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Apie Vaikų liniją

 Teikia anonimišką, konfidencialią 

emocinę paramą vaikams ir paaugliams 

iki 18 metų. 

 Parama teikiama nemokamu telefono 

numeriu 116 111 (nuo 11 iki 23 val.), 

laiškais - internetu www.vaikulinija.lt, 

gyvais pokalbiais internetu („chat‘as“).

 Kasdien atsiliepiame į ~400 vaikų ir 

paauglių skambučių. 

 Dažniausiai kreipiasi 12-15 m. paaugliai. 

 https://www.youtube.com/watch?v=F5A

APWOIGOo&t=27s

http://www.vaikulinija.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=F5AAPWOIGOo&t=27s




Neseniai atradau veiklą, kuri mane veža. Tai vloginimas. Po savo pirmojo vlogo gavau labai 
gerus komentarus, kad su savo vlogais galiu toli nueiti ir t.t. Žinau, kad iš to 
nepragyvensiu, bet noriu ir toliau vloginti ir tapti geru vlogeriu. Jaučiu, kaip darydamas 
vlogus pats daug išmokstu naujo, o ir kalbėti sekasi vis geriau  Tik viena problema: mano 
mamai tai labai nepatinka. O aš nenoriu jos apgaudinėti ir vloginti slapta. Kaip man ją 
įtikinti, kad aš nieko blogo nedarau postindamas savo vlogus? (14 m. vaikinas)

Mano draugas mokykloje visada atrodo toks linksmas ir niekada nieko liūdno nepasakoja, 
bet FB jis su manim bendrauja visai kitaip. Vakar jis man parašė, kad nebenori gyventi. 
Nežinojau, kaip į tai sureaguoti... Kitą dieną susitikome mokykloje ir jis vėl buvo toks, kaip 
visada – nerūpestingas. Vakare susirašinėjant jis vėl buvo labai liūdnas, sakė, kad nemato 
prasmės gyventi. Kaip man jam padėti? Ar susirašinėti toliau, ar pasikalbėti su juo? Man 
baisu dėl jo. (16 m. mergina)

Nuo pat penktos klasės savo mokykloje esu nepritapėlė – ne kartą esu patyrusi patyčias, visaip 
vadindavo mane, stumdydavo, daiktus gadindavo. Kažkada galvojau, kad jau nebeištversiu ir 
ką nors sau pasidarysiu... Tapau uždara, su niekuo nebendravau, nes nemačiau prasmės su 
kažkuo bendrauti. Daug laiko praleisdavau internete – dėl to pradėjom pyktis su tėvais, jie 
manęs nesuprato, vis pyko, ko aš internete sėdžiu. Ir tada aš susipažinau vienam forume su 
tokia mergina. Mes bendraujam jau metus ir per tą laiką ji man tapo labai artima. Man atrodo, 
kad ji mano sielos draugė – su ja galiu apie viską kalbėtis. Ji irgi yra patyrusi patyčių, ne kartą. 
Mes ne kartą su ja jau buvome susitikusios, nors ji gyvena kitame mieste. Tik šiuo metu jai iškilo 
tokia problema ir noriu jūsų paklausti patarimo, nes ji pati jums rašyti nenori... (15 m. mergina)



Kuo vaikams grėsmingos technologijos?

• Grėsmės, susijusios su paties vaiko elgesiu virtualioje erdvėje: 
seksualizuotas ir kitoks perdėtas savęs reprezentavimas (angl. 
sekstingas), priklausomybė nuo technologijų, savo asmeninių duomenų 
atskleidimas

• Grėsmės susijusios su kitų elgesiu virtualioje erdvėje: elektroninės 
patyčios, viliojimas, keršto pornografija, duomenų išviliojimas

• Žalingas turinys (pornografija, savęs žalojimą skatinantis turinys ir pan.)

• Technologinės grėsmės: virusai ir pan. 



Grėsmės, kylančios dėl paties vaiko 

elgesio

 Savo asmeninių duomenų atskleidimas; 

 Neapgalvotas savo nuotraukų siuntimas, įkėlimas;

 Seksualizuotas turinio „žinučių“ siuntimas, „sekstingas“;   

 Pernelyg dažnas technologijų naudojimas, priklausomybė.



„Sekstingas“

 "Sexting„ yra terminas, apibūdinantis elgesį, kuomet dalijamasi
asmenine seksualine patirtimi, intymiais savo kūno vaizdais
naudojantis technologijomis (populiariausia – per mobiliuosius
telefonus, bet gali būti ir Internete: el.paštas, socialiniai tinklai,
pažinčių svetainės ir t.t.).

 Vaizdai gali būti platinami sąmoningai ar netyčia (po telefono
vagystės). Dažniau tai sąmoningi veiksmai (savanoriškai siunčiami
vaizdai, nuotraukos), tačiau spontaniški (nepagalvojama apie tai, kas
vyks su šia informacija toliau).

Sexting‘as yra racionalus veiksmas, sukeliantis neracionalias pasekmes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo1WgP-k54U

https://www.youtube.com/watch?v=Bo1WgP-k54U


Kitų interneto vartotojų grėsmę ar žalą 

keliantis elgesys

 elektroninės patyčios, 

 viliojimas, 

 keršto pornografija, 

 duomenų išviliojimas. 



Man vel pradejo rasineti viena mergaite - apie mano 

isvaizda, kad as tokia ir anokia. Dar ji rase pries 10-15 

minuciu, kad ji pripasakos apie mane mano mokykloje 

kur mokinuosiu ir tada as busiu patyciu objektu. man jau 

nusibodo ir nervuoja, kad rasineja man. as tevam 

pasakiau jau anksciau, kad tyciojasi, tai jie atsake man -

tai kas cia baisaus, nieko tokio! As jiems sakau, kad as 

negaliu miegoti, man nuolat rasineja, bet tevai 

pasijuoke ir tiek. Gal galit patarti ka man daryti, as 
nebenoriu su niekuom kalbeti is savo seimos... (13 m.)

Susidūriau turbūt su neeiline problema. Kai 

man buvo 11 metų (man dabar 15) buvau 

dar maža ir daug ko nesupratau, tad daug 

kuom pasitikėjau ir vienai draugei siunčiau 

savo nuotraukas (tikrai gan žiaurias, dėl kurių 

man dabar gėda...). Mes paskutiniu metu 

mažai bendravom, nebebuvom tokios geros 

draugės. Bet va neseniai susipykom dėl 

vieno vaikino ir ji pradėjo po visus puslapius, 

socialinius tinklus platint mano senas 

nuotraukas ir daryti man gėdą. Tas 

nuotraukas matė tikrai nemažai žmonių, 

daug kas pradėjo rašinėti žinutes, kuriose 

šaipomasi iš manęs. Nors bandžiau 

paaiškinti, kad tai senos nuotraukos, bet va, 

nesupranta... dabar ji netgi senus mano 

video platina, kuriuose dariau vadinamus 

,,challenge''. Dėl to man labai gėda ir 

nežinau ką daryt, jeigu sužinos ar pamatys 
mano klasiokai ir klasiokės man galas...

Prieš mėnesį susipažinau per interneta su 24 metų 
vaikinų (man 15m). Iš pirmo mes bendravom normaliai. 
Paskiau jis liepe man ji vadinti "teciu" ir siusti visiokas 
savo nuogo foto. Jis norejo su manimi susitikti, bet as 
vis issisukdavau. Jis zino i kuria mokykla einu ir pazista 
mano kelias drauges.As bijau ji užblokuoti per fb. As 
bijau,kad jis neatvaziuotu pas mane. Ka man daryti?



Elektroninės patyčios

 įžeidinėjimai viešoje internetinėje erdvėje;

 žinučių siuntinėjimas;

 šmeižimas internete;

 apsimetimas kitu asmeniu internete;

 apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems;

 atstūmimas;

 persekiojimas;

 smurtinių veiksmų filmavimas ir 

įkėlimas bei platinimas internete.



Elektroninės patyčios

 Tyčinis elgesys.

 Pasikartojantis elgesys. Elektroninėms patyčioms pradėti

pakanka vieno veiksmo (negražaus komentaro,

žeidžiančio laiško), vėliau ši informacija gali plisti

virtualioje erdvėje.

 Jėgų persvara. Skriaudėjas - vaikas, kuris nėra fiziškai

stiprus ar populiarus realiame gyvenime, gali būti

pranašesnis virtualiame pasaulyje (anonimiškumas –

pranašumas); didžiulė auditorija.



Žalingas, netinkamas turinys

• Žalingas turinys – tai pornografinio, smurtinio, neapykantą kurstančio, 

savižalą skatinančio pobūdžio turinys. 

• Neretai vaikams naršant ir domintis net ir visai „nekaltais“ dalykais, 

pvz. mėgstamų gyvūnų nuotraukomis, yra rizika susidurti su tokiu 

turiniu. 

Sveiki, jau apie nusizudymus visai nebegalvoju tiesog isnyko visos mintys net palengvejo man. O apie 
tuos nusizudymus pradejau galvoti radusi viena tinkalapi kur rodo savizudzius 
www.documentingreality.com ir kur kitus zmones zudo bet aciu dievui kad viskas praejo. (16 m. 
mergina)

Kai buvau 9 m. vienas klasiokas man parodė porno (tik vėliau sužinojau, kaip tai vadinasi, tada buvo truputį 
įdomu ir šlykštu tuo pačiu). Dabar man 13 ir aš jaučiuosi kažkoks nenormalus. Pats susiradau ir pradėjau 
dažnai žiūrėti porno, dažnai masturbuojuosi. Po to kaltinu save, kad aš nesveikas. Kaip man suvaldyti save? :(



Internetas ir save žalojantis vaikų bei 
paauglių elgesys

 Įvairūs šaltiniai – FB profiliai, grupės, diskusijų forumai, internetu svetainės. 



Kodėl vaikai ne visada drįsta 

kreiptis į šalia esančius 

suaugusius?



Suaugusiųjų „siunčiamos“ žinutės 
vaikams:

• „Vėliau pasikalbėsim, dabar turiu kitų reikalų“

• „Pats kaltas – ko ten sėdi tam internete!“

• „Nekreipk dėmesio“

• „Ir ko tu vėl skundiesi dėl menkniekių?“

• „Tik nedaryk dramblio iš musės“

• „Nekalbėk nesąmonių, kokios dar problemos 
tokiame amžiuje!“

• „Būk vyras ir susitvarkyk pats“



Vaikai ir paaugliai sako:

 „Baisu, kad nesupras“

 „Man išvis nebeleis sėdėti prie 

kompiuterio“

 „Man labai gėda ir pikta ant 

savęs...“

 „Aš nežinau, kaip apie tai 

pasakyti“

 „Niekam nerūpi, kaip aš 

jaučiuosi“

 „Žinau, kad aš pati kalta...“



Vaikai ieško...

...santykio, ryšio su suaugusiuoju, kuris jo 

klausosi ir kuriam rūpi jo „menki“ 

rūpesčiai.

„Nežinau, kodėl jums parašiau... Galbūt pasiilgau to, kad pasaulyje būtų nors vienas
vienintelis žmogus, NORS VIENAS, kuris bendraus, O ne žemins; išklausys, O ne smerks;
mylės, O ne nekęs; norės nuoširdžiai padėti, O ne apsimetinės, kad padeda; supras, O ne
tiesiog palaikys problemas nerimtomis ir numos ranka....“



Kuo ir kaip suaugusieji gali padėti vaikams?

1. Domėtis technologijomis ir tuo, ką vaikai su jomis veikia

2. Kalbėtis su vaikais apie technologijas jų gyvenime.

3. Priimti faktą, kad virtualus pasaulis yra neatsiejama realaus 
gyvenimo dalis.

4. Nebausti vaikų už grėsmes, su kuriomis jie susidūrė internete

5. Kreiptis pagalbos kai jaučiame, kad negalime vaikui padėti 
patys



Pagrindiniai pagalbos principai

 Ramybė + kantrybė + įsiklausymas į vaiko žodžius ir jausmus.

 Svarbu detalės apie tai, kas vaikui / paaugliui nutiko.

 Nuraminti vaiką, kad jis labai gerai padarė kreipdamasis pagalbos. 

 Suprasti, ko vaikas iš mūsų tikisi, kokios pagalbos jam iš mūsų reikia labiausiai. 



Svarbu, kad virtualus pasaulis yra 
neatsiejama realaus gyvenimo 
dalis

...papildanti, suteikianti galimybes, o ne 

kažką atimanti ar išstumianti



Vaikų linija – emocinė parama vaikams ir paaugliams 
telefonu bei internetu.

Kampanija „Be patyčių“ www.bepatyciu.lt

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt

http://www.bepatyciu.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt

