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TIKSLAS  
 

• PRISTATYTI EMOCINIO SMURTO APIBRĖŽIMĄ 

• EMOCINIO SMURTO KATEGORIJAS 

•  DARBO SU EMOCINIU SMURTU GAIRES 

 

 



Emocinis smurtas ir nepriežiūra 

• Vaikui didžiausia smurto padaroma žala – 

psichologinė (arba emocinė). 

• Keletas  prievartos prieš vaiką rūšių  gali 

egzistuoti kartu, tačiau emocinis smurtas 

gali egzistuoti ir vienas.  

• Vaikas gali būti žalojamas ir tada, kai tėvai 

nenori vaiko sužaloti sąmoningai arba 

tyčia .  

 



Reikšminga žala  

Netinkamas fizinis, psichologinis, seksualinis 
suaugusių elgesys, faktiškai arba 
potencialiai sukelsiantis vaikui žalą 

Ir/arba 

Pakenkimas (žalos padarymas ) vaiko 
fizinei arba psichinei sveikatai arba 

fiziologinei, pažintinei, emocinei, socialinei, 
elgesio raidai.  

 

• Nepriežiūra – suaugę nedaro to, ką turėtų 

• Prievarta  - suaugę daro tai, ko neturėtų  



Poveikis smegenims 

 

 

 

 

 

 

 

Kuo daugiau kalbame su vaiku, akių kontakto, švelnių 

prisilietimų, tuo daugiau susidaro prasmingų ryšių 

tarp neuronų, kas sąlygoja sveiką smegenų augimą.  



Ilgalaikės Pasekmės Vaikui 1 

1. Emocinė būsena  
 - nelaimingumas / depresija 

 - žema savivertė 

 - baimė 

 - stresas 

 - nerimas / PTSD 

 

2. Prieraišumas – sutrikęs 
 

3. Elgesys 

 - dėmesio siekimas 

 - opozicinio nepaklusnaus elgesio sutrikimas  

 - amžiaus neatitinkantis savarankiškumas 



Ilgalaikės Pasekmės 2 

4. Raida / pasiekimai moksle 

 - nepakankama raida ar žemi mokslo pasiekimai  

- mokyklos nelankymas / vengimas 

5. Santykiai su bendraamžiais 

 - atsitraukimas, izoliacija 

 - agresyvumas 

6. Fiziologinė būsena 

 - neorganiniai skausmai ir kiti simptomai 

 - sulėtėja augimas, miklumas, orientacija 



 

 

Emocinio smurto atpažinimas 
 

 

Emocinis smurtas – ne vienkartinis įvykis, o 

ilgalaikiai tėvų ir vaiko santykiai, pastovi 

vaiko ir suaugusiojo sąveika: 

  

 - dabartyje kenkiantys arba potencialiai žalingi santykiai. 

 - apima ko nors darymą ir nedarymą vaikui. 

 - emocinei prievartai nereikia rankų! 

 



Emocinis smurtas 

5 emocinio smurto kategorijos 
pagal D.Glazer 

 

• Skirtingos kategorijos gali pasireikšti vienu 

metu. 

• Viena emocinė prievartos kategorija 

dažniausiai dominuoja. 

 

 



I.Tėvų emocinis neprieinamumas, 

nereagavimas ir nepriežiūra  
(ypač 1 – 2 m.) 

 

 

 

Pažeidžia vaiko teisę /  

poreikį būti pastebėtam. 

 

 

 



Pavyzdžiai 

 

 

•  Vaikai pavargę, apkrauti būreliais ir tėvai nieko 

nedaro, kad sumažintų krūvį. 

• Vaikai prie TV praleidžia 7 val./per dieną.  

• Vaikas guli lovelėje ir klykia,  ilgą laiką 

neraminamas, tėvai prie jo neprieina. 

 

Tėvų Emocinis neprieinamumas, 

nereagavimas ir nepriežiūra  



II. Vaikas suvokiamas kaip nusipelnęs 

priešiškumo, 

kaltinimo, 

atmetimo, 

juodinimo, 

būti atpirkimo ožiu  

Pažeidžiama vaiko teisė / poreikis būti priimtu ir 
mylimu. 

 



Vaikas suvokiamas kaip nusipelnęs priešiškumo, 

kaltinimo, atmetimo, juodinimo,   

       daromas  atpirkimo ožiu 

 

 

Pavyzdžiai: 

-Tu tai būsi toks “lochas” kaip tavo tėvas 

-Suėdei man gyvenimą, tai dabar džiaukis 

- Kas tu per iškrypėlė, kad vis skambinėji bernams 



III. Vaiko amžiaus neatitinkantis 

bendravimas su vaiku  

• Nenuosekli ir amžiaus neatitinkanti disciplina 

• Lūkesčiai ir reikalavimai, kurie yra daug 
aukštesni arba žemesni, negu  vaiko  gebėjimai 
ir branda 

• Vaiko neapsaugojimas nuo traumuojančios 
patirties, tame tarpe ir smurto šeimoje.  

 

Pažeidžia vaiko teisę / poreikį, kad su juo būtų 
elgiamasi pagal jo raidos lygį.  

 

 



VAIKO AMŽIAUS NEATITINKANTIS BENDRAVIMAS 
SU VAIKU  

PAVYZDŽIAI:  

10M. MERGAITĖ SAVAITĘ SLAUGO SERGANČIUS 

1,5M. DVYNIUS: GIRDO VAISTUS, KEIČIA 

SAUSKELNES, MAITINA. 

VAIKAS TAI MUŠAMAS, TAI IGNORUOJAMAS UŽ TĄ 

PATĮ POELGĮ – PAVYZDŽIUI, RŪKYMĄ. 

VAIKAS ILGAI MIEGA KARTU SU TĖVAIS VIENOJE 

LOVOJE, VAIKĄ ILGAI MAITINA KRŪTIMI 

 



IV. Tėvų negebėjimas atpažinti ir/arba 

pripažinti vaiko individualumo 

 

• Vaikas naudojamas tam, kad patenkintų tėvų 
psichologinius poreikius. 

 

• Negebėjimas atskirti vaiko realybės nuo 
suaugusiojo įsitikinimų ir norų.  

 

 

 

Pažeidžia vaiko teisę / poreikį būti laikomam 
indvidu. 

 



IV. Negebėjimas atpažinti ir/arba 

pripažinti vaiko individualumo 

Pavyzdžiai: 
 
•  Vaikui neleidžia mylėti kito tėvo (skyrybų metu), biologinių 

tėvų (globoje), kitų svarbių žmonių. 

 

  

• Vaikas blogai jaučiasi ir pasako, bet tėvai verčia jį lankyti, 
pavyzdžiui, plaukimą. 



V. Vaiko socializacijos jo aplinkoje 

neskatinimas 

 

• Tėvai aktyviai remia vaiko nebendravimą su 
aplinkiniais. 

• Negebėjimas skatinti vaiko socialinės 
adaptacijos, vaiko izoliavimas.  

• Adekvačios stimuliacijos ir galimybių mokytis 
nesuteikimas.  

 

Pažeidžia vaiko teisę / poreikį socializuotis.  



V. Vaiko socializacijos jo aplinkoje 

neskatinimas 

Pavyzdžiai: 

 

Vardo parinkimas, pavyzdžiui  Ichtiandras, Kozetė (kiti gali 
tyčiotis).  

 

Vaiko įtraukimas  prašyti/rinkti maisto, pinigų, čekių. 

 

Neleidžia į mokyklą, kiemą, bendrauti su kitais vaikais.  



Neturėtų būti skaudu būti vaiku.. 



PRIEKABIAVIMAS  

93 % INTERNETO VARTOTOJŲ  NUO 9 IKI 16 METŲ EUROPOJE  

NEPRIEKABIAUJA IR NEPATIRIA PRIEKABIAVIMO VIRTUALIOJE ERDVĖJE. 

 

IŠ VISŲ INTERNETE PRIEKABIAUJANČIŲ VAIKŲ 60% VAIKŲ PATYS PATYRĖ 

PRIEKABIAVIMĄ.  

 

KLAUSIMAS –IŠ KUR ATSIRADO DAR 40% VAIKŲ, KURIE PRIEKABIAUJA 

INTERNETE? 

(EU KIDS ONLINE NETWORK) 

 



Emocinis smurtas ir vaiko apsauga 

• Esant emocinei prievartai nėra pirminio tikslo 

tučtuojau apsaugoti vaiką, jį atskiriant nuo tėvų.  

• Tai ilgalaikiai nuolatiniai santykiai, ne vienas 

įvykis.  

• Įvertinimui nepakanka  

 vieno apsilankymo/konsultacijos. 

• Reikalinga pagalba ir  

   darbas su tėvais. 



Bandomoji intervencija 

1 kategorija: Emocinis neprieinamumas 

1) Pirmiausia tėvų rizikos veiksnių 

pašalinimas (narkotikų ir alkoholio vartojimas, 

psichinės sveikatos sutrikimai – jų gydymas ir 

kontrolė) 

2) Po to tėvų – vaiko santykių stiprinimas 
 

2 kategorija: Negiamos nuostatos 

Tirti, diskutuoti kartu su tėvais, koks vaiko 

savęs vaizdas ir kaip jį keisti 



Bandomoji intervencija 

3 kategorija: vaiko raidos neatitinkantys 

lūkesčiai, nenuoseklios ar žiaurios 

bausmės 

 - dažniausiai vaikai su elgesio problemomis 

 

Nukreipti į tėvystės programas, šeimos 

centrus.  



Bandomoji intervencija 

4 kategorija: vaiko naudojimas tėvų 
poreikiams 

1) su tėvais tyrinėti, kaip vaikas suvokia situaciją 

2)ieškoti ryšių su pačių tėvų  praeitimi 
 

5 kategorija: socializacijos neskatinimas 
1) tėvystės įgūdžių mokymas 

2) aptarti su tėvais, ką vaikas mokės/ žinos ateityje 

3) aptarti su tėvais vaiko patyrimą jo aplinkoje 



Darbas su vaiku 

Kaip būti šeimoje, jei emocinė prievarta tęsiasi 

 - tirti, klausti apie vaiko patyrimą 

 - paaiškinti tėvų sunkumus 

 - mokyti problemų sprendimo įgūdžių 

 - dirbti su vaiko jausmais: kaltė, pažeidžiamumas, 

gėda 

 - skatinti santykius su teigiamu suaugusiuoju 

 - suteikti galimybę pasiekimams moksle 



Išvados  

1. Emocinė prievarta ir emocinė nepriežiūra yra paplitusi, 
žalinga ir yra kitų prievartos formų pagrindas. 

2. Žalingų tėvų – vaiko santykių aprašymas yra įrodymas 
apie emocinį smurtą.  

4. Galima įsikišti/padėti dar neįtraukiant vaiko teisių 
apsaugos institucijų.  

6. Šeimos gebėjimo keistis indikatorius bandomoji 
intervencija. 



Ačiū už dėmesį  

 

 

www.pvc.lt 


