
 
 
 
Prezidentas 
 
Pristatome Vietos ir regionų valdžių kongreso priemonių rinkinį, skirtą seksualinio smurto 
prieš vaikus sustabdymui. 
 
Duomenys rodo, kad beveik kas penktas vaikas Europoje yra vienos ar kitos formos 
seksualinio smurto – vienos iš baisiausių smurto prieš vaikus formų - auka.   
 
Europos Tarybos kampanija „VIENAS iš PENKIŲ“ siekia spręsti šią problemą, didindama 
visuomenės dėmesį ir propaguodama politikos kryptis ir strategijas, kurių dėka vaikai, jų 
šeimos/globėjai, vyriausybės bei vietos ir regionų valdžios institucijos būtų aprūpinti žiniomis 
ir priemonėmis, kaip apsaugoti vaikus ir užkirsti kelią vaikų seksualiniam smurtui bei 
prievartai. Valstybės Europos Tarybos narės, Parlamentinė Asamblėja ir Vietos ir regionų 
valdžių kongresas bendradarbiauja tarpusavyje, siekdami pokyčių teisėkūroje ir politikoje 
vaikams apginti. 
 
Vietos ir regionų valdžios institucijų pareiga – vaikų ir jaunimo saugumo ir gerovės 
užtikrinimas, kurią jos vykdo bendradarbiaudamos su nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis 
organizacijomis bei privačiu sektoriumi. Europos miestams ir regionams keliamas iššūkis – 
skatini visuomenės suinteresuotumą, sukurti ir įdiegti veiksmų planus ir strategijas 
bendruomenėse bei investuoti į geresnes paslaugas.   
 
Siekdamas prisidėti prie kampanijos tikslų skatinimo, kongresas sukūrė Miestų ir regionų 
sutartį dėl seksualinio smurto prieš vaikus sustabdymo, kurioje siūlomos priemonės ir 
strategijos: pradedant paprastomis taupiomis, ir tuo pačiu, efektyviomis iniciatyvomis, ir 
baigiant bendra politika. Viena iš priemonių – pasiūlymas vietos ir regionų valdžios 
institucijoms įsteigti tarpžinybinius vaikų apsaugos centrus, kurių pavyzdžius jau galima 
pamatyti keliuose miestuose. 
 
Šis kongreso paruoštas priemonių rinkinys siūlo vietos ir regionų valdžios institucijoms, 
asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms bei kitoms suinteresuotoms šalims politiką, 
strategijas ir įrankius prievartos prevencijai, aukų apsaugai,  asmenų ivykdžiusių nusiklatimą 
patraukimui baudžiamojon atsakomybėn ir vaikų dalyvavimo visame procese užtikrinimui. 
Įrankių rinkinys nėra išsamus, tai greičiau tik įvadas, siūlantis kelias naudingas idėjas, 
padėsiančias apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo ir prievartos. 
 
Kviečiame peržiūrėti šį priemonių rinkinį ir daugiau sužinoti apie galimas priemones kovoje 
su seksualiniu smurtu prieš vaikus. Pasidalinkite šia informacija su kitais! 
 
Kviečiu jus prisidėti prie kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prievarta ir pasirašyti 
Kongreso miestų ir regionų sutartį dėl seksualinio smurto prieš vaikus sustabdymo, 
tinklapyje www.coe.int/congress-oneinfive. 
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