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Mes padėsime jums rasti 
tinkamus žodžius
Kaip rasti tinkamus 
žodžius?
Tyrimai rodo, kad vienas iš penkių vaikų Europoje patiria seksualinę prievartą. 
Nustatyta, kad daugeliu atvejų vaikas pažįsta tvirkintoją ir juo pasitiki.

Ne visų pavojingų įvykių pavyksta išvengti, tačiau mokydami vaiką pagrindinių 
saugumo taisyklių padedate jam išvengti prievartos.

Tėvams labai paprasta pasikalbėti su vaikais apie tai, kaip pereiti gatvę ir sau-
giai elgtis namuose ar žaidžiant lauke, nes tai yra natūrali vaikų auklėjimo dalis. 
Deja, pokalbiai apie seksualinės prievartos pavojų ir kaip jo išvengti daugumai 
tėvų kelia stresą. Tačiau tokie pokalbiai neprivalo kelti įtampos! Galima kalbėtis 
paprastai, nevartojant žodžių „seksualinė prievarta“, ir be įtampos išmokyti vaiką 
saugaus elgesio taisyklių.
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PASIKALBĖJIMAI
PASIKALBĖJIMAI – tai pokalbiai apie penkias paprastas taisykles, kurios padės jūsų 
vaikui išlikti saugiam. Šių pokalbių metu vaikai sužinos, kad jie yra savo kūno šei-
mininkai, kad visada turi teisę pasakyti „ne“ ir kad turėtų paprašyti pagalbos, kai 
nerimauja arba jaučiasi prislėgti.

KADA PRADĖTI KALBĖTIS APIE TAI SU VAIKU? 

Spręsti jums, nes jūs geriausiai pažįstate savo vaiką. Tikrai suprasite, kai ateis laikas 
pasikalbėti, o šie patarimai jums padės! 

Paprasti pokalbiai, kurie padės apsaugoti  
vaiką nuo seksualinės prievartos

KAIP KALBĖTIS SU VAIKU?

Vieno pokalbio apie saugumą tikrai neužtenka. Geriau kalbėtis dažniau, bet trum-
piau. Taip vaikui bus lengviau prisiminti svarbiausią informaciją ir laikytis taisyklių.

• Gali būti, kad jausitės pasirengę pasikalbėti apie tai su vaiku, bet jam tai nebus 
tinkamas metas. Nieko tokio! Labai svarbu neversti vaiko kalbėtis. Toks pokalbis 
turėtų įvykti natūraliai. Tiesiog palaukite tinkamo meto.

• Kalbantis šia tema geriausia remtis kasdienėmis situacijomis ir duoti paprastus pata-
rimus, kaip išvengti pavojaus. Tada vaikui neatrodys, kad moralizuojate arba pamok-
slaujate. Bus lengviau ir jums, ir vaikui!
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Kai sakai „ne“, tai reiškia „ne“ 
Jei reikia pagalbos, garsiai jos paprašyk

Pasidalyti  paslapti mis, kurios tave slegia, yra gerai
Prisimink, kad tavo kūnas priklauso ti k tau

Intymios vietos yra ypač saugomos
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PASIKALBĖJIMAI
1  – Kai sakai „ne“, tai reiškia „ne“

Vaikas turi teisę pasakyti „ne“ net ir pažįstamam žmogui, artimajam ar šeimos nariui. 
Suaugusieji turėtų priimti ir gerbti tokį vaiko atsakymą. Toks atsakymas rodo, kad 
vaikas geba nubrėžti ribas ir pats sprendžia, kas vyksta su jo kūnu. Kartais gali tekti 
elgtis prieš vaiko valią, kad jį apsaugotumėte, pavyzdžiui, kai kartu einate per gatvę. 
Paaiškinkite vaikui, kodėl šie veiksmai būtini. Jeigu vaikas gali pasakyti „ne“ artima-
jam, jam bus lengviau pasakyti „ne“ nepažįstamam žmogui pavojingoje situacijoje. 

2 – Jei reikia pagalbos, garsiai jos paprašyk 

Ši taisyklė galioja iškilus tiesioginei grėsmei, kai reikia greitai reaguoti; tokiais atve-
jais vaikas turėtų nedelsdamas šauktis pagalbos. Ji taip pat taikoma atvejams, kai 
kas nors vaiką liūdina ar gąsdina. Paaiškinkite vaikui, kad jis turėtų visada kreiptis 
pagalbos į patikimą suaugusįjį. Priminkite, kad nepriklausomai nuo ištikusios bė-
dos, vaikas dėl to nekaltas ir jo niekas nebaus už tai, kad paprašė jam padėti. Pati-
kimas suaugęs gali būti vienas iš tėvų, taip pat mokytojas, vyresnis brolis ar sesė, 
geriausio draugo mama arba tėtis. Vaikas taip pat gali paskambinti į „Vaikų liniją“. 

Pastaba tėvams: kartais, vaikui paprašius pagalbos, suaugęs žmogus gali juo nepa-
tikėti ir sureaguoti netinkamai. Svarbu pasakyti vaikui, kad jeigu jam atsitiko kažkas 
negero arba nemalonaus, jis turėtų ir toliau prašyti pagalbos, kol kas nors iš suau-
gusiųjų jį išgirs ir imsis veiksmų.

3 – Pasidalyti paslaptimis, kurios tave slegia, yra gerai

Padėkite vaikui suprasti, kad jo niekas nenubaus už tai, kad prašo pagalbos. Paaiš-
kinkite, kuo skiriasi geros ir blogos paslaptys. Pavyzdžiui, gera paslaptis yra ta, kai 
norėdamas padaryti staigmeną broliui ar sesei nesakai, jog paruošei dovaną. Ta-
čiau jokiu būdu negalima versti vaiko saugoti paslapčių, kurios kelia nerimą, liūdesį 
ar baimę! Paslaptys yra ginklai, kuriuos naudoja vaikus skriaudžiantys asmenys. 
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Sakydami „Tai bus mūsų paslaptis“, jie stengiasi užsitikrinti, kad vaikas niekam ne-
pasakos apie tvirkinimą. Jūsų vaikui nereikia saugoti paslapčių, dėl kurių jam gėda 
ar neramu.

Vaikas neprivalo saugoti paslapčių, dėl kurių jaučiasi nemaloniai.

4 –  Prisimink, kad tavo kūnas priklauso tik tau

Paaiškinkite vaikui, kad joks žmogus neturi teisės versti jo daryti to, kas kelia nema-
lonius jausmus, pavyzdžiui, liesti vaiko intymių vietų ar apkabinti ir bučiuoti tokiu 
būdu, dėl kurio jam nejauku arba gėda. Jeigu kas nors bando tai padaryti, vaikas 
turėtų papasakoti patikimam suaugusiajam. Tėvai turėtų palaikyti vaiką ir stiprinti 
jo ribas. Pavyzdžiui, jeigu kas nors pasisveikindamas nori apkabinti ar pabučiuoti 
vaiką prieš jo valią, tėvai turėtų patvirtinti vaiko reakciją pasakydami pvz. „Dovilė 
nenori, kad ją bučiuotum“.

5 –  Intymios vietos yra ypač saugomos

Visos kūno dalys, esančios po kelnaitėmis, glaudėmis ar maudymosi kostiumėliu, 
yra ypač saugomos. Niekam negalima prašyti vaiko parodyti ar leisti paliesti šias 
kūno dalis. Jeigu kas nors bando tai padaryti, vaikas turėtų pasakyti „ne“ ir papasa-
koti apie tai suaugusiam žmogui, kuriuo pasitiki. Pasitaiko atvejų, kai būtina paliesti 
intymias kūno dalis, pavyzdžiui, maudantis arba per sveikatos apžiūrą. Tokiais atve-
jais labai svarbu paaiškinti vaikui, kodėl to reikia, ir paprašyti jo leidimo.
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KODĖL REIKIA KALBĖTIS APIE ŠIAS PENKIAS TAISYKLES?
Seksualinė prievarta prieš vaikus yra dažna problema, kurią Europoje patiria vienas iš 
penkių vaikų. Didžiąją daugumą prievartą patyrusių vaikų tvirkino pažįstamas žmogus. 
Nuo seksualinės prievartos nukentėję vaikai dažniausiai niekam apie tai nepasakoja.
Kalbėtis apie seksualinės prievartos pavojų nejauku ir tėvams, ir vaikams. Tėvai nenori 
išgąsdinti vaikų ar sukelti jiems kitų nemalonių jausmų. Kartais atrodo, kad dar anksti 
kalbėtis su vaiku šia tema. O vaikai ne visada supranta tėvų paaiškinimus arba bijo pirmi 
prabilti apie tokius dalykus.
Štai kodėl siūlome pasinaudoti PASIKALBĖJIMAIS, paprastais pokalbiais sudėtingomis 
temomis, skirtais 4–11 metų vaikams.
Tai tikrai labai svarbu! Padrąsindami savo vaiką kalbėtis šia tema, pasakydami, kad su 
jumis jis gali kalbėtis apie viską, ir mokydami išreikšti jausmus bei sakyti „ne“, jūs moko-
te jį apsisaugoti nuo seksualinės prievartos.

AR POKALBIS APIE SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ NEIŠGĄSDINS MANO VAIKO?
Vaikai turi teisę į laimingą ir saugią vaikystę. Šiuos patarimus sukūrėme taip, kad 
vaikams jie būtų suprantami. Nesiekiame nei išgąsdinti vaikų, nei sukelti jiems neri-
mą. Nenorime, kad jūsų vaikas išsigąstų, kai jį nori apkabinti ar pabučiuoti suaugęs 
žmogus. Vartokite aiškius, paprastus žodžius, ir vaikas tikrai supras, ką jam sakote, 
bei laikysis šių taisyklių.

AR TAI REIŠKIA, KAD TURIU KALBĖTIS SU VAIKU APIE SEKSUALUMĄ?
Neprivalote kalbėtis su savo vaiku apie seksualumą arba saugumo taisykles, jei ma-
note, kad vaikas tam nepasirengęs. Tačiau jei vaikas pradeda klausinėti apie tai, 
pasinaudokite proga pradėti šį pokalbį. Parodykite vaikui, kad jis jums rūpi ir – pasi-
rinkę vaiko amžiui tinkamus žodžius – pasakykite vaikui tiesą, kad jis žinotų, jog gali 
jums išsipasakoti, kai nerimauja arba jį kas nors slegia. 

KĄ DARYTI, JEI VAIKAS PASAKYS KĄ NORS, DĖL KO AŠ SUNERIMSIU?

Jeigu vaikas pasako ką nors neraminančio, pasitarkite su patikimu specialistu arba 
psichologu „Tėvų linijoje“ (8 800 900 12). Jei išgirdote apie vaiko patirtą smurtą – 
kreipkitės į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių. 

ATMINKITE: vaikui labai padeda žinojimas, kad su jumis galima pasikalbėti apie viską. 
Ne tik išklausykite vaiką, bet ir rodykite jam meilę bei švelnumą. Kalbėkitės su vaiku 
atvirai ir paprastai. 
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Ar jau žinai apie 
PASIKALBĖJIMUS?

Kai sakai „ne“, tai reiškia „ne“ 
Jei reikia pagalbos, garsiai jos paprašyk

Pasidalyti  paslapti mis, kurios tave slegia, yra gerai
Prisimink, kad tavo kūnas priklauso ti k tau

Intymios vietos yra ypač saugomos
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1  – Kai sakai „ne“, tai reiškia „ne“
Tu turi teisę pasakyti „ne“, taip pat ir šeimos nariui ar kitam mylimam žmogui. 
Jeigu tau kas nors nepatinka, ko nors nenori arba nemaloniai jautiesi, gali pasa-
kyti „ne“, „nenoriu“, „neisiu ten“ ir pan. Tavo mintys ir jausmai yra svarbūs, kiti 
žmonės privalo juos gerbti.

2 – Jei reikia pagalbos, garsiai jos paprašyk 
Jei ko nors išsigandai arba nerimauji, būtinai paprašyk pagalbos. Papasakok suau-
gusiam žmogui, kuriuo pasitiki, apie viską, kas tave slegia arba neramina. Jis tave 
išklausys ir padės. Gali pasikalbėti su šeimos nariu arba mokytoju, geriausio drau-
go mama ar tėčiu. Pasikalbėti galima ir su „Vaikų linijos“ konsultantu telefonu 116 
111 arba internetu www.vaikulinija.lt . 

3 – Pasidalyti paslaptimis, kurios tave slegia, yra gerai 
Paslaptys neturėtų kelti nerimo ir liūdesio. Jeigu dėl jų jautiesi nesmagiai, pa-
pasakok jas patikimam suaugusiam žmogui. Tu turi teisę prašyti pagalbos, nes 
niekas negali versti tavęs saugoti paslapčių, dėl kurių jautiesi nemaloniai.

4 – Prisimink, kad tavo kūnas priklauso tik tau
Tik tu sprendi, kas vyksta su tavo kūnu! Niekas negali versti tavęs daryti daly-
kų, dėl kurių tau gėda. Jeigu kas nors bando tai padaryti, papasakok suaugusiam 
žmogui, kuriuo pasitiki.

5 –  Intymios vietos yra ypač saugomos
Kūno dalis, kurias dengia apatiniai drabužiai, reikia ypač saugoti. Niekas negali 
prašyti tavęs, kad jas parodytum ar leistum paliesti. Tačiau kartais yra būtina liesti 
tas vietas, pavyzdžiui, kai susergi ir reikia gydytis. Tada gydytojui, slaugytojui ar 
šeimos nariui tenka tave liesti. Tačiau jie turėtų visada tavęs atsiklausti ir papra-
šyti leidimo.

gadki.fdds.pl



Daugiau informacijos:

Daugiau informacijos apie tai, kaip apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos, 
rasite www.pvcmokymai.lt ir www.pvc.lt. 

Pasitarti su psichologu visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos sunkumais 
galima telefonu „Tėvų linijoje“ (8 800 900 12). Daugiau informacijos – www.
tevulinija.lt  

Šio leidinio turinys yra paremtas kampanijos „Apatinių drabužių taisyklė“ medžiaga, 
kurią sukūrė Jungtinės Karalystės nevyriausybinė vaikų apsaugos organizacija 
NSPCC.

nspcc.org.uk

gadki.fdds.pl
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