Tarptautinė Vaikų gynimo diena
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Birželio 1-ąją, Tarptautinę Vaikų gynimo dieną, 10 val., LR Seimo III-ųjų rūmų Konferencijų
salėje, buvo iškilmingai pradėtas 20-asis metinis visuomeninės organizacijos (VO) „Gelbėkit
vaikus“ suvažiavimas. Ši simbolinė diena pasirinkta paminėti organizacijos veiklos Lietuvoje
dvidešimtmetį. Jubiliejaus proga pirmą kartą specialiai į Lietuvą atvyko visos tarptautinės
organizacijos Save the Children, kurios pilnateise nare yra ir Lietuvoje veikianti VO „Gelbėkit
vaikus“, generalinė direktorė Jasmine Whitbread.

Renginyje taip pat dalyvavo LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Jos Ekscelencija, Japonijos
ambasadorė Miyoko Akashi, LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Dalius Bitaitis, LR
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto bei
organizacijos Šakių struktūrinio padalinio narė Ona Valiukevičiūtė, VO „Gelbėkit vaikus“ nariai iš
visos Lietuvos.
Per dvidešimt veiklos metų VO „Gelbėkit vaikus“ veikla, orientuodamasi į Vaiko gerovės
principus, buvo ir yra vykdoma keliomis pagrindinėmis kryptimis – tai smurto prieš vaikus ir
vaikų išnaudojimo mažinimas, vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas, minėtas
švietimas vaiko teisių klausimais.
Praėjusiais metais VO „Gelbėkit vaikus“ pirmą kartą savo veiklos istorijoje prisijungė prie kitų
tarptautinės organizacijos šalių-narių, reaguodama į nuo stichinės nelaimės, įvykusios 2010-ųjų
pradžioje Haityje, vaikų pagalbos šauksmą. Pirmą kartą per 20 metų organizacija sutelkė jėgas
ir pakvietė Lietuvos žmones aukoti toli nuo mūsų šalies sienų nukentėjusiems vaikams. Tąkart
Lietuvos piliečiai Haičio vaikams paaukojo 530 tūkst. litų sumą.
Šiandien VO „Gelbėkit vaikus“ visoje Lietuvoje yra įkūrusi 21 struktūrinį padalinį 20-yje šalies
miestų ir rajonų, kuruoja 30 vaikų dienos centrų; organizacijos pagalba 18-oje miestų mokyklų
dirba 117 vaikų grupių prieš smurtą.
Jurbarko rajono VO „Gelbėkit vaikus“ padalinių veiklą pristatė Jurbarko Naujamiesčio vidurinės
mokyklos vaikų grupių prieš smurtą „Saulė“ ir „Viltis“ vadovės Saulena Plėšikaitienė ir Vaida
Beinarienė. Joms padėjo mokyklos mokiniai Armanda Sadauskaitė ir Andrius Sabataitis. Buvo
paruoštas stendinis pranešimas ir parodytas netradicinis veiklos pristatymas. Jurbarko padalinio
pirmininkei Vidmantei Marcinkevičienei buvo įteikta LR Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės
padėka už nuoširdų darbą. Visuomeninės organizacijos generalinės sekretorės Rasos
Dičpetrienės padėkas gavo ir grupių vadovės: Vaida Beinarienė, Saulena Plėšikaitienė ir
Romutė Matijošaitienė.
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