
SOCIALINĖ AKCIJA: NUSTOKIME 

BARTI - PRADĖKIME GIRTI 
 

2015 m. balandžio 20 - 26 d.d. VšĮ Paramos vaikams centras vykdo socialinę akciją “Nustokime 

barti, pradėkime girti” prie kurios jungiasi ir Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Šia 

akcija siekiame atkreipti visuomenės dėmesį  į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Akcijos 

metu kviesime atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių, ir dalinsime žodžius, kuriais suaugusieji gali 

pagirti ir paskatinti vaikus. Akcija vyks visoje Lietuvoje - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Mažeikiuose. Kviečiame ir Jus prisijungti prie šios akcijos. 

Emocinė prievarta prieš vaikus yra visų prievartos rūšių prieš vaikus pagrindas. Gąsdina šio 

reiškinio paplitimas ir jo toleravimas mūsų visuomenėje. Vaikų auginimas ir ugdymas paremtas 

pagarba vaiko orumui, turi būti prioritetinis klausimas, siekiant pagerinti visuomenės ir ypač vaikų 

psichologinę savijautą ir psichinę sveikatą.   

Kviečiame Jus palaikyti šią socialinę akciją ir vykdyti ją savo organizacijoje. 

Akcijos veiksmai. Suderintose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų miestų vietose nuo balandžio 20 

iki balandžio 26 dienos bus pastatytos specialios dėžės, paženklintos akcijos atributika. Savanoriai 

kvies pro šalį einančius suaugusius žmones užrašyti į kortelę žodžius, kurių jie nebevartos 

auklėdami savo vaikus, ir korteles su užrašytais žodžiais mesti į dėžę. Atsikratę netinkamų žodžių, 

suaugusieji gaus kortelę su vaiką pagiriančiais ir skatinančiais žodžiais. Akciją apibendrinsime ir 

užbaigsime tarptautinės konferencijos “Apsaugok mano vaikystę!” metu, kuri vyks balandžio 30 d., 

Vilniuje, Seime. 

Kviečiame ir Jus bent vienai dienai pastatyti dėžę savo organizacijoje, kad jūsų darbuotojai ir 

lankytojai galėtų sudalyvauti akcijoje. Veiksmai, siūlomi akcijos įgyvendinimui Jūsų 

organizacijoje: 

1. Paskelbti savo organizacijoje  akcijos dieną (-as) šiuo laikotarpiu – balandžio 20-26 d. 

2. Atsispausdinti akcijos PLAKATĄ ir KORTELES. 

3. Suorganizuoti savanorius (vieną ar kelis), kurie sutartą dieną kvies jūsų darbuotojus ir 

lankytojus dalyvauti akcijoje. 

4. Pastatyti dėžę, į kurią žmonės mestų akcijos korteles su atsisakomais vaikų barimo žodžiais. 

Dėžės gali būti pagamintos iš paprastų priemonių arba panaudojamos kitoms reikmės 

naudojamos dėžės (pvz. balsavimo). 

5. Užfiksuoti akcijos akimirkas. Apie vykdomą akciją kviečiame parašyti Jūsų internetiniame 

puslapyje. 

6. Atsiųsti Paramos vaikams centrui bent vieną akcijos nuotrauką. Ypatingai būtų smagu 

sulaukti iš jūsų ir atsiliepimų – kaip pasisekė akcija,  kokių žodžių darbuotojai ir lankytojai 

daugiausia atsikratė ir pan. Siųsti el. paštu: rugile@pvc.lt iki balandžio 27 d. 

Kviečiame Jus prisijungti prie socialinės akcijos ir internetiniame puslapyje www.pvc.lt atsisakyti 

netinkamų barimo žodžių bei gauti pagyrimo žodžius elektroniniu būdu (nuo balandžio 20 d.). 

 

Akciją “Nustokime barti, pradėkime girti” organizuoja ir remia VšĮ Paramos vaikams centras bei 

bendradarbiaujančių organizacijų tinklas Eurochild. 

http://www.pvc.lt/images/banners/Soc_kampanijoms/2015%2004%2020-26%20Akcijos%20plakatas.pdf
http://www.pvc.lt/images/banners/Soc_kampanijoms/2015%2004%2020-26%20Akcijos%20kortele.pdf
mailto:rugile@pvc.lt
http://www.pvc.lt/

