
K Ą  D A R Y T I  S U

S M U R T U ?

Esu socialinė pedagogė, todėl žmonės

kartais yra linkę kankinti su klausimais -

kaip teisingai auklėti vaikus, Dažnai

bando provokuoti mane, skatindami

išgirsti atsakymus, kuriuos jie nori girdėti.

Vieni savo klausimus įvelka į gražią įžangą

- kokie jie nuostabūs tėvai, kaip daug

savo vaikams duoda, kiek daug jiems

visko perka, kaip keliauja po svečias šalis,

o vaikai... vat tokie nedėkingi, nevertina to,

kas jiems duodama. Linkę akcentuoti

savo teises, o ne pareigas. Yra ir kita

provokatorių kategorija, kurie tiesiai

klausia - "bet pliaukštelėjimas, taigi čia

nėra fizinis smurtas, čia auklėjimo forma?"

Jeigu atvirai, daug lengviau bendrauti su

tais "atviraisiais provokatoriais", kurie

dažniausiai nebetęsia pokalbio po

atgalinio klausimo - "o tavo viršininkas,

jeigu tau pliaukšteli - tai čia irgi auklėjimo

priemonė". Neaplenkia ir manęs,

nuostabiosios, neigiamas nusistatymas, ir

kai būnu nusiteikusi užaštrinti situaciją,

bandau priversti pašnekovą apsvarstyti

situaciją - jeigu viršininkas yra moteris, o

pavaldinys - tai vyras, kokių išankstinių

nuostatų tuomet situacija sukelia?

 Tai kas tas smurtas artimoje

aplinkoje? Ką aš galiu padaryti ir ką

dėl manęs gali padaryti kiti?
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Kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, kaip ir apie kitas socialines problemas, yra dvi galimos giliai įsišaknijusios

problemos sprendimo alternatyvos: prevencija ir pagalbos teikimas.

Prevenciniais veiksmais paprastai esame linkę vadinti įvairias paskaitas ir pamokymus - kad reikia gražiai elgtis

arba baisių istorijų pasakojimus, tikintis, kad mūsų ugdytiniai niekada nepasirinks klaidingo kelio. Tačiau apie

prevenciją kalbant platesniu mastu, verta paminėti, kad dalinimasis aktualia informacija, bednruomenės

švietimas, taip pat yra prevenciniai veiksmai. Todėl šiuo straipsniu pasistengsiu jus supažindinti  su smurto

artimoje aplinkoje formomis, galimais požymiais bei smurto identifikavimu. Taip pat pažvelgsiu galimus pagalbos

teikėjus ir veiksmus, ką reikia daryti pastebėjus smurto artimoje aplinkoje požymius.

Pagrindinės smurto formos.

Garsiai įvardinus žodį smurtas, paprastai esame linkę įsivaizduoti fizinį užpuolimą, dėl kurio asmuo patiria

matomus sužeidimus. tačiau tai tik viena smurto forma. Smurtas artimoje gali pasireikšti viena arba keliomis

formomis, kai fizinio smurto protrūkių visai nefiksuojama. Smurtas, nukreiptas prieš silpnesnį šeimos narį, gali

pasireikšti įvairiomis formomis: fizine agresija, psichologiniu persekiojimu, seksualiniu smurtu bei ekonomine

kontrole. Smurtaustojas siekia  įbauginti ir kontroliuoti artimais ryšiais susijusį asmenį. Smurtu siekiama, kad

šeimos narys taptų pavaldžiu ir priklausomu: atribojant nuo paramą galinčių suteikti žmonių, atimant išteklius ir

kitas priemones, galinčias užtikrinti nepriklausomybę ir gebėjimą ištrūkti iš smurtinių santykių.
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Smurto poveikis vaikui. 

Bet kuri smurto forma, naudojama prieš vaiką, turi

neigiamą poveikį jo somatinei ar psichinei sveikatai,

psichosocialinei raidai. Poveikio stiprumą lemia vaiko

amžius, lytis, individualios asmeninės savybės,

smurtautojo asmeniniai bruožai bei jo ryšys su auka,

aplinkinių reakcijos ir požiūris į smurtą, smurtinių

veiksmų pobūdis bei kita.

Atliekant tėvų skyrybų psichologinio poveikio vaikų

vystymuisi tyrimą, pastebėta tendencija, kad vaikai 

 maždaug iki 12 metų amžiaus besąlygiškai mylis savo

tėvus ir nesutarimų atveju palaiko tą pusę, kurios

atžvilgiu yra taikomas agresyvus elgesys, nelinkę

nusistatyti prieš vieną iš tėvų. Amžiaus tarpsnyje tarp

12 ir 14 metų tėvus pradeda vertinti kritiškai, atmintyje

fiksuoti agresijos atvejus ir pasirenka palaikyti veiną iš

konfliktuojančių pusių. Tai rodo, kad vaikai į bet kokius

traumuojančius įvykius reaguoja skirtingai, tačiau

išlieka amžiaus nulemtos reakcijos tendencijos, kurias

pravartu žinoti siekiant identifikuoti galimą smurtą

artimoje aplinkoje, ypatingai nukreiptą prieš vaiką.

Pastebima, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai dažnai į

smurto artimoje aplinkoje atvejus linkę reaguoti

emociniu sąstingiu, nerimu, panika, susierzinimo ar

pykčio protrūkiais, trumpalaikiais atminties

sutrikimais, pasyviu ar regresuojančiu elgesiu,

psichosomatiniais skausmais, miego sutrikimais. 

Kai tuo tarpu jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai 

 yra linkę išgyventi baimės ir kaltės jausmus, nepasitiki

suaugusiais, išgyvena prieštaringus jausmus

smurtaujančio asmens atžvilgiu, susiduria su

depresyvia nuotaika, patiria įkyrias mintis ar smurtinių

situacijų namuose vaizdinius, pastebimai suprastėja jų

dėmesio koncentracija įvairiose veiklose, krenta

mokymosi pasiekimai, skundžiamasi

psichosomatiniais skausmais,  elgiasi agresyviai,

atsiskiria nuobendraamžių, gali formuotis žalingi

įpročiai.

3 PUSLAPIS NO. 1SOCIALINIAI REIKALAI

Vyresnio mokyklinio amžiaus vaikai gali atsiriboti nuo

smurtinės šeimos aplinkos, nebendrauti su

smurtaujančiu asmeniu, pabėgti iš namų/mokyklos.

Taip pat gali patys imti smurtauti. Paaugliai,

gyvenantys smurto artimoje aplinkoje sąlygomis, gali

stokoti empatijos aplinkiniams, vengti atsakomybės už

savo poelgius, gali padažnėti jų asocialaus elgesio

apraiškos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis

medžiagomis, galimi kriminaliniai nusikaltimai.

Formuojasi klaidingos šeimos santykių nuostatos,

vertybės.

Svarbu kuo įmanoma anksčiau identifikuoti, kad

vaikas galimai patiria smurtą ir tokiam vaikui suteikti

pagalbą. Toliau pateikiame požymius, kurie gali

parodyti, kad vaikas yra patyręs vienos ar kitos formos

smurtą. Kiekvienas vaikas yra unikalus, todėl požymiai

gali būti skirtingi. Vieno vaiko atveju gali pasireikšti tik

vienas požymis, kito vaiko atveju gali pasireikšti keleto

iš galimų požymių kompleksų. Pastebėjus bent vieną

įtarimą keliantį požymį, svarbiausia jo neignoruoti:

kalbėtis su vaiku, kalbėtis su artimaisiais. Tik jokiu

būdu nekaltinti, nepalaikyti kurios nors vienos pusės.

Rodyti savo empatiją ir lankstumą. Tik jausdamasis

emociškai suagus su jumis vaikas galės jums atsiverti.

Verta paminėti, kad pastebėjus nerimą keliančių

požymių, įdėmesnis vaiko stebėjimas - jau irgi yra

veiksmas, kuris sudaro prielaidą, kad pasitvirtinus

įtarimams lengviau galėsite suteikti pagalbą. Savo

įtarimus taip pat galite aptarti su kitais specialistais,

kurie jus palaikys ar suteiks trūkstamos informacijos. 
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Bendrakeleiviai: 861753501.

Tai kokių veiksmų galima imtis įtarus smurtą?

Kaip jau minėta anksčiau, svarbiausia neignoruoti

įtarimo, kad vaikas galimai patyrė smurtą. Mokyklos

specialistai pirmiausiai turėtų informuoti mokyklos

administraciją, socialinį pedagogą. Taip pat galima

informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos teritorinį skyrių ir (ar) policiją. Vaiko teisių

apsaugos teritorinis skyrius su policija palaiko

glaudžius ryšius, todėl pranešus vienai iš institucijų,

informacija paprastai perduodama kitai ir imamasi

veiksmų, kad užtikrinti geriausius vaiko interesus, ištirti

situaciją ir esant poreikiui suteikti pagalbą. Vilniaus

apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus

rajone: A. Vivulskio g. 16, Vilnius. El. p.

Vilniaus.apskritis@vaikoteises.lt, Tel. 8-610-82538.

Didžioji dauguma suaugusiųjų, netgi socialinės srities

specialistai, į smurtą prieš vaiką reaguoja skausmingai,

išgyvena, gali ptirti psichologinių problemų. Žemiau

pateikiami psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu

teikiančių įstaigų kontaktai: 

Psichologinės pagalbos tarnyba: LR Vaiko teisių

apsaugos kontrolieriaus įstaiga: 8 800 01230, (8 5) 210

7176;

Psichologinės pagalbos telefonas „Vilties linija“: 116 123

(visą parą);

Psichologinės pagalbos telefonas „Pagalbos moterims

linija“ , Tel. 8 800 66 366;  

Psichologinės pagalbos telefonas „Linija Doverija“

(pagalba teikiama rusų kalba), Tel. 8 800 77 277;

Psichologinės pagalbos telefonas „Jaunimo linija“ Tel. 8

800 28 888 (visą parą); 

Psichologinės pagalbos telefonas „Vaikų linija“ Tel. 111

161;
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saugios aplinkos sukūrimas: individualus pokalbis;

tas pats akių lygis; 

komfortiškas atstumas, neskiriamas stalo;

užduoti atvirus klausimus;

klausimu nepateikti savo nuomonės;

leisti išsipasakot nepertraukiant;

nebijoti pauzių;

nerodyti baimės, pykčio ar pasibaisėjimo;

neabejoti;

nemenkinti situacijos;

rodyti palaikymą;

patvirtinti, kad gerai, kad kreipėsi į jus;

nekaltinti, nesmerkti, nekritikuoti;

skatinti kalbėti apie jausmus;

vartoti vaikui suprantamus žodžius;

patikinti, kad smurtas ne jo kaltė, o smurtaujančio;

sąžiningai atsakyti į klausimus;

aiškiai paaiškinti kokių veiksmų imsitės;

būti prieinamam, nepalikti vaiko;

nesiimti tyrimo savarankiškai, tai patikėti

specialistams;

nežadėti, ko negalite ištesėti;

neversti detaliai pasakoti įvykio;

nevertinti jo jausmų smurtautojui;

neklausti, kodėl anksčiau nepasakė.

Kaip jau supratote, įtarus smurtą prieš vaiką, svarbu

neišsigąsti, neužsisklęsti ir nelaukti kol tai savaime

išsisipręs. Kalbėkite su savo kolegomis, pagalbos vaikui

specialistais. Galite kreiptis profesionalios pagalbos į

tarnybą, atsakingą už vaiko gerovės užtikrinimą,

policiją. Galitie ieškoti psichologinės paramos sau ar

palaikymo, rekomendacijų kaip kalbėtis su vaiku, jeigu

įtariate ar net žinote, kad jo atžvilgiu buvo  naudotas

smurtas. 

O čia pateikiame keletą praktinių rekomendacijų, kaip

pradėti ir plėtoti pokalbį su vaiku, jeigu įtariate, kad jis

patyrė smurtą:


