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Mes, diskusijos “Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas”, vykusios 2019 metų liepos 3 dieną LR Seime, dalyviai:  

- Išreikšdami pritarimą LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo praktiniam 

įgyvendinimui savivaldybėse, bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims: 

Specializuotos pagalbos centrams (toliau – SPC), teisėsaugos ir teisėtvarkos bei vaiko teisių 

apsaugos institucijoms, švietimo ir ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinių 

paslaugų centrams, psichologinės konsultacijos pagalbos tarnyboms, NVO ir kt.; 

- Giliai suprasdami nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje apsaugos iššūkius; 

- Išanalizavę šiuo metu teikiamos apsaugos, pagalbos ir paslaugų nukentėjusiems nuo smurto 

artimoje aplinkoje privalumus, o taip pat trūkumus, susijusius su nepakankamu finansavimu 

ir instituciniu bendradarbiavimu, kylančiu dėl žinių bei patirties stokos; 

- Aptarę užsienio šalių gerąsias praktikas; 

- Įvertinę Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje rezultatus; 

- Atkreipdami dėmesį į JT Visų diskriminacijos formų prieš moteris Konvenciją (CEDAW) bei 

CEDAW Komiteto rekomendacijas Lietuvai bei Lietuvos įsipareigojimus visiškai įgyvendinti 

ES aukų direktyvos reikalavimus, 

 

TEIGIAME, kad siekiant įveikti smurto artimoje aplinkoje neigiamas pasekmes būtina tiek 

nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu: 

- Formuoti vieningą požiūrį į smurto artimoje aplinkoje reiškinį; didinti paslaugų aukai, 

nukentėjusiai nuo smurto artimoje aplinkoje plėtrą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

bei didinti atsakingų asmenų supratimą apie skirtingų institucijų kompetencijų ribas;  

- Identifikuoti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos užtikrinimo ir pagalbos 

jiems teikimo sistemos spragas; 

- Tobulinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų pagalbos teikimo mechanizmą siekiant 

didinti jos prieinamumą, kokybę ir efektyvumą; 

- Skatinti prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims programų 

kūrimą ir įgyvendinimą, skirti šioms programoms adekvatų finansavimą; 

- Didinti SPC teikiamos pagalbos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims, 

žinomumą, matomumą ir prieinamumą. 
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REKOMENDUOJAME visoms savivaldybėms aktyviai dalyvauti projekto „Smurtas artimoje 

aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ veiklose, kurios paskatins 

savivaldybių strateginiuose plėtros ir veiklos planuose inicijuoti priemones, skirtas smurto 

artimoje aplinkoje problemoms spręsti, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai 

nukentėjusiems vykdyti.  

Kiekvienai savivaldybės institucijai svarbus visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų 

saugumas, jų gerovė. Aktyvus dalyvavimas projekte prisidės prie kiekvienos savivaldybės 

gyventojų, jų šeimų gerovės didinimo, padės skatinti smurto artimoje aplinkoje aukoms 

draugiško požiūrio formavimą suinteresuotose institucijose ir jų bendradarbiavimą bei efektyvų 

veiksmų koordinavimą teikiant apsaugą ir efektyvią pagalbą bei paslaugas smurtą ir prievartą 

patiriantiems asmenims.  


