


Dingusių žmonių šeimų paramos centras – teikia pagalbą 
dingusių be žinios asmenų artimiesiems, taip pat 

nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei priverstinės 
prostitucijos asmenims, šių aukų artimiesiems. 





Vaikų dingimo priežastys?



Bėgantys vaikai (DŽŠPC tyrimas)

Pagrindinė vaikų nurodyta bėgimo iš namų priežastis yra noras atkreipti 
dėmesį į save ir savo problemas:

• 27,1 proc. pabėgusių vaikų sakė norėję, kad tėvai geriau su jais elgtųsi, 
• 31,6 proc. apklaustųjų šeimoje trūko supratimo ir išklausymo. 
• 67 proc. pabėgusių vaikų patys norėjo sugrįžti namo, tačiau kas trečias 

bijojo tai padaryti.

Dingę vaikai yra itin pažeidžiami, rizikuoja nukentėti nuo nusikalstamų veikų (pvz: prekyba žmonėmis).
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Linijos 116 000 integravimas į LR vaiko teisių 
apsaugos sistemą (2016 – 2018 m.)

Mokymai Lietuvos savivaldybių 
vaiko gerovės komisijų nariams

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
stiprinimas: tarptautinė patirtis



Linijos 116 000 integravimas į LR vaiko teisių 
apsaugos sistemą (2016 – 2018 m.)

Amber Alert Facebook skubios vaiko 
paieškos sistemos įdiegimas

2018 m. kovo 14 d.





Kodėl Amber alert?





Dingęs vaikas atsirado
Ką darome toliau?



Dingęs vaikas atsirado
Ką darome toliau?

• Grįžimo interviu (dingimo priežastys, buveinė, veikla dingus);

• Atvejų individualizavimas (grįžimas yra ir džiaugsmingas ir 
skausmingas įvykis (pvz: artimiesiems sunku vėl pasitikėti pabėgusiu 
vaiku);

• Pagalba vaikui (būtina informuoti apie dingimo pavojus, suteikti 
galimybę saugiai gyventi);



• Pagalba šeimai, kurios vaikas buvo dingęs. Dingimo metu jaučiamas 
nerimas, baimė, pyktis. (Būtina informuoti šeimą apie pagalbos 
galimybes siekiant išvengti pakartotinio dingimo).

„Atsiradus dingusiam sūnui, šis sakė nesuvokęs, jog jo nebuvo 
taip ilgai. Aš jį apkabinau ir pagalvojau, norėčiau tau nurauto 
galvą“ – dingusio berniuko mama.



Vaiko dingimas
Tarptautinis elementas

Tarptautinis bendradarbiavimas



Kasmet ES paskelbiama dingusiais 250 tūkst. vaikų!



1116000 linijos atvejis

“Tarptautinė paieška truko 20 valandų ir
davė greitų rezultatų – merginos
pagrobėjai buvo sučiupti Ispanijoje.”















Ateitis





"Ar tu pabėgai?Prašau, paskambink arba parašyk 
mums ir mes pasistengsime tau padėti". 

Tel: 116 000, www.116000.lt

http://www.116000.lt/


2018 m. liepos 15 – 17 d. 
pažintinis vizitas Varšuvoje









Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Rugilė Butkevičiūtė

Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius
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