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Psichologinis smurtas 
 

Iš visų išskirtų prievartos prieš vaikus formų emocinė 
prievarta yra sunkiausiai atpažįstama ir įvardijama. 
Nelengva apibrėžti patį reiškinį, sunku nustatyti jo 
priežastis ir pasekmes, o dar sunkiau priversti atsakyti 
kaltininkus. Tačiau jau mūsų protėviai pažino 
žeidžiančią, griaunančią žodžio galią ("žodis žvirbliu 
išlekia, o jaučiu sugrįžta"), tad ir mes turime pažinti 
emocinės prievartos reiškinį bei privalome apsaugoti 
nuo jo pačius silpniausius mūsų visuomenės narius – 
vaikus. 
 
Emocinio smurto apibrėžimas 
 
Nacionalinis prievartos prieš vaikus ir vaikų 
nepriežiūros centras (JAV) emocinį smurtą apibrėžia 
kaip: "tėvų arba globėjų veiksmus ar aplaidumą, kuris 
sukėlė ar galėjo sukelti sunkius elgesio, kognityvinius, 
emocinius ar psichinius sutrikimus". Kai kuriais 
emocinės prievartos atvejais būtinas vaiko teisių 
apsaugos tarnybų įsikišimas dėl tėvų arba globėjų 
veiksmų, kurie dar neturėjo akivaizdžių padarinių 
vaiko psichinei ir fizinei sveikatai. Pvz., tėvai arba 
globėjai gali naudoti itin keistas ir nukrypusias nuo 
normos bausmes (tarkime įkalinti vaiką tamsioje 
tualeto patalpoje). Kiek "švelnesniais" atvejais (vaiko 

Apie patyčias 

Psichologinio smurto formos 

  

vertimas būti atpirkimo ožiu, menkinimas ir 
nuvertinimas, adekvataus gydymo atmetimas ir pan.) 
emocinę prievartą sunku įrodyti, todėl vaiko teisių 
apsaugos tarnybos gali įsikišti tik tuomet, kai vaikui 
padaroma akivaizdi žala. 
 
JAV medikų asociacija (AMA) emocinę prievartą 
apibūdina taip: "vaikui nuolat grasinama, ant jo 
šaukiama, jis žeminamas, ignoruojamas, kaltinamas ar 
kitaip emociškai trikdomas. Pvz., vaiko 
pravardžiavimas, išjuokimas, nuolatinis kaltės jam 
priskyrimas yra emocinės prievartos formos." 
 
Emocinė prievarta yra daugiau nei verbalinė prievarta. 
Ji paveikia vaiko emocinę bei socialinę raidą ir gali 
tapti didžiausia grėsme sveikos asmenybės augimui. 
 

Menkinimas, nuvertinimas - Vaiko menkinimas, 
nuvertinimas priverčia vaiką save matyti tokį, kokį jį 
žodžiais nupiešė globėjas. Taip vaikas netenka suvokimo 
apie savyje glūdinčias galimybes, o tai visapusiškai 
apriboja jo raidą. 
Emocinis šaltumas - Vaikai išmoksta sąveikauti su 
pasauliu per santykius su tėvais ankstyvajame amžiuje. 
Jei tėvai yra jautrūs bei mylintys, vaikams pasaulis 
atrodo saugi vieta tyrinėjimams ir mokymuisi. Kai tėvai 
yra emociškai šalti su savo vaikais, jie netenka 
intelektualiai ir socialinei raidai svarbių dalykų. Vaikai, 
nuolat susiduriantys su globėjų šaltumu, pasaulį suvokia 
kaip šaltą ir nesvetingą. Tikėtina, jog ateityje jiems kils 
rimtų sunkumų santykiuose su kitais žmonėmis. 

Be to, tokie vaikai niekada neturės pasitikėjimo 
jausmo, kuris be galo reikalingas pasaulio tyrinėjimui 
ir mokymosi procesui. 
Visuomenės normoms priešiška moralė - 
Kai tėvai vaikus moko antisocialaus elgesio, vaikai 
neperima normalios visuomenės patirties ir elgsenos 
modelių. 

Žiaurumas - Tai daug atšiauresnė elgesio su 
vaiku forma nei šaltumas, tačiau tokios elgsenos 
pasekmės gali būti panašios. Tam, kad vaikas drąsiai 
tyrinėtų pasaulį ir užmegztų sveikus santykius su 
kitais žmonėmis, jis turi būti mylimas bei jaustis 
saugus. 
 



Tuomet, kai vaikas iš savo globėjo patiria žiaurumą, 
pasaulis jam liaujasi buvęs įdomus ir viliojantis. Tokiu 
būdu neigiamai paveikiamos visos mokymosi sritys – 
sutrinka vaiko socialinė, emocinė ir intelektualinė raida. 
Ypatingas nenuoseklumas -  
Ankstyvuosiuose santykiuose tarp vaiko ir jo globėjo 
glūdi sėkmingo mokymosi pagrindas. Nuolatinės 
sąveikos metu vaikas ir motina (tėvas ar kitas globėjas) 
įtakoja vienas kitą. Vaikas išmoksta, jog tam tikri jo (-os) 
veiksmai turi pastovias pasekmes, o tai ir yra pirmoji 
mokymosi prielaida. Be to, vaikas įgauna pasitikėjimo, 
kad kiti vienaip ar kitaip atsižvelgs į jo (-os) poreikius. 
Kai globėjas nenuosekliai reaguoja į vaiką, šis nuo pat 
pradžių nebežino ko galima tikėtis iš kitų žmonių. 
Ilgainiui tai gali paliesti visas mokymosi sritis. 
Priekabiavimas, įžeidinėjimas - Ši emocinės 
prievartos forma reiškiasi panašiais efektais kaip ir vaiko 
menkinimas, nuvertinimas, tačiau ji išsiskiria vaiko 
reakcija į stresą. Priekabiavimas ir įžeidinėjimas gąsdina 
vaiką. Pasikartojančios, baimę sukeliančios situacijos 
keičia vaiko atsparumą stresui ir tai gali atsiskleisti 
nesugebėjimu toleruoti tam tikro laipsnio stresą kitose 
situacijose. 
Ignoravimas -  
Vaiko ignoravimas atkerta jį nuo stimuliacijos ir sąveikų, 
būtinų emocinei, intelektualiai ir socialinei raidai. 
Neadekvatus vaiko kontroliavimas -  
Neadekvatus vaiko kontroliavimas gali pasireikšti trimis 
būdais: kontroliavimo stoka, per dideliu kontroliavimu ir 
nenuosekliu kontroliavimu. 
Kontroliavimo stokos atveju vaikams iškyla įvairių 
pavojų grėsmė. Jaunajai kartai neperduodama istorijos 
bėgyje sukaupta patirtis, tad vaikams telieka viską patirti 
savo kailiu. 
Per didelis kontroliavimas užkerta kelią pasaulio 
tyrinėjimui ir atradimui, o tai sumažina savojo aš 
įtvirtinimo ir asmenybės raidos galimybes. 
Nenuoseklus kontroliavimas sukelia vaiko nerimą ir 
pasimetimą. Laiko bėgyje gali atsirasti įvairių elgesio 
problemų, intelektualinės raidos sutrikimų. 
Izoliacija - Vaiko izoliavimas nuo normalaus 
socialinio patyrimo atima iš jo galimybę užmegzti 
draugystės ryšius ir tai gali vesti prie depresijos. 
Izoliacija rimtai sutrikdo intelektualinę, emocinę ir 
socialinę vaiko raidą. Toks vaikas paprastai patiria ir 
kitas emocinės prievartos formas, o neretai ir fizinę 
prievartą. 
Atmetimas, atstūmimas - Kai globėjas atstumia 
vaiką, toks jo elgesys paveikia vaiko savęs vaizdą. Vaikas 
pasijunta esąs nevertingas. Vaikai, kurie savo globėjų 
buvo atstumti jau nuo ankstyvojo amžiaus, neišmoksta 
tinkamų savęs nuraminimo elgsenos formų. Atstumtam 
kūdikiui praktiškai nėra jokios galimybės užaugti sveika 
asmenybe. 
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Terorizavimas - Terorizavimas, kaip ir 
priekabiavimas bei įžeidinėjimai sukelia streso 
reakcijas. Pasikartojantis stresas veikia visą vaiko 
organizmą, susilpnėja atsparumas ligoms, ypatingai 
susijusioms su stresu. Be fizinių pasekmių, nuolatinį 
siaubą išgyvenantis vaikas įgyja nesveikų, 
antisocialių su išgyvenimu susijusių įgūdžių. 
Emocinė prievarta yra visų prievartos formų šerdis. 
Prievartos prieš vaikus ar vaikų apleistumo ilgalaikiai 
efektai paprastai kyla iš emocinių prievartos aspektų. 
Būtent psichologinis prievartos aspektas ir leidžia 
daugumą smurtinių veiksmų įvardinti kaip prievartą. 
Tarkime, kad berniukas susilaužė ranką. Jei vaikas 
traumą patyrė dviračiu mėgindamas atlikti sudėtingą 
figūrą, jis išgys fiziškai ir psichologiškai. Galbūt 
sustiprės berniuko charakteris, nes jis bus gavęs 
vertingą gyvenimo pamoką kaip įveikti kliūtis 
padedant globėjams ir draugams. Jei tokią pat 
traumą berniukas patiria tuomet, kai vienas iš tėvų 
įsiūčio pagautas ją užlaužia arba nustumia vaiką nuo 
laiptų, jis išgys fiziškai, bet niekada neišgys 
psichologiškai. Panašiai yra ir seksualinės prievartos 
atvejais. Kai gydytojai medicininės apžiūros metu 
liečia vaikų lytinius organus, tai neturi jiems jokių 
neigiamų padarinių. Tačiau kai tokio pat kontakto 
siekia seksualiai susijaudinęs pažįstamas suaugęs 
žmogus, vaikas patiria psichologinę ir emocinę žalą. 
O dabar įsivaizduokime vaiką, kuris gyvena su jį 
bauginančiu globėju, tačiau fizinės prievartos 
nepatiria. Juk jis taip pat kenčia (kaip ir vaikai 
minėtuose pavyzdžiuose), tačiau šiuo atveju vaikui 
labai sunku padėti. 
Tad nepaisant fakto, jog ilgalaikius prievartos 
padarinius vaikui dažniausiai nulemia emociniai 
išgyventi smurto aspektai, iš visų prievartos formų 
emocinę prievartą sunkiausia įrodyti. Neretai vaiką 
ginančios institucijos gali pradėti savo darbą tik 
tuomet, kai vaikas yra fiziškai sužeidžiamas. Be to, 
šios prievartos sukelti efektai yra labai panašūs į 
daugelio vaikų psichinių ir fizinių sutrikimų 
simptomus. Tai tik dar labiau apsunkina emocinę 
prievartą išgyvenančių vaikų identifikavimą. 

Atmink, kai Tu patiri patyčias 
– tai ne Tavo kaltė! Jei iš 

Tavęs tyčiojasi – Tu neturi su 
tuo taikstytis ir kovoti vienas! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Psichologinio smurto  pasekmės 
Psichologinis smurtas yra labiausiai paplitusi iš visų 
prievartos formų, todėl jos pasekmės atskiram individui 
ir visuomenei yra itin skaudžios. Šiuos padarinius geriau 
suvoksime, jei žinosime tam tikrus emocinės prievartos 
kilmės ir pasireiškimo bruožus. 
- Nė viena iš prievartos formų nepraeina be 
psichologinių pasekmių aukai, tad kiekvienoje 
prievartoje glūdi ir emocinės prievartos elementų; 
- Emocinė prievarta lydi visas kitas prievartos rūšis, 
tačiau ji gali reikštis ir savarankiškai; 
- Emocinė prievarta paprastai yra ilgalaikė ir 
pasikartojanti, laikui bėgant jos išraiškos formos tik 
žiaurėja; 
- Emocinę prievartą (kaip ir kitas prievartos rūšis) 
dažniausiai patiria mažiausią įtaką ir menkiausius 
resursus visuomenėje turintys asmenys (pvz., vaikai ir 
moterys); 
- Emocinė prievarta gali neigiamai paveikti asmens savo 
vertės jausmą ir savęs suvokimą; 
- Emocinė prievarta gali turėti rimtų pasekmių vaiko 
psichologinei raidai – intelektui, atminčiai, atpažinimo ir 
suvokimo procesams, dėmesiui, vaizduotei ir moralės 
vystymuisi, o taip pat paveikti socialinę raidą – 
sutrikdyti gebėjimą suvokti, jausti, suprasti ir išreikšti 
jausmus. 
 

Psichologinio smurto paplitimo mastą 
sunku nustatyti dėl šių priežasčių: 
 
- Lyginant su kitomis prievartos formomis, emocinės 
prievartos efektai ir pasekmės pripažintos vėliausiai; 
- Nėra pastovių emocinės prievartos apibrėžimų, nes šį 
reiškinį sunku apibrėžti; 
- Emocinės prievartos atvejus sunku aptikti, ištirti ir 
įrodyti; 
- Apie daugelį emocinės prievartos faktų nepranešama. 
 
Tikėtinos psichologinio smurto pasekmės 
 
Kanadoje atlikta nemažai emocinės prievartos 
apžvalginių tyrimų, kurių metu buvo tirti įvairaus 
amžiaus, lyties, socialinių grupių tiriamieji. Toliau 
pateiksime šių tyrimų išvadas ir apibendrintus tyrėjų 
pastebėjimus. 
Emocinę prievartą patyręs ar ją patiriantis vaikas gali 
turėti rimtų emocinių ir/ar elgesio problemų, kurios gali 
pasireikšti: depresija, saugaus prisirišimo prie tėvų ar 
globėjų stoka, menkais pažinimo gebėjimais ir žemais 
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mokymosi pasiekimais, skurdžiais socialiniais 
įgūdžiais. 
Tėvų ar globėjų atstumti vaikai dažniau nei jų 
bendraamžiai išreiškia priešiškumą, atvirą arba pasyvų 
agresyvumą. Jie gali būti labai priklausomi nuo kitų, 
turėti neigiamą nuomonę apie save ir savo galimybes, 
būti emociškai nepastovūs ar neadekvačiai reaguoti, 
neigiamai suvokti aplink juos esantį pasaulį. 
Tėvų verbalinė (pvz., rėkimas, įžeidinėjimas) ar 
simbolinė (pvz., trankymas durimis, ignoravimas tyla) 
agresija vaikų atžvilgiu gali turėti rimtų padarinių. Šias 
prievartos formas patyrusių vaikų elgsenoje dažniau 
nei kitų vaikų elgesyje stebima fizinė agresija, 
delikventinis elgesys ir tarpasmeninės problemos. Jei 
tokie vaikai dar patiria ir fizinę prievartą, jų problemos 
yra sunkesnės ir dažnesnės. 
Jei vaikui nuolat tenka būti emocinės prievartos prieš 
jo motiną liudininku, tokia žiauri aplinka gali 
neigiamai paveikti vaiko psichologinę ir socialinę 
raidą. Berniukai gali perimti agresyvaus elgesio modelį, 
o mergaitės gali išmokti, jog prievartos patyrimas yra 
normalių santykių dalis. Taip prievarta tęsiasi iš kartos 
į kartą ir šį (tarsi užburtą) ciklą pasidaro labai sunku 
suardyti. 
 
                  Fizinis smurtas 
 
Fizinis smurtas apima įvairias žiauraus elgesio su vaiku 
formas. Gali būti padaryta trumpalaikė arba ilgalaikė 
fizinė žala vaiko organizmui ir sveikatai. Sutrikimai 
skirstomi į laikinus ir negrįžtamo pobūdžio. Tačiau 
paprastai daug ilgiau trunka bei pastebimai vaiko raidą 
sutrikdo psichologiniai ir socialiniai patirtos fizinės 
prievartos efektai. 
- Patirta fizinė prievarta susijusi su nepasitikėjimu 
tarpasmeniniuose santykiuose, aplinkinių žmonių 
meilės ir dėmesio stoka, polinkiu pasiduoti autoriteto 

 



- Fizinę prievartą patyręs vaikas gali būti praradęs 
svarbią socializacijos patirtį, kurios trūkumas atsiliepia 
paauglystėje ir suaugusiame amžiuje negebėjimu 
užmegzti ir palaikyti santykius su kitais žmonėmis. 
- Skaudūs išgyvenimai gali sutrikdyti esminius vaiko 
raidos etapus: saugaus prieraišumo formavimąsi, 
savikontrolės įgijimą, moralės ir socialinių nuostatų 
raidą. Šių procesų sutrikimai yra didžiąja dalimi 
atsakingi už vaiko emocijų ir elgesio problemas. 
- Fizinę prievartą patyrusiems vaikams sunkiau 
prisitaikyti prie aplinkos, nes jų prisitaikymo įgūdžiai 
yra riboti, nelankstūs. Ilgainiui tai gali sukelti 
psichologinius sutrikimus ar prisitaikymo problemas. 
 
                                  Elgesys 
 
- Fizinę prievartą patyrę vaikai agresyvesni savo 
bendraamžių atžvilgiu, ir tokia elgsena būdinga jau 
ikimokyklinukams; 
- Mokytojai ir tėvai tokius vaikus apibūdina kaip 
sunkiau suvaldomus, socialiai nebrandžius, 
nesugebančius pasitikėti kitais; 
- Bendraamžiai fizinės prievartos aukas dažnai 
atstumia ir jų nepaiso dėl pastarųjų socialinių įgūdžių 
stokos, žemos socialinės kompetencijos ir negebėjimo 
užmegzti bei palaikyti santykius su bendraamžiais; 
- Nemaža dalis prievartą savo nusikaltimuose 
naudojančių nusikaltėlių vaikystėje patys patyrė fizinę 
prievartą (vieno tyrimo duomenimis 44 procentai 
nusikaltėlių, patyrusių fizinę prievartą, savo 
nusikaltimuose vartojo prievartą, kai fizinės prievartos 
nepatyrusių grupėje prievartą naudojo tik 16 procentų 
nusikaltėlių).       
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             Socialinė – pažinimo sritis 
 
- Smurtaujantys prieš vaikus tėvai neišmoko jų 
rūpintis bei atsižvelgti į kitų žmonių gerbūvį; 
- Prievartą patyrę vaikai savo nusižengimus vertina 
daug atlaidžiau nei savo bendraamžių panašias 
„nuodėmes". Vieno tyrimo duomenimis, tokie vaikai 
buvo įsitikinę, jog jiems padaryta didesnė žala nei 
bendraamžiams, kurie lygiai tokiu pat būdu tyrimo 
metu buvo „nuskriausti"; 
- Pastebėti kognityvinės raidos sutrikimai (Hoffman-
Plotkin ir Twentyman 1984 metais užfiksavo skirtumą 
tarp fizinę prievartą patyrusių ir jos nepatyrusių 
ikimokyklinukų intelekto įvertinimo rezultatų); 
- Fizinę prievartą patyrę vaikai matematikos ir 
verbalinių gebėjimų srityse dviem metais atsilieka nuo 
savo bendraamžių (Salinger ir kt., 1984). 
Fizinė prievarta prieš vaikus turi ir daugiau skaudžių 
pasekmių. Šiame straipsnyje buvo aptarti tik kai kurie 
ilgą laiką trunkantys fizinės prievartos padariniai, kurių 
pagrindas – psichologinis ir socialinis poveikis vaiko 
raidai bei prisitaikymui pasaulyje. 

 

        
 

Jei patiri patyčias, privalai nuspręsti, ką ir kaip toliau 
daryti. Aptark galimybę nueiti pasikalbėti su 
mokytojais ar mokykloje dirbančiais specialistais –
socialiniu pedagogu ar psichologu. NETYLĖK‼ 

 
 

Labai svarbu, kad Jūs kalbėtumėtės su 
mokytojais apie patyčias, kad jie žinotų, kas 

vyksta. 
 
Sumažinti ar sustabdyti patyčias – ne vieno 

žmogaus jėgoms. Efektyviam šios problemos 
sprendimui reikalingas aktyvus pedagogų, mokyklos 
administracijos, tėvų ir moksleivių įsitraukimas. 
 



  
 

ANKETA 
 

Pasiimk pieštuką ir ant atskiro lapo užpildyk šį klausimyną. Jei bent į 
tris klausimus atsakei teigiamai, vadinasi tau jau teko susidurti su 
patyčiomis. Nelik vienas ir nepalik bėdoje savo draugų. Pamačius 

patyčias ar jas patyrus, visada kreipkis pagalbos į žmones, kurie Tau 
gali padėti. 

 
 

1. Ar tavo klasėje kada nors buvo ar yra vaikas, iš kurio kiti vaikai 
tyčiojasi, pavyzdžiui, nepriima jo žaisti, nedraugauja su juo ar 
kaip nors jį erzina? 

2. Ar kada nors tau teko stebėti tokią situaciją, kai vieni vaikai iš 
kito atiminėja ar gadina daiktus, pavyzdžiui, paima pieštuką ar 
trintuką ir nenori atiduoti arba plėšo to vaiko sąsiuvinius ir 
knygas? 

3. Ar tavo klasėje yra bent vienas vaikas, kuris turi pravardę? 
4. Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? 

Pavyzdžiui, bijo dėl to, kad jis užgaulioja kitus, juos stmdo, 
skriaudžia? 

5. Ar kada nors esi turėjęs pravardę? 
6. Ar kada nors tavo klasėje buvo tokia situacija, kai visi vaikai 

juokėsi iš vieno vaiko, pavyzdžiui, dėl to, kad jam ant nugaros 
buvo prilipintas koks nors juokingas užrašas? 
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Apie „Vaikų liniją“ 
 

„Vaikų linija“ – tai psichologinės pagalbos tarnyba, skirta tau. Tu gali kreiptis į „Vaikų 
liniją“ 

dėl įvairių tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių. Kai nesutari su draugais, kai susipyksti su 
tėvais ar mokytojais, kai kyla sunkumų mokantis, kai jautiesi vienišas ar nemylimas, kai 

tau 
liūdna, sunku ir norisi su kuo nors pasikalbėti, kai nežinai kaip pasielgti ir norisi pasitarti – 

„Vaikų linija“ laukia tavo skambučių ir laiškų. 
Į „Vaikų liniją“ tu gali kreiptis telefonu, laiškais ir internetu. 

Tu gali mums skambinti ar parašyti laišką iš bet kurios Lietuvos vietos. 
„Vaikų linija“ yra anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“, tau nebūtina 

prisistatyti 
ir konfidenciali – tai, ką mums papasakosi, neišeis už mūsų tarnybos ribų – tai 

reiškia, kad niekas kitas nesužinos, apie ką tu kalbėjai ar mums parašei. 
 

Pagalba telefonu 
 

 
 

Koks yra „Vaikų linijos“ telefono numeris? 
Vaikų linijos telefono numeris yra paprastas ir lengvai 

įsimenamas: 8-800-11111. Skambučiai šiuo telefono numeriu 
yra nemokami. 

Kokiu būdu galima paskambinti į „Vaikų liniją“? 
Į „Vaikų liniją“ galima paskambinti iš fiksuoto ryšio telefonų, 

iš taksofonų ir mobiliųjų telefonų (iš visų operatorių). 
Kai skambini iš taksofono, nereikia netgi turėti telefono 

kortelės – paprasčiausiai pakeli ragelį, surenki telefono numerį 8-800-11111 ir lauki, kol 
atsilieps „Vaikų linijos“ konsultantas. 
Kada galima paskambinti „Vaikų linijai“? 

Į „Vaikų liniją“ telefonu galima skambinti kiekvieną dieną nuo 11 iki 21 val. Telefonas 
veikia 

ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais bei visomis švenčių dienomis. 
Dėl ko vaikai ir paaugliai gali skambinti į „Vaikų liniją“? 

Vaikai ir paaugliai gali skambinti dėl pačių įvairiausių sunkumų ir rūpesčių – kai nesutaria 
su draugais, tėvais ar mokytojais, kai nesiseka mokytis ar sutarti su bendraamžiais, kai patiria 

prievartą ar patyčias, kai sunku ir liūdna, kai nežino, kaip pasielgti ir nori su kuo nors 
pasitarti… 
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Pagalba internetu – „Klausučio šalis“ 
 

Kas yra „Klausučio šalis“? 
 

Tai interneto svetainė, skirta vaikams ir paaugliams, norintiems 
pasitarti dėl savo sunkumų. 

 
Kas yra Klausutis? 

 
Klausutis yra „Vaikų linijos“ personažas, kuriam tu gali parašyti 

elektroninį laišką ir į kurį gali kreiptis dėl pačių įvairiausių 
tau iškylančių sunkumų. Klausučio vardu į vaikų ir 
paauglių laiškus atsako „Vaikų linijos“ savanoriai. 

 
Dėl kokių sunkumų galima kreiptis į Klausutį? 

 
Klausučiui tu gali rašyti dėl pačių įvairiausių kylančių klausimų ar rūpesčių, kai norisi 

pasipasakoti, 
pasitarti, kai nežinai, kaip pasielgti arba tau tiesiog liūdna. Visos temos Klausučiui 

yra vienodai svarbios, todėl jis atsako į visus vaikų ir paauglių laiškus. 
 

Kaip parašyti laišką Klausučiui? 
 

Tam reikia užsiregistruoti svetainėje www.vaikulinija.lt skyrelyje „Pagalba internetu“. Ten 
rasi išsamų 

aprašymą, kaip užsiregistruoti į „Klausučio šalį“, kad galėtum parašyti laišką Klausučiui. 
 

Ar kas nors gali sužinoti, kad tu parašei Klausučiui? 
 

Laišką, kurį tu parašysi, ir Klausučio atsakymus skaitysi tik tu ir Klausutis – vadinasi, tavo 
rašomi elektroniniai laiškai bus visiškai saugūs ir jų negalės skaityti kiti žmonės. 
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