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Leidinys yra projektų „Volunteering for Humanity“ (liet. ES pagalbos savanorių iniciatyva – savanorystė ir žmogiškumas) 
ir „Humanitarinė pagalba ir vystomasis bendradarbiavimas‘‘ dalis, kuriuos finansuoja „EU Aid Volunteers“ (DG ECHO, 
Europos Komisija) iniciatyva ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Donorų parama šiam leidiniui nereiškia 
pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai. Donorai taip pat negali būti laikomi atsakingi už leidinyje pateiktos 
informacijos naudojimą.
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Kadosa / Unslpash.com

Volunteering For Humanity Forumas 
Tai – forumas, skirtas humanitarinio veiksmo ir darnaus vystymosi sektoriuose dirbantiems ar sa-
vanoriaujantiems žmonėms visame pasaulyje. Jis gali padėti būsimiems, buvusiems ir dabartiniams 
tarptautiniams savanoriams, įvairioms savanorius siunčiančioms ir priimančioms organizacijoms bei 
visiems (ne)formaliojo švietimo dalyviams. 
Savanoriai forume gali sužinoti apie pagrindinius tarptautinės savanorystės aspektus, išgirsti kitų 
savanorių gerąsias patirtis ir patarimus, susipažinti su aktualiais kultūriniais, logistiniais ir kitais klau-
simais bei rasti konkrečių savanorystės ar kitokių galimybių. Tuo tarpu organizacijos forumo erdvėje 
gali keistis informacija finansavimo, savanorių įdarbinimo ir įvairių iššūkių sprendimo klausimais. 

Forumas kviečia visus, kuriems aktuali 
tarptautinė savanorystė humanitarinio 
veiksmo ar darnaus vystymosi srityse, 
dalintis patirtimi, keistis informacija ir 
taip mokytis bei padėti mokytis kitiems!

https://volunteeringforhumanity.vcvolunteers.ie/app/home/forum/
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Labai dažnai apie savanorystę su vaikais mąstantys žmonės neįvertina jiems ant pečių gulančios 
atsakomybės. Vaikams svarbus prieraišumas, tęstinis bendravimas ir saugumo jausmas, todėl aplankyti 
juos kartą ar du vaikų namuose nėra gerai patiems vaikams. Lietuvoje savanoriai yra laukiami vaikų 
ir kūdikių globos namuose, norint apsilankyti tereikia įvertinti savo pasirinkimą, užpildyti anketą ir 
pateikti keletą dokumentų. Įprasta praktika yra šioms įstaigoms paprašyti medicininės ar neteistumo 
pažymos – taip jos siekia užtikrinti vaikų saugumą. Savanoriauti Lietuvoje galima įvairiose veiklose 
– nuo kūdikių priežiūros iki pagalbos moksleiviams ruošiant namų darbus. Norisi, kad tokie patys 
standartai galiotų ir visame pasaulyje. 
Šia atvejo analize nenorime teigti, kad savanorystė vaikų globos namuose ar su vaikais yra visuomet 
neigiama; tačiau tam, kad ji būtų tikrai teigiama, reikia, kad ir priimanti organizacija, ir pats savanoris 
atsakingai įvertintų savanorystės programą, kruopščiai jai pasiruoštų, bei kad savanoriška veikla būtų 
vykdoma pagal organizacijos poreikius ir remiantis savanorio įgūdžiais. Be to, savanorystė globos 
įstaigose nebūtinai gali būti tiesioginis darbas su vaikais ar jaunimu – ypač svarbus gali būti ir  admi-
nistracinis darbas ar palaikymas, darbuotojų stiprinimas, organizacijos infrastruktūros ir paslaugų 
gerinimas. O jei vis dar galvojate apie savaitės savanorystę Nepalo vaikų namuose dirbant tiesiogiai su 
vaikais – atminkite, kad tokios formos savanorystė visuomet yra NEIGIAMA.
Šia analize siekiame atkreipti jūsų dėmesį ir į kitą savanorystės globos namuose ar lūšnynuose pusę – 
masinę savanorystę, kuomet trumpalaikiai savanoriai rotuojasi kaip karavanas, nėra reikalaujama jokių 
įgūdžių, organizacijos nėra atskaitingos už savo veiklą, mada tapęs Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos 
vaikų „gelbėjimas“ ir savanoriškų programų su vaikais turizmas kaip šiuolaikinės vergovės dalis. Tiki-
mės, kad ši publikacija, paremta atvejo analize, interviu su šioje srityje dirbančiomis organizacijomis 
bei jų patarimai padės jums, būsimiems savanoriams, geriau suprasti, įvertinti, pasirinkti ir atsakingai 
vykdyti savo veiksmus, jei nuspręsite savanoriauti globos namuose ar organizacijose dirbančiose su 
socialiai jautriomis grupėmis kitose šalyse.

Savanorystė vaikų namuose   
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Savanorystė su vaikais yra viena iš populiariausių savanorystės užsienyje veiklų. Kasmet milijonai 
žmonių iš finansiškai turtingesnių regionų vyksta į mažiau ekonomiškai stiprias šalis, tikėdamiesi 
prisidėti prie gėrio kūrimo. Vaikų namų savanorystės (arba savanorystės turizmo) programos yra la-
biausiai paplitę tarp jaunų savanorių (arba keliautojų), kurie trumpam laikui nusprendžia prisijungti 
prie vaikų priežiūros veiklos, bažnyčios misionierių programų arba dalyvauti mokamų savanorystės 
programų rėmuose. Vieni savanoriai–turistai siekia asmeninio augimo, kiti – pagelbėti jautresnėms 
grupėms arba asmeninio pasitenkinimo dėl pasiektų teigiamų pokyčių. Daugeliui vaikų namai sutei-
kia džiaugsmo, nes „pagalba“ vargstantiems vaikams per trumpą laiką atneša daug emocijų; be to, 
masinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose tai vis dar traktuojama kaip populiari mada. Siekis 
padėti pažeidžiamiausiems vaikams yra kilnus, tačiau klestintis „savanorystės turizmo“ verslas taip pat 
daro poveikį žalingai praktikai. Pasak vaiko raidos ekspertų,  „gerų“ vaikų namų nėra: saugiausiai vaikai 
vystosi šeimoje. Vaikų namuose jie kur kas dažniau patiria prievartą, smurtą ar nepriežiūrą nei bet 
kurioje kitoje aplinkoje. Net ir gerai koordinuojamuose prieglaudose vaikai nesivysto taip gerai, kaip 
galėtų esant kitoms aplinkybėms. 
Turtingesnėse šalyse vaikų institucionalizacijos yra beveik visiškai atsisakyta arba yra judama ta linkme. 
Vietoj globos namų siūlomos paslaugos, galinčios padėti šeimoms išlaikyti vaikus, jei tai nėra įma-
noma – ieškoma įtėvių ar globėjų, kuriamos mažos „šeimų“ bendruomenės. Dauguma neturtingesnių 
šalių – priešingai: vis dar apgyvendina vaikus globos įstaigose. Skaudu tai, kad didžioji dauguma šių 
vaikų turi šeimas. Turtingesnės šalys, kurios vaikų namus laiko žalingais savo vaikams, vis dėlto aukoja 
labdaros organizacijoms, skatinančioms vaikų namų steigimą finansiškai skurdesnėse šalyse. Logiška, 
kad našlaičių namams reikia „našlaičių“. Į globos įstaigas tėvai dažniausiai atiduoda savo vaikus dėl 
to, kad šie turi specialių poreikių; šeima negali sau leisti jų vesti į mokyklą; arba materialinės sąlygos 
našlaičių namuose yra žymiai geresnės nei namuose. 

Kodėl ne visuomet užtenka tik gerų norų? 

Kelias papildomas istorijas ir atsiliepimus galite rasti čia (anglų kalba):
„The good, the bad and the ugly“
https://www.journeywonders.com/voluntourism-orphanages-ethics

https://www.journeywonders.com/voluntourism-orphanages-ethics


 7

Jei interneto paieškos sistemoje įvestumėte „savanorystė vaikų globos 
namuose“ (angl. volunteering in an orphanage), ši jums pateiktų krūvą 
pasiūlymų: Uganda, Kambodža, Nepalas, Gana, Indija, Peru, Šri Lanka ir 
dar daugiau. Paanalizuokime šių programų aprašus ir tai, kokį milžinišką 
indėlį Jūs galėtumėte suteikti šiems vargšams našlaičiams vos per savai-
tę ar dvi! 
Viena iš pirmųjų nuorodų, atsirandančių paieškos lange – populiarioji 
agentūra  www.gooverseas.com. Jos tinklalapio paieškos sistemoje įvedę 
žodžius „vaikų namai“, randame projektą pavadinimu „Make a difference 
in Kenya with Love Volunteers!“ (Kurk pokytį Kenijoje su meilės savano-
riais). Dalyvavimo sąlygos: ne jaunesni nei 17 metų,  trukmė – 2 savaitės, 
mokestis žmogui – nuo 279 JAV dolerių; už tai jūs galėsite „padėti ir mo-
kyti socialiai pažeidžiamus vaikus globos namuose ir švietimo įstaigose. 
Mokyti galite bet kokį dalyką, įskaitant ir anglų kalbą. ŽIV/AIDS programa 
siekia didinti supratimą, tad galite prisidėti prie medicininių patikrų ir 
vizitų“. 

Jei šis aprašymas atrodo nuobodus ir jūsų nesužavėjo – paskai-
tykime dešinėje pateiktus buvusių šios programos savanorių 
atsiliepimus ir jų esmines įžvalgas apie šias dvi savaites „gėrio“.
(Citatos iš Go Overseas paskyros).

Aaronas
„Vieną naktį sugebėjau 
išslinkti ir sudalyvauti 
keliuose iš čia dažnai 
rengiamų vakarėlių 
paplūdimyje ir nakti-
niuose klubuose. Puikus 
savanoriavimo ir sma-
gaus laiko man pačiam 
miksas. Šią galimybę 
labai rekomenduoju. 
Vaikai labai dėkingi už 
laiką, kurį galėjau su jais 
praleisti.“ 

Atsakymas iš organizaci-
jos „Meilės savanoriai“ 
„Kenija išlieka populiaria 
kryptimi tarp mūsų 
savanorių ir tikimės, kad 
dar daugiau savanorių, 
tokių kaip tu, puikiai joje 
praleis laiką ir praturtins 
Kenijos vietinių žmonių 
gyvenimus.“ 

Helena
„Tiesą sakant, prieš šią 
kelionę turėjau įvairių 
stereotipų apie Afriką. 
Tačiau atrodė įdomu ten 
vykti, nes Afrikoje viskas 
yra absoliučiai kitaip, 
nei tuose kraštuose, 
kuriuose jau esu buvusi. 
Iš pradžių nerimavau 
apie apgyvendinimo 
sąlygas, aplinką, vaikus, 
mokyklas ir t. t. Bijojau 
būti visiškai nenaudinga, 
nes esu jauna ir nepa-
kankamai patyrusi. Tačiau 
mokykloje supratau, 
kaip lengva iš tiesų būti 
kažkam svarbiam vien tik 
būnant ten.“

Atsakymas iš organizaci-
jos „Meilės savanoriai“ 
„Kokia fantastiška įžvalga 
apie savanorystę! Taip, 
vien pats savanorio 
buvimas gali praturtinti 
esančių bėdoje gyveni-
mus, o pati svarbiausia 
savanorio kcvalifikacija 
yra atviras požiūris.“

http://www.gooverseas.com/
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Taigi, tokie ir panašūs aprašai bando įtikinti, jog vos kelios savaitės savanorio 
buvimo gali pakeisti kažkieno pasaulį. Deja, tačiau kad ir kaip būtų ironiška, 
tokios „informacijos“ apstu kvietimuose savanoriauti, o kur dar galybė nuo-
traukų su „skurdžiais, bet besišypsančiais“ vaikais, kviečiančių jus „gelbėti 
visus iš skurdo ir negandų“. Tiek tokio tipo tekstai, tiek nuotraukos tik dar 
labiau stiprina „baltojo gelbėtojo“ sindromą ir toliau eskaluoja „pasaulio 
gelbėjimą“ bei skurdo pornografiją išnaudojant vaikus. 
Kad ir kaip gerai tvarkomi ar prižiūrimi vaikų namai, vaikams labiausiai reikia 
ilgalaikės priežiūros, meilės ir atsidavimo (o visų geriausia jiems – likti su 
tėvais). Todėl nenuostabu, kad savanoriams atvykus į vaikų namus, vaikai 
bėgte atbėga juos apkabinti. Toks natūralus meilės ir žmogiško ryšio sieki-
mas savanoriams sukelia jausmą, kad jų būvimas vaikų namuose teikia taip 
reikalingą meilę ir dėmesį. Tačiau vaikai neturėtų tikėtis meilės iš atsitiktinių, 
trumpam atvykusių nepažįstamų žmonių. Toks trumpalaikis rūpesčio skyri-
mas ilgalaikėje perspektyvoje tik sukuria situacijas, kuomet vaikai nebegeba 
sukurti ar atpažinti sveiko prisirišimo, tvirtų santykių su kitais žmonėmis. 
Nuolatos besikeičiantis trumpalaikių savanorių maratonas, skirtas pozavi-
mui nuotraukoms apsikabinus, situaciją tik dar labiau pablogina.
Be to, trumpalaikis nepažįstamųjų dėmesys negali padėti išspręsti vaiko kri-
zės,  atvirkščiai – kartais net ją pagilina, sukurdamas nelygybę bei psicholo-
ginių ir emocinių problemų.  Jei vaikas atsiduria globos įstaigoje dėl to, kad jo 
šeima yra neturtinga, logiška būtų manyti, jog problemos sprendimai turėtų 
būti orientuoti į pagalbas šeimoms, skurdo mažinimą, švietimo prieinamu-
mą, o ne į papildomų įstaigų kūrimą. Tačiau būtent naujų institucijų kūrimas 
sprendimu tampa tada, kai vyriausybės negali arba nenori finansuoti kovos 
su skurdu. Finansavimas vaikų globos įstaigoms – priešingai: regis, krinta iš 
dangaus, t. y. iš užsienio donorų. Daugelyje finansiškai neturtingesnių šalių 
globos namų finansavimas ženkliai nusveria bet kokį kitą pagalbos, šeimų, 
švietimo ar plėtros finansavimą. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/28/white-saviours-stacey-dooley-comic-relief-celebrities
https://www.goodthingsguy.com/opinion/what-is-poverty-porn-and-why-is-it-such-a-problem/
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Gausybė istorijų ir pasakojimų tiek Kambodžoje, tiek 
kituose „savanorių turistų“ globos namų kelionių vieto-
vėse yra taip pat susiję su finansavimu. Problema iškyla 
tuomet, kai valstybė investuoja ir audituoja tik valsty-
binius globos namus, o privačius (įskaitant tarptautinių 
organizacijų ar religinių bendruomenių įkurtas įstaigas, 
kurių kai kurios yra registruojamos kaip verslo subjektas) 
palieka savieigai ir savireguliacijai. Žinoma, negalima 
paneigti, jog veikia ir tikrai profesionalių organizacijų, 
kurių ilgalaikis įnašas yra ypač vertingas tiek veiklos, 
tiek vietinių bei tarptautinių ekspertų atžvilgiu. Kambo-
dža, kaip ir bet kuri kita šalis, susiduria su iššūkiais; kai 
kurie jų yra itin kompleksiniai. Bet yra ir kita, itin skaudi 
pusė: vaikų išnaudojimas, vaikai kaip verslo modelis, 
jų nepriežiūra ir net vaikų seksualinio išnaudojimo 
atvejai, maskuojami po įvairiausiais pasiteisinimais. 
Dažnai pastebiu tendenciją, kad kalbėti apie tokias 
įstaigas ir su jomis susijusias problemas sunku ne vien 
Kambodžoje, bet ir tarptautiniu mastu. Turbūt taip yra 
dėl to, kad neetiškų ir kartais net nusikalstamų praktikų 
viešinimas gali sukelti nepasitikėjimą visa socialine ar 
nevyriausybine sritimi, todėl paprasčiausia yra viską 
sušluoti po kilimu ir tikėtis, kad bus susitvarkyta vietoje. 
Kita tylos priežastis ta, jog viešas kalbėjimas išryškina 
realias problemas sisteminiame valdyme, o tai nėra 
labai priimtina ir leistina tema kraštuose, kur žmogaus 
teisės laikomos kontroversiškomis. Be to, kalbėti apie 
vaikų išnaudojimą globos namuose yra sunku, nes tai 
paliečia kertines žmogiškąsias vertybes. Būtent dėl to 
ir savanorystės įtakos detalizavimas bei bandymas 
kritiškai įvertinti, kas yra kas, dažnai sulaukia neigiamų 
reakcijų – ypač, kai internete gausu nuotraukų ir eska-
luojamų, egocentrizmo persmelktų istorijų apie neva 
didžiulius kelių savaičių pasiekimus gelbėjant vaikus. 
Man dar nesuprantamesnis yra požiūris žmonių, kurie 
puikiai suvokia, kad iš Europos nuskristi į Kambodžą, 
Nepalą, Ugandą ar bet kur kitur tam, kad kelias savaites 
pažaistum su vaikais globos namuose, yra labai ydinga, 
žalinga ir mažų mažiausiai nelogiška praktika, tačiau 
noras „išbandyti“ ir „pajusti“ tą neteisybę vardan šių 
„nekaltų vaikų“ yra stipresnis. Grįžus po tokio „savano-
riavimo“ kalbama, kaip tai negerai – ir toks hipokritiškas 
elgesys, deja, pamažu tampa mada. O turint omenyje 
tokią svarią žiniasklaidos ir globalių „gelbėtojų“ vaiz-
duojamą šios praktikos reklamą, pradeda net atrodyti, 
kad šią patirtį, nors ir neigiamą, tiesiog būtina turėti, 
kad ir tu „ten būtum pabuvęs“. 

GLOBALIOS ISTORIJOS

Justina,  
Kambodža
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Skaudžiausia, kad vaikų globos įstaigos yra paverčiamos verslu, o tam, kad jis neštų pelno, būtina 
išlaikyti skurdą ir nuolat kelti gailestį siekiant pritraukti finansinę paramą ar išlaikyti atvykstančių 
„gelbėtojų“ srautus. Pradėję tai suvokti, kažkuriuo metu finansinę paramą teikiantys asmenys atsargiau 
pažiūrėjo į tiesioginius pinigų pervedimus privačioms globos įstaigoms; vietoj to buvo nuspręsta vai-
kams aukoti daiktus. Deja, tas taip pat nepasiteisino: žinoma daug atvejų, kuomet suaukoti daiktai yra 
perparduodami arba grąžinami į parduotuves, o gautas pelnas pasiimamas sau. Taip pat ir su savano-
riais – kai organizacija tampa priklausoma nuo savanorių–turistų, galinčių ir norinčių mokėti pinigus (o 
savaitinis mokestis yra 5–6 kartus didesnis už minimalią algą šalyje), šią priklausomybę reikia išlaikyti.
Todėl labai svarbu įvertinti savo įgūdžius, patirtis ir kompetencijas ir tik tuomet priimti sprendimą, kur 
ir kaip savanoriauti. Pvz., jei jus domina socialinė savanorystė, tuomet kaip ir neturėtų būti skirtumo, 
ar dirbate su vaikais, ar su darbuotojais. Tačiau ar mintis, kad savanoriautumėte ne su vaikais, o su 
jaunimu ar suaugusiaisiais, daro kokį nors poveikį jūsų motyvacijai? Kodėl?  

Pirmiausia, jei svarstote apie galimybę savanoriauti 
globos namuose užsienyje, turėtumėte savęs paklausti:

1. Ar turiu pakankamai kvalifikacijos ir įgūdžių užtikrinti tinkamą itin socialiai jautrių vaikų priežiūrą? 
Ar esu pasiruošusi/ęs ir galiu dirbti su emocinėmis vaikų problemomis globos namuose? 

2. Ar šie globos namai tikrai yra globos namai? O galbūt tai tik įstaiga, siekianti išlaikyti finansavimą 
eskaluodama „gėrio darymą“? Ar detaliai perskaičiau programų aprašus? Ar galiu pasikalbėti su 
buvusiais savanoriais? Ar organizacija klausia apie mano patirtį dirbant su jautriomis grupėmis?

3. Ar organizacija turi vaikų apsaugos nuostatas? Ar reikia jai pateikti bent jau sveikatos ir neteistumo 
pažymėjimus? Ar man leidžiama dirbti vienai/am su vaikais, ar turiu padėti vietiniams darbuotojams? 

4. Ar leidžiama fotografuoti ir viešinti globos namų vaikų nuotraukas? 

Poh Wei Chuen / Unsplash.com
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Įsitikinti, ar globos namai iš tiesų yra tikri, gali būti nelengva. Tam visų pirma 
gali padėti kritinis suvokimas, jog rimti, atsakingai dirbantys ir į vaikų gerovę 
orientuoti globos namai neįsileis nepažįstamų užsieniečių tiesioginiam 
darbui su vaikais, o ypač žinodami, kad toks „darbas“ truks vos vieną ar kelias 
savaites. Tokiu atveju, profesionaliau būtų orientuotis į savanorišką veiklą su 
globos namų darbuotojais. 
Finansiškai turtingesnių šalių donorai – dažniausiai religinės bendruo-
menės – taip pat steigia vaikų globos namus, reaguodami į esančią krizę. 
Tačiau krizei pasibaigus piniginės aukos vis dar gaunamos, tad įstaiga lieka 
veikti. Pavyzdžiui, po 2004 m. cunamio Ačehe (Indonezija) buvo atidaryta 
šimtai globos įstaigų, skirtų krizėje atsidūrusiems vaikams. Tačiau daugiau 
nei 97 proc. vaikų buvo nusiųsti į našlaičių namus vien tam, kad galėtų įgyti 
išsilavinimą, o ne dėl to, kad buvo nukentėję nuo cunamio. 
JT duomenimis, Kambodžoje vaikų namų skaičius vis dar sparčiai auga. To 
priežastis yra ne didėjantis našlaičių skaičius, o vaikų namų paklausa ir 
vyraujantis savanorystės turizmo verslo modelis. Pavyzdžiui, per paskutinį 
dešimtmetį savanorių–turistų iš Australijos, norinčių mokėti už „savanorišką 
darbą“ našlaičių namuose, skaičius išaugo milžiniškai. Keliautojai, ypač 
jaunimas, nebeieško iš anksto suplanuotų kelionių ar vien tik kurortų – „au-
tentiškos“ patirties troškimas ir noras „daryti gera“ pavirto tokiu marketingo 
aspektu, kad milijonai žmonių yra pasirengę už tai susimokėti. Daugelis 
labdaros organizacijų, ypač našlaičių namai, ekonomiškai besivystančiose 
šalyse vykdo mokamas trumpalaikes savanorystės programas ir renka mo-
kesčius iš savanorių. Dabar jau galite nusipirkti savanorystės patirtį keliais 
mygtuko paspaudimais. Tik ar įsivaizduojate, į kokią situaciją galite save 
pastatyti ir ką darytumėte joje atsidūrę?

Rekomenduojame pažiūrėti video „Brangūs savanoriai“. 
https://www.youtube.com/watch?v=c6NlLnfH3tg&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=c6NlLnfH3tg&feature=emb_title
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Tarkime, planuojate savanoriauti (pasirinkti pagal tai, kuri šalis yra labiausiai 
išreklamuota kaip „gelbėjimo“ kelionė: Kambodžoje, Ugandoje, Filipinuose, 
Kenijoje, Malavyje, Indijoje, Peru, kt.) vaikų namuose. Niekada nesate dirbę 
su vaikais, ypač iš socialiai jautrios grupės, neturite reikalingų įgūdžių tačiau 
jus priimsianti organizacija tikina, kad tai nėra problema, nes „vertingas kie-
kvienas savanoris“. Atvykstate į šalį, įsitraukiate į savanorio globos namuose 
vaidmenį. Atėjo laikas vaikus maudyti, jums tai kaip ir nėra problema, juk 
turite jaunesnių brolių ir seserų. Tačiau su jumis dirba vyresnio amžiaus sava-
noris ir jums nejauku matyti, kaip jis, maudydamas vaikus, juos fotografuoja. 
Ką darysite? Į ką kreipsitės? Ką sakysite? Juk priimami visi, susimokantys už 
„teisę“ savanoriauti. Kaip reaguosite? Ko imsitės? 
Ką darysite, jei globotinis prieš jūsų akis patirs nervinę įtampą arba atsidurs 
stresinėje situacijoje, kurioje reikės specifinių socialinio darbuotojo, psicho-
logo ar psichiatro žinių? Juk dabar jūs atvykote rūpintis vaikais, nors dėl 
kalbos barjero ne visai juos suprantate. Šis vaikas arba neturi tėvų, arba yra 
atskirtas nuo tėvų ir bendruomenės, ir dabar čia, su jumis patiria emocinį 
šoką. Galbūt net pastebite smurto žymių? Kas tuomet? 
Pelningi, vaikus išnaudojantys vaikų namai yra skatinami ir išlaikomi geros 
širdies žmonių, norinčių padėti finansiškai skurdesnėse šalyse. Dažniausiai 
pastarųjų vyriausybės noriai priima ir sveikina užsienio finansuojamas globos 
institucijas bei rūpinimąsi pažeidžiamais vaikais, nes tai reiškia, kad pačioms 
vyriausybėms to daryti nebereikia. Kartu šią valstybės poziciją globos namų 
atžvilgiu lydi ir menka sisteminė vertinimo ir reguliavimo tvarka. Apstu 
atvejų, kuomet privatūs globos namai veikia be jokios patikros, priežiūros 
ar specialios atskaitomybės. Dėl to kai kuriuose vaikų globos namuose yra 
paplitusi nepriežiūra, žiaurus elgesys su vaikais, seksualinė ir fizinė prievarta 
ir vaikų seksualinis išnaudojimas. 
Žinoma, yra ir gerųjų pavyzdžių: pvz., Sudanas, kuriame po pilietinio karo  
daugybė vaikų liko be šeimos ar namų apsaugos, sukūrė skubios globos ir 
įvaikinimo sistemą. Ruanda siekia, kad iki 2025 m. jos globos įstaigose vaikų 
nebeliktų.  Valstybinius vaikų namus Ruanda pavertė dienos centrais ir didelį 
dėmesį skiria darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Be kasdienių pareigų, šie 
darbuotojai palaiko ir prižiūri šeimas, kurios priima ar įsivaikina vaikus. Ru-
andos deinstitucializacijos pavyzdys laikomas vienu iš sėkmingiausių: šiuo 
metu apie 80 procentų globos namuose augusių vaikų jau yra apgyvendinti 
saugiuose, globojančiuose, stebimuose namuose ar šeimose.
Organizacija „Tarptautinė savanorių būstinė“ (angl. International Volunteer 
HQ) 2019 m. paskelbė, kad nustoja siųsti savanorius į vaikų namus. Kai 
kurios religinės grupės taip pat bando nukreipti pastangas į šeimos ir 
bendruomenės priežiūrą. Katalikų bažnyčia pasaulyje yra įsteigusi daugiau 
vaikų namų nei bet kuri kita organizacija, tačiau dabar ir ji keičia savo 
poziciją. Organizacija „Krikščionių aljansas našlaičiams“ (angl. The Christian 
Alliance for Orphans) išleido trumpalaikių savanorių, dirbančių su vaikais, 
vadovą. Jame pataria pirmiausia atsižvelgti į vaikų interesus, o ne į lankytojų 
emocinius poreikius.

Daugiau skaitinių ir video (anglų kalba) galite rasti čia:
https://thinkchildsafe.org/volunteers/

https://inews.co.uk/news/long-reads/rwanda-orphanages-hope-homes-children-charity-campaign-94808
https://thinkchildsafe.org/volunteers/
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2017 m. kovo 7 d. dešimtys paauglių mergaičių pabėgo 
iš „saugia vieta“ vadintos  nepilnamečių globos įstaigos 
„Hogar Seguro Virgen de la Asunción“. Šiose globos na-
muose gyveno daugiau nei 700 vaikų, iš kurių 173 turi 
negalią. Tačiau kadangi tikslus vaikų skaičius šioje įs-
taigoje nebuvo tikrinimas, vaikai galėjo tiesiog „dingti“. 
Viena Gvatemalos žmogaus teisių organizacija nustatė, 
kad šioje globos įstaigoje buvo smurtaujama ir vyko 
prekyba vaikais. Iš jos pabėgti sugebėjusios merginos 
pasakojo, kad darbuotojai jas skriaudė, prievartavo ir 
naktimis parduodavo prostitucijai. Tačiau jokių veiksmų 
nei prieš įstaigą, nei jos darbuotojus imtasi nebuvo; 
vietoj to, išsilaisvinusios merginos buvo sučiuptos, 
grąžintos atgal ir nakčiai uždarytos klasėje su keliais 
čiužiniais. Ryte viena mergina padegė čiužinį, kad 
policija atidarytų duris ir jas išleistų. Tačiau kambarys 
liko užrakintas. Atvykę paramedikai rado 56 apdegusias 
mergaites, iš kurių 41 jau buvo mirusi. 
Po šio skaudaus įvykio buvo uždaryta paskutinė di-
džioji valstybinė  Gvatemalos vaikų globos įstaiga. Trys 
aukšto rango pareigūnai, įskaitant buvusį socialinės 
rūpybos darbuotoją, buvo teisiami. Tragediją išgyvenę 
vaikai išsibarstė: tie, kuriems sukako 18 metų, paliko 
sistemą, likę buvo perkelti  į kitus globos namus.

GLOBALIOS ISTORIJOS

Vaikų globos namai „Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción“, 
Gvatemala

Daugiau informacijos: 
anglų kalba 1, 2 / ispanų kalba 1, 2 
bei dokumentinis filmas „Saria“ apie įvykusią tragediją. 

Vaikų globos namai Gvatemaloje po gaisro.  „The Inter-American Commission on Human Rights“ nuotrauka

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-story-behind-the-fire-that-killed-forty-teen-age-girls-in-a-guatemalan-childrens-home
https://www.aljazeera.com/features/2017/4/18/why-did-41-girls-die-at-a-guatemalan-youth-shelter
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/03/10/nota-5-24/
https://lahora.gt/presidente-fue-alertado-intento-fuga-hogar-seguro/
https://www.imdb.com/title/tt11421246/
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Deja, daugybė vaikų namų yra administruojami kaip verslas: vaikai yra išnaudojami pasipelnymui, o 
gyvenimo sąlygos tyčia laikomos žemiausio lygio, kad lankytojai pajustų „skurdžią realybę“ ir būtų 
eskaluojamas jų gailestis, iš kurio kyla geranoriškos aukos. Vaikų ar kūdikių globos namai, ieškantys 
turistų ar savanorių–turistų ir įsileidžiantys pašalinius asmenis be jokių vaikų apsaugos patikrinimų, 
paprastai patenka į pastarąją kategoriją. Lankytojai, duodami pinigus šiems centrams (ne vaikams, o 
centrams), įtvirtina šią sistemą, kuri paprasčiausiai neveiktų, jei negalėtų iš to užsidirbti. 
Žmonės, besilankantys vaikų namuose, dažnai naudoja emocijomis grįstą gynybinę taktiką kaip atsaką 
į jų elgesio kritiką: taip sužinome, kad „tiesiog nesuprantame“, nes „nematėte, kokie laimingi buvo 
vaikai, kai mes atvykome – jie mane apkabino, o viena miela  mergaitė nepaleido mano rankos“, „kaip 
nuostabiai užsižiebė vaikų širdys ir akys kartojant anglų kalbos alfabetą ar gavus balionų“ ir t. t. Atme-
tus tokias į save nukreiptas emocijas, pasidaro akivaizdu, kad toks vaikų elgesys yra ženklas, jog vaikas 
patiria prieraišumo sutrikimą arba yra tiesiog įsisavinęs įstaigos „elgesio kodeksą“. Priežastis, kodėl 
vaikai taip nori jus paliesti ar jausti artumą, yra ta, kad jiems trūksta dėmesio ir natūralaus rūpesčio; 
tačiau valanda ar kelios savaitės nėra problemos sprendimo būdas. Atvažiavę pasibūti mėnesį kitą, 
ar susimąstote, kaip vaikai jausis jums išvykus? Atvykus naujam savanoriui, vėl savaitei ar kelioms 
juos ištinka meilės ir rūpesčio liūtis. Po jos – vėl atsisveikinimas. Įsivaizduokite, kaip tai kenkia vaikui 
emociškai ir psichologiškai.
Vis daugiau organizacijų visame pasaulyje įvertina tokią skausmingą ir žalingą vaikų namų turizmo – 
savanorystės praktiką ir imasi priemonių ją nutraukti. Australija tapo pirmąja valstybe pasaulyje, kuri 
prekybą vaikais vaikų namuose oficialiai pripažino šiuolaikinės vergovės rūšimi. Šiuolaikinės vergijos 
įstatymas yra dalis pastangų sustabdyti australų dalyvavimą etiškai abejotinose „savanorystės“ sche-
mose. Remiantis šiuo įstatymu, didelės įmonės turės valdžios institucijoms pranešti, kokių veiksmų 
imamasi, kad būtų išvengta dalyvavimo vergišku darbu pagamintų produktų  tiekimo grandinėse. Jung-
tinės Karalystės tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt paskelbė, kad vyriausybės užsienio 
pagalbos programa prioritetą nuo šiol skirs šeimų ir bendruomenės globos finansavimui, o ne globos 
namams.  Dar 2016 m. Londono ekonomikos mokykla ir universitetų konsorciumas paskelbė nutarimą, 
kad savanorystės turizmas jų studentams reklamuojamas nebus. 
Organizacijos „ReThink Orphanages“ tyrimai parodė, kad 57 proc. Australijos universitetų reklamuoja 
vaikų namus, o 14 proc. Australijos mokyklų organizuoja apsilankymus vaikų namuose, siunčia savo 
mokinius juose savanoriauti arba renka jiems lėšas. Australijos senatorė Linda Reynolds našlaičių namų 
turizmą pavadino „tobulu XXI amžiaus sukčiavimu“, kuomet savanoriai yra įtikinami, kad jų veiksmai yra 
geri, nors iš tiesų jie (ne)tyčia skatina vaikų išnaudojimą. 
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Keliaujantieji po Kambodžą vis dažniau aplanko jos 
kūdikių ar vaikų globos namus, kurių šalyje yra nepro-
porcingai daug. Kai kurios  globos įstaigos save net 
reklamuoja kaip „turistinį objektą“. Tačiau Kambodžoje 
taip pat yra nemažai žmonių ir organizacijų, kurios 
ragina žmones gerai pagalvoti apie lankymąsi, palaiky-
mą ar darbą vaikų namuose ir apsvarstyti savo daromą 
žalą. Atsijojus visą triukšmą, atsirandantį dėl begalės 
našlaičių prieglaudas reklamuojančių plakatų bei 
skrajučių, „vaikų namų turizmo“ egzistavimo ir feisbuke 
vakariečių savanorių demonstruojamų nuotraukų apsi-
kabinus Kambodžos vaikus, derėtų  užduoti klausimą: 
Kodėl Kambodžoje yra tiek daug vaikų namų? Ir kodėl 
ši tema yra tokia populiari socialiniuose tinkluose? 
Juk vaikai nepriklauso vaikų namams – tai labai žalin-
gos ir pavojingos įstaigos. Vaikai priklauso savo šeimai 
ar į šeimą panašiai bendruomenei, jei jie negali likti su 
savo tiesiogine šeima. O kas gi blogo vaikų namuose? 
Iš tiesų net neteisinga šias vietas vadinti „vaikų na-
mais“. Daugeliu atvejų dėl kokių nors priežasčių šeimos 
atstumtiems vaikams yra kitų galimybių, pvz., gyveni-
mas su giminaičiais ar bendruomenės nariais. Vaiko 
pašalinimas iš jo šeimos yra kraštutinumas; tai vaiko 
teisių apsaugos tarnybų pabaiga, drastiška paskutinė 
išeitis, kai visa kita nepavyko. 
O kaip vaikų namuose atsiduria savanoriai ar turistai? 
Našlaičių namų turizmas ir savanorystės turizmas 
Kambodžoje yra didelis verslas. Bevaikštant ar 
bevažiuojant tuktuku po turistines vietas, užsukus į 
turizmo agentūras, pasiteiravus nakvynės namuose 
arba paieškojus internete, atrasite ir būsite pakviesti 
aplankyti daugybę vaikų namų, pamatysite tūkstančius 
juos reklamuojančių skrajučių ir net „atvirukų“ su 
vaikų nuotraukomis ir jų adresais. Nerimą kelia ir tai, 
kad skrajutes apie „namus“ dažnai gatvėje dalija ir 
patys vaikai; jie taip pat verčiami atlikti reklaminius 
pasirodymus pačiose žymiausiose turistinėse vietose. 
Tokios realybės akivaizdoje verta susimąstyti: juk šie 
vaikai yra labai pažeidžiami, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie išties yra našlaičiai, ar ne. Vykimas į našlaičių na-
mus kaip į turistinį objektą – tarkim, kaip į zoologijos 
sodą – taip pat yra problematiškas; jo daromos žalos 
niekaip neatperka kelios valandos žaidimo su vaikais, 
šypsenų pilnos nuotraukos ir lauktuvės saldainių ar 
balionų pavidalu. Tokiame kontekste vaikas yra trak-
tuojamas kaip turistų traukos objektas – kaip prekė, 
į kurią žiūrima ir kuria mėgaujamasi, ir nesvarbu, ar 
tai sukelia džiaugsmą (vaikų šypsenos ir požiūris 
„jie vargšai, bet laimingi“), gailestį, ar kitas stiprias 
emocijas. Žmonių, norinčių apsilankyti vaikų namuose 
užsienyje, klausiu, ar jie taip elgtųsi ir savo gimtojoje 

čia rasite skaitinių ir rekomenduojamų filmų, kurie padės detaliau suprasti aptartą 
problematiką:
https://thinkchildsafe.org/media-and-resources/ 

GLOBALIOS ISTORIJOS

šalyje ir apskritai, ar toks elgesys būtų įmanomas. Koks 
būtų atsakymas, jei nuvyktumėte į socialinės rūpybos 
skyrių, Sidnėjuje, Berlyne ar Tokijuje ir pareikštumėte, 
jog norite pasižvalgyti pažeidžiamų ir traumuotų vaikų 
globos centruose, pažiūrėti, kaip vaikai ten gyvena, juos 
apkabinti, atvežti jiems dovanėlių, prisifotografuoti su 
jais savo feisbuko ar instagramo paskyrai ir apie visus 
šiuos potyrius papasakoti savo draugams? Savaime 
suprantama, atsakymas būtų ne. Daugelis tokio elgesio 
nelaiko priimtinu savo šalyse. Tad kodėl kitur turėtų 
būti kitaip? 

Moterų bendruomenės centras,
Kambodža

LICADHO, vaikų piešinys „Žmogaus teisės“

https://thinkchildsafe.org/media-and-resources/
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Kas gi negerai su savanoryste vaikų 
namuose užsienyje?  

Iš dešimtmečiais vykdytų tyrimų žinome, kad augant vaikų namuose nukenčia 
fizinė, socialinė ir intelektinė vaiko raida. Vaikai priklauso šeimoms, kuriose 
jie gali gauti individualų dėmesį ir rūpestį, reikalingą išgyventi ir klestėti, 
arba į individualias paslaugas orientuotose bendruomenėse. Trumpalaikiai 
atvykimai – pažaidimai – pamokymai – išvykimai daugiau naudos suteikia 
atvykėliui, o ne vaikams. 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kurią ratifikavo beveik visos pasaulio 
šalys, patvirtina, kad kiekvienas vaikas turi teisę augti šeimos aplinkoje 
ir nebūti atskirtas nuo savo tėvų, nebent su jais likti neįmanoma arba tai 
pažeistų vaiko saugumą. Per pastarąjį dešimtmetį vis daugiau vyriausybių 
viešai įsipareigojo atsisakyti globos įstaigų, dar vadinamų vaikų globos 
namais, siekdamos veiksmingesnės šeimos priežiūros vaikams. 

Nepaisant daugybės argumentų prieš vaikų namus ir to, kad vis daugiau 
vyriausybių įsipareigoja pereiti prie šeimos priežiūros modelio, daugiau nei 
80 proc. vaikų namuose Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje ir Rytų Europoje 
augančių vaikų turi bent vieną iš tėvų. Jei vaikai turi šeimas, kodėl jie vis dar 
apgyvendinami vaikų namuose? 

Didžioji dauguma vaikų yra apgyvendinami vaikų namuose ne dėl namuose 
patiriamo smurto ar dėl to, kad jie neturi gyvų šeimos narių. Į vaikų namus jie 
dažniausiai yra perkeliami dėl skurdo, nes tėvai tiki, kad užaugus kitų globoje 
jų vaikams bus suteiktos geresnės galimybės gauti išsilavinimą ir sveikatos 
priežiūros paslaugas, kurių patys tėvai jiems negali užtikrinti. Vaikų namų 
rėmimas savanoryste ar pinigų aukojimu šią problemą dar labiau įtvirtina. 
Tai nepadeda šeimoms likti kartu, nors vaikui tai yra geriausias sprendimas. 

Didžiąją dalį vaikų namų visame pasaulyje finansuoja ne vyriausybės, o 
bažnyčios, organizacijos ir savanoriai iš vadinamųjų „Vakarų“. Geranoriški 
savanoriai ir aukotojai patys to nesuprasdami kelia pavojų pastangoms per-
tvarkyti globos sistemas; palaikydami vaikų atskyrimą nuo savo šeimų, jie 
stiprina vaikų namų industriją visame pasaulyje. Našlaičių namai yra laikomi 
skurdo sprendimu arba yra valdomi kaip verslas, gaunantis pelną iš žmonių, 
norinčių gera valia paaukoti savo laiką ir pinigus „našlaičiams“. Blogiausiais 
atvejais nustatyta, kad kai kurios vaikų globos įstaigos yra susijusios su 
prekybos vaikais tinklais – taip jos užpildo savo „vaikų namus“ ir patenkina 
savanorystės programų „našlaičių“ poreikį. 

Santrauka
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Viena iš priežasčių, motyvuojančių žmones savanoriauti vaikų namuose, yra 
jų įsitikinimas, kad globos įstaigose augantiems vaikams reikia bet kokios 
meilės ir džiaugsmo – kad ir trumpalaikio. Šis marketingo triukas yra labai 
galingas, nes apeliuoja į žmogiškąsias emocijas ir empatiją. Tačiau to re-
zultatas tas, kad vaikai susiduria su nuolatiniu savanorių ciklu: nepažįstami 
žmonės ateina į jų gyvenimą, skiria jiems dėmesio ir rūpesčio, o tada dingsta. 
Tokia patirtis, ypač jauname amžiuje, sustiprina vaiko įsitikinimą, kad žmo-
nėmis negalima pasitikėti; taip daroma milžiniška žala vaiko gebėjimui 
užmegzti sveikus santykius per visą likusį jo gyvenimą. 

Kita didžiulė problema yra ta, kad vaikų namų savanorių programos dažnai 
yra niekaip nereglamentuojamos, o tai reiškia, kad pasinaudoti pažeidžia-
mais vaikais gali bet kas. Iš būsimųjų savanorių retai reikalaujama turėti 
kvalifikacijos darbui su vaikais ar pateikti pažymėjimus dėl neteistumo. Be 
to, vaikų teisių ir jų apsaugos įgyvendinimas dažnai yra labai silpnas, o tai 
reiškia, kad užkirsti kelią piktnaudžiavimui, išnaudojimui ar smurtui prieš 
vaikus yra labai sunku. Saugiausias būdas tai padaryti – nutraukti savano-
rystę su vaikais globos namuose. 
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