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Tuo tarpu bandymų prisiskambinti* numeriu 116111 
užfiksuota beveik 500 tūkst. mažiau nei 2012 metais. Šį 
sumažėjimą siejame su išaugusiu atsakytų skambučių 
skaičiumi. 

*Bandymais prisiskambinti vadinami visi atvejai, kai 
buvo surinktas „Vaikų linijos“ numeris bet kuriuo paros 
metu. Į šį skaičių įtraukiami visi atsiliepti skambučiai, 
visi bandymai prisiskambinti, kuomet telefono linijos yra 
užimtos, skambučiai nedarbo metu.
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2013 metais atsiliepėme į 178 tūkst. vaikų ir paauglių 
skambučių, tai yra net į 24,5 tūkst. daugiau skambučių 
nei 2012 metais. Tai sietina su padidintomis tarnybos 
galimybėmis atsiliepti daugiau skambučių – 2013 m. 
„Vaikų linijos“ konsultantai budėjo 10801 valandų, tai yra 
924 valandomis daugiau nei 2012 metais.

„Vaikų linija“ 2013 metais:
Pagalba telefonu „Vaikų linijos“ atsilieptų skambučių skaičius 1997-2013 m.

Dr. Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos“ vadovas: „Ženkliai 
sumažėjusį bandymų prisiskambinti į „Vaikų liniją“ skaičių 

siejame su 24,5 tūkst. didesniu atsilieptų skambučių skaičiumi. 
Įsivaizduokime, jei 25 tūkstančiai vaikų skambintų į „Vaikų 

liniją“ po 20 kartų dėl telefono linijų užimtumo, jau ir gautume 
pusę milijono bandymų. Jei vaikai prisiskambina, tai tuomet 
jiems reikia mažiau pakartotinai skambinti. Jei mes ir toliau 

turėsime galimybes didinti teikiamos pagalbos apimtis 
bei plėtoti kitus pagalbos būdus, tikėtina, kad bandymų 

prisiskambinti ir toliau mažės.“
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Santykiai su draugais
Patyčios

Santykiai su tėvais
Fizinė veikla

Santykiai su draugu ar drauge
Fizinė prievarta

Baimė ir nerimas
Laisvalaikis / užimtumas

Seksualumas / lytiškumas
Brendimas
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Dažniausiai į „Vaikų liniją“ vaikai ir paaugliai kreipiasi 
norėdami pasikalbėti apie santykius su bendraamžiais, 
patiriamas patyčias bei santykius su tėvais. Savižudybė pagal 
temų dažnumą yra 12 vietoje. Ši tendencija yra matoma 
analizuojant tiek 2012 m. bei 2013 m. duomenis.

Mergaitės
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Dažniausiai pokalbiuose minimi sunkumai

Vaikų ir paauglių skambučiai pagal amžių

Vaikų ir paauglių skambučiai pagal lytį
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Santykiai su draugais

Psichologinė sveikata

Patyčios

Santykiai su tėvais

Brendimas
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Analizuojant kreipimųsi internetu duomenis stebima tendencija, jog 
laiškais į tarnybą dažniausiai kreipiasi mergaitės, tai sudaro 80 proc. 
visų kreipimųsi. Vaikų kreipimuose internetu dominuoja santykių su 
bendraamžiais bei psichologinės sveikatos temos, kiekviena jų sudaro 
apie 20 proc. visų kreipimųsi laiškais.
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Pagalba internetu

Dr. Roberto Povilaičio, „Vaikų linijos“ vadovo teigimu, 
„siekdama užtikrinti kuo didesnį tarnybos pasiekiamumą 
vaikams ir paaugliams 2014-2015 metais „Vaikų linija“ 
planuoja ne tik ieškoti pagalbos telefonu plėtojimo 
galimybių, bet ir daug dėmesio skirti pagalbos internetu bei 
savipagalbos galimybių plėtrai.“

Turėdami sunkumų vaikai ir paaugliai į 
„Vaikų liniją“ gali kreiptis ir internetu arba 
ieškoti rūpimų atsakymų diskusijų su 
bendraamžiais skiltyje. 

2013 metais sulaukėme 629 
vaikų ir paauglių laiškų.

Vaikų ir paauglių kreipimųsi internetu skaičius 2004–2013 m.

Dažniausiai laiškuose minimi sunkumai
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Savanoriai
2013 m. „Vaikų linijos“ savanorių 
gretas papildė 27 savanoriai,  
iš jų 22 - Vilniuje bei 5 kaune. 

Savanoriams „Vaikų linijoje“  nuolatos organizuojami 
įvairūs kvalifikacijos kėlimo užsiėmimai.Be šių kelias 
valandas trunkančių kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų, 
kasmet organizuojami ir išvažiuojamieji kelių dienų 
seminarai – 2013 metais juos rengėme Palangoje.

2013 m. birželio 8-9 d. supervizoriai (savanorių 
mokytojai) gilinosi į konsultavimą internetu, naujoves 
savanorių mokymo programoje, o 2013 m. lapkričio 
22-24 d. buvo surengtas kvalifikacijos kėlimo seminaras 
konsultantams, kurio metu konsultantai gilino žinias 
apie vaikų raidą ir jos ypatumus. Seminaro metu vaikų 
ir paauglių psichiatras prof. Dainius Pūras pasakojo 
apie vaikų psichikos sutrikimus bei vaikų teisių apsaugą 
Lietuvoje, o gydytojas toksikologas Robertas Badaras – 
apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą jaunimo tarpe.

2013 m. pagalbą telefonu teikė 131 konsultantas, 
iš jų 121 – savanoris. Vilniuje dirbo 83 savanoriai, 
Kaune -  38, Klaipėdoje – 10 specialistų. Nors 
lyginant su 2012 metais konsultantų skaičius 
padidėjo vos 2 žmonėmis, 2013 m. „Vaikų linijos“ 
konsultantai budėjo 924 valandomis daugiau nei 
2012 metais. 

„Vaikų linijos“ darbo valandų prie 
telefono skaičius 2010–2013 m.



6

M
e

ti
n

ė
 a

ta
sk

a
it

a
 2

01
3

ilgametis rėmėjas teO Lt, aB

TEO LT, AB yra ilgametis finansinis „Vaikų linijos“ rėmėjas.

Kurdama socialinę partnerystę su „Vaikų linija“, TEO plėtoja verslo 
atsakomybės idėjas ir siekia prisidėti prie elektroninių patyčių 
problemos sprendimo bei kitų, vaikų atžvilgiu galimų, interneto 
grėsmių prevencijos.

Bendrovė, kurdama socialinę partnerystę su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, plėtoja socialinės atsakomybės idėjas Lietuvoje.

Organizacijos išlaidos 2013 m.

Atlyginimai   196857,66

Mokesčiai Sodrai     60452,58

Interneto svetainių talpinimas 545,95

Kanceliarinės ir ūkinės prekės 4448,06

Patalpų, transporto eksploatacinės, nuomos ir remonto išlaidos 24307,33

Ryšių paslaugos 6118,08

Seminarų ir kitų renginių organizacinės išlaidos 58210,08

Leidybos ir reklamos išlaidos 31723,3

Mokesčiai už narystę Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose 631,6

Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose užsienyje 16035,89

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 11920,64

Projektų administravimo išlaidos 9000

Partnerių patirtų išlaidų kompensavimas 65416

Ilgalaikio turto įsigijimas 9980,99

Kitos išlaidos 5339,13

iš viso 500987,29

2013 m. gautos lėšos  

Lietuvos - Šveicarijos bendradarbiavimo programa 212052,61

Europos Komisijos Saugesnio Interneto programa 158773,56

Vilniaus miesto savivaldybė 32000,00

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 28881,00

Privačių asmenų parama skirta per koncertą “Chorų karai” 27550

Europos Komisijos DAPHNE programa 21788,24

TEO LT, AB 15000,00

Gyventojai skirdami dalį pajamų mokesčio 13853,99

Privačių asmenų parama gauta per VšĮ “Geros valios projektai”                13100

LR Sveikatos apsaugos ministerija 9000,00

Pajamos už suteiktas paslaugas 6050

Privačių asmenų parama 2810

Community Action Lithuania 1293,95

Plan Nederland 314,14

iš viso 542467,49

Gautos lėšos ir išlaidos
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Vaikų linijos įgyvendinami projektai/ iniciatyvos  

Mergaitės Berniukai

Viso kreipimųsi: 375
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Remiantis 2011-2013 m. statistikos 
duomenimis, pagalbos dėl problemų 
internetinėje erdvėje dažniausiai 
kreipiasi 11-15 metų paaugliai. 

Telefoninių skambučių įvairiais 
klausimais sulaukiama vienodai iš 
abiejų lyčių, tačiau elektroninius 
laiškus dažniau rašo mergaitės.

Projektas „Saugesnis internetas“

Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė ir savanorių mokytoja: 
„Skaičiuojame, kad nuo projekto pradžios – 2011-ųjų – 
besikreipiančių pagalbos paauglių skaičius padidėjo pusšešto 
karto. Tai, kad vaikai išdrįsta kreiptis pagalbos yra didžiulis 
žingsnis į priekį sprendžiant jų bėdas ne tik virtualioje erdvėje, 
bet ir realiame gyvenime. Džiugu, kad paaugliai tampa atviresni, 
drąsesni pokalbiams apie savo problemas. Be to, pastaraisiais 
metais ir mes patys stengiamės kuo plačiau pranešti apie projektą 
„Saugus internetas“, todėl tikėtina, kad vaikų, besikreipiančių 
pagalbos, šiais metais bus dar daugiau.“

Vaikų ir paauglių kreipimųsi dėl 
saugumo internete  tendencijos:

Pernai paauglių, besikreipiančių pagalbos dėl 
problemų internetinėje erdvėje, skaičius išaugo 
daugiau nei trigubai. 2012 m. į „Vaikų liniją“ 
kreipėsi 83 paaugliai, 2013 m. – 375. 2014 
metais numatome, jog dar didesnis skaičius 
vaikų kreipsis tokios pagalbos.

Vaikų kreipimųsi į „Vaikų liniją“ saugumo 
internete klausimais skaičius 2013 m.

Vaikų kreipimaisi dėl saugaus bendravimo internete 2013 m.
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Įgyvendindami projektą „Saugesnis 
internetas“ 2013 metais: 

sukūrėme filmuką 11-15 metų vaikams 
„Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai!“ Filmuke 
pasakojame apie pavojus, kylančius elektroninėje 
erdvėje bei aptariame pagalbos galimybes su 
tokiais pavojais susidūrus:

http://www.youtube.com/atch?v=Hf_4YNxoZmY Kartu su projekto „Saugesnis internetas“ partneriais 
dalyvavome parodoje „Mokykla 2013“. Parodos 
metu kalbėjomės su vaikais ir jų tėveliais apie saugų 
bendravimą internete.

Daugiau informacijos: www.vaikulinija.lt
             www.draugiskasinternetas.lt

išleidome vaikams skirtą lankstinuką 
apie pavojus internete.

Projektas iš dalies finansuojamas 
Europos Sąjungos programos 
„Saugesnis internetas” lėšomis.

sukūrėme plakatą, kuriuo 
kviečiame vaikus ir paauglius 
kreiptis į „Vaikų liniją;

pagaminome lipdukus vaikams 
ir specialias korteles tėvams, 
su kviečiančias saugaus 
bendravimo internete klausimais 
kreiptis į „Vaikų liniją“.
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Apie kampaniją
Kampanija „BE PATYČIŲ“ - tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija 
(ankstesnis pavadinimas „Nustok tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smurto 
ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiama kurti saugesnę aplinką ne tik 
mokyklose ar darželiuose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti 
šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę. Kampanijai sukurta interneto 
svetainė www.bepatyciu.lt. Daugiau informacijos apie kampanijos tikslus: 
http://vaikulinija.lt/projektai-ir-iniciatyvos/kampanija-be-patyci/#sidebar

Kampanija BE PATYČIŲ ir

2013 m. „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

„Vaikų linija“, iniciatyvos metu 
budėjusi visą parą, iš viso sulaukė 
beveik 5,5 tūkst. skambučių. Per 
„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ 
pagalbos tarnyba sulaukė 
trečdaliu skambučių daugiau nei 
įprastai.

Prieš patyčias pasisakė ir žinomi  
Lietuvos žmonės – Andrius Mamontovas, 
Nomeda Marčėnaitė, Ingrida Kazlauskaitė, 
Donatas Baumila, Darius Rakauskas. 
Projektą inicijavo emocinės paramos 
telefonu tarnyba „Vaikų linija”.

2013 metais prie iniciatyvos „Veiksmo savaitė 
BE PATYČIŲ“ prisijungė 35 nevyriausybinės, 
valstybinės, privataus sektoriaus organizacijos, 
užsienio šalių diplomatinės atstovybės, 
tarptautinių organizacijų biurai bei 1130 šalies 
mokyklų, darželių ir kitų ugdymo įstaigų. 
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ilgametis „Veiksmo savaitės Be PatYČiŲ“ rėmėjas 
Ryšių su visuomene agentūra „ad verum“

Ryšių su visuomene agentūra „Ad verum“ veikia jau 10 metų ir turi 
didžiulę patirtį dirbant su įvairiais projektais. „Ad verum“ skiria nemažai 
dėmesio socialiniams projektams bei akcijoms ir jau 3-čius metus 
prisideda prie „Vaikų linijos“ inicijuojamo projekto „Veiksmo savaitė BE 
PATYČIŲ“. Agentūra rūpinasi akcijos viešinimu žiniasklaidoje, inicijuoja 
TV reportažus, konsultuoja įvairiais komunikacijos klausimais. Įmonės 
darbuotojai savanoriškai imasi neatlygintinos veiklos, nes tiki akcijos 
nauda, mato jos prasmę ir nori paskatinti visuomenę bei žiniasklaidą 
prisijungti prie iniciatyvos.

Prie 2013 metų iniciatyvos moksleiviai prisidėjo 
ypač aktyviai, dalyvaudami ne tik renginiuose, bet ir 
kūrybiniame konkurse „Tyčiotis Negalima Draugauti“. 
Jo nugalėtojai buvo apdovanoti vertingomis 
dovanomis. Mokyklose buvo organizuojamos filmų 
peržiūros bei diskusijos su psichologais, mokyklos 
rengė jau tradicija tapusius flasmob‘us „Šypsenėlės“, 
eitynes prieš patyčias bei daugelis kitų veiklų.
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Trumpai apie projektą
Tai Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo 
programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, finansuojamas projektas „Vaikams ir jaun-
imui skirtų emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybų stiprinimas, 
plėtojant jų institucinius gebėjimus“.  Projektą įgyvendina: „Vaikų linija“ ir 
„Jaunimo linija“.

Daugiau informacijos apie projektą: www.vaikulinija.lt 

 Įgyvendindama šio projekto uždavinius “Vaikų linija” 2013 metais:

	 surengė kvalifikacijos kėlimo mokymus darbuotojams, savanoriams bei 
supervizoriams;

	 parengė savanorių pritraukimo, mokymo (vadovavimo) ir motyvavimo 
programą;

	 atnaujino organizacijos misiją ir viziją, logotipą bei parengė veiklos 
strategiją 2013-2014 metams;

	 atnaujino savo interneto svetainę www.vaikulinija.lt. 

Visuomenės sąmoningumo 
didinimas patyčių problemai spręsti

Įgyvendindama projekto uždavinius „Vaikų linija“:

	 2014 m. vasario–gegužės mėnesiais surengs 10 seminarų 
jaunimui apie el. patyčias;

	 2014 m. kovą sukurs edukacinį filmą apie elektronines patyčias, 
skirtą vaikams ir paaugliams;

	 2014 m. surengs rudenį konferenciją patyčių prevencijos tema.

Trumpai apie projektą

Tai Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 
2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamas 
projektas „Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių 
ir savižudybių problemoms spręsti“. Projektą įgyvendina: 
„Vaikų linija“ ir „Jaunimo linija“.

Daugiau apie projektą: www.vaikulinija.lt 

Vaikams ir jaunimui 
skirtų emocinės paramos 
telefonu ir internetu 
tarnybų stiprinimas
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Remiantis žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovės „Mediaskopas“ 
atlikta „Vaikų linijos“ komunikacijos žiniasklaidoje analize, 2013 m., 
palyginus su 2012 m., „Vaikų linijos“ komunikacijos apimtys pagal 
pranešimų kiekį kito nežymiai (nuo 222 paminėjimų 2012 m. iki 206 
paminėjimų 2013 m.), tačiau pasiekta auditorija išaugo ketvirtadaliu 
(26,9%). Tiek 2012 m., tiek 2013 m. pagrindinis sklaidos kanalas buvo 
interneto šaltiniai, kuriuose fiksuota beveik 2/3 „Vaikų linijos“ paminėjimų, 
pasiekusių didžiąją auditorijos dalį (86% 2012 m. ir 90% 2013 m.).

Kelis pastaruosius metus didžiausią žiniasklaidos dėmesį „Vaikų linijai“ garantavo 
projektas „ Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ – tiek 2012 m., tiek 2013 m. daugiausia 
emocinės pagalbos telefonu tarnybos paminėjimų fiksuota kovą, kai visoje 
Lietuvoje vyksta plataus palaikymo sulaukianti iniciatyva, skirta patyčių prevencijai. 
Šis projektas, itin aktualus šiandieninėje susvetimėjusioje visuomenėje, įtvirtina 
švietėjišką jo iniciatorės „Vaikų linijos“ įvaizdį. Lyginant 2012 m. su 2013 m., 
susidomėjimas projektu „Savaitė be patyčių“ bei atgarsių kiekis ūgtelėjo 
dešimtadaliu, projekto pasiekta auditorija išaugo 56%, nuo 7,1 mln. iki 11,1 mln.

„Vaikų linija“ ir visuomenė
„Vaikų linijos“ komunikacija žiniasklaidoje 2012-2013 metais

 Specializuoti leidiniai 0,01%

 Regioniniai laikraščiai 3,5%

 Nacionaliniai leidiniai 6,2%

 Internetas 90,3%

 Specializuoti leidiniai 0,04%

 Verslo leidiniai 0,2%

 Regioniniai laikraščiai 4,5%

 Nacionaliniai leidiniai 9,0%

 Internetas 86,2%

Auditorijos pasiskirstymas 

pagal žiniasklaidos kategorijas,

% 2013 metai

Auditorijos pasiskirstymas 

pagal žiniasklaidos kategorijas, 

% 2012 metai

Dėl vykdomos švietėjiškos veiklos bei teikiamos 
psichologinės paramos, „Vaikų linijos“ įvaizdis 
žiniasklaidoje tiek 2012 m., tiek 2013 m. buvo teigiamas. 

„Vaikų linija“ savo žinomumą didino ir pasitelkusi 
proaktyvius veiksmus: 2012 m. ketvirtadalis pagalbos 
telefonu linijos paminėjimų buvo paremti pranešimais 
spaudai, 2013 m. – penktadalis.

Linas Katilius, UAB „Mediaskopas“ direktorius: 
„Mediaskopo” ir „Vaikų linijos” bendradarbiavimas tęsiasi 
jau daugelį metų. Suprantame šios iniciatyvos svarbą ir 
džiaugiamės galėdami bet kokia forma prie jos prisidėti. 
Tikime, kad tokios iniciatyvos daro milžinišką, dažnai ne iki 
galo įvertinamą poveikį visos visuomenės gerovei. Norime 
ir patys būti nors maža šios svarbios misijos dalimi, todėl 
„Vaikų liniją” remsime ir ateityje.“
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Tarptautinė partnerystė

Vaikų linija kartu su 16 kitų organizacijų iš 
Europos sąjungos šalių vienija jėgas patyčių 
problemai spręsti. 2013 m. „Vaikų linija“ 
prisijungė prie tarptautinio tinklo „European 
Anti-Bullying Network“, kurį subūrė Graikijos 
nevyriausybinė organizacija „The Smile of the 
Child“. Kampanija siekiama kalbėti apie patyčių 
problemą ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu bei palaikyti Europos Parlamento 
iniciatyvą dėl Europinės dienos prieš patyčias. 
Daugiau informacijos apie Europinį tinklą prieš 
patyčias: www.antibullying.eu.

2013-aisiais „Child Helpline International“ šventė 
savo 10 metų jubiliejų ir iš visų organizacijos 
narių buvo sertifikuotos 27 pagalbos linijos – tarp 
jų ir „Vaikų linija“ – už ilgametę narystę nuo pat  
„Child Helpline International“ įsikūrimo.

„Vaikų linija“ yra ilgametė tarptautinės organizacijos „Child 
Helpline International“, vienijančios per 170 panašių pagalbos 
linijų visame pasaulyje iš 142 šalių. 2013 m. birželio 25-29 d. 
„Vaikų linijos“ atstovė Ivona Suchodolska dalyvavo tarptautinėje 
Europos šalyse veikiančių vaikų linijų konferencijoje. 
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Rėmimas
Finansiškai ir/ arba paslaugomis mūsų veiklą rėmė:

Projektas iš dalies finansuojamas 
Europos Sąjungos programos 
„Saugesnis internetas” lėšomis.

Vilniaus miesto saViValdybė
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Gyventojai, skyrę 2% ar dalį pajamų mokesčio 
„Vaikų linijai“ 2013 metais:

• Aidas Sušinskas
• Alina Mikšėnaitė
• Antanas Baliulis
• Audronė Jaraškienė
• Daiva Sušinskienė
• Diana Baliulė
• Donatas Mažionis
• Eglė Bobrovskė
• Eugenija Danieliūtė
• Giedrė Aleliūnaitė
• Ieva Jesina
• Ieva Kūgytė
• Igor Blagoveščenskij
• Irina Grigonienė
• Ivan Suchodolskij
• Ivona Agnieška Pankova
• Ivona Suchodolska
• Juratė Papečkytė
• Justina Lukoševičiūtė

• Kristina Čeponytė
• Kristina Drigotaitė
• Marina Mažionienė
• Mindaugas Sukackas
• Narcia Suchodolskaja
• Natalija Michailova
• Raimondas Drigotas
• Raimundas Vainikonis
• Robertas Povilaitis
• Rasa Survilaitė
• Saulius Kriogas
• Simona Maciukevičiūtė
• Skirmantė Gilytė
• Stasė Malokviejienė
• Vaida Joneliūkštytė
• Vaidmantas Noreika
• Viktorija Blagoveščenskaja
• Virginija Drigotienė

Dėkojame savo darbais prisidėjusiems  
prie „Vaikų linijos“ veiklos:

• Arnoldui Lukošiui
• Dariui Rakauskui
• Donatui Baumilai
• Ingridai Kazlauskaitei
• Kristinai Chromanskienei
• Regina Pažėrienei
• Remigijui Jarmalavičiui
• Vilmai Černiauskaitei

Gyventojai paaukoję „Vaikų linijai“ per aukok.lt:

• Algirdas Rondamanskis
• Ariadna Zilevičienė
• Aušra Lanzbergaitė
• Darius Šavolskis
• Eduardas Sergėjevas
• Egidijus Liesi
• Elada Eimaitė Elurija
• Evaldas
• Gediminas Golcevas
• Gintaras Alekna
• Gintaras Čagus
• Ina Kamėnė
• Juratė Ligmanavičiūtė
• Justas Čobotas
• Karolis Pilypaitis
• Kęstutis Gudavičius
• Kornelija Pumputienė
• Aušra Kriaučiūnaitė
• Kristina Majienė
• Kristina Rickuvienė
• Laimondas Januševičius
• Lina Lankė
• Mark Girštautas

• Naurita Normantienė
• Olga Rodyanskaya
• R. Matukaitienė
• Raimonda Aleksandravičienė
• Ramūnas Neverauskas
• Rasa Anglickienė
• Rasa Maksimavičiūtė
• Rasa Mikšaitė
• Redas Klionovskis
• Regina Noruišytė
• Robertas Molis
• Rokas Bloskys
• Roland Butkevič
• Rūta Gudeikienė
• Skirmantė Makūnaitė
• Tomas Ambrazaitis
• Tomas Būdvytis
• Veslava Stepanova
• Viktoras Serikovas
• Vilija Miniotienė
• Vytautė Zenkevičiūtė
• Zigmas Giedrimas
• Žilvinas Šepetys

Privatūs asmenys 2013 m. rėmę „Vaikų liniją“:

• Emilis Dambauskas
• Leonidas Donskis
• Renata Sadeckaitė

norite finansiškai ar paslaugomis 
prisidėti prie „Vaikų linijos“ veiklos?

susisiekite su mumis el. paštu: 
vilnius@vaikulinija.lt


