
Projektas “Aukos interesai 
svarbiausi!”



Projekto pagrindiniai tikslai

• Sukurti ir išbandyti integruotą bendradarbiavimo
modelį su teisininkais profesionalais dirbančiais
su smurto artimoje aplinkoje bylomis. Modelio
tikslas labiausiai atsižvelgti į nukentėjusio nuo
smurto artimoje aplinkoje asmens interesus.

• Užtikrinti asmens nukentėjusio nuo smurto
artimoje aplinkoje teisinę ir praktinę apsaugą;

• Sukurti smurto artimoje aplinkoje prevencijos
mechanizmą.



Projekto veiklos

1. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
mechanizmų analizė (teisės aktų, jų 
įgyvendinimo galimybių ir iššūkių bei šalies 
vykdomos politikos analizė);

2. Gerosios praktikos perkėlimo vizitai, 
rekomendacijų teisės aktų tobulinimui 
pateikimas;

3. Mokymų programos sukūrimas ir 
testavimas.



Smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
mechanizmų analizė

Teisės aktų lyginamoji analizė;

Teisėjų, prokurorų ir advokatų apklausa;

Focus grupė su policininkais;

Focus grupė su socialiniais darbuotojais;

Giluminis interviu su smurto artimoje aplinkoje 
aukomis.



Mokymų programos sukūrimas 

Mokymų programa bus sukurta atsižvelgiant į 
tikslinės grupės poreikius ir tyrimo rezultatus.

Mokymų moduliuose dalyvaus dvi tikslinės 
grupės:

1. Teisėjai, prokurorai ir advokatai

2. Socialiniai darbuotojai

Mokymus ves specialistai iš Ispanijos ir Italijos. 
Ispanija yra viena toliausiai šeimyninio smurto 
reglamentavimo srityje pažengusių valstybių ES.



Mokymai vyks keturiais etapais :

I. Mokymai Lietuvoje (3d.d.)

II. Mokymai Latvijoje (3 d.d.)

III. Mokymai Estijoje (3 d.d.)

Šiuose mokymų moduliuose dalyvaus dvi tikslinės 
grupės:

1 – oji - teisėjai, prokurorai ir advokatai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

2 – oji – socialiniai darbuotojai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.



IV. Bendri mokymai abiems tikslinėms grupėms 
Lietuvoje (2 d.d.)

I-III mokymų moduliai bus skirti kelti teisėjų, 
prokurorų ir advokatų kompetenciją dirbant 
su smurto artimoje aplinkoje bylomis.

IV. Modulis skirtas skatinti dialogą tarp tiesėjų, 
kaltintojų, advokatų ir socialinių darbuotojų.



Rezultatai

• Tyrimas leis atskleisti Lietuvos smurto artimoje aplinkoje  
teisinio reglamentavimo trūkumus, pateikti rekomendacijas 
ir parengti efektyvią mokymų programą. Apie 60 Lietuvos 
ekspertų bus įtraukti į tyrimą.

• Tikimąsi jog ši mokymų programa padės išspręsti 
sunkumus kylančius specialistams dirbantiems su smurto 
artimoje aplinkoje bylomis.

• Pagreitins bylų susijusių su smurtu artimoje aplinkoje 
sprendimą ir užtikrins efektyvesnį aukų interesų apgynimą.

• 15 Lietuvos specialistų - teisėjų, prokurorų ir advokatų 
baigs mokymų modulį.

• 15 socialinių darbuotojų baigs mokymų modulį.
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