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SMURTO IR PATYCIU
PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STBBESENOS VYKDYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Klaipedos lopSelio-darLelio,,Volungele" (toliau - lstaiga) smurto ir patydiq prevenci.ios.

intervencijos ir stebesenos vykdymo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) parengtas vadovau.jantis

Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis patvirtintomis LR Svietimo ir
mokslo ministro 2017 m.kovo22 d. jsakymu Nr. V-190, Lietuvos Respublikos Svietimo istatynru.
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo

smurto artimoje aplinkoje istatymu, Rekomendacijomis mokykloms del smurto artimoje aplinkoje
atpaZinimo kriterijq ir veiksmq, kilus itarimui del galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintomis
LR Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpj[dio 3 d. isakymu Nr. V-625.,

2. Apra5o paskirtis - padeti fstaigos bendruomenei uZtikrinti psichologi5kai, dvasiSkai ir
fizi5kai sveik4, saugiq, uZkertandi4 keli4 smurto, patydiq apraiSkoms aplink4.

3. Apra5as nustato smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos ir stebesenos vykdyrn4 lstaigoje.
4. Apra5as remiasi Siomis nuostatomis:
4.1. j smurt4 ir patydias b[tina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyies. seksualines

orientacijos, negalios, religines artautines priklausomybes, iSskirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;
4.2. kiekvienas lstaigos administracijos atstovas, mokytojas, 5vietimo pagalbos specialistas ar

kitas darbuotojas (toliau - lstaigos darbuotojas), pastebejgs ar suZinojEs apie smurlqlpaty(ias, privalo

reaguoti ir jas stabdyti;
4.3. veiksmq turi b0ti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqiq apie

smurtq/patydias amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqiq ar patiriandiq

smur14/patydias amZiq ir parei gas:

5. ApraSe vaftojamos s4vokos:
5.1. smurtas - veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tydinis fizinis, psichinis. seksualinis"

ekonominis ar kitas poveikis, del kurio asmuo patiria fizing, materialing ar neturting Zal4.

5.2. smurtas prieS vaik4 - veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis

tydinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbes ir orumo nepaisymas ar neprieZilra, del

kuriq vaikas patiria 2al4ar pavojq gyvybei, sveikatai, raidai. ISskiriamos keturios smurto priei vaikus

formos:
5.2.1. fizinis smuftas - tiesioginiai ar netiesioginiai tydiniai t'iziniai veiksmai prie5 vaik4. taip

pat fizines bausmds, sukeliantys vaikui skausm4, darantys Lalq arba keliantys pavojq jo gyvybei,

sveikatai, raidai ar Lal4 garbei ir orumui;
5.2.2. psichologinis smurtas - nuolatinis vaiko teises j individualum4 paZeidinejimas. vaiko

Zeminimas, patydios, g4sdinimas, b[tinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio

skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantys Zalq arba keliantys pavojq vaiko gyvybei.

sveikatai, raidai ar Zalq garbei ir orumui;
5.2.3. seksualinis smurtas - seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos Respublikos

teises aktq nuostatas nera sulaukgs amZiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su.iuo neuZtraukia

baudZiamosios atsakomybes, arba seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta. jega ar

grasinama arba piktnaudZiaujama pasitikejimu, valdLia ar itaka vaikui. taip pat ir Seimoje" arba

piktnaudZiaujama itin paLeidLiama vaiko padetimi, ypad del jo psichines ar fizines negalios ar

priklausomumo; taip pat vaikq i5naudojimas prostitucijos tikslams, vaikq pornograf,rja" verbavimas,

vertimas ar ltraukimas dallvauti pornografinio pob[dZio renginyje, pornografrjos rodymas arba kitos

vaikq seksual in io i5naudoj imo formos, vaikq tvirkin imas;



5.2.4. neprieZiflra - nuolatinis vaikui b[tinq fiziniq, emociniq ir socialiniq poreikrq
netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, darantys Lal4 ar keliantys pavoj'i1 vaiko gyvybei. sveil<atai.
raidai.

5.3. Patydios - tai psichologing ar fizing jegos persvarq turindio asmens ar asmenq grupes
tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti. jZeisti, jskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologing ar fizing Lal4 kitam asmeniui. Patydios gali b[ti tiesiogines (atvirai puolanr irlar
uZgaul ioj ant) ir I ar neties iogi nes (skaudinant be ti es iogi nes agres ij os) :

5.3.1. Zodines patydios: pravardLiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;

5.3.2. fizinds patydios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas ir kt.:
5.3.3. socialines patydios: socialine izoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
5.3.4. kibernetines patydios: skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq irlar

paveiksleliq siuntinejirnas, vie5q gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas,
asmens tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4, pazeminti ir kt.

5.4. Patydiq dalyviai:
5.4.1. paty(,ias patiriantis vaikas - ugdytinis, iS kurio yra tydio.iamasil
5.4.2. besitydiojantysis/skriaudejas vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias irla,

prisidedantis prie jql
5.4.3. patyEias patiriantis suauggs - administracijos atstovas, mokytojas. Svietirno pagalbos

specialistas ar techninis darbuotojas, i5 kurio tydiojasi bet kuris bendruomenes narys;
5.4.4. paty(,iq stebetojas - bet kuris bendruomends narys, matantis ar Zinantis apie patydias.
5.5. Prevencija suprantama kaip priemones ir bfidai, kuriais siekiarna uZkirsti keli4 socialines

rizikos veiksniams atsirasti arba jq ltakai sumaZinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra
nuolatinis, cikliSkas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamLl arba potencialiai galimq problemq
identifikavim4, tinkamq priemoniq joms sprgsti parinkimq ir vykdym4. poveikio !(si)vertinim4 ir
tolesniq veiksmq planavim4.

5.6. Prevencijos priemonds, nukreiptos jvisus mokyklos mokinius, padeda i5vengti problernq
(pvz., patydiq ar kitokio smurto) atsiradimo ir maLinti egzistuojandiq problemq masrq. Tiems
mokiniams, kuriems visai mokyklai taikomos prevencijos priemones yra nepaveikios ir jq nepakanka,
taikomos papildomos prevencijos priemones ar (ir) programos, teikiama Svietimo pagalba.

5.7. Intervencija suprantama kaip fstaigos vadovq, mokyojq, Svietimo pagalbos specialistq ir
kitq darbuotojq (toliau - fstaigos darbuotojai) koordinuoti veiksmai, nukreipti j smurro/parydiq
stabdym4, taip pat - Svietimo pagalbos priemoniq visuma.

5.8. Patydiq/smurto stebesena - patydiq/smurto situacijos lstaigoje stebejimas, renkant.
analizuojant faktus ir informacij4, svarbi4 Sio reiSkinio geresniam paZinimui bei valdymui, reiskini
tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

5.9. Artima aplinka * aplinka, kuri4 sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais,
partnerystes, svainystds ar kitais arlimais rySiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys
bendr4 iikj.

6. lstaigoje draudZiama bet kokia smurlo ar patydiq forma, nukreipta:
6.1 . vaikq prie5 vaikus;
6.2. darbuotojq prie5 vaikus;
6.3. vaikq prieS darbuotojus;
6.4. darbuotojq prieS kitus darbuotojus;
6.5. vaikq tevq (globejq, rupintojq) prie5 vaikus, darbuotojus.

II SKYRJUS
SMURTO IR PATYEIU PREVENCIJA IR STEBESENA ISTAIGOJE

7. Saugios aplinkos fstaigoje k[rirnas apima: fstaigos veikl4 ir valdym4, socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdym4, pozityvaus lstaigos mikroklimato k[rim4, vaikq pozityviq vertybiq
formavim4 ir tevq (globejq, rDpintojq) (oliau - tevai) jtraukim4 / jsitraukim4.

8. fstaigos veikla ir valdymas:



8.1. Smurto ir patydiq prevencija yra svarbi lstaigos veiklos dalis, kurios planavinru'

organizavimu ir stebesena rupinasi direktorius, Vaiko geroves komisijos''nariai, ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o.ios vykdyrne dalyvau.ja

visi lstaigos bendruomenes nariai.' 
8.2. fstaigos direktorius yra atsakingas uZ ApraSo parengim4 ir vyl<dym4 fstaigoje' sveik4.

saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4.- 
8.3. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos k[rimu r[pinasi lstaigos vaiko geroves komisi.la.

8.4. Apra5o lglvendinirn4 organizuoja ne maZiau kaip 3 atsakingi asrnenys, sudarantys smufio

ir patydiq pievencijos, intervencijos ir stebesenos darbo grupg (toliau - Prevencijos darbo grupe).

lstaigts direktorius lsakymu Prevencijos darbo grupes nariais paskiria direktoriaus pavaduoto.iq

ugdyhui,2 vaiko geroves komisijos narius, I ikimokyklinio ar prieSmokyklinio ugdyrno mokytojq.

Prevencijos darbo grupe kasmet:

8.4.1 . inicijuoja ir koordinuoja apklausos vykdym4 ir apibendrina jos rezultatus;

8.4.2. apibendrina duomenis apie fstaigoje fiksuotus pranesimus del smurto ar patydiq, atlieka

jt4 analizg;
8.4.3. remiantis apklausos ir prane5imq apie patydias ar smuftq analizes duomenimis. rengla

patydiq ir smurto prevencijos ir stebesenos priemoniq plan4, pristato ji bendruomenei;

8.4.4. aptaria turim4 informacij4, svarsto prevencijos ir stebesenos priemoniq taikymo plano

turin j;
8.4.5. teikia siillymus lstaigos direktoriui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

priemoniq igyvendinimo, darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo patydiq prevencijos ar inter-vencijos

srityje klausimais;
8.4.6, teikia si[lymus lstaigos direktoriui del ApraSo tobulinimo:

8.4.7. atlieka kitus ApraSe numatyus veiksmus.

8.5. Klaipedos lopselis-darZelis ,,Volungele" puoseleja pozityvias vertybes ir
bendruomeniSkum4 (mandagum4, paslaugumq, r[pinim4si kitais, pagarb4, pasitikejim4, solidarurnq,

lygiateisi5kum4 ir kt.), kurias atitinka visq fstaigos darbuotojq elgesys ir veikla'

8.6. lstaigoje darbuotojai laikosi darbo tvarkos taisykliq'
8.7. Ugdytiniai laikosi ,,Gero elgesio taisykliq".
8.8. {staigos darbuotojq pareigybiq apra5ymuose numatyta atsakomybe uZ reagavim4 i smurtq

ar patydias pagal fstaigos nustatytq tvark4'

9. Socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymas:

9.1. nuosekliai ir reguliariai ugdomi vaikq savgs paZinimo, empatijos, problemq ir konfliktq

sprendimo, pykdio valdymo, streso !veikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai

ig[dZiai;
9.2. vaikq socialiniq ir ernociniq kompetencijq ugdymas vykdomas:

9.2.1 . integruojant i ugdymo turini;
9 .2.2. igyv end i nant prevenci nes program as :,,zipio drau ga i ". .,K i m och i ".

9.3. pidagoginiai darbuotojai ne rediau kaip kart4 per ketverius metus tobulina kvalitikacijq

vaikq socialiniq irernociniq kompetencijq ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir

emocines kompetencijas.
I 0. Pozityvaus |staigos mikroklimato kiirimas:
10.1. lstaigo, uliko-gerov6s komisija, veiklos kokybes isivertinimo grupe vadovaudamasi

fstaigos veiklos kokybei !sivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais b[dais

iapklaura, stebejimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka informacij4 apie ugdymo(si) aplinkos

iuugu*4, lstaigos bendruomenes nariq tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas;
- 

rc;.2. poiityuuut lstaigos mikroklimato k[rimu, pozityviq vertybiq puoselejimu. saugios ir

palankios vaikams aplinkos kUri*u rlpinasi lstaigos direktorius, vaiko geroves komisija. i 5i proces4

jsitraukia visi bendruomends nariai, sprendimq ie5koma kartu diskutuojant ir tariantisl

10.3. numatomos prevencijos ir intervencijos priemones (toliau - Priemones), siel<iant spr9sti

identifikuotas problemai, maZinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginiq veiksniq

itak4;



l0'4' fstaigos darbuotoj ai pagal pasiskirstytas atsakomybes jgyvendina numatytas priemones.Priemon iq j gyvendin im 4. koord inuoja d i rektoriaus pavaduotoj as u gdym u i ;l0'5' Priemoniq veiksmingumo vertinimo: analizuojami pasiekti rezultatai,sekmes veiksniai irtrukdZiai, numatomos galimybes tobu linti priemones.
I l. Ugdytiniq pozityviq verfybig formavimas:ll'l' ugdy'tiniq dalyvavimas gerinant ugdymo (si) aplink4: ugdyriniq nuomond ir idejos yraiSklausomos ir vertinamos, skatinamas bendruomeniSkumas.
I l'2' sudaromos galimybes ir skatinamas. mokiniq socialiniq ir emociniq kornpetencijqtai kymas ir jtvi rti n i m as jvairiuose gyven i m o kontekstuose.
12. Tdvq (glob6jq, riipintojq) itraukimas / isitraukimas:l2'l' skatinamas tevu dalyvavimas kuriant saugi4 ugdymolsi) aplinkq f staigoje. jtraukiant juosi Priemoniq planavim4 ir jgyvendinim4, kitas veiklas. uf,touuuir4 istaigai'uielos bendruomeneje.bendradarbiavimq su fstaigos direktoriumi, mokytojais, kitais speciaristais;l2'2' vykdomas tevq konsultavimas ir informavimas patydiq ir smurto prevencijos. saugiosaplinkos fstaigoje kDrimo klausimais.

sMURro rR pA rfJrtl*lTou, *c rrA rs rAr c orE
l3' fstaigos darbuotojq veiksmai patydiq arkitokio smurtinio jvykio pries vaikq metu:l3' l ' isikisa itarus irlar pastebejus smuft4 i patydias LodLiais,atviru klausimu, arsistoj imu rarpgalimai skriaudziamo yaikg ir skriauJejo, nutraukdami bet kokius smurtinius veiksmus. Nedelsiantprieina prie vaikq ir gr.ieLtai, bet ne piktai paaiskina, kad visk4 mate ar girdejo;l3'2' aiskiai tvirtu tonu pasako' kad toks elgesys fstaigoje netoleruojamas. ir papraso liauris:l3'3' elgiasi ramiai irteikia instrukcijas vaikams.'Vai[ai gali patirti didelj stresq, rodel ramusfstaigos darbuotojo elgesys ir adekvatus situ;cijos u.,tini,rru, y ra rabai svarbus;l3'4' tvirtu ir ramiu tonu papraso,\11 nereikalingi urr.ny, pasisalintq is jvykio vieros.paai5kinant, kad veliau bus suteikta informacija apie jvykj;

faktus: 
l3'5' nesileidLia i diskusijas su vaikals, n.r tr.riuuoeiai dalnai bando melagingai nusviesti

13.6. prireikus padeda vaikui, patyrusiam patydias ar smurrq.
situacijos. Jeigu to negari padaryti vienas, pakviedia kitus darbuotojus,
sudetingum4, kviedia policij4 numeriu I I2.

13 '7 ' neprovokuoj a dar didesne 
. 
smurtautojo agresijos. bet kokia kritika, rekimas.moral izavimas gal i netiesiogiai isprovokuoti dar sunkesn iq iaset.n iq ;l3'8' jeigu smurt4 patyrgs vaikas yra suZalotas, nedelsdamas kvied ia greitqlq mediciningpagalbq

pasitraukti iS gresrr ingos
arba, jvertings situacijos

patyrgs vaikas jaudiasi nesaugiai. pasi[lo jam kit4.
prieZi[ros specialistes, logopedes, direktoriaus

l3'l l' apie ivykj kuo greidiau LodLiu ar kitomis rysio priemonemis informuo.ja fsraigosvadov4 ar direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui (kai patydiq a, smurting situacilq galirna suvaldyti.informuoja tik fstaigos.administracij4-, 
-kai 

situacijos-suvardyti nepavyksta,'ij furto infb'nuojapolicij4, po to [staigos administracija]'
13'12' uZpildo pranesimo apie smuftq ir patydias formq (4 ar 5 priedas), j4 perduodaPrevencines darbo grupes pirmininkui.

13.9. jeigu pasrebi, kad patydias ar smurrq
saugesng viet4 (pvz., visuomends sveikatos
pavaduotoj os ugdymui kabinetq);

I 3. I 0. i5siveda skriaudej4;

13.13. jvykus patydioms ar kitam smurtiniam
padi4 dien4, susisiekiama su jvykio dalyviq tevais.
darbuotojq susisieks su jvykio dalyviq tevais;

elgesiui, i5 kart po jvykio. bet ne veliau kaip tq
fstaigos vadovas nusprendZia, kas iS lstaigoi



13.14. jeigu lstaigos darbuotojas nusprendLia, kad isikiSti gali b[ti pavojinga.io sveil<atai ir
gyvybei, jis turi pasi5alinti ir nedelsdamas prane5ti policijai, infornruoti lstaigos administracija. lvyki
jis turi stebeti per saugq atstum4.

14. Grupds mokytojas gavgs informacij4 apie jtariamas irlar ivykusias patydias / smurtq:

14.1. issiai5kina situacij4, nustato, ar tai smurto / patydiq atvejis;
14.2. organizuoja individualius pokalbius su smurto / patydiq dalyviais. informuoja tdvus,

esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
14.3. vykdo tolesng smurto ir patydiq situacijos stebesen4;

14.4. ulpildo prane5imo apie smurt4 ir patydias formq (4 ar 5 priedas), j4 perduoda

Prevencines darbo grupes pirmininkui.
15. Prevencin€ darbo grupd gavusi informacij4 apie itariamas irlar jvykusias patydias /

smurt4:
15.1. Prevencines darbo grupes pirmininkas uZpildytE form4 registruoja Patydiq registracijos

Lurnale (6 priedas);
15.2. nesibaigus smurto / patydiq situacijai, imasi sprgsti smurto / patydiq atvei!;
15.3. suZinojg apie vie54 patydiq ar kitokio smurtinio atvejo internetineje erdveje, panaudojr"rs

vaizding, garso ar ra5yting informacij4, atveji, praneSa RySiq reguliavimo tarnybai pateikdanri
pranesim4 interneto svetainej e adresu www.drau gi skas i nternetas. lt. ;

15.4. esant sudetingesnei situacijai, inicijuoja Prevencinds darbo grupes posedi. o prireikus ir
Vaiko geroves komisijos posedj.

16. Vaiko gerovis komisija, ivertinusi turimq informacijq:
16.1. numato veiksmq plan4 (gali bDti individualiis pokalbiai su skriaudeju, skriaudZiarnuoju,

stebetojais, jq tevais, grupe, kt. priemones), supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis skriaudej4 ir
jo tevus; esant poreikiui koreguoja veiksmq plan4;

16.2. informuoja fstaigos direktoriq apie esam4 situacijq;
16.3 vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakafiotinius susirinkimus

situacijos ivertin imui.
17. T€vai gavg informacij4 apie itariamas irlar ivykusias patyiias / smurtq:
17.1. suZinojg apie patydiq fakt4 pasistengia i5likti ramIs, pernelyg emocinga reakcija gali

iSg4sdinti vaik4;
17.2. sudaro abipusio pasitikejimo atmosfer4 ir ramiai pasikalba. Leid1ia vaikui papasakoti.

kas vyksta. Netardo, o uZdavg klausirn4 palaukia, kol vaikas iSdris atsakyti;
17.3. padr4sina, kad pasakodamas jis elgiasi teisingai. Pasako, kad niekas neturi teises Teminti

kito;
17.4. neskatina vaiko reaguoti agresyviai, t. y. .,atsakyti tuo padiu". Jei vaikas patiria patydias.

vadinasi, jis negali apsiginti vienas pats. Neistumia vaiko i ,,nesdkm0s sp4stus";

17.5. aptaria su vaiku, kokiq sprendimq galetq imtis kartu, kad patydios biitq sustabdy'tos.

Informuoja vaik4 apie savo veiksmus. Asmeni5kai pasikalba su vaiko grupes mokyo.ju, o prireikus

ir su fstaigos vadovu;
17.6. skatina vaik4 bendrauti su kitais, draugiSkai nusiteikusiais vaikais;
17.7. apgalvoja kartu su vaiku, k4 jis galetq padarl'ti pasikartojus patydioms: kur kreiptis, kam

praneSti.

17.8. elektroniniq patydiq atveju aptaria su vaiku, ko jis pats galetq imtis (pavyzdLiui.

neatsakineti iprovokuojandias Zinutes, blokuoti siuntejE), praneSa apie netinkam4 elges! ir

iZeidinej imus svetaines admin istratoriui ;

17.9. siekiant, kad vaikas i5liktq saugus internetineje erdveje, susipaZista su socialiniais

tinklais, kuriuos naudoja vaikas, perZi[ri jq registracijos ir saugumo nustatymus. SusipaZista su

pagrindinemis social inio tinklo funkcij om is.

17.10. jsigiling j socialing platformq, pakalba su vaiku. k4 jis labiausiai rnegsta.io.ie veikti. ar

daug draugq ten turi, ar visus i5 jq paZista.

17.11. tdvams jtariant, kad vaikas galimai patyre patydias, smurt4 iS mokytojq ar kitq fstaigos
darbuotojq, reiketq nedelsiant apie tai ra5tu prane5ti fstaigos vadovui,



17.12. atkreiptinas demesys, kad tinkamas ir pagrjstas vaiko Ziniq ir gebejimq verlinimas ber
kiti vaiko normalios raidos vystymuisi lvertinti skirti veiksmai nelaikonii'smirrtu'pries vaik4.

18. fstaigos vadovas gavgs informacij4 apie jtariam as irlar jvykusias patyiias / smuit4:
18.1. apie patydiq / smurto atveji prireikus pranesa pedagoginei psichoioginei tarnytai del

neatlygintinos psichologines pagalbos suteikimo patydiq / smurto dalyviams, jq tevams;
18.2. ivertings patydiq / smurto situacijos sudetingum4 ir greimg vaiko'sveikatai ir gyvybei.

prireikus apie patydiq / smufto atveji nedelsdamas, bet ne veliau kaip lit4 darbo dienE. pranesa ir
sukaupt4 informacij4 perduoda Klaipedos miesto Valstybes vaiko ieisiq apsaugos ir jvaikinimo
tamybai ir / ar policijai, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriui.

18.3. turedamas pagristos informacijos apie galimus vaiko teisiq paZeidimus. neuztikrinamas
vaiko teises (tai pagrindZiandius faktus ir priemonei, kuriq imtasi situacijai issiaiSkinti ir issprgsti)
perduoda vaiko gyvenamosios vietos Valstybes vaiko teisiq upruugo, ir jvaikinimo tarnybos
padal iniu i, pol icijai.

18.4. i5naudojus visas svietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, sprendzia klausim4 del
kreipimosi i savivaldybes administracijos direktoriq del vaiko minimalios priezifrros priemoniq
skyrimo arba koordinuotai teikiamq Svietimo pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZiriros paslaugq
vaikams ir jq tevams (globejams, rupintojams) skyrimo; esant poreikiui mokiniui ir seimai galri
kompleksing pagalb4, kreipiasi jsavivaldybes jstaig4, kuriai savivaldybe suteike lgaliojimus teik,-
socialines paslaugas Seimoms ir koordinuoti atvejo vadybos proces4, su praSymu paskirti atvejo
vadybinink4.

19. Jei patyiias, smurt4 patiria fstaigos darbuotojas:
19.1. jei fstaigos darbuotojas patiria patydias ar kitokj smurtinj elgesj iS vaikq, jq tevq, kitq

fstaigos darbuotoiq, apie tai nedelsdamas pranesa [staigos vadovui;
19.2. fstaigos vadovas nedelsdamas imasi veiksmq i5siai5kinti jvykio prieZastis, konkredios

situacij os ap I i nkybes, in form uoj a su i nteresuotas pu ses ;
19.3' |staigos vadovas, gavQs praneSim4, nedelsdamas, bet ne veliau kaip kitq darbo dienq.

praneSa pedagoginei psichologinei tarnybai ir rekomenduoja besitydiojusiam / smurtavusiam ir
patydias / smurtE patyrusiam lstaigos darbuotojui kreiptis psiChologines pagalbos.

20. fstaigos darbuotojq veiksmai, kilus itarimui d€l vaiko gutirno smurto artimoje
aplinkoje, atpaLinlo pagal nustatytus kriterijus (priedas Nr. l, Nr. 2):

20.1' bet kuris fstaigos darbuotojas, jtariantis, kad vaikas galimai patyre smurtq artim01e
aplinkoje, nedelsdamas apie tai prane5a fstaigos vadovui, jam nesant direktoriaus pavaduotojui
ugdymui (tiesiogiai, rastu arba elektroninio rysio priemonemii);

20.2. lstaigos darbuotojas, itariantis, kad vaikas galimai patyre smurt4 artimoje aplinko1e.
tadiau dar negalintis uZtikrintaito teigti, gali konsultuotis su fstaigos prevencijoi darbo grupes narir-..
nesant galimybiq fstaigoje - konsultuotis su pedagoginer pri.hologines tarnybos specialistais.
fstaigos darbuotojas (kuriam vaikas atsiskleide patiriantfu r*uitq, arbaiurintis ger4 emocinj ry5j su
vaiku, arba pastebejgs smurto poZymius) gali inicijuoti pokalbj iu vaiku, galim"ai patyrusiu smurrq
artimoje aplinkoje. Pokalbio su vaiku, galimai patyrusiu smurt4 artimoje aplinkoje. ypatumai
pateikiami Apra5o 3 priede;

20'3. fstaigos darbuotojui, jtarus, kad vaikas galimai patyre smurt4 artirnoje aplinkoje, rastu
fiksuoti poZymius ir visas aplinkybes, kurios sukele jtarim4 dei smurto artimoje aplinkoje (pvz.. vaiko
elgesio ir emocijq pokydiai, vaiko pasisakymas, vaiko lr jo atstovo pagal jstatym4 bendravimo
ypatumai ar kita) ir esant galimybei kaftu su pranesimu pateikti fstaigoi vadovui, ;am nesanr -direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

20'4. fstaigos vadovas ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui. gavgs pranesimq iS fstaigosdarbuotojo apie vaik4, galimai patyrusj smurt4 artimoje aplinkoje, nedelsdamas pranesa savivaldybes
administracijos vaiko teisiq apsaugos skyriui (savivaldybes aiministracijos vaiko teisiq uprurgo,skyriq kontaktai: http://www.socm in.ltlltlseima-ir-vaikai/vaiko-te is iu-apsaugos-istaigos/vaiko-
teisiu-apsaugos-skyriai/savivaldybiu-vtas.html ) ir I ar policijai.

20.5. {staigos vadovas ar jo igaliotas asmuo (direktoriaus pavaduotojas ugdymui), pranesgs
apie vaiko, galimai patyrusio smurt4 artimoje aplinkoje, atvejj savivaldybei adrn"inistraciios vaikr



teisiq apsaugos skyriui ir / ar policijai, informuoja lstaigos vaiko geroves komisij4 del pagalbos vaikui

organizavim o ir I ar teikimo; r

20.6. fstaigos vaiko geroves komisija aptaria vaiko, galimai patyrusio smuft4 artimoje

aplinkoje, atvej! ir bendradarbiaudama su savivaldybes administracijos vaiko teisiq apsaugos

,i.yriun1i nustato Svietimo ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir (ar) Seimai poreiki (psichologines pagalbos

uuikui mokykloje, Svietimo pagalbos ar pedagogineje psichologineje tarnyboje, emocines paramos

telefonu urkituj, bendradarbiavimo su vaiko ievais, kitomis institucijomis, uZtikrinandiomis vaiko

teisiq apsaug4 ir teikiandiomis pagalb4 vaikui ir Seimai, aspektus (istaigq, teikiandiq pagalb4 nuo

,n.,urto artimoje aplinkoje nukentejusiems vaikams, kontaktai:wwwjaunimolinija.ltllt/infobankas)'

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys' susijg su vaiku ir jo

asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialls ir naudojami tik tiek, kiek tai bDtina vaiko teisiq ir teisetq

interesq upruuga igyvendinandioms institucijoms ir lstaigos darbuotojams atlikti pavestas funkcijas'

22. SuAprasu pasirasyti nai supaZindinam i v isi lstai gos darbuotojai'

23. Smurto prevencijos, intervencijos ir stebesenos vykdyrno tvarkos.aprasas talpinamas

internetineje svetaineje ir eiektronineje sistemoje,,MIsq darzelis" susipazinti tdvams ir kitiems

suinteresuotiem s asmenims.



Smurto ir patydjU prevencijos. intervencijos ii
stebdsenos vykdymo *.rO:r;?J:::

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE FORMOS IR ATPAZINIMO KRITBRIJAI
l' fstaigos darbuotojams svarbu b[ti budriems, atidiems, jautriems ir rDpestingiems pastebintsmurto aftimoje aplinkoje poZym ius.
2'Yaik4Laloia bet kuri smurto fbrma. Kiekvienas vaikas.j patiriam4 smurt4 reaguoJa skirtingai,todel ilgalaikes patirto smufto pasekmes vaiko psichikos sveikatai, psiciroso"iuiin.i raidai gali b'tiskirtingos. Pasekmiq sunkumas priklauso nuo:
2.1. vaiko amZiaus, lyties. individualiq jo asmenybes savybiq;2'2' smurtautojo asmeniniq bruozq, jo rysio su vaiku artimumo (pvz., mama, tevas, senelis,itevis, dedd), smurtiniq veiksmq pobfidZio;
2'3' aplinkiniq reakcijos ir poZiurio j smurt4 (pvz., teigiama. kad vaikas smurro faktqiSsigalvojo, ,,negali bDti, kad Sioje inteligentiskoje s"ir".i. b[tq smurtau.jama.. arLra sm urrastoleruojamas kaip norma teigiant, kad,,nei ui.nu, n.uzuugu n.nrustas,,ir pan.)" s.cialinio palaikymoir vaikui suteiktos pagalbos kokybes.
3' Vaikams' ugdomiems 

-pagal 
ikim.okyklinio ugdymo programq (toliau - ikimokyklinioamZiaus vaikai) del ribotq pazintiniq gebejimq, 

",no"[q ir ergesio valdymo jgudziq yra sunkuprisitaikyti prie skausmingq gyvenimo'siuacrjq, jie riuotai supranta smurto situacijas (pvz., nors tamtikras asmuo smurtauja, tadiau vaikas vis..tie[ nori, kad.yis neiSeitq, g] /entq kartu) ir yra nepa1eg[sjoms pasipriesinti' Galimos vaikq reakcijos: emocinis sastingis. nerimas, panika, susierzinimo arpykdio protr[kiai, trumpalaikes atminties sutrikimai, puryulrl ar regresuojantis elgesys (pvz.,nesirengia pats, nors tai daryti puikiai mokejo; nevalgo ,u,rurunkiskai), psichosomatiniai pilvo, galvosskausmai' miego sutrikimai' Vaiko patirtas smurtas artimoje aplinkoje gali pasireiksti jvairiais bLidais- tiesioginiais skundais arba pasikeitusiu elgesiu, .iro.in.ri, reakcijonris, bendravirno suapl inkiniais ypaturnais.
4. Jei vaikas nepatiria tiesioginio smurto, tadiau gyvena

vaikas yra smurtinio elgesio liudininkas, jis patiria frrini,
i.alojantj sm urto pove i k j.

aplinkoje, kurioje yra smurtauiarna. ir
protinj. dvasinj. dorovinj vysryrnqsi

5' Pries vaik4 gali bDti naudojamas vienos fonnos smurtas, tadiau dazniausiai pasitaiko keletojq kombinacija, pvz', fizinis ,tu.tu, pries vaik4 nuuaola*u, kartu su psichologiniu smurtu arneprieziura' Smurtq artimoje aplinkoje galima utpizinti n. is ui.no, o is keliq kriteri.iq, roclel b0rinaivertinti smurto artimoje aplinkoje t<riteilq visumE.
6. Fizinis smuftas gali pasireikSti:
6. l. sm[giavimu, dauZymu, spardymu, stumdymu;
6'2' musimu (,'teksnojimu",,,pliauksejimu" jvairiais daiktais (pvz.:ranka, dirzu. batu ir pan.):6.3. purtymu, Znaibymu, draskymu, kandZiojimu ;
6.4. tampymu uZ plaukq ar ausr.J:
6'5' smaugimu' kankinimu (pvz.: vertimu ilg4 laik4 stoveti nepatogioje padetyje, karstyje arSaltyje; vaiko burnos plovimu muiiu ir pan.):
6.6. uldarymu.ir.laikymu tamsoje (pvz.: rDsyje. spintoje ir pan.);
6'7' deginimu (cigarediq gesinimo iyr.r, Litq;r."itirr,l dait<tq nudeginimai anr k[no), plikymuvandeniu, badymu;

zutoiul,'g' 
ginklq arkitq Zalojandiq daiktq naudojimu, 't.y.tai,kas sukelia vaikui fizini skausm4 irjj

6'9' kitais tydiniais fiziniais veiksrnais, sukeliandiais vaikui skausm4, darandiais ialq arbakeliandiais pavojq jo gyvybei, sveikatai, raidai ar ialq garbei ir orumui.7' Fizinis smurtas gali bDti vienkartinis ivykii 
"arba 

pasikartojanrys, ilg4 laika, besitgsiantysveiksmai' Fizinio smurto sukelta fizindzalagalivaiijuoti nuo rengvo nubrozdinimo, melyniq iki l<aulqlDZiq ar net gyvybei gresmingq suzalojimq. Dazniausiai fizinis smurtas palieka 2ymes ant vaiko k[no.tadiau neretai apie patirt4 traumq garimasprgsti is vaiko ergesio ar emociiu.



8. Fizinio smurto atpaZinimo kriterijai:
8.1. fiziniai poZymiai:
8.1.1. melynes arba kraujosruvos (pavienes ar daugybines vienoje ar keliose vietose), panaSaus

dydZio, gali b[ti ivairiq daiktq formq (virves, dirZo ir pan.), suaugusio ikandimo (dantq) Zymes. Jos

gydamos keidiasi nuo raudonos (0-2 dienq) - melynos (2-5 dienq) - Zalsvos (5-7 dienq) - geltonos
(7-10 dienq) - rudos ( l0-14 dienq) spalvos ir po 24 savaidiq pranyksta;

8.1.2. nudeginimai (pavieniai ar daugybiniai), nuplikymai jvairiose (matomose ar (ir)
nepastebimose) klno vietose, neturintys pagristo paaiSkinimo;

8.1.3. nuSalimai (sutinusios, paraudusios kojos ar rankos), kuriems nera pagristo paaiSkinimo;
8.1.4. idreskimai, ipjovimai, nubrozdinimai ar randai. kuriems nera itikinamo paaiSkinimo ar

paaiSkinimas nepagrj stas;

8.1.5. burnos erlmds, pilvo irkr[tines ertmes suZalojimai (kepenq, bluZnies). kai tai nesusijg su

medicinine bfikle ar nera patvirtinta sunkia netydine trauma, jgirntomis prieZastimis;
8.1.6. stuburo suZalojimo poZymiai (slanksteliq paZeidimai. kaklo suZalo.jimas), kaukoles

ertmds, kitq kaulq llZiai (pavieniai ardaugybiniai), kai tai nesusijg su vaiko medicinine b0l<le (pvz.:

trapiq kaulq sindromu) ar netydine sunkia trauma, nera paaiSkinimo arba jis nepagristasl

8.1.7. tinklaines kraujosruvos ar akiq suZalojimai, kai tai nesusijg su medicinine blkle ar ndra

patvirtinta sunkia netydine trauma, j gi mtom is prieZasti m is.

8.2. emociniai ir elgesio poZymiai:
8.2. I . nerimastingumas, baimingumas;
8.2.2.tam tikrq asmenq, vietq baime (pvz., bijo tam tikrq suaugusiqiq, bijo griZti namo);

8.2.3. savgs nuvertinimas (pvz., sako, kad jis nevykelis, jam nepavyks atlikti uZduodiq);

8.2.4. perdetas nuolankumas, paklusnumas;

8.2.5. agres) /umas (pvz., mu5a ar spardo savo augintinj arba tam tikr4 asmenj):
8.2.6. nuotaikq kaita, impulsyvios reakcijos (pvz., greitai !nirSta, tranko daiktus ir staiga inra

juoktis);
8.2.7. prislegtumas (pvz., nesi5ypso, nesijuokia);
8.2.8. padidintas jautrumas aplinkos dirgikliams (pvz., iSsig4sta staigiq kito asmens.ludesiq,

netiketq garsq);
8.2.9. nemiga(pvz., negali uZmigti, sapnuoja koSmarus);
8.2. I 0. valgymo sutrikimai;
8.2.11. atsiribojimas (pvz., nenori jsitraukti i bendr4 grupes veikl4, nebendrauja su kitais

vaikais, I ieka nuo5alyje);
8.2.12. probleminis ir (ar) provokuojantis elgesys grupeje (pvz., tydia paZeidineja taisyl<les,

vagia);
8.2.13. vengiantis elgesys kasdieneje veikloje (pvz., atsisako iki tol megtos veiklos);
8.2.14. nenoras eiti lopieli-darLeli, stipriai suprastejg ugdymosi pasiekimai;
8.2.15. vengimas persirengti k[no kulturos pamokose, oro s4lygas neatitinkandiq drabuZiq

ne5iojimas (tai gali buti bandymas slepti melynes ar kitus klno suZalojimus);
8.2.16. kitais vaiko elgesio ar emocijq pokydiais.
9. Psichologinis smurtas gali pasireik5ti:
9.1. vaiko atstDmimu, kai suaugusieji ivairiais bDdais ir priemonemis vaikui dernonstruoja. kad

jis yra nemylimas ir nepageidaujamas;
9.1.1. grubia vaiko kritika, menkinimu, ,,etikediq klijavimu";
9.1.2. vaiko plldimu, jo keikimu;
9.L3. Saukimu ant vaiko;
9.1.4. vaiko Zeminimu, menkinimu:
9.I .5. vaiko erzinimu ir Saipymusi i5 jo protiniq galiq ar fizines iSvaizdos;

9.1.6. vaiko demonstruojamos meiles, ddmesio ar prisilietimq atmetitnul
9.1.7 . fiziniu ar emociniu vaiko apleistumu;
9.1.8. vaiko iSskyrimu / atskyrimu nuo likusios Seimos dalies;
9.1.9. vaiko varymu i5 namq;
9.1.10. vaiko neileidimu namo, prisidengiant disciplinos tikslais ar baudimu.



9.2.vaiko ignoravimu, kai suaugusieji del savo emociniq ar kitokiq problemq (pvz., psichikos
sutrikimo, alkoholio vartojimo ar kt.) nera pajegls atliepti vaiko emocinirl poreikiq, negali parodyti
vaikui prierai5umo ar rupintis juo, nesidomi vaiku, nesuteikia jam Svelnumo ar nepripaZlsta vaiko
buvimo; suaugusieji fiziSkai yra Salia vaiko, tadiau emociSkaijie nera prieinami:

9.2.1. nenuoseklus suaugusiojo atsakas ar jo nebuvimas j vaiko siekj uZmegzti kontakt4;
9.2.2. nesirDpinimas vaiko fiziniais, socialiniais ir emociniais poreikiais;
9.2.3. nesidomejimas vaiko interesais, veikla, mokyklos reikalais, draugais, jq nepripaZinimas;
9.2.4. nelaikymas vaiko savu, jo nepripaZinimas;
9.2.5. neuLtikrinimas vaikui medicinines prieZiDros, saugios. Svarios aplinkosl
9.2.6.negebejimas ar menkos pastangos apsaugoti vaikq nuo pavojingq ar Zalingq.jam situacijq:
9.3. vaiko terorizavimu, kai suaugusieji grasina, Saukia ar keikia vaikus. iSskiria vien4 vaikq i5

kitq ji kritikuodami, bausdami ar iSjuokdami, baugina fizineLala, palikimu ar net mirtirni:
9.3.l. perdetu vaiko erzinimu, Saipymusi, rekimu, keikimu;
9.3.2. grasinimu, vaiko arba kitq bauginimu, g4sdinimu vaiko akivaizdoje;
9.3.3. nenuspejamu, nepagrjstu ir ekstremaliai intensy.viu emoci.iq iSliejimu ant vaiko;
9.3.4. Lodiniais suaugusiojo grasinimu suZaloti vaikq, save ar kitus:
9.3.5. prie5i5kumu kitiems Seimos nariams;
9.3.6. nenuosekliq ir nepagristq reikalavimq vaikui kelimu;
9.3.7. vaiko pa5iepimu ir menkinimu kitq akyse;
9.3.8. grasinimu atskleisti asmening ar trikdandi4 informacij4 apie vaik4;
9.4. vaiko izoliavimu, kai suaugusieji riboja vaiko galimybes jsitraukti / dalyvauti jvairiose

veiklose kartu su bendraamZiais, atriboja vaik4 nuo jo raidai bDtinos emocinds. socialines
stimuliacijos:

9.4.1. vaiko palikimu vieno ar be prieZilros ilg4 laik4;
9.4.2. draudimu vaikui bendrauti su bendraamZiais ar draugais;
9.4.3. vaiko atskyrimu nuo ivairios jam bfitinos emocinds ir socialines aplinkos;
9.4.4. reikalavimu vaikui nuolat buti namuose / kambaryje;
9.4.5. vaiko atribojimu nuo Zaidimq su bendraamZiais ir ji dZiuginandiLl veiklq;
9.4.6. draudimu vaikui dalyvauti renginiuose, bendraamZiq ar Seimos susitikimuose, Sventdse,

9.4.7. pernelyg grieZtomis bausmemis uZ vaiko amZiui iprast4 elgesj;
9.4.8. vaiko skatinimu atsisakyti draugq ar socialiniq kontaktq, kvietimq;
9.4.9. per didele vaiko atstovq pagal istatym4 globa ir atsargumu, del kurio ribojamas vaiko

patyrimas ir mokymasis:
9.5. Vaiko socialiniu tvirkinimu, kai suaugusieji palaiko, pritaria ar skatina vaiko daly",,avim4

nusikalstamoje ar vaiko amZiaus neatitinkandioje veikloje, leidZia stebeti Ziaurq elgesj su gyvfinais.
Ziureti netinkamo seksualinio turinio vaizdus:

9.5.1. vaiko skatinimu ar apdovanojimu uZ neeti5k4 ar nelegalq elgesi (pvz.. vagystes,

melavim4, tydioj im4si);
9.5.2. vaiko skatinimu uZsiimti prostitucija;
9.5.3. psichoaktyviqiq medZiagq parflpinimu vaikui arba jq vartojimu kartu su vaiku;
9.5.4. leidimu ar skatinirnu jsitraukti j veiklas, kurios yra Zalingos sau padiam ar kitiems;
9.6. vaiko iSnaudojimu /eksploatavimu, kai suaugusieji manipuliuoia vaiku ar verdia .ij

dalyvauti veiklose, neatitinkandiose vaiko raidos etapo ir poreikiq, deleguoja .lo amZiaus

neatitinkandi4 atsakomybg :

9.6.1. vaiko raidos lygj, galimybes ir pajegum4 virSijandiais suaugusiqjq l[kesdiais;
9.6.2.vaiko vertimu dalyvautijam nenorimoje veikloje be pagrjstos prieZasties;

9.6.3. vaiko amZiaus neatitinkandiu reikalavimu priZiureti i rupintis tam tikrais asmenimis:
9.6.4. vaiko kaltinimu, gedinimu, smerkimu del kitq elgesio (pvz., tam tikro asmens girtavimo):
9.6.5. pernelyg auk5tais l[kesdiais namq ruoSos ar kasdieniq pareigq vykdymo srityje:
9.6.6. unikaliq vaiko temperarnento ir asmenybes savybiq neigimu ir kita,
10. Psichologinis smurtas - sunkiausiai atpaZjstamas ir nustatoma smurto prie5 vaikq forma,

nes ji nepalieka Zymiq ant vaiko kfino, jo pasekmes pasireiSkia tik veliau, be to. sunku nustaty'ti ribq
tarp vaiko auklejimo (nuolatinio bilg5tavimo del vaiko laisvalaikio. jo vertimas uZsiirnti tam tikra



- veikla ar pan.) ir smurto. Psichologiniam smurtui priskirtinas pastovus vaiko poreikiq netenl<inimas,
nuolatinis vaiko atstovq pagal istatymE bendravimo su vaiku pobfldis, kuris Zalojandiai veikia vaiko
asmenybg ir trikdo visavertg jo asmenybes raid4.

I l. Psichologinio smurto atpaZinimo kriterijai:
I l.l. vaiko emociniai irelgesio poZymiai:
I 1.1 .l . perdetas meilumas, lip5numas su maZai paZjstamais Zmonemis;
| 1 .1.2. pasitikej imo savim i stoka, nerimastingumas, perdetas atsargumas;
11.1.3. aftimo ry5io su vaiko atstovais pagal jstatym4 stoka (pvz., nesidZiaugia, kai vaiko

atstovai pagal istatym4 ateina pasiimti i5 lstaigos);
I 1.1.4. agresyvumas kitq vaikq ar gyvlnq atZvilgiu;
I1.1.5. vaiko amZiaus neatitinkandios Zinios, kalba, elgesys (per daug suaugQs arba pernelyg

vaikiSkas);
I 1.1.6. sunkumai valdyti stiprias emocijas, jq proverZius;
11.1.7. atsiribojimas / atsitraukimas nuo tam tikro asmens;
I 1.1.8. baime, neapykanta tam tikro asmens atZvilgiu;
I L1.9. socialiniq igUdZiq stoka, maL.ai draugq;
I 1.l .10. emocinis nebrandumas (lyginant su bendraamZiais);
I l .l .l l . mikdiojimas, apsunkinta kalba;
1 1.1 .12. psichosomatiniai skundai (galvos, pilvo skausmai, pykinimas);
1 1.1.13. nevalingas Slapinimasis ir tu5tinimasis;
I l.l.l4. depresija, uZdarumas;
I I .l .l 5. save Zalojantis elgesys: pjaustyrnasis, suicidiniai bandyrnai;
11.2. psichologinj smurt4 prie5 vaikq padeda atpalinti suaugusiqlq, psichologiskai

smurtaujandiq prieS vaik4, elgesio poZymiai:
| 1.2.1. nepagarbos vaikui demonstravimas;
11.2.2. negatyvfls pasisakymai apie vaikq;
\ 1.2.3. emocijq vaiko atZvi\giu nerodymas, vengimas vaikq pa\iesti, apkabinti;
1 1 .2.4. nesir[pinimas medicin i niais vaiko poreikiais;
11.2.5. vaiko pravardZiavimas, vieSas jo Zeminimas;

11.2.6. nuolatiniai grasinimai vaikui sukelti fizing lalq arba vaiko vertimas stebeti kaip

smurtaujama prieS jo mylim4 asmen! ar gyv[n4;
| 1.2.7. nerealistiniq llkesdiq vaiko atZvilgiu puoselejimas;

I 1.2.8. vaik4 i5naudojimas natnuose kaip tarno ar tam tikro asmens maZesniems vaikams

priZilreti;
11.2.9. vaiko ltraukimas i,,suaugusirtriq reikalus", pvz., skyrybas, tam tikrq asmenq tarpusavio

konfliktus.
12. Seksualinis smurtas prie5 vaik4 gali pasireik5ti:

12.1. seksualiniais santykiais su prasiskverbimu (analiniais, vaginaliniais, oraliniais);

12.2. daiktq ki5imu i lyinus organusl

12.3. vaiko glostymu, lietimu, budiavimu, masturbavimu siekiant seksualiai pasitenkinti;

12.4. vertimu glostyti ar masturbuoti tam tikrE asmenj, budiuoti, diulpti, kandZioti jo lyinius
organus;

12.5. lytiniq organq demonstravimu vaikui;
12.6.vertimu ar siflymu vaikui nusirengineti, masturbuotis tam tikro asmens akivaizdoje;

12.7. vaiko itraukimu i pornografing veiklq ar prostitucij4;
12.8. seksualinio pob[dZio kalbomis su vaiku. nepadoriq gestq. pornografinio tLtrinio

medZiagos demonstrav imu vaikui siekiant seksual i niq ti kslq'

I 3. Seksualinio smurto atpaZinimo kriterijai:
I 3. l. fiziniai poZymiai:
13.1.1. ne5tumas;
13.1.2. lytiniu keliu plintandios infekcijos;
13.1.3. poodines kraujosruvos, nubrozdinimai i5oriniq lyiniq organll. krfitq, sedmenq. vidiniq

v Slaunq pavir5iq srityje, kuriq negalima paaiSkinti atsitiktine trauma;



13.1.4. nepaaiSkinamas kraujavimas i5 iSoriniq lytiniq organq, makSties;
13.1.5. patinimai, skausmas, nieZejimas analineje ar iSoriniq lytinig organq srityje;
I 3. I .6. skausmingas Slapinimasis;
13.1 .7 . sunkumai sedint ar vaikStant;
13.1.8. suple5yti, demeti ar kruvini, drabuLiai
l3.l .9. sutrikgs miegas, valgymo sutrikimai;
13.2. emocijq ir elgesio poZymiai:
13.2.1. nuolatinis savo genitalijq lietimas, trynimas (net iki skausmo);
13.2.2. vieSas masturbavimasis, nesiliaujantis net ir vaik4 sudrausminus;
13.2.3. vaiko amZiaus neatitinkandios seksualines Zinios, atviras ivairiq seksualiniq dalykq

klausinejimas (net ir nepaZistamq Zmoniq);
13.2.4. seksualinio turinio Laidima|,LaidZiant demonstruojama agresija, prieSiSkumas savo arba

prieSingai lydiai;
13.2.5.lytinio akto su kitais vaikais, gyv[nais ar Zaislais imitavimas;
13.2.6. daiktq kiSimas sau ar kitiems i vagin4, uZpakalj;
13.2.7. nusirenginejimas nuogai arba jkyrfis pra5ymai, kitq nurenginejimas;
13.2.8. savo k[no gedijimasis / nekentimas / bjaurejimasis juo;
13.2.9. suaugusiojo lietimas, ,,gundymas". imantrus, provokuojantis elgesys;
13.2.10. vengimas nusirengti prie kitq Zmoniq (pvz., per k[no kultDros pamokas);
13.2.11. susivarZymas, susikaustymas, itampa judant, Laidiiant, sportuojant;
13.2.12. itampa, sustingimas, baime b[ti suaugusiq Zmoniq liediamu, keliamu, apkabinamu,

sodinamu ant keliq;
13.2.13. tam tikrq konkrediq vietq baime, vengimas (pvz., vonios ar tualeto kambario, tamsiq

vietq);
13.2.14. seksualinio turinio detaliq, simboliq pieSimas;
13.3. vaikams, patiriantiems seksualinj smurt4, gali pasireikSti ir kiti, nespecifiSki poZymiai,

kurie galimi ir esant kitokio pobDdZio problemoms:
13.3.1 . pemelyg nuolankus, paklusnus elgesys;
13.3.2. socialiniq kontaktq vengimas, izoliacija;
13.3.3. nesidomejimas iki tol megta veikla;
13.3.4. artumo, intymumo, fizinio kontakto baime;
| 3.3.5. demesio koncentravimo sunkumai;
I 3.3.6. nepasitikej imas suaugusiaisiais;
13.3.7. konkrediq asmenq baime ar baime likti vienam su tam tikru asmeniu;
I 3.3.8. depresija, suicidiniai bandymai;
I 3.3.9. agresyvus elgesys;
I 3.3. I 0. apetito sutrikimai;
13.3.1l. miego sutrikimai. naktiniai ko5marai, baime eiti miegoti;
| 3.3.12. regresyvus elgesys;
14. Seksualinis elgesys yra normali vaiko raidos dalis. Tam, kad bfitq galima itani latpaZinti

seksualini smurt4 prie5 vaik4, yra svarbu Zinoti vaikq seksualumo raid4 ir skirtingierns vaiko raidos
etapams blding4 seksualini elgesj. ApraSo 2 priede pateikiami skirtingo amZiaus vaikq normalaus ir
susirlpin im4 kel iandio seksual i n io el ges i o pavyzdLiai.

15. NeprieZi[ra gali pasireik5ti:
15.1. fiziniu apleistumu: nesirilpinama vaiko maistu (ar jis nemaitinamas), apranga, Irigiena

(pvz., verdiamas vaikSdioti purvinais, prasmirdusiais drabuZiais). fizine sveikata (pvz.. ne pagal vaiko
fizines jegas skiriami namq ruo5os darbai, susirgus nekviediamas gydytojas. neperkami vaistai).
saugia aplinka (pvz.: gyvena Saltuose namuose, paliekamas ilg4 laik4 be suaugusiq prieZilros);

15.2. emociniu apleistumu: netenkinami vaiko psichologiniai poreikiai (pvz., nebendrau.iama
su vaiku, nesidomima jo interesais);

15.3. socialiniu apleistumu: nesirDpinama vaiko iSsilavinimu. socializacija.
I 6. NeprieZiDros atpaZinimo kriterijai:



16.1. vaikas per menkai lyginant su savo bendraamZiais fiziSkai iSsivystgs (pvz., maao svorio,
iigio), kai tam nera medicininiq prieZasdiq; r

16.2. netvarkingavaiko iSvaizda-murzinas, purvini drabuZiai, suply5usi avalyne;
16.3. vaiko apranga neatitinkanti sezono, oro s4lygq;
16.4. vaiko dantys i5gedg ir netaisomi, negydomos bumos ertmes ligos;
16.5. vaikas mieguistas, iunkiai susikaupii, apatiskas;
16.6. vaikas nuolat alkanas, vagiliauja maist4;
16.7. vaikas neturi bltiniausiq ugdymosi priemoniq;
16.8. vaikas gali vagiliauti ivairius daiktus iS grupes vaikq;
l6'9. vaikas nereguliariai lanko fstaig4, vaiko teiseti atstovai pagal istatym4 nesilaiko" paheidlia

fstaigos vidaus tvarkos taisykles (pvz., vaikas pernelyg velai / anksti atvedamas, ,,pamir5tama,, jj
pasiimti nustatytu laiku; veluoj a, praleidLia ugdymo dienas be pateisinamos prieZasties);

l6'10. vaik4 atveda ar nori pasiima i5 fstaigos jam ma1ai paListami, nuolat vis kiti, neblaivris,
netinkamai besielgiantys suaugusieji;

l6.l l. vaikas pastebiryas elgetaujantis, valkataujantis;
16.12. vaikas neturi socialiq jgfldZiq ar jie nepakankamijo amZiui;
16.13. Zemas savgs vertinimas, vaikas - itin paklusnus;
16.14. vaikas turi Zalingq iprodiq.
17. Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikSti ir kitomis formomis ir (ar) poZymiais.

\./



Smurto ir patydiq prevencijos. intervencijos ir
stebdpnos rrykdymo tvarkos apraSo

I pneoas

SKIRTINGO AMZIAUS VAIKV SEKSUALINIS ELGESYS: NoRMALUS IR SUSIRI]PTNIM 
KELIANTIS SEKSUALINTS ELGESYS

I.SU SEKSUALUMU SUSIJ4S 2-5 METU AMZIAUS VAIKU ELGESYS

Atitinkantis amZiq vaiko elgesys Susiriipinimq keliantis vaiko
elgesvs

Vaiko elgesys, del kurio biitina
kreiptis pagalbos i speciatistus

rJrcuta / lnna savo genltaluas, kal
yra keidiamos sauskelnes, prieS
miegq, kai yra isitempgs,
susijaudings ar iSsi gandes.

Nesiliauja liesti / trinti savo
genitalijq matant kitiems, net kai yra
sudrausminamas.

Liedia / trina savo genitalijas (net iki
susiZaloj imo;. arsiribodanras nuo jo
amZi ui iprastos veiklos.

Tyrineja / domisi skirtumais tarp
vyro ir moters,
mergaites ir berniuko.

Nesiliauja klausinejgs apie
genitalijq skirtumus net ir tuomet,
kai j klausimus jau atsakyta.

Piktai, li[dnai ar agresyviai Laid|ia
skirtingq lydiq vaidmenis.
Demonstruoja neapykantq savo arDa
nrie(insqi lrriioi

Liedia Seimos suaugusiqlq nanq ar
vaikq intymias k0no vietas.

Liedia ne Seimos nariq intymias
k[no vietas. PraSo,jogjl liestq.

Stengiasi slapeia paliesti suaugusij j.
LeidLia liesti j j kirierns, reikalauja,
ioe kiti ii liestu.

NepraleidZia progos Zvilgteleri j
nuogus Zmones.

lsistebeilija j nuogus Zmones net ir
po to, kai prieS tai ne karta buvo iuos
matgs.

Pra5o Zmones nusirengti. Bando.jega
juos nurengti.

Klausineja apie genitalijas,
krflting, lytinius santykius, vaiktl
gimim4.

Nesiliauja klausinejgs net ir tuomet,
kai tevai pateike vaiko amZiui
tinkamus atsakymus.

Klausineja nepaZjstarnqjq ncr ir po
to. kai tevai atsake j klausimus.
Vaiko seksualines 2inios yra per
pladios jo amZiui.

Erekcija. UZsitgsusi erekciia. Skausminga erekciia.
Patinka b[ti nuogam. Gali rodyti
kitiems savo genital ij as.

Nori bflti nuogas vie5oje vietoje net
po to. kai tevai sudrausmino ir
neleido to daryti.

Atsisako apsirengti. Slapta
demonstruoja savo genitalijas net ir

1o daugelio jspejinrq.
Domisi, kaip Zmones atlieka tualeto
reikalus.

Susidomej i mas tualeto reikalais
nema2iia savaitdmis.

Atsisako palikti Zmones vienus
tualete, uZstoia liems kelia i tualeta.

Domisi vaikq gimdymu. Berniukq dornej imasis nesil iau ja
kelias dienas / savaites.

Demonstruo-ja baimg ar pyktj
k[dikiq, gimdymo ar lytiniq sanrykiq
atZvilgiu.

Vartoja neSvankius ZodZius,
susijusius su tualetu ar seksualiniais
dalykais.

Nesiliauja vartoti tokiq Zodziq
namuose, net ir sudrausntintas tevu.

Nenustoja vartoti tokiq ZodZiq ne tik
namuose, bet ir vieSoje vieto.je net ir

1o daugybes sudrausrninirnu.
Domisi savo fekaliiomis lStepa savo fekalijomis sienas ar

grindis daugiau nei viena karta.
ZaidLia su fekalijomis, jas teplioja
net ir no dattrrr hes qrrdransnrirrirrr,,

Zaidiia daktarais, nagrineja kitq
k[nus.

Nesiliauja Zaisti net ir j j
sudrausminus.

Verdia kitq vaikq Zaisti daktarais,
n us i rensti.

Vedinas smalsumo ir noro
tyrineti, bando jki5ti k4 nors
genitalilas ar iSeinamaia ansa.

I

Nesiliauja to daryti net ir
sudrausmintas.

Per prievart4 bando lkiSti kq nors j

savo arba kito vaiko genitalijas ar
iSeinam4jq an94.

ZaidLia namais, vaidina mamEar
tetl.

ULgula kitus vaikus, bDdamas
apsirenggs.

Imituoja arba bando atlikti lyting
sueitj, oralin! seksq, bfidanras
nuogas.

II. SU SEKSUALUMU SUSIJ4S 6-IO METU AMZIAUS VAIKU EI,GESYS

Atitinkantis amZiq vaiko elgesys Susiriipinimq keliantis vaiko
elgesys

Vaiko elgesys, d€l kurio brttina
kreiptis pagalbos i specialistus

Klausineja apie genitalijas,
krDting, lytinius santykius, vaikq
grmqyma.

Demonstruoja baimg ir nerimq,
kalbedamas seksualinio turinio
temomis.

Nepaliaujamai klausineja apie seksq.
Zinios apie seksq yra pernelyg issantios
io amZiui.



Domisi, Zvilgdioja, kaip Zmones

atlieka tualeto reikalus.
DaLnai yra pagaunamas stebintis
ar Zvilgdiojantis i Zmones,

atl iekandi us tualeto reikal us.

Atsisako palikti Zmones vienus tualete.

Vartoj a ne5vankius ZodZi us,

susijusius su tualeto reikalais,
genital ijomis ar seksualiniais
sanfvkiais.

Nesiliauja vartoti tokiLl ZodZiq prie

suaugusiqjq, net ir tuomet, kai tevai
j j sudrausmina ir nubaudZia.

Nesiliauja vartoti tokiLl Zod2iq net ir po

to, kai buvo pa5alintas i5 klases /
mokyklos ar atribotas nuo kitos veiklos.

ZaidLia daktarus, nagrineja kitq
k0nus.

Dalnai LaidLia daktarus, net ir po

to, kai tai daryti iam buvo uZdrausta.

Verdia kitq vaik4 2aisti daktarus,
nusirenqti.

Domisi vaikq turejimo / gimimo
procesu.

Berniukas nesiliauja demonstruoti
tikejimq, jog po keliq menesiq
iis tures vaika.

Demonstruoja bairng ar pyktj vaikq
gimdymo, lytiniq santykiq atZvilgiu.

Rodo kitiems savo genitalijas. Nori b[ti nuogas vie5oje vietoje
net ir sudrausmintas tevq.

Atsisako apsirengti. Demonstruo.ia
savo genitalijas vie5oje vietoje net ir po

dauselio ispeiimu.

Domisi Slaninimusi ir tu5tinimusi. ZaidLia su fekalijomis. Tydia
Slapinasi ne i unitaza. o Salia io.

Be perstojo ZaidLia su fekalijornis, jas
teolioia. Tvdia Slapinasi ant baldu.

Lie(ia I trina savo genitalijas,
prieS mieg4, kai yra jsitempgs,

susij audings ar iSsigandgs.

Nenustoja liesti / trinti savo

genitalijq vieSai po to. kai yra

sudrausminamas. Masturbuoj asi

trindamasis j baldus ar kitus
obiektus.

Liedia / trina savo lytinius
organus, atsiribodamas nuo jo antZiui
jprastos veiklos. Masturbuo.i a kitus
Zmones.

ZaidLia namais, imituoja mam4 ar

teti.
ULgula kitus vaikus bDdamas

apsirenggs. I mituoj a seksuali ni
elgesi su lelemis / pliuSiniais
Zaislais.

ULgula kitus vaikus b[darnas nuogas.

Verdia kit4 vaikq atlikti lyting sueitj.

Galvoja, jog prie5ingos lyties
vaikai yra ,,bjaur[s", todel jq
negalima paliesti. Vaikosi kitus.

Vartoja ne5vankius ZodZius kito
vaiko, kuris kaZkuo skundZiasi,
atZvilsiu.

Vartoja keiksmaZod2ius, kalbedamas apie
kito vaiko 5eirn4. SkriaudZia prieSingos

lyties vaikus.

Kalbasi apie seks4 su kitais
vaikais. Kalba apie prie5ingos

h.ties draueo ar draugds tureiima.

Patiria nemalonumq del daZnq

kalbq apie seks4. Romantizuoja
visus santvkius.

Nuolat kalba apie seksq ir lyting sueiti.
Da2nai patiria nemalonurrrq del daZnq

kalbu aoie seksa.

Nori privatumo vonios kambaryje
ar oersirensiant.

Labai nuli0sta,jei yra stebimas, kol
persirengi nei a.

Agresyviai ir verksmingai reikalau.ia

Drivatumo.

Megsta klausytis ir laidyti
neSvankius j uokelius.

Nuolat jkliOva laidant neSvankius
juokelius. Imituoja su seksu

susij usi us garsus, pavy zdLiui,
dlsauia, aimanuoia.

Nenustoja laidyti neSvankiq juokeliq net

ir po to, kai buvo paSalintas iS klases /
mokvklos ar atribotas nuo kitos veiklos.

Zi[ri nuogq Zmoniq nuotraukas /
paveikslelius.

Zavisi nuogq Zmoniq nuotraukomis
/ oaveiksleliais.

Nori masturbuotis stebedanras

tokias nuotraukas / paveikslelius, arba

ias I iuos demonstruoia kitiems.

ZaidLia Zaidimus, susijusius su

seksu ir seksualumu, su tokio
paties amZiaus vaikais.

Nori Zaisti tokius Zaidimus su

d aug jaunesniais arba vyresniais
vaikais.

Verdia kitus vaikus Zaisti tokius Zaidimus

PieSia genitalijas ant Zmogaus
fi s.lros meno sumeti tnais.

Pie5ia genitalijas ant vienq figDrq,
o ant kitq - ne. PieSiamq
genitalijq dydis neatitinka klno
orooorcii u.

Vaizduojamos genitalilos iSsiskiria kaip
rySkiausia fi glros ypatybe. Vaizd uoja
lyting sueiti, grupinj seksq, sadistines ar

mazochistines scenas.

Nagrineja skirtumus tarp vyro ir
moters, mergaites ir berniuko.

Yra sumiSgs / sutrikgs del vyro ir
moters skirtumq net ir po to, kai

visi klausimai buvo atsakyti.

Piktai, li[dnai ar agresyviai i.aid2ia
skirtingq lydiq vaidmenis. Demonstruoja
neapykant4 savo arba prieSingai lydiai.

NepraleidZia progos paZiflreti i

nuosus Zmones.

Spokso / tyko progq paspoksoti !

nuogus Znrones, nors yra matPS

rruogu Zmoniu.

PraSo Zmones nusirengti. Bando.lega.luos
nurengti.

Apsimeta prieSingos lyties
asmeniu.

Nori blti kitos lyties asmeniu. Nekendia savo lyties. genitali.iq.

Nori palyginti savo genitalijas su

bendraamZiq.

Nori palyginti savo genitalijas su

daug jaunesniq arba lryresniq
vaiku.

Reikalauja pamatyti vaikq ar suaugusiqiq
genitalijas. krlting. sedrnenis.

Domisi bendraamZiq genitalij q,

krutines ar sedmenq lietimu arba
nori, kad bendraamZiai tq darytq
iam.

Nepaliaujamai nori liesti kitq vaikq
genital ijas. kr[ting. sednrenis.

Bando imituoti oralini, analini ar

vaginalini seksa.

Verdia kitus vaikus leistijanr liesti .iq
genitalijas, krlting, sedmenis. Verdia kitus
vaikus imituoti oralini, analinl ar

vaeinalini seksa.



Budiuoja artimus suaugusi uoti-
ir vaikus, leidZiasi jq
pabudiuojamas.

Budiuojasi su lieZuviu. SuTitiE-
bendrauja seksualizuota maniera.
Baug{diai reaguoja i suaugusiqlq
apkabinim4 ar budini. Nu[Usta, iei
vie5ai demonstruojama meile /
demesys. Budiuoja nepaZistamus
suaugusiuosius ir vaikus.

Femelyg familiariai etsjast il----_-
nepaZisfamais 2monemis. Kal ba
seksualizuota maniera su nepaZjstamais
Zmonemis. Fizinis kontaktas su suaugusiais
sukelia stiprq susijaudinima.

Zvil g6oja i kitq geniralij as,
sedmenis, krrltis.

Lte,ila / spokso i kitq genitalijas,
sedmenis, kr0tis. praSo kitu liesti
jo genitalijas, sedmenis. krutis.

Stengiasi slapdia patierti t iqlen,raf i.;ar,
kr0tis, sedmenis. Bando manipuliuotit<iiu,

Iil":'*i'::'jy+:ir:Erekciia. UZsitgsusi erekcija-
Vedinas smalsumo-irloro
tyrineti, bando iki5ti kq nors i
genitalijas ar iseinamqi4 ang4.

DaLnai ki5a k4 nors I suuo uugin4 a,
iSeinamqjq angq. Bando ikisti ka
nors j kitq vaikq genitalijas /
lselnama4 ang4.

ranaudodamas prievart4 ir jegq, bando
ikiSti k4 nors i kirq vaikq genitatlas I
i5einamqjq angq. paheidlia savo ar kitu
genitaliias / iSeinam4i 4 ang4.Domisi gyvtinrf Oauginimusi. Liedia gW[!q genltatilas. uannts etgesys su gyv0nars.



Smurto ir patydiq prevencijos. intervencijos ir
stebdsenos lykdymo tvarkos apraSo

3 priedas

ISTAIGOS DARBUOTOJO POKALBIO SU VAIKU, GALIMAI PATYRUSIU
SMURTA ARTIMOJE APLINKOJE, YPATUMAI

fstaigos darbuotojas, itargs ar pastebejgs galimo smurto prieS vaik4 poZyrnius vaiko kIne,
elgesyje, emocijose ar vaiko atstovr{ pagal jstatym4 bendravime su vaiku, turetq susirupinti ir
pasidometi, kas jam nutiko. Kalbedamas su vaiku fstaigos darbuotojas turetq atkreipti denresj j kai
kurias pokalbio ypatybes :

r' sudaryti kiek imanoma saugesnes ir patogesnes pokalbiui s4lygas (pvz., vienam grupeje).
kad vaiko nerimas sumaZetq;

r' atsisesti Salia vaiko arba jam patogiu atstumu viename akiq lygyje (nerekomenduojama
sedeti uZ stalo vienas prie5ais kit4);

/ klausti vaiko, kas jam nutiko, uZduodant atvirus klausimus (pvz.;,,Siandien pastebejau
melynes ant tavo rankos rieSo. Kas tau atsitiko?" Neklausti: ,,Ar dia tam tikras asmuo tau milynes
padare?");

{ ramiai iSklausyti vaik4, nepertraukineti, leisti pasakyti, kiek vaikas nori / gali; neprarasti
savitvardos: matydamas, kad suaugusysis, kuriam vaikas atsiskleide, issigando, supyko ar
pasibaisejo, gali i5g4sdinti vaik4, jis gali daugiau nebepasakoti arba atsiimti savo ZodZius;

'/ tiketivaiku:jeivaikas prabilo apie smurt4, jis parode pasitikejim4 suaugusiuoju. Jei vaikas
i5girs abejong, ar jis sako ties4, daugiau gali nieko nebesakyti, ir smurras galitgstis toliau;

'/ nuraminti vaik4, palaikyti jj: vaikui atskleisti smurtq, veikiausiai, reikejo sukaupti daug
dr4sos. Svarbu jam perteiktiLini4, kad jis gerai pasielge kreipdamasis pagalbos (pvz.,.,gerai. kad tu
man pasakei apie tai", ,,man gaila, kad tau taip atsitiko,,);

'/ nekaltinti, nesmerkti, nekritikuoti vaiko: svarbu yra vaikui perduoti vienareikSmiSk4 Zini4.
kad jis nera kaltas delpatirto smurto, uLtaiyra atsakingas suauggs Zmogus, kuris elgesi neleistinai;

'/ skatinti vaik4 pasidalinti savo i5gyvenimais, jausmais: tiketina, kad vaikas patiria cJaug

ivairiq jausmq ir i5gyvenimq: baimg bDti kaltinamu" baimg del smuftautojo kersto. ged4, kaltg ir kita.
kurie j j slegia;

/ klausiant, kalbant vartoti suprantamus vaikui ZodZius, s4vokas, atitinkandias vaiko amZiq,
paZintin ius gebej im us ir supratim4, special iuosius ugdymosi poreiki us;

{ suprasti, kad vaikas gali b[ti emociSkai prisiri5gs prie smurtavusio prieS jj asrnens (pvz.,
jei vaik4 seksualiai tvirkino tam tikras asmuo. vaikas gali iSgyventi labai prieStaringus jausmus -
meilg smurtautojui ir neapykant4 jam uL padarytq skriaud4), vengti jj kaltinandiq, verrinandiq ar
nukreipiandiq klausimq, teiginiq;

'/ patvirtinti vaikui, kad jis gerai padare pasisakgs apie patiriam4 smurt4;
/ pokalbio metu patikinti vaik4, kad smurtas pries j j - ne jo kalte, o smurtavusiojo atsakomybe;
'/ klausytis vaiko ir s4Ziningai atsakyi jjam kylandius klausimus: vaik4 gali kankinti neZinia

del ateities, smurto atskleidimo pasekmiq. Svarbu patikinti vaik4, kad bus stengiamasi uZtikrinti jo
saugumE, tadiau neZadeti to, ko nera galimybes iSpildyti (pvz., nereiktq vaikui sakyti ,.Tavo marna
nenusimins");

/ paai5kinti vaikui (atsiZvelgiant j vaiko amliq ir supratim4), kas vyks po to, kaijis pasisake,
kokiq veiksmq imsis mokyklos darbuotojas vaikui apsaugoti;

'/ blti prieinamu vaikui, nepaliktijo vieno su savo problema, mintis ir.jausmais.
Rekomenduojama vaiko papasakotas smuftines situacijos detales uZra5y,ti kaip jmanoma

tiksliau, cituojant vaiko kalb4: kada prasidejo smurtas, kas tai dard, kas apie tai Lino I Zinojo. kam
vaikas yra dar pasakojgs ar (ir) kodel nepasakojo, kokie. vaiko supratimu. buvo smurtautojo motyvai.
kaip vaikas jautesi po smurtinio jvykio. lstaigos darbuotojas turetq lvertinti, kiek vaiko pasakojirnas
galimai realistiSkas, ar vaiko nurodomos aplinkybes, faktai atitinka suZalojimq turin!, sunkumq (pvz..
ant vaiko rankos matoma suaugusio asmens plaStakos dydZio melyne. o vaikas sako, kad jam per
rank4 sudave penkiametis brolis). Svarstytiapie vaiko patiriam4 smurt4 galima, kai vaiko suZalojimai



yra neiprasti, jo pasakojimas atrodo neltikinamas. Svarbu prisiminti, kad smurtq patyrg vaikai da1nar
neprisipaZjsta, kas irkaip prie5juos smurtavo, del ivairiq prieZasdiq: ga{voja (aryrairikinri). kad yrapatys kalti del tokio elgesio su jais; nori buti isti-kimi iavo smurtautojui; bijo smurto atskleidimopasekmiq ar pan.

Kalbantis su vaiku neleistina:
'/ Ladlti tai, ko nebus galimybes i5teseti, pvz., ,,taudaugiau nieko blogo neatsitiks,,;'/ versti vaik4 detaliai pasakoti apie patirtq smurtE. Svarbu leisti jam kalbeti tiek, kiek jam

norisi;
,/ vertinti ir klausineti vaik4 apie jo jausmus smuftautoj ui;
'/ klausti vaiko, kodeljis anksdiau nepasake / nesiprieSino smurtui; tai vaikui gali sustiprintikaltesjausm4 jeiyraLinoma,kas yra smunautojas, reistijam susitikti su vaiku; siuos krausimus turisprgsti policija ir (ar) savivaldybes administracijos vaiko ieisiq apsaugos skyrius;'/ leisti vaikui atsiskleisti prie kitq vaikq. Reikia saugoti ir gerbtijo privatumq, neatskleisti irneaptarineti inform acij os su jvykius nenus ij usiems asmen i m!.

SVARBU: {staigos darbuotojo jtarimai del vaiko galimai patiriamo smurto nera lrodymar-
frodymq rinkimas - teisesaugos specialistq kompetencija.

Skubia vaiko apsauga butina pasiriipinti, kai:
'/ kylaakivaizdus pavojus vaikb fizinii, psichinei sveikatai;,/ nera maisto, vaikas badauja;
'/ nesaugu del higienos stokos (pvz.: tikimybe infekcijoms, nes nera geriamo vandens ir

pan.);

'/ del psichikos sveikatos sutrikimq patimejimq vaiko atstovai pagal jstatym4 nera pajegDspasirlpinti vaiko fi zin iais, psichologiniais, social in iais porei kiais;

,{ y'u tikimybe, kad vaiko atstovai. pagal lstaiymq, vartojantys psichoaktyvias med2iagas(alkoholi, narkotikus) ir apsvaigg nuoiq, artimiausiu metu nesiliaus to darvti.



Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos ir
steb€serms vykdymo tvarkos apra5o

4 priedas

KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO,,VOLUNGELE"
PRANESIMO APIE ITARIAMA SMURT,T FORMA

Prane5imo data

Bendrieji duomenys:

Kam prane5ta apie itariamE smurt4:

Kas prane5e apie itariam4 smurtq:

Kada kilo itarimas apie smurtq:

Prie5 k4, kaip itariama, buvo
smurtauj ama (vai ko vardas,
pavardd, amZius, grupe)

Kokia smurto forma (-os) naudota (-os) ar itariama, kad buvo naudota (-os):

# rurne
m Psichologini
1n Seksualind

a l\eprreuura
iJ
Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartojimas:

Tevq ar kitq vaiko artimq Zmoniq paai5kinimai:

Kitos pastabos:

\./



Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos ir
stebdsenos vykdymo tvarkos apraSo

5 priedas

KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO,,VOLUNGELE"
PRANESIMO APIE PATYEIAS FORMA

(PraneSimo data)

Bendrieji duomenys:

Duomenys apie patyiiq dalyvius:

Kam prane5ta apie smurt4
ir patvdias:

Kas prane5e apie smurt4 ir
patydias:

Kada jvyko smurtas ir
patydios (data, val.):
Kur ivyko smurtas ir
patydios:

Kokia smurto ir patydiq forma naudota ar itariama, kad buvo naudota:

I . Fizin€s: uzgaulioj imas veiksmais (stumdymas, ispyrimas, kumStelej imas,

spjaudymas, plaukq pesiojimas, Znybimas, daiktq atiminejimas ir pan');

2. Socialinds: lvairls gqsdinantys, bauginantys gestai, veido mimika, ignoravimas"

siekiant parodyti, kad yra nepageidaujamas ar atstumiamas;

3. Elektronin€s: socialiniuose tinkluose, kitose vietos internete, naudojant

mobiliuosius telefonus (nemaloniq Zinudiq ar elektroniniq laiSkq raSinejimas,

skaudinantis bendravimas pokalbiuose, asmeninio gyvenimo detaliq vieSinimas ir
pan.);

4. Kiti pasteb€iimai (iraSyti)

Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartoiimas:

Asmens, vaiko, patyrusio smurt4 ir patydias vardas,
pavarde, amZius, grupe:

Asmenq, vaiko/q, kuris tydiojosi vardas, pavardd,

amZius:

Asmenq, vaiko/q, stebejusio patydias vardas, pavardd,

amZius:

I5samesnd informacija apie ivYki:

DarZelio pedagogo ar kito darbuotojo elgesys Sioje patyiiq situacijoje:



Veiksmq po ivykio, planas su:

Asmeniu, vaiku patyrusiu
patydias:

Stebetojais:
Patydiq dalyviq tevais
(globejais):

Kitais DarZelio darbuotojais:

Kita (iraSyti):



Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos ir
stebesenos rrykdymo tvarkos apraSo

6 priedas

KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO,,VOLUNGELE"

PATYdTU REGISTRAVTMO zUnXAIAS

F - fizin€s
Z - zodincs
E - elektroninOs
S - socialin0s
M- mokinys
S - suauges bendruomen0s na

PraneSejo vardas,
pavarde, pareigos

\./


