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JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencija konvencija 
vaikams garantuoja teisvaikams garantuoja teisęę ir galimybir galimybęę ugdytis ugdytis 
sveikatsveikatąą stiprinanstiprinanččioje aplinkoje. Sveikatioje aplinkoje. Sveikatąą
lemia ne tik lemia ne tik žžinios, bet ir vertybininios, bet ir vertybinėės s 
nuostatos bei kasdienio gyvenimo nuostatos bei kasdienio gyvenimo įįggūūddžžiai.iai.



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėės s ––
principinprincipinėės nuostatoss nuostatos



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Vaiko teisVaiko teisėės s –– tai tos patai tos paččios ios žžmogaus teismogaus teisėės, s, 
tataččiau jos nagriniau jos nagrinėėjamos kaip atskira teisijamos kaip atskira teisiųų
grupgrupėė ddėėl to, kad vaikams reikia ypatingos l to, kad vaikams reikia ypatingos 
globos ir apsaugos.globos ir apsaugos.



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėės priklauso kiekvienam s priklauso kiekvienam 
žžmogui mogui –– tiek vaikui, tiek suaugusiam tiek vaikui, tiek suaugusiam –– visame visame 
pasaulyje, nesvarbu, kur pasaulyje, nesvarbu, kur žžmogus gyvena, kokia mogus gyvena, kokia 
jo tautybjo tautybėė, odos spalva, religija, kokia kalba jis , odos spalva, religija, kokia kalba jis 
kalba, kaip jis atrodo, kas yra jo tkalba, kaip jis atrodo, kas yra jo tėėvai ir t.t. vai ir t.t. 
ŠŠiiųų teisiteisiųų negalima padovanoti, atimti, negalima padovanoti, atimti, įįgyti ar gyti ar 
pan. pan. –– jos yra neatsiejama mjos yra neatsiejama mūūssųų gyvenimo dalis gyvenimo dalis 
ir priklauso mums vien todir priklauso mums vien todėėl, kad mes giml, kad mes gimėėme me 
žžmonmonėėmis. mis. 



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teisimogaus teisiųų koncepcijos koncepcijos 
pagrindaspagrindas -- dvi pagrindindvi pagrindinėės vertybs vertybėės:s:

Žmogaus orumas Lygiateisiškumas

Laisvė, pagarba kitiems, 
pakantumas, teisingumas, 

atsakomybė,
nediskriminuojantis požiūris



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Vaiko ir žmogaus teisės neatskiriamos
Vaiko ir žmogaus teisės yra priklausomos 
viena nuo kitos ir susijusios viena su kita
Vaiko ir žmogaus teisės yra universalios



JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijakonvencija
1919 m. mokytoja i1919 m. mokytoja išš Anglijos EAnglijos E..JebbJebb įįsteigia steigia „„GelbGelbėėkit vaikuskit vaikus”” fondfondąą. . 
1920 m. 1920 m. ŽŽenevenevojeoje įįkuriakuriamas tarptautinis mas tarptautinis ““GelbGelbėėkit vaikuskit vaikus”” Aljansas, Aljansas, ššiuo iuo 
metu jungiantis 27 organizacijas visame pasaulyje. metu jungiantis 27 organizacijas visame pasaulyje. 
1924 m.1924 m. ŽŽenevos Vaiko teisienevos Vaiko teisiųų deklaracija deklaracija -- apibrapibrėžėžiamos vaiko teisiamos vaiko teisėės s įį
materialinmaterialinįį apraprūūpinimpinimąą, dvasin, dvasinįį vystymvystymąąsi, isi, iššskirtinskirtinęę pagalbpagalbąą nelaimnelaimėės s 
atveju, laisvatveju, laisvęę nuo ekonominio inuo ekonominio iššnaudojimo ir socialiai atsakingnaudojimo ir socialiai atsakingąą ugdymugdymąą..
1959 m. Jungtini1959 m. Jungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų deklaracija, kurioje pripadeklaracija, kurioje pripažįžįstamos stamos 
vaiko vaiko nediskriminacijosnediskriminacijos teisteisėė, teis, teisėė įį vardvardąą ir pilietybir pilietybęę. Pabr. Pabrėžėžiamos vaiko iamos vaiko 
teisteisėės s įį mokslmoksląą, sveikatos apsaug, sveikatos apsaugąą ir specialiir specialiąą apsaugapsaugąą..
1979 m.  Jungtin1979 m.  Jungtinėės Tautos paskelbia 1979s Tautos paskelbia 1979--uosius Tarptautiniais vaiko uosius Tarptautiniais vaiko 
metais ir  numato parengti oficialmetais ir  numato parengti oficialųų dokumentdokumentąą -- Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijkonvencijąą..
1989 m. lapkri1989 m. lapkriččio 20 d. Jungtiniio 20 d. Jungtiniųų TautTautųų GeneralinGeneralinėė AsamblAsamblėėja priima ja priima 
Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijkonvencijąą. . 
Lietuva ratifikavo KonvencijLietuva ratifikavo Konvencijąą 1995 m.1995 m.



JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijakonvencija

JungtinJungtiniiųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencija konvencija ––
svarbiausias vaiko teisisvarbiausias vaiko teisiųų dokumentasdokumentas.. Tai Tai 
pirmasis dokumentas, pirmasis dokumentas, įįvardijvardijęęs ir s ir įįtvirtintvirtinęęs s 
vaiko dalyvavimo teisvaiko dalyvavimo teisęę, , įįpareigojanpareigojanččiiąą žžmones mones 
iiššklausyti ir gerbti vaiko nuomonklausyti ir gerbti vaiko nuomonęę, paisyti jos , paisyti jos 
priimant vaikui svarbius sprendimus; kurti priimant vaikui svarbius sprendimus; kurti 
pasaulpasaulįį vaikams bendradarbiaujant su vaikais.vaikams bendradarbiaujant su vaikais.



JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijakonvencija

Pagrindiniai Vaiko teisių konvencijos 
principai

Nediskriminacija (2 
str.)

Svarbiausia – vaiko 
interesai (3 str.)

Vaiko teisė gyventi ir 
vystytis (6 str.)

Vaiko teisė išsakyti 
savo nuomonę ir būti 
išklausytam (12 str.)



JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijakonvencija

Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencija yra unikali, kadangi:konvencija yra unikali, kadangi:

§§ ji yra ji yra bendra ir ibendra ir iššsamisami, u, užžtikrinanti vaiko pilietines, tikrinanti vaiko pilietines, 
politines, ekonomines, socialines ir kultpolitines, ekonomines, socialines ir kultūūrines teises.rines teises.

§§ ji yra ji yra universaliuniversali, taikoma visiems vaikams visose , taikoma visiems vaikams visose 
situacijose bet kuriame pasaulio kampelyje.situacijose bet kuriame pasaulio kampelyje.

§§ ji yra ji yra besbesąąlygilygišškaka, nes net vyriausyb, nes net vyriausybėės, turins, turinččios ios 
ribotus iribotus iššteklius, skatinamos imtis veiksmteklius, skatinamos imtis veiksmųų, kad b, kad būūttųų
apsaugoapsaugototos vaiko teiss vaiko teisėės.s.

§§ ji yra ji yra holistinholistinėė, tvirtinanti, kad visos teis, tvirtinanti, kad visos teisėės yra vienodai s yra vienodai 
svarbios, nedalomos ir tarpusavyje susijusios.svarbios, nedalomos ir tarpusavyje susijusios.



JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencijakonvencija

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija – tai vadovas tėvams ir 
pedagogams, tiksliai nurodantis, ko reikia vaikui, kad jis augtų
sveikas, vystytųsi ir būtų laimingas. 
Konvencija užtikrina pagrindines vaiko žmogaus teises. Tai yra:

- išlikimas/gyvenimas;
- vaiko potencialo visapusiškas ir pilnutinis išsivystymas;
- apsauga nuo smurto, tame tarpe ir nuo fizinių bei kitų žeminančių

bausmių;
- teisė išreikšti savo nuomonę ir būti išgirstiems.

Išvardinti standartai gali būti įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu yra 
įgyvendinamos ir tėvų teisės bei tėvai gauna tinkamą valstybės 
paramą. Vienas iš tėvų poreikių – poreikis gauti informaciją bei 
paramą, susijusią su vaiko augimu ir vystymusi bei tėvyste.



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

ŠŠiuolaikiniame pasaulyje vaiko ir iuolaikiniame pasaulyje vaiko ir žžmogaus teisimogaus teisiųų
supratimas ir supratimas ir žžinojimas yra atsakingos visuomeninojimas yra atsakingos visuomenėės s 
popožžymis. ymis. 
JungtiniJungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencija yra tas konvencija yra tas 
dokumentas, kuris rdokumentas, kuris rūūpinasi vaiku, pinasi vaiku, ššeima, meima, mūūssųų teise teise įį
apsaugapsaugąą, meil, meilęę, draugyst, draugystęę, saugum, saugumąą ir laimir laimęę. . 
Konvencija ir vaiko teisKonvencija ir vaiko teisėės priklauso kiekvienam s priklauso kiekvienam 
vaikui, nesvarbu, kur jis gyventvaikui, nesvarbu, kur jis gyventųų, k, kąą veiktveiktųų, kokia , kokia 
kalba kalbkalba kalbėėttųų, kokios tautyb, kokios tautybėės ar odos spalvos bs ar odos spalvos būūttųų, , 
kas yra jo tkas yra jo tėėveliaiveliai



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Be to, JungtiniBe to, Jungtiniųų TautTautųų Vaiko teisiVaiko teisiųų konvencija konvencija 
„„norinori““, kad kiekvienas vaikas jaust, kad kiekvienas vaikas jaustųųsi laimingas ir si laimingas ir 
įįvertintas, ir kad rvertintas, ir kad rūūpintpintųųsi pasauliu ir aplinkiniais. si pasauliu ir aplinkiniais. 
MMūūssųų teisteisėės ne tik saugo mus ir siekia kurti mums s ne tik saugo mus ir siekia kurti mums 
saugsaugųų, laiming, laimingąą ir orir orųų gyvenimgyvenimąą, ta, taččiau taip pat iau taip pat 
įįpareigoja gerbti kitus pareigoja gerbti kitus žžmones ir nepamones ir nepažžeisti jeisti jųų teisiteisiųų. . 
Tai reiTai reišškia, kad turkia, kad turėėdami teises, kartu dami teises, kartu įįgyjame ir gyjame ir 
atsakomybatsakomybęę uužž tai, kaip elgiamtai, kaip elgiamėės su kitais s su kitais žžmonmonėėmis, mis, 
su msu mūūssųų aplinka, kaip bendraujame su kitais, kaip aplinka, kaip bendraujame su kitais, kaip 
rrūūpinampinamėės savo valstybe ir pan. s savo valstybe ir pan. 



Vaiko ir Vaiko ir žžmogaus teismogaus teisėėss

Tam, kad vaikai teisingai suprastų savo teises 
ir Konvencijos tekstą, būtina tinkamai vaikus 
mokyti ir auklėti. Vaikams reikia tinkamai 
paaiškinti ir kartu su jais aptarti, ką reiškia 
smurtas, asmens nuomonė, kaip ji turi būti 
išreikšta, ką reiškia žmogaus orumas ir kitos 
teisės. Už kiekvienos teisės formuluotės 
slepiasi tam tikra atsakomybė, kurią vaikui 
būtina išaiškinti. 



PalinkPalinkėėjimasjimas

Pagarbos Pagarbos žžmogaus teismogaus teisėėms, ms, 
platesniplatesniųų papažžiiūūrrųų, tikrosios laisv, tikrosios laisvėės s 
ir geresnio pasaulio, kuriuo rir geresnio pasaulio, kuriuo rūūpintis pintis 
yra kiekvieno iyra kiekvieno išš mmūūssųų teisteisėė ir ir 
pareigapareiga
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