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DĖL VYRIAUSYBĖS KANCLERIO PIRMOJO PAVADUOTOJO 2015 M. SPALIO 19 D.
PAVEDIMO NR. 63-3614 VYKDYMO

Švietimo ir m okslo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio
pirm ojo pavaduotojo 2015 m. spalio 19 d. pavedim ą Nr. 63-3614, pagal kom petenciją išnagrinėjo
tarptautinės konferencijos „Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėm is“ rezoliuciją.
Švietimo ir mokslo m inisterija yra pasirengusi dalyvauti atsakingų ministerijų kvietimu
sudarom ose tarpžinybinėse darbo grupėse, rengiančiose dokumentus (strategijas, modelius,, planus ir
kt.), susijusius su prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos organizavimu.
Informuojame, kad pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis, planuojam e organizuoti
mokymus pedagogam s prekybos žmonėmis prevencijos srityje, ypatingą dėm es| skiriant
specialistam s, dirbantiem s su socialiai pažeidžiamomis ir didesnėje rizikoje esančiomis vaikų
grupėmis: vaikų socializacijos centruose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose.
Pažymėtina, kad Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis buvo parengtas ir išleistas leidinys
m okytojams „Kaip kalbėti su tėvais apie prekybos žmonėmis pavojus“ (2008), buvo organizuojami
mokymai mokyklų specialistams. Kadangi problem a išlieka aktuali, planuojam a organizuoti
mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų, nariams apie darbą su tėvais prekybos žmonėmis
prevencijos srityje, aprūpinti mokyklas šios srities metodine medžiaga bei rengti naują informacinę
medžiagą.
K ovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu, prekybos žmonėmis reiškinio plitimu, daug
dėmesio skiriama m okant vaikus saugiai naudotis informacinėmis technologijomis. Švietimo ir
mokslo ministerijos Informacinių technologijų centras kartu su partneriais vykdo j projektą
„Saugesnis internetas“, kurio tikslai yra: atkreipti plačios visuomenės dėmes; į žalingą informaciją
ir elgės j internete; skatinti saugesni naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis; apsaugoti
valiais kovojant su neteisėtu interneto turiniu bei elgesiu; suteikti visuomenei galimybę anonimiškai
pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį ir elgesį, ypač apie vaikų seksualinį išnaudojimą,
viliojim ą ar kibem etines patyčias. Šiame projekte aktyviai dalyvauja bendrojo ugdymo mokjyklos.
Įgyvendinant ES projektą 2015 m. parengėme seksualinės prievartos prieš vaikus ir
seksualinio vaikų išnaudojim o prevencijos programą „Saugok ir gerbk mane“, sldrtą visai mokyklos
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bendruom enei. Šios program os paskirtis - padidinti mokyklos bendruomenės narių kompetenciją ir
gebėjim ą atpažinti seksualinę prievartą patiriančius mokinius, paskatinti mokytojus, mokyklos
specialistus bei kitus mokyklos darbuotojus, policijos, vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojus,
tėvus bendradarbiauti apsaugant mokinius nuo seksualinės prievartos ir seksualinio iš:raudojimo.
Program oje parengtos paskaitos suaugusiems mokykloms bendruomenės nariams, kurių'm etu jiem s
suteikiam os žinių apie seksualinės prievartos formas, rizikos ir apsauginius veiksnius,!pasekmes,
m okytojai, tėvai, socialiniai partneriai mokomi kaip atpažinti seksualinės prievartos požymius, kaip
reaguoti ir kur kreiptis pagalbos. Programoje dalyvaujantys mokiniai m okosi priimti sprendimus,
Im tinio mąstymo, analizuoja savo ir kitų veiksmus, mokosi atpažinti smurtą, pavojingas situacijas,
pasitikėti savo jausm ais, saugiai bendrauti internete, aptaria vaikų teises. Vyresniųjų klasių mokiniai
tokių pam okų metu kalba apie prekybą žmonėmis. Ši programa bus jgyvendinama bendroįo ugdymo
m okyklose ir finansuojam a ES lėšomis.
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Švietimo ir m okslo viceministrė

Natalja Istomina
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