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Susikaupimui



Sudėliokite  šias figūras taip, kad išeitų 

„žingeidus ir nustebęs“



P a t y č i o s -
t a i a g r e s y v u s p a s i k a r t oj a n t i s e l g e s y s. 



PATYČIŲ PRIEŽASTYS
• vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys juos „kietus“;

• kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni;

• vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra patyrę patyčias ir nori tokiu 

būdu atsilyginti;

• galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip elgdamiesi mėgina 

pasijusti geriau;

• niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems,                                          

kad patyčios yra netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys.



Priežastys ...



„Patyčių dėžutė“

Elektroninis įrankis, leidžiantis greitai ir paprastai pranešti apie įtariamas arba 

įvykusias patyčias
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Internetinė mokymų platforma apie patyčias, skirta pedagogams
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INSTRUCTIONS F

Platforma pasitarnaus tiek mokyklų bendruomenėms, 

tiek viešosioms institucijoms
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Mokytojams: profesinio tobulėjimo įgūdžiai patogiu formatu, akredituoti mokymai ir
pažymėjimas, mokytojo rolės stiprinimas

Moksleiviams: laiku suteikta pagalba, išaugęs pasitikėjimas pedagogais ir švietimo
pagalbos specialistais

Atsakingoms institucijoms: palanki erdvė edukuoti švietimo įstaigas nepriklausomai nuo
laiko ir vietos, mažesnės finansinės sąnaudos, galimybė atnaujinti turinį, rinkti statistiką



WWW.AUGUINTERNETE.LT

https://www.auguinternete.lt/lt/jie-kalba-vaikams

https://www.auguinternete.lt/lt/jie-kalba-vaikams


Sekstingas – tai virtualus seksas naudojant tik 

žodžius ir nuotraukas.

https://www.youtube.com/watch?v=vi6xgVMABxU

https://www.youtube.com/watch?v=vi6xgVMABxU


Situacija 



Istorija. Vakare vyras grįžo namo vėliau ir negalėjo rasti raktų. Paskambino į 

duris ir atsiliepė žmona. Netrukus vyras susikivirčijo su kitu vyru, galų gale dar ir 

susimušė. Policija buvo iškviesta, bet atvažiavo per vėlai.
VYRAS PAMIRŠO RAKTUS T N ?

VYRAS TURI DARBĄ T N ?

BUVO TAMSU, KAI VYRAS GRĮŽO T N ?

ŽMONA LAUKĖ VYRO T N ?

VYRAS SUSIPYKO SU ŽMONA T N ?

ŽMONA NEĮSILEIDO JO NAMO T N ?

VIENU METU NAME BUVO TRYS ŽMONĖS:VYRAS, 

ŽMONA IR KITAS ŽMOGUS

T N ?

VYRAS GINČIJOSI SU KITU VYRU DĖL ŽMONOS T N ?

ŽMONA TURĖJO MEILUŽĮ T N ?

DU VYRAI MUŠĖSI T N ?

KAŽKAS IŠ NAMŲ PAKVIETĖ POLCIIJĄ T N ?

BUVO NUŽUDYTAS ŽMOGUS T N ?



Prekyba žmonėmis apibrėžimas 

• Tai suaugusiųjų ir vaikų pirkimas, pardavimas ir išnaudojimas. 

• Smurto, prekybos žmonėmis formų sąrašas nėra baigtinis.

• Jis kinta laikui bėgant ir paprastai priklauso nuo paklausos bei nusikaltėlių 

išradingumo.



Formos (būdingos nepilnamečiams) 

• Elgetavimas

• Vaikų pornografija

• Vergiškas darbas

• Prekyba organais

• Seksualinis išnaudojimas

• Išnaudojimas nusikaltimams

• ....



Prekybos žmonėmis aukų identifikavimas– sudėtingas ir ilgas 

procesas.

Kas gali kelti įtarimų, jog asmuo tapo (gali tapti) prekybos žmonėmis auka ir

jam būtina speciali pagalba?



Rizika dėl lyties:

• Moterys ypač verbuojamos seksualiniam išnaudojimui, lengviems darbams, 

fiktyviai arba priverstinei santuokai išnaudojimo tikslu.

• Vyrai – ypač verbuojami sunkiems fiziniams darbams.

• Moterys ir vyrai turintys negalią, dažnai verbuojami elgetavimui.

• Bet kokio amžiaus moterys ir vyrai – verbuojami nusikalstamoms veikoms, 

organui, audiniui, ląstelei išimti.



Kokius asmens požymius turi žinoti švietimo įstaigos darbuotojas 

prekybos žmonėmis aukos, susijusiais su patirtais išgyvenimais. (1)
• Fizinio smurto žymės.

• Sveikatos sutrikimai ( turi somatinių, lytiškai plintančių ligų, atsiradusi 

priklausomybė žalingiems įpročiams).

• Psichologinio-emocinio smurto požymiai (psichinis nestabilumas, agresija, 

nervingumas, padidėjusi baimės ir (ar) gėdos jausmas, jautrumas, sumažėjęs 

saugumo jausmas, visko neigimas, siekis atsiriboti, savęs ir aplinkybių kaltinimas, 

nepasitikėjimas savimi ir kitais ir kt.)

• Psichikos ir elgesio sutrikimai (potrauminis sindromas, depresija, nerimas, 

amnezija ir kt.)



Kokius asmens požymius turi žinoti švietimo įstaigos darbuotojas 
prekybos žmonėmis aukos, susijusiais su patirtais išgyvenimais. (2)

• Stokholmo sindromas.

• Vengimas bendrauti su švietimo įstaigos darbuotoju (auklėtoju, socialiniu 

darbuotoju/pedagogu, psichologu, policija ir kt.)

• Atsisakymas pagalbos, vengimas kalbėti apie savo būseną.

• Skirtingų arba išgalvotų istorijų apie išgyventą situaciją ir išnaudojimą 

pasakojimas.

• Negebėjimas prisiminti tikslių faktų.



Prekybos žmonėmis aukų nustatymas
Paprastai prekybos žmonėmis sąvoka konstruojama iš trijų požymių grupių:

Nusikalstami 
veiksmai

Asmens valią 
palenkiantys 

būdai

Išnaudojimo 
tikslas



Lietuvoje atsakomybė už prekybą žmonėmis ar su ja 

susijusiomis veiklomis yra numatyta šiuose Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose 

(toliau – LR BK):

• LR BK 147 str. – Prekyba žmonėmis;

• LR BK 147.1 str. – Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms;

• LR BK 147.2 str. – Naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar 

paslaugomis;

• LR BK 157 str. – Vaiko pirkimas arba pardavimas.



Prekybos žmonėmis prevencija 

švietimo įstaigose



9 straipsnis. Vaiko apsauga nuo nusikalstamų veikų 

ir smurto bei atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus
„LR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-643)

• Švietimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių priežiūroje 

yra vaikas, vadovai, auklėtojai ar kiti darbuotojai, nevykdantys savo pareigų 

arba jas vykdantys netinkamai, pažeidžiantys vaiko teises, atsako pagal 

Baudžiamajame kodekse, Administracinių nusižengimų kodekse, 

Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose nustatytą tvarką.



„LR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-643)

35 straipsnis. Pareiga pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą, institucijų veiksmai 
gavus pranešimą

Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, 
socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų bei įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su 
vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo 
užtikrinimu:

Asmenų veiksmai gavus pranešimą 

Pareiga pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą 
(atsakomybė Įstatymo numatyta tvarka)



• 1)matydami vaiką, nesilaikantį visuotinai pripažintų elgesio normų, 

pažeidžiantį kitų asmenų teises ir laisves ar viešąją tvarką, privalo patys 

nedelsdami imtis tinkamų veiksmų sudrausminti vaiką, išskyrus bet kokių 

formų smurtą, o nepavykus to padaryti, – informuoti tėvus (jeigu jie yra 

žinomi), jų nesuradus ar nežinant, – informuoti Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių arba policiją;

• 2)turintys pagrįstos informacijos apie daromą ar galimai padarytą 

nusikalstamą veiką vaiko atžvilgiu, privalo nedelsdami apie tai informuoti 

policiją ir (ar)Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos 

įgaliotą teritorinį skyrių.



Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, socialinių 

paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų darbuotojai, taip pat kiti 

asmenys, turintys duomenų apie vaiko elgesį, keliantį pavojų jo sveikatai 

ar gyvybei, arba apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus ar 

būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl 

piktnaudžiavimo tėvų valdžia, smurto prieš vaiką, tėvų ligos, mirties, 

išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš mokymo, 

auklėjimo ar gydymo įstaigų ar panašių priežasčių), privalo apie tai 

nedelsdami informuoti policiją ir (ar) Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių pagal 

vaiko ar savo gyvenamąją vietą.



Kaip švietimo įstaigos darbuotojui atpažinti vaiką, galintį tapti 

prekybos žmonėmis auka?  Potenciali auka. 

Vaikas:

• 1. Nelanko mokyklos, blogi mokymosi rezultatai.

• 2. Neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pabėgęs iš namų arba po pabėgimo negali paaiškinti, kur 
buvo.

• 3. Gyvena skurdžioje gyvenamojoje aplinkoje arba yra iš vaikų globos institucijos.

• 4. Turi psichinės ir (ar) fizinės sveikatos problemų (vystymosi, valgymo sutrikimų, traumų ir kt.).

• 5. Anksčiau patyrė smurtą ar seksualinę prievartą.

• 6. Ankstyvi lytiniai santykiai, ankstyvas neplanuotas nėštumas.

• 7. Yra priklausomas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

• 8. Žaloja save, bandė žudytis.



• 9. Yra įtrauktas į veiklą, kuri nesiderina su vaiko amžiumi, lankosi pilnamečiams 

skirtose vietose (pvz., naktiniuose klubuose, baruose ir pan.).

• 10. Patiria socialinę izoliaciją, t. y. neturi draugų, vengia bet kokio bendravimo ar net 

akių kontakto.

• 11. Nenatūraliai stengiasi atrodyti suaugęs, rengiasi amžiaus neatitinkančiais 

drabužiais.

• 12. Keliauja kartu su suaugusiuoju, kuris nėra jo artimas giminaitis ar atstovas pagal 

įstatymą.

• 13. Turi žymiai vyresnį suaugusį draugą su kuriuo bendrauja susitikęs ar 

telekomunikacijos priemonėmis.

• 14. Turi brangių daiktų ar turto (drabužių, telefoną, pinigų ir kt.), bet negali 

paaiškinti, kur juos įsigijo.



• 15.Turi kitiems asmenims priklausančių daiktų.

• 16.Turi nusikalstamą praeitį, ryšių su nusikalsti linkusiais asmenimis, buvo įtrauktas į 

nusikalstamas veikas, pvz., sulaikytas vagiliaujantis, elgetaujantis, platinantis 

narkotines ar psichotropines medžiagas.

• 17.Priklauso gatvės vaikų grupei.

• 18.Priklauso gatvės vaikų grupei, kurios veiklą kontroliuoja suaugęs asmuo

• 19.Turi skolų, ypač verbuotojui.

• 20.Nemoka užsienio kalbos arba šalies, į kurią ruošiasi vykti, kalbos.



Vaikai (nepilnamečiai), galimai tapę prekybos

žmonėmis aukomis, taip pat gali:

tikėti, kad juos išnaudoję asmenys yra jų „geradariai“ arba jų bijoti;

nepasitikėti suaugusiais;

atsisakyti bet kokios siūlomos pagalbos;

keliauti / ruoštis vykti į užsienį ar grįžti iš jo kartu su asmenimis, kurie nėra 

giminės;

nebendrauti ar turėti silpnus ryšius su savo šeimos nariais;

turėti polinkį į smurtą ar savęs žalojimą;

neturėti bendraamžių draugų.



1. Praktinė užduotis
• 2019-05-06 į X pagrindinės mokyklos klasės „žiburėlį“ atėjusi 6 A klasė 

mokinė Vardenė Pavardenė savo draugėms pasigyrė, jog šiandien 

nusipirko naują mobiliojo ryšio telefoną Iphone XR. Draugėms 

pasidomėjus V.P. paaiškino, kad telefonui pinigus davė nepažįstamas 

vyriškis, su kuriuo susipažino interneto svetainėje „Pažintys XXL“. Taip 

pat Vardenė Pavardenė pridūrė, kad vyriškis siūlė ir jos draugėms 

užsidirbti taip pat pinigų. Reikėtų tiktai per SKYPE programėlę su juo 

pabendrauti – t. y. nusifilmuoti arba nusifotografuoti. Viena iš draugių 

apie tai papasakojo klasės auklėtojai.

• Įvardinkite potencialios prekybos žmonėmis aukos rizikos faktorius ir kaip turėtų 

šiuo atveju pasielgti auklėtoja ?







Išvada 
Švietimo įstaiga turi imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas vaikų 
saugumas:

• Informacija, dokumentai, nutarimai, tvarkos ir pan.  vaikams ir tėvams el. 
dienyne. 

• Nuorodos į mokyklos svetainėse esančius dokumentus.

• Pokalbiai, susitikimai, susitarimai (fiksuoti datas, laiką).

• Prevencinė veikla (klasių valandėlės, renginiai, ir kt.).

• Konfidencialumas (apie įvykį nekalbėti ir neviešinti).

Nagrinėjant smurto ir prekybos žmonėmis atvejus, teismas analizuoja ar visas 
galimas prevencines priemones išnaudojo ugdymo įstaiga.



Institucijos, galinčios suteikti pagalbą 

asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos 

žmonėmis.



Kovos su prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centras  KOPŽI

Tarptautinė migracijos 
organizacija  IOM-OIM

Šventos Mortos grupė



Dingusių žmonių šeimų 
paramos centras

Tarptautinė dingusių vaikų 
telefono linija

Facebook kompanija

„AMBER ALERT“



2. Praktinė užduotis 

• 2019-04-30 į pamokas atėjo10 A klasės mokinys Vardenis Pavardenis, 

gim. 2003-05-03, kuris geografijos mokytojai pareiškė, kad daugiau 

mokyklos nelankys, nes išvyksta uždarbiauti į Didžiąją Britaniją. Taip 

pat Vardenis Pavardenis paaiškino, kad ten kur jis vyksta uždarbiauti 

jau dirba jo draugas, kuris per Facebook parašė, kad per mėnesį jis 

uždirbs apie 1500 svarų sterlingų. Tokių pinigų jam reikia, nes jis nori 

nusipirkti motociklą, o po to, grįš ir pabaigs pagrindinę mokyklą.

• Kokie turėtų būti mokytojos veiksmai ?


