
10 rekomendacijų 

Kaip saugiai 
auginti vaikus



Šio leidinio turinys adaptuotas remiantis organizacijos „Fondazione 
Cesvi“ ir asociacijos „Associazione Bambini nel Tempo“ („Children in 
Time Association“) psichologų parengtomis gairėmis, skirtomis kovos 
su smurtu prieš vaikus ir nepriežiūra bei prevencijos programai, kurią 
2017 m. Italijoje pradėjo įgyvendinti „Cesvi”.

„PEARLS vaikams“ yra tarptautinis projektas, skirtas kovai 
su netinkamu elgesiu su vaikais ir jo prevencijai, finansuojamas 
Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos 
(2014–2020 m.) lėšomis.

Šio Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje įgyvendinamo projekto tikslas 
yra gilinti sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų ir 
teisėsaugos sektorių specialistų žinias apie prievartą 
prieš vaikus ir nepriežiūrą.

Be to, juo siekiama stiprinti įvairių įstaigų ir organizacijų, 
dirbančių su nepilnamečiais ir smurtą patyrusiais vaikais, 
bendradarbiavimo ir koordinavimo tinklus projekto šalyse. 
Projektas padės apibrėžti geriausią praktiką ir nustatyti 
bendrą veiksmų strategiją.

Šios informacijos parengimas finansuotas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir 
pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis. Leidinio turinys išreiškia tik „Cesvi“ 
ir „Paramos vaikams centro“ nuomonę. Europos Komisija neprisiima jokios 
atsakomybės už šiame leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.

Įgyvendinantys partneriai:

Projektas fi nansuojamas 
Europos sąjungos teisių , 
lygybės ir pilietybės programos 
(2014 – 2020 m.) lėšomis



L eidinys skirtas tėvams ir specialistams. Jame 
pateiktų gairių tikslas – vaikų ir suaugusiųjų 
psichologinių sunkumų prevencija. Gairės 
paremtos gydytojų ir psichologų, dirbančių 
su sunkumų patiriančiais vaikais, patirtimi. 

Pateikiami patarimai tėvams ir specialistams, kurie 
padeda vaikams išgyventi sudėtingus įvykius ir 
skausmingas patirtis. Svarbu, kad vaikai, susidūrę su 
psichologiniais sunkumais, gautų kompleksinę pagalbą, 
o ne tik gydymą vaistais.

Be to, šios gairės – efektyvi prevencinė priemonė, kuri gali 
padėti vaikams išvengti psichologinių sunkumų užaugus. 
Viską, kas nėra neurologiniai sutrikimai, nulemti fi zinės 
prigimties, sukelia situacijos, kuriose vaikas nebuvo 
apsaugotas ir kurios aiškiai aprašytos šiose gairėse.

Prof. Luigi Cancrini, 
psichiatras, psichoterapeutas



Kiekvienam vaikui reikia 
palaikančios, nuspėjamos, 
stabilios aplinkos, kad būtų 
užtikrintas sveikas jo vystymasis 
ir raida. Tą užtikrinti gali padėti 
10 rekomendacijų:



#1 Pasirūpinkite vaiku. Atsižvelkite į vaiko poreikius 
pagal amžių, renkite vaiką metų laikui tinkamais 
drabužiais (šiltai žiemą, plonai vasarą), nepalikite 

vaiko vieno namuose ilgesniam laikui, prauskite, 
tinkamai maitinkite, pasirūpinkite, kad lankytų 
mokyklą, vaikui susirgus nuveskite pas gydytoją, 
kalbėkite su vaiku, atsižvelkite į jo jausmus, idėjas 
ir vaiko išreikštą pasirinkimą. 

Nepriežiūra ir apleistumas:
tai ilgalaikis fi zinių, psichinių 
ir socialinių vaiko poreikių 
netenkinimas, dėl kurio 
kyla grėsmė visavertei vaiko 
raidai ir funkcionavimui. 
Nepriežiūros poveikis gali 
pasireikšti pagrindinių raidos 
etapų vėlavimu (vaikas 
nesėdi sulaukęs 6 mėnesių, 

nevaikšto sulaukęs 12 mėnesių, 
nekalba sulaukęs 3 metų ir t. 
t.), mokymosi sutrikimais, 
intensyviomis pastangomis 
gauti nepažįstamų žmonių 
meilės ir dėmesio (su tuo susijęs 
pavojus patirti prievartą), 
per didele nepriklausomybe, 
užsisklendimu savyje ir 
nepasitikėjimu kitais.

Neprižiūrimas vaikas yra kaip nelaistomas 
augalas. Jis auga, bet jam sunku ir jis kenčia.

Visada galvokite apie savo vaiką 
kaip apie žmogų, turintį jausmų, 
minčių, gebėjimų ir poreikių. 
Kaip į žmogų, vertą pagarbos, 
išklausymo ir supratimo.



#2 Venkite perdėto rūpesčio vaiku. Tai gali pasireikšti: 
nuolatiniu vedimu pas gydytoją ar skirtingus 
medikus, siekiant palyginti diagnozes, medicininių 

problemų priskyrimu vaiko raidai, draudimu užsiimti 
įprasta to amžiaus vaikams veikla iš baimės, kad jis 
susirgs, draudimu vartoti įprastus maisto produktus, 
kad nepakenktų vaikui, saugojimu nuo nusivylimo, taip 
pat jausmų, idėjų ir pasirinkimų, kurių vaikas neišreiškė, 
priskyrimu jam, per dažnu ar per gausiu maitinimu.

Perdėtos priežiūros poveikis:
nerimas, susijęs su fi zine 
sveikata, bendravimo 
sunkumai, atsiskyrimo 
nerimas ir pamokų 

praleidinėjimas, galintis 
lemti, kad vaikas apleis 
mokslus, negebėjimas išreikšti 
savo poreikių ir norų bei 
depresyvios būsenos.

Vaikas, kuriuo perdėtai rūpinamasi, gali jaustis itin 
pažeidžiamas ir nepajėgus.

Klauskite savo vaiko, kas jam svarbu, kvieskite papasakoti, 
kaip jis jaučiasi ir ko nori bei atsižvelkite į tai, neleisdami 
savo nerimui sukaustyti vaiką.



#3 Rodykite vaikui pagarbą. Vaiko žeminimas, 
šmeižimas, nuolatinis kartojimas, kad jis yra 
kvailas, bjaurus, nieko nemoka, kad nemylite jo, 

arba grasinimas palikti vaiką, jeigu nesielgs, kaip 
jūs norite – yra psichologinės prievartos požymiai.

Psichologinės prievartos 
poveikis: nuolatinis savęs 
nuvertinimas („man 
nepavyks“, „aš kvailas“, 
„aš niekada neišmoksiu“ ir 
t. t.), nerimas, mokymosi 

sutrikimai, hiperaktyvumas, 
psichosomatiniai simptomai, 
tokie kaip šlapinimasis į 
lovą, mikčiojimas ir įkyrus, 
nesiliaujantis raumenų 
trūkčiojimas. 

Psichologinę prievartą patiriančio vaiko savivertė 
yra labai žema, jis yra pažeidžiamas, nuolat jaučiasi 
prastas ir jam stinga ryžto.

Pabrėžkite vaikui jo stipriąsias savybes, girkite jį, 
parodykite, kuo jis jums patinka.



Venkite perdėtai aukštų lūkesčių 
ir reikalavimų vaikui.

Geriausių rezultatų 
reikalavimas iš vaiko
pasireiškia dideliu nerimu, 
nes jis stengiasi atitikti tėvų 
lūkesčius. Tai gali išprovokuoti 
ilgalaikius arba staigius 
nuotaikos pokyčius, susijusius 

su tuo, ar vaikas jaučiasi 
sulaukiantis tėvų pritarimo, 
ar ne. Vaikas gali pernelyg 
stengtis konkuruoti su kitais 
arba, priešingai, vengti bet 
kokio lyginimo su kitais, 
nes bijo nesėkmės.

Visada paklauskite savęs, ką galite padaryti dėl vaiko, 
užuot reikalavę, kad jis ką nors padarytų jums.
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Elkitės su vaiku pagal jo amžių ir raidą. 
Venkite elgtis su vaiku kaip su daug jaunesniu, 
pavyzdžiui, leiskite vaikui pačiam valgyti, 

apsirengti, nusiprausti, kai jis pats jau sugeba tą 
padaryti savarankiškai. Paaiškinkite vaikui suprantamais 
žodžiais apie jo gyvenimo įvykius, net ir sunkius 
(mirtis, liga, krizė ar skyrybos).

Infantilizavimo poveikis: 
vaiko jausmas, kad esi prastas, 
taip pat pernelyg stiprus 

priklausymas nuo suaugusiųjų, 
prasti mokymosi rezultatai ir 
bendravimo sunkumai.

Vaikas, su kuriuo elgiamasi kaip su jaunesniu, susidaro 
pavojingo pasaulio vaizdą, jaučiasi nepajėgus su juo 
susidurti ir vengia jo.

Prisiminkite, kad vaikas susikuria savęs vaizdą 
remdamasis tuo, kaip su juo elgiasi svarbiausi jam suaugę 
žmonės, o ne tuo, ką jie sako.
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Svarbu suprasti, kada vaikui yra reikalinga 
suaugusio pagalba, nepriskirkite atsakomybių 
ne pagal jo amžių, pavyzdžiui, rūpintis kitais, 

suaugusiaisiais ar jaunesniais broliais, seserimis. 
Lankykitės su vaiku jo amžiui tinkamose vietose 
(vaikiškuose spektakliuose, žaidimų aikštelėse ir pan.). 
Venkite vietų, kurios gali būti vaikui pavojingos arba pagal 
amžių netinkamos (lošimo salonai arba vietose, kuriose 
piktnaudžiaujama alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis).

Adultizavimo poveikis: vaikas 
praranda gebėjimą pasitikėti 
kitais ir siekia iš nerimo 
sukontroliuoti suaugusius 
žmones ir aplinką, kuri jam 

atrodo netinkama. Nerimas taip 
pat gali pasireikšti somatiniais 
simptomais, tokiais kaip 
šlapinimasis į lovą, raumenų 
trūkčiojimas ar mikčiojimas.

Vaikas, su kuriuo elgiamasi kaip su suaugusiu, per anksti 
praranda vaikiškumą, nesivysto jo vaizduotė ir gebėjimas 
žaisti, jis prisiima per daug atsakomybės.

Pasitarkite su patikimais suaugusiais ar specialistais, 
kokios pareigos yra tinkamos Jūsų amžiaus vaikui, kokias 
atsakomybes turi jo bendraamžiai draugai.
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Venkite vaiko įtraukimo į ginčus ir konfliktus, 
vykstančius tarp tėvų, neskatinkite vaiko 
pasirinkti tėvo ar motinos pusę. Venkite kalbėti 

smerkiančiai apie vaiko tėvus, nekritikuokite 
vaiko bruožų, kurie yra panašūs į vieno iš tėvų bruožus, 
skatinkite vaiką palaikyti santykius su tėvu ar motina. 

Santykių su tėvu arba motina 
žlugdymo (nuvertinimo) 
poveikis: vaikas gali užsisklęsti 
savyje, jam gali būti sunku 

išreikšti savo poreikius, susijusius 
su bendravimu su tėvais. 
Tai gali mažinti vaiko savivertę
 ir didinti patiriamą nerimą.

Nuolat į tėvų konfliktus įtraukiamas vaikas jaučiasi 
nematomas ir lyg plėšiamas pusiau. Jis gali stoti kurio nors 
iš tėvų pusėn, kad palengvintų savo vidinį konfliktą.

Apsaugokite savo vaiką nuo aštrių diskusijų ir ginčų 
su partneriu, pasirūpinkite, kad vaikas visai juose 
nedalyvautų. Laikykitės ribos tarp temų, kuriomis turėtų 
kalbėtis suaugusieji (pora), ir temų, kurios turėtų būti 
aptariamos su vaikais (jų auklėjimas).
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Apsaugokite vaiką nuo tapimo smurto liudininku. 
Kai vaikas mato ar girdi fizinį ar žodinį smurtą, 
kai vaikui matant ar esant netoliese mušamas 

arba žeminamas vienas iš tėvų, kai vaikas sužino ar 
pamato smurto žymes (jos išlieka tam tikrą laiką) – vaikas 
taip pat patiria smurtą. 

Matyto smurto poveikis
yra susijęs su tuo, kiek 
traumuojanti buvo matyta 
situacija, ir pasireiškia nerimu, 

nuolatine pavojaus nuojauta, 
hiperaktyvumu, mokymosi 
sutrikimais, bejėgiškumu ir 
kaltės jausmu.

Smurtinėje aplinkoje gyvenančiam vaikui tenka saugotis, 
taip pat jis mėgina apsaugoti motiną arba tėvą, kuris 
patiria smurtą. Todėl nebeturi pakankamai energijos, 
reikalingos savo raidai.

Prisiminkite, jeigu jūsų vaikas mato smurtines 
situacijas, jis patiria ne mažesnę traumą nei 
tuo atveju, kai smurtaujama prieš jį.
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Laikykitės nuostatos, kad auklėjime nenaudojate 
fizinių bausmių. Fizinė prievarta: tai neatsitiktiniai ir 
sąmoningi veiksmai, kurie sukelia vaikui skausmą 

ir/ar gali sukelti sveikatos sutrikimus. 
Tai gali būti vienkartinis įvykis arba pasikartojantys 
veiksmai, pavyzdžiui, mušimas, tampymas už plaukų, 
daiktų mėtymas į vaiką, spardymas, smūgiavimas ir 
stumdymas, trenkimas diržu, deginimas cigaretėmis, 
kūdikio purtymas, kad liautųsi verkęs.

Fizinė prievarta turi ne tik 
fi zinių pasekmių (kaulų lūžiai, 
mėlynės, išrauti plaukai, 
diržo kirčiais sužalota oda 
ir t. t.), bet ir psichologinių 
pasekmių: vystosi agresija, 

hiperaktyvumas, vaikas 
jaučiasi pažemintas ir nuvertina 
save, sutrikdoma natūrali 
jo raida (kalba, judėjimas 
ir pan.), gali pasireikšti 
mokymosi sunkumų.

Mušamas vaikas pradeda galvoti, kad gyvena priešiškame 
pasaulyje ir kad turi nuo jo apsiginti.

Auklėkite vaiką supratingumo ir klausymo pagalba, o ne 
agresija. Smurtas išugdo smurtaujančius vaikus. Pyktis 
sukelia dar daugiau pykčio ir sėja baimę.
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Apsaugokite vaiką nuo seksualinės prievartos. 
Seksualinė prievarta – kito žmogaus veiksmai 
vaiko atžvilgiu, siekiant patirti seksualinį 

pasitenkinimą. Tai gali būti vaiko genitalijų lietimas, 
siekiant sukelti seksualinį susijaudinimą arba pačiam jį 
patirti, vaiko vertimas liesti kito genitalijas, seksualiniai 
santykiai su vaiku, jo vertimas žiūrėti į santykiaujančius 
suaugusiuosius, vertimas žiūrėti pornografinį turinį.

Seksualinės prievartos 
poveikis vaikui pasireiškia 
įvairiais būdais: kaltės 
jausmu ir nerimu, gėda, 
bejėgiškumu, pasyvumu, 
valgymo sutrikimais 
(anoreksija ir bulimija), 

prastėjančiais mokymosi 
rezultatais ir sunkumais, 
miego sutrikimais, depresija, 
košmarais, seksualizuotu 
elgesiu su suaugusiais 
ir bendraamžiais bei 
kompulsyvia masturbacija.

Seksualinę prievartą patyręs vaikas praranda pasitikėjimą 
žmonėmis, jis traumuojamas. 

Nepamirškite, kad vaiko seksualinė raida yra niekaip 
nesusijusi su suaugusių žmonių seksualumu. Bet kokio 
pobūdžio seksualinis kontaktas su suaugusiu žmogumi 
traumuoja vaiką.
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Dažniausios pasekmės

Visos prievartos formos turi 
neigiamų pasekmių vaikams, 
kurios gali pasireikšti labai 
panašiai, bet visada vienaip ar 
kitaip sutrikdo psichologinę raidą:

Pyktis
Vaikas mato pasaulį kaip priešišką aplinką, nuo 
kurios reikia apsisaugoti pasitelkiant agresiją, 
destruktyvumą, hiperaktyvumą ir smurtą.

Baimė
Vaikas mato pasaulį kaip priešišką aplinką, 
nuo kurios reikia apsisaugoti pasyvumu, 
atsiribojimu ir pernelyg dideliu paklusnumu, 
nes jaučiasi pažeidžiamas ir bejėgis. 

Atsiribojimas
Vaikas mato pasaulį kaip priešišką aplinką, 
nuo kurios reikia atsiriboti pasineriant į savo 
mintis, nedalyvaujant bendroje veikloje ir 
stengiantis kaip įmanoma labiau nekristi į akis. 

Nestabilumas
Vaikas mato pasaulį kaip nestabilų, jame 
„niekada nežinai, kada atsitiks kas nors gero 
ar blogo“. Dėl to vyksta staigi nuotaikų kaita ir 
prastėja mokymosi rezultatai.

Savęs nuvertinimas
Vaikas nuolat sau kartoja „aš kvailas, man 
nepavyksta, aš nemoku...“, „pasaulis manęs 
nemyli...“, „ aš kaltas, kad...“ ir mato save kaip 
prastą ir nevykusį.

#A

#B

#C
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Daugeliu atveju šios 
patirtys sukelia įvairių 
fiziologinių, raidos ir 
psichologinių sunkumų



Jei atpažįstate, kad su 
vaiku elgiatės netinkamu 
būdu, būtinai kreipkitės į 
specialistą pagalbos.

Yra daug palaikančių specialistų, 
į kuriuos galite kreiptis: socialiniai 
darbuotojai, psichologai, 
psichoterapeutai, šeimos santykių 
specialistai, su prievartą patyrusiais 
žmonėmis dirbantys ir kiti specialistai.



„Fondazione Cesvi“ įgyvendina kovos su prievarta prieš 
vaikus ir jos prevencijos programą, kuria siekiama padidinti 
gebėjimą užkirsti kelią, atpažinti ir reaguoti į vaikų prievartos 
ir nepriežiūros atvejus taikant naujoviškus intervencijos 
metodus ir antrinius prevencinius veiksmus, kad būtų galima 
imtis ankstyvosios intervencijos ir įgalinti bendruomenę.

Cesvi veikla 
Italijoje

„Cesvi“ yra nepriklausoma 
pasaulietinė organizacija, daugiau 
nei 35 metus veikianti maždaug 
20 pasaulio šalių. Ji teikia pagalbą 
pažeidžiamiausioms gyventojų 
grupėms, skatindama žmogaus 
teises ir tvarų vystymąsi 
bei padėdama žmonėms 
įgyvendinti jų siekius.



Projektas „PEARLS 
vaikams“ pradėtas 
įgyvendinti 2020 m. spalį. 
Jo tikslas skatinti smurto 
prieš vaikus prevencijos 
veiklą Italijoje, 
Lietuvoje ir Lenkijoje.



Daugiau informacijos rasite svetainėje
www.pearlsforchildren.eu


