybų atstovais ir kitais vaikais, globotiniais (rūpintiniais), siekiant suteikti žinių a-pie
prekybos žm onėm is fenom eną, kylančias grėsm es ir galim ą gauti pagalbą.
T arnyba, įgyvendindam a N acionalinės sm urto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos
vaikam s program os priem ones, organizuoja m okym us vV aiko teisių apsaugos srityje dirbančių
specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, socialinių pedagogų, m edikų, prokurorų, tyrėjų ir
kt.) m okym ai sm urto prieš vaikus artim oje aplinkoje prevencijos, pagalbos bei kontrolės
klausim ais, rem iantis kom andinio darbo principais“ . M okym ai vykdom i jau trečius m elus.
M okym uose iš viso dalyvavo 16 savivaldybių, apie 300 specialistų.

A titinkam us m okym us

p lanuojam a organizuoti ir kitais m etais. 2016 m. Tarnybos plane num atyti tęstiniai kom andiniai
m okym ai V aiko teisių apsaugos skyrių ir (ar) vaikų socialinių globos nam ų specialistam s.
Tarnyba 2014 m. pabaigoje parengė Prevencinių, apsaugos priem onių ir paslaugų teikim o
bei tarpinstitucinio bendradarbiavim o prekybos vaikais atvejais raštą-atm intinę savivaldybių
adm inistracijų V aiko teisių apsaugos skyrių specialistam s, socialiniam s darbuotojam s, darbui su
socialinės rizikos šeim om is, vaikų socialinės globos nam ų darbuotojam s, siekiant padėti laiku
atpažinti galim us prekybos vaikais atvejus, laiku nustatyti galim as nusikalstam ų veikų aukas bei
organizuoti ir teikti pagalbą v aikam s, prekybos žm onėm is aukom s, ir jų tėvam s ar globėjam s
(rūpintojam s). Inform acija viešai prieinam a T arnybos intem etiniam e puslapyje.
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P ažym ėtina, kad savivaldybių adm inistracijų V aiko gerovės kom isijų nuostatuose yra
num atyta prevencijos vykdym o funkcija, todėl klausim ai dėl prevencinių priem onių parinkim o
prekybos vaikais viešinim ui savivaldybės teritorijoje ar sprendim ai dėl individualių atvejų
n agrinėjim o gali būti priim ti m inėtose kom isijose.
T arnybos direktoriaus 2013 m. spalio 7 d. įsakym u N r. BV-43 patvirtintu Inform avim o
apie ypatingus atvejus, susijusius su galim ais vaiko teisių pažeidim ais, tvarkos aprašu, kuriuo
siekiam a nustatyti bendradarbiavim o, teikiant inform aciją apie ypatingus atvejus, m echanizm ą bei
u žtik rinant tinkam ą nukentėjusio ir galim ai sm urtavusio vaiko teisių apsaugą, vadovaujasi
T arnyba, savivaldybių adm inistracijų V aiko teisių apsaugos skyriai ir vaikų globos institucijos.
Y patingu atveju laikom i ir su galim a seksualine prievarta ar prekyba vaikais susiję atvejai.
A tsižvelgiant j tai, jo g paskutiniu m etu T arnyba ne visada gauna inform aciją apie su
prekyba vaikais susijusius atvejus ar užsienyje sulaikytus nepilnam ečius, artim iausiu m etu
k etin am a kreiptis j U žsienio reikalų m inisteriją bei savivaldybių adm inistracijų V aiko teisių
apsaugos

skyrius

dėl

efektyvesnio

inform acijos

apie

galim ai

nuo

prekybos

žm onėm is

nu k entėjusius vaikus perdavim o.
SA D M nuo 2002 m etų teikia finansinę param ą N V O projektam s, skirtiem s socialinei
pagalbai nukentėjusiem s nuo prekybos žm onėm is ir priverstinės prostitucijos teikti ir jų grąžinim ui
j visuom enę ir darbo rinką (toliau - Projektai). Per šį laikotarpį iš viso skirta apie 782 tūkst. eurų
valstybės biudžeto lėšų, socialinė pagalba suteikta daugiau nei 2 tūkst. nukentėjusių ir galėjusių
nukentėti nuo prekybos žm onėm is ir priverstinės prostitucijos asm enų, nepriklausom ai nuo to ar jie
bendradarbiavo su teisėsauga. Projektų vykdytojų organizacijose teikiam a arba organizuojam a
k om pleksinė pagalba (psichologinė, teisinė, m edicinos, laikinas prieglobstis, socialinės paslaugos,
kita socialinė pagalba sugrįžtant j norm alų gyvenim ą, įsidarbinant) bei vykdom a prevencinė veikla.
2 0 1 6 -2 0 1 8 m etais num atom a ir toliau rem ti N V O organizacijas, galinčias identifikuoti
p rek y bos žm onėm is aukas ir, bendradarbiaujant su savivaldybėm is, teisėsaugos ir kitom is
ištaigom is, organizuoti neatidėliotiną ir veiksm ingą kom pleksinę pagalbą bei vykdyti prevencinę
veikią.
Siekiant stiprinti pagalbos nukentėjusiem s nuo prekybos žm onėm is asm enim s teikim o
koordinavim ą savivaldybėse, įgyvendinant E uropos ekonom inės erdvės finansinio m echanizm o
N V O program os L ietuvos fondo finansuojam ą projektą, parengtas Pagalbos nukentėjusiem s ar
galėjusiem s nukentėti nuo prekybos žm onėm is asm enim s koordinavim o savivaldybėje pavyzdinis
m odelis (toliau

M odelis). Projekto vykdytojas - L ietuvos C aritas, asocijuoti partneriai S ocialinės

apsaugos ir darbo m inisterija ir V idaus reikalų m inisterija, taip pat projekte aktyviai dalyvavo ir 6
savivaldybių (V ilniaus m ., K auno m ., K laipėdos m ., P anevėžio m ., Šiaulių m ., M arijam polės)
specialistų kom andos. SADM 2015-06-09 raštu N r. (19.6-33)S D -3679 visom s savivaldybėm s
pateikė rekom endacijas dėl šio M odelio taikym o.
S iekdam a išbandyti m inėtą M odelį praktikoje, 2015 m. SADM inicijuoja m okym us 6
savivaldybėse, dalyvavusiose ir M odelio kūrim e. M okym uose kviečiam i dalyvauti savivaldybių,
seniūnijų, socialinių paslaugų įstaigų specialistai, policijos atstovai, darbo biržos ir kt. įstaigų
specialistai bei N V O atstovai, atsakingi už pagalbos nukentėjusiem s arba galėjusiem s nukentėti
nuo prekybos žm onėm is asm enim s koordinavim ą, organizavim ą ir teikim ą. Tikim asi, kad šie
m okym ai

padės

sustiprinti

savivaldybių adm inistracijų

gebėjim us

ir specialistų

profesinę

kom petenciją, paskatins bendradarbiavim ą savivaldybėse tarp jo s žinybų ir su NVO bendriem s
v eiksm am s prekybos žm onėm is prevencijai vykdyti, savalaikiai nustatyti prekybos žm onėm is
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aukas, pagalbos teikim ui koordinuoti, kom pleksinės pagalbos prieinam um ui ir efektyvum ui
didinti. Po to M odelį bus siūlom a diegti visose savivaldybėse.
SA D M vykdo tęstinius praktinius užsiėm im us socialinių paslaugų srities darbuotojam s,
savivaldybių adm inistracijų darbuotojam s, vaiko teisių apsaugos skyrių specialistam s, kurie
tiesiogiai arba netiesiogiai teikia pagalbą socialinės rizikos šeim om s. Teoriniai ir praktiniai
užsiėm im ai skirti tobulinti bendradarbiavim ą tarp šių specialistų teikiant socialinę pagalbą
so cialinės rizikos šeim om s, kurios yra viena iš pažeidžiam iausių socialinių grupių.
200 7 -2 0 1 3 m. pagal SA D M kuruojam ą 201 3 -2 0 1 5 m. Ž m ogiškųjų išteklių plėtros
veiksm ų program os priem onę „D iskrim inacijos m ažinim as ir socialinių problem ų prevencija darbo
rinkoje“ Europos socialinio fondo lėšom is (318 tūkst. eurų) finansuojam i prekybos žm onėm is
prevencijai skirti projektai m ažinti diskrim inaciją darbo rinkoje, skatinti m oterų ir vyrų lygias
g alim ybes ir išvengti socialinių problem ų atsiradim o. Šiuos projektus vykdo V isuom eninė
o rganizacija „G elbėkit vaikus“ , T arptautinės m igracijos organizacijos V ilniaus biuras, L ietuvos
C aritas. F inansuojam os veiklos, susijusios su visuom enės inform avim u ir švietim u, bendruom enių
ir visuom enės pilietiškum o bei tarpžinybinių institucijų bendradarbiavim o skatinim u, supervizijų
socialinį darbą dirbančiųjų, sveikatos priežiūros specialistų, policijos pareigūnų, kitų specialistų,
savo darbe susiduriančių su prekybos žm onėm is aukom is, vykdym u.
SA D M 2016 m. III-IV ketv. planuoja skelbti kvietim ą teikti paraiškas projektam s, kurie
būtų finansuojam i ES struktūrinių fondų (E uropos socialinio fondo) lėšom is pagal priem onę
„S ocialinę atskirtį patiriančių asm enų integracija j darbo rinką“ . N um atom a finansuoti įvairias
socialinės

integracijos

paslaugas

(psichosocialinė

pagalba,

socialinių

įgūdžių

ugdym as

ir

palaikym as, profesinis m okym as, tarpininkavim as įsidarbinant ir palaikym as darbo vietoje ir pan.),
kurios

sukurtų

prielaidas

pažeidžiam iausių

asm enų

(įskaitant

prekybos

žm onėm is

aukų)

integracijai ir sugrįžim ui j darbo rinką.
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