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DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLAI, KAIP PADĖTI VAIKUI, KURIO MAMA AR 
TĖTIS GIRTAUJA

Šią savaitę minima tarptautinė Alkoholikų vaikų savaitė. Pagrindinis jos tikslas yra šviesti 
visuomenę apie vaikus, kurie susiduria su tėvų alkoholizmo problemomis. 

Idėją minėti šią savaitę pirmieji Lietuvoje inicijavo asociacija "Mentor Lietuva" 2015 metais. 
Dirbdami alkoholio prevencijos srityje ir tiesiogiai bendraudami su vaikais, susiduriančiais su tėvų 
girtavimu, jie inicijavo socialinę akciją, prie kurios 2016 m. prisijungė ir Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės departamentas. 

Vaikams iš priklausomų nuo alkoholio šeimų ypatingai reikalingas dėmesys, parama ir 
pagalba. Dažniausiai jie auga tokiose šeimose, kuriose problemos yra arba neigiamos, arba 
dangstomos. Tokiems vaikams svarbu, kad jie galėtų pripažinti ir priimti savo mintis, jausmus, 
patirtis, bei išgyvenimus patirtus priklausomoje nuo alkoholio šeimoje. Ne mažiau vaikams svarbus 
saugumo jausmas, pasitikėjimas suaugusiais, kuriems galėtų pasipasakoti ir atsiverti, kurie juos 
palaikytų, nuramintų ir suteiktų reikiamą pagalbą, atitinkančią jų amžių. Neretai šiems vaikams 
artimiausi ir galintys padėti būna mokytojai.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kartu su asociacija „Mentor Lietuva
“ parengė rekomendacijas mokyklai „Kaip mokykla gali padėti vaikui, kurio mama ar tėtis 
girtauja?“, kuriose mokytojai ras patarimus, kaip atpažinti vaiką augantį priklausomoje šeimoje, 
kaip elgtis ir ką sakyti, jei vaikas kreipiasi pagalbos.

Prašome šias rekomendacijas išplatinti savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų 
pedagogams, ir psichologinių, pedagoginių tarnybų specialistams, paskatinant šią informaciją 
naudoti savo darbe.

PRIDEDAMA. Informacinė medžiaga „Kaip mokykla gali padėti vaikui, kurio mama ar tėtis 
girtauja?“, 5 lapai (pdf formatu).
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