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DĖL PLAKATŲ, SKIRTŲ VIEŠINTI VAIKŲ LINIJOS PAGALBĄ INTERNETU 

 

Emocinę paramą vaikams ir paaugliams teikianti tarnyba „Vaikų linija“ vykdo pagalbos 

internetu viešinimo kampaniją. Siekiame informuoti vaikus ir paauglius, kad užklupus 

sunkumams jie gali kreiptis pagalbos į „Vaikų liniją“ ne tik telefonu, bet ir internetu.  

Sukūrėme ir atspausdinome du skirtingus plakatus (įdėti žemiau), kurie kviečia vaikus 

ir paauglius, išgyvenančius vidinę sumaištį, kreiptis į „Vaikų liniją“ internetu: parašant 

elektroninį laišką arba dalinantis sunkumais „Vaikų linijos“ interneto forume su bendraamžiais.  

Šie plakatai išplatinti savivaldybių švietimo skyriams su prašymu perduoti juos 

bendrojo lavinimo mokykloms. Kiekvienai mokyklai skirti 6 plakatai – 3 su berniuku ir 3 su 

mergaite. Kviečiame mokyklas atsiimti plakatus iš švietimo skyriaus ir pasikabinti juos savo 

bendrojo naudojimo erdvėse, kad kuo daugiau įvairaus amžiaus mokinių galėtų juos pamatyti. 

Taip pat šiuos plakatus ir banerius galite rasti bei atsisiųsti iš „Vaikų linijos“ interneto 

svetainės: http://goo.gl/sCNAhL. Kviečiame juos įsidėti į mokyklų interneto svetaines, laisvai 

naudoti vidiniuose ar socialiniuose mokyklų interneto tinkluose. Kartu galime pasiekti, kad kuo 

daugiau vaikų ir paauglių sužinotų apie „Vaikų linijos“ teikiamą pagalbą internetu ir galėtų 

kreiptis pagalbos. Labai jums dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

„Vaikų linija“ – 18 metų Lietuvoje dirbanti emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams. Į 

„Vaikų liniją“ vaikai ir paaugliai gali kreiptis telefonu ir internetu dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų: 

nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, patiriamos prievartos, patyčių, kai jie jaučiasi vieniši ar 

nemylimi, o taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kai sunku ir norisi pasitarti. Daugiau informacijos apie 

tarnybą ir mūsų teikiamą pagalbą rasite www.vaikulinija.lt. 

 

Iškilus klausimams dėl plakatų, prašome kreiptis į „Vaikų linijos“ atstovę Justiną 

Stefanovič tel. 8 601 79596 arba elektroniniu paštu justina@vaikulinija.lt. 

 

„Vaikų linijos“ vadovas   Robertas Povilaitis 
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„Vaikų linijos“ plakatas, skirtas viešinti pagalbą internetu: „Sumaištis viduje?“ 
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„Vaikų linijos“ plakatas, skirtas viešinti pagalbą internetu: „Iš tavęs tyčiojasi? 

Sumaištis?“ 

 

 


