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ĮŽANGA
Įžanga
Liėtuvojė tėvų įsitraukimas į psichoaktyviųjų mėdžiagų (toliau – PM) vartojimo prėvėnciją nėrėtai
įvardijamas kaip gana pasyvus. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, kai kuriė tėvai su palėngvėjimu
nusimėta dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą, įskaitant ir PM vartojimo
prėvėnciją, atliks mokykla. Nors mokyklojė mokiniai gauna nėmažai informacijos bėi žinių apiė PM
povėikį ir vartojimo pasėkmės, taciau svarbiausias isliėka tėvų vaidmuo1. Dėja, tyrimai rodo, kad
Liėtuvojė vis mažėsnė dalis paauglių iskilus sunkumams pirmiausia pagalbos krėiptųsi į tėvus: priės
10 mėtų atliktų tyrimų duomėnimis – 20-30 proc. paauglių pirmiausia pagalbos krėiptųsi į tėvus,
priės 5 mėtus – 10-15 proc., o 2016 m. – tik 5-8 proc.2.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės dėpartamėntas (toliau – Dėpartamėntas), siėkdamas
issiaiskinti, kokios informacijos ir įgudžių PM vartojimo prėvėncijos srityjė mokyklinio amžiaus vaikų
tėvams truksta, kokiosė vėiklosė, galinciosė sutėikti daugiau žinių ir įgudžių, jiė norėtų dalyvauti, kiėk
jiė bėndrauja su savo vaikais apiė PM vartojimo kėliamą žalą bėi kiėk tėvams skirta informacija juos
pasiėkia, 2016 m. vykdė anoniminę ėlėktroninę mokinių tėvų apklausą (toliau – Tėvų apklausa).
Tėvų apklausos ankėta, kurią sudarė 17 klausimų, (žr. priėdą) buvo sudėrinta su Liėtuvos Rėspublikos
sviėtimo ir mokslo ministėrija ir 2016 m. balandžio mėn. paskėlbta Dėpartamėnto intėrnėto
svėtainėjė www.ntakd.lt. Tėvų apklausa vyko tik ėlėktroniniu budu ir galėjo buti pildoma iki 2016 m.
spalio 14 d.
Kviėtimas dalyvauti Tėvų apklausojė buvo platinamas Dėpartamėnto
intėrnėto svėtainėjė, facėbook paskyrojė ir naujiėnlaiskyjė. Apklausos
rėklaminis skydėlis buvo tikslingai paskėlbtas ėlėktroninio diėnyno
sistėmos intėrnėto svėtainėjė www.manodiėnynas.lt. Taip pat 2016 m.
rugpjucio 26 d. rastu Nr. S-(4.3-8)-2131 „Dėl tėvų įtraukimo į
prėvėncinę vėiklą“ valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos bėi
nėvyriausybinės organižacijos buvo informuotos apiė vykdomą Tėvų
apklausą bėi kviėstos dalintis apklausos nuoroda.
Tėvų apklausos duomėnų analižė atlikta naudojant turinio valdymo sistėmos SystėmSight apklausų
analižės modulį, MS Excėl bėi SPSS programinius pakėtus.
Is viso Tėvų apklausos ankėtą užpildė 2236 rėspondėntai, bėt 29 ankėtų rėžultatai nėbuvo įtraukti į
duomėnų analižę, nės rėspondėntai nėatitiko tikslinės grupės arba ankėtos buvo užpildytos
nėtinkamai, tad is viso buvo analižuoti 2207 rėspondėntų atsakymai.

http://visuomėnė.ntakd.lt/tėvams/tėvu-vaidmuo-psichoaktyviuju-mėdžiagu-vartojimo-prėvėncijojė.html
2016-09-30 Vilniujė vykusios konfėrėncijos „Psichoaktyviųjų mėdžiagų vartojimo prėvėncija bėndrojo
ugdymo institucijosė" dr. Sigitos Burvytės pranėsimo „Tėvystės įgudžių stiprinimas – vaikų priklausomybių
prėvėncijos pagrindas“ duomėnys.
1
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APKLAUSOS DALYVIAI
Apklausos dalyviai
Didžioji dauguma (90 proc.) rėspondėntų buvo motėrys, o vyrų buvo tik 10 proc. Rėspondėntų
pasiskirstymas pagal lytį patėiktas 1 pav. Pažymėtina, kad 38 rėspondėntai savo lytiės nėnurodė (į
klausimą nėatsakė).
1 pav. Rėspondėntų pasiskirstymas pagal lytį (N=2169, abs. sk., proc.)
Vyras;
221;
10%

Moteris;
1948; 90%

Rėspondėntų amžius svyruoja nuo 25 m. iki 66 m., vidutinis rėspondėntų amžius – 39,5 m. 50
rėspondėntų nėnurodė savo amžiaus (į klausimą nėatsakė). Apklausojė dalyvavusių motėrų vidutinis
amžius – 39 m., o vyrų – 42 m.
Didžioji dauguma (94 proc.) rėspondėntų augina 1-2 mokyklinio amžiaus vaikus (61 proc. – 1 vaiką,
32 proc. – 2 vaikus) (žr. 2 pav.). 3 mokyklinio amžiaus vaikus augina 5 proc. rėspondėntų, o 4 ar
daugiau – 1,5 proc. rėspondėntų.
2 pav. Rėspondėntų pasiskirstymas pagal turimų mokyklinio amžiaus vaikų skaicių (N= 2206, abs.
sk., proc.)
4 ar daugiau; 33; 2%

3; 106;
5%

2; 712;
32%
1; 1355;
61%
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Rėspondėntų pasiskirstymas pagal klasės, kuriosė mokosi jų vaikai, patėiktas 3 pav. 52 proc.
rėspondėntų turi pradinėsė klasėsė (I-IV kl.) bėsimokancių vaikų, 71 proc. – pagrindinėsė klasėsė (VX kl.) bėsimokancių vaikų ir 18 proc. – XI-XII kl. bėsimokancių vaikų.
3 pav. Rėspondėntų pasiskirstymas pagal klasę, kuriojė mokosi jų vaikas(-ai) (galimi keli atsakymo
variantai, N=2162, abs. sk.)
I kl.

272

II kl.

320

III kl.

277

IV kl.

255

V kl.

281

VI kl.

262

VII kl.

273

VIII kl.

235

IX kl.

224

X kl.

265

XI kl.
XII kl.

201
183

Tėvų apklausojė dalyvavo rėspondėntai is 55 Liėtuvos savivaldybių, daugiausia – Vilniaus m. (16
proc.), Klaipėdos m. (16 proc.) ir Kauno m. (15 proc.). Apklausos ankėtos nėužpildė nėi viėnas
Pakruojo r., Priėnų r., Sirvintų r., Tauragės r. ir Varėnos r. gyvėntojas. 8 rėspondėntai pasirinko
atsakymo variantą „Kita“, o 1 rėspondėntas į sį klausimą nėatsakė. Rėspondėntų pasiskirstymas pagal
savivaldybę, kuriojė gyvėna, patėiktas 2 priėdė.
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Apklausos rėžultatai
TĖVŲ IR VAIKŲ POKALBIAI APIE PM VARTOJIMO KELIAMĄ ŽALĄ
Daugėlis tėvų nuogąstauja, kad jų vaikai apiė PM žino kur kas daugiau nėi jiė patys. Taciau nėrėtai
vaikus pasiėkia tikrovės nėatitinkanti informacija, jų žinios apiė PM nėpatikimos, nė į visus kylancius
klausimus jiė patys randa atsakymus. Čia gali padėti tėvai. Kartais tėvai klaidingai mano, kad pokalbis
apiė PM paskatins vaiką jas isbandyti. Jėi tėvai tinkamai pasirėngia siam pokalbiui ir sutėikia vaikui
objėktyvią informaciją apiė labiausiai paplitusias PM, jų povėikį svėikatai ir gėrovėi, jiė gali padė ti
vaikui paciam susiformuoti nėigiamą požiurį į PM vartojimą1. Mokslininkai nurodo, kad tėvų ir vaikų
pokalbiai yra labai svarbus, nės vaikai, kuriė sužino apiė PM vartojimo pavojus is savo tėvų, yra
mažiau linkę jas vartoti nėi vaikai, kuriė is savo tėvų tokios informacijos nėgauna3.
Vis dėlto, 2014 m. atlikto Eurobaromėtro tyrimo „Jaunimas ir narkotikai“ duomėnimis, tik 10 proc.
Liėtuvos jaunimo (15-24 m.) nurodo, kad pėr paskutinius mėtus kalbėjosi su tėvais apiė narkotikų
vartojimo povėikį ir kėliamą žalą. Panorėję daugiau sužinoti apiė narkotikus ir jų vartojimą, tik 16
proc. Liėtuvos jaunimo krėiptųsi į tėvus (Europos salių, kuriosė atliktas tyrimas, vidurkis – 25 proc.,
Nydėrlanduosė – 37 proc.), o tokios informacijos intėrnėtė iėskotų nėt 61 proc. Liėtuvos jaunimo4.
Dėpartamėnto 2016 m. vykdytos Tėvų apklausos rėžultatai atsklėidė, kad dauguma (66 proc.)
mokyklinio amžiaus vaikus auginancių tėvų su savo vaikais apiė nėigiamą PM vartojimo povėikį ir
kėliamą pavojų kalbėjo pastarąjį mėnėsį, kas pėnktas rėspondėntas (21 proc.) nurodė, kad siomis
tėmomis kalbėjosi pastaraisiais mėtais (bėt nė pastarąjį mėnėsį), o 9 proc. – sėniau (žr. 4 pav.). 4 proc.
mokyklinio amžiaus vaikus auginancių tėvų nurodė, kad niėkada nėra kalbėję su savo vaikais siomis
tėmomis. Rėiksmingai didėsnė dalis tėcių (7,3 proc.) nėi mamų (3,5 proc.) nėra nėi karto gyvėnimė
kalbėję su savo vaiku(-ais) apiė nėigiamą PM vartojimo povėikį ir kėliamą pavojų (p<0,05).
Didžioji dauguma tėvų nurodė, kad yra nors kartą gyvėnimė kalbėję su savo vaikais apiė alkoholio
(92 proc.) ir tabako (90 proc.) vartojimo nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų (žr. 5 pav.). Taip pat
daugiau nėi pusė (70 proc.) tėvų yra kalbėjęsi su savo vaikais apiė ėnėrginių gėrimų vartojimo
nėigiamą povėikį. Gėrokai mažėsnė dalis (39 proc.) tėvų yra kalbėję su savo vaikais apiė ėlėktroninių
cigarėcių kėliamą žalą. Apiė kanapių vartojimo nėigiamą povėikį svėikatai su savo vaikais yra kalbėję
kėtvirtadalis tėvų (26 proc.), o apiė kitų narkotikų (heroino, ekstazio, amfetamino ir kt.) – bėvėik pusė
(48 proc.). Apiė vaistų, vartojamų nė gydymo tikslais, pavojus su savo vaikais kalbėjo kas trėcias tėvas
(36 proc.). Rėciausiai yra kalbamasi apiė skirtingų mėdžiagų (pvž., alkoholio ir ėnėrginių gėrimų ar

Bankauskiėnė I., Gėdminiėnė R. Vaikai sėka tėvų pavyždžiu. Informacinis lėidinys tėvams apiė
psichoaktyviųjų mėdžiagų vartojimo prėvėnciją. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės dėpartamėntas,
2016.
4 Eurobaromėtras „Jaunimas ir narkotikai“, Nr. 401, 2014.
3
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narkotikų) maisymą (24 proc.) bėi nė pagal paskirtį vartojamas buityjė naudojamas chėminės
mėdžiagas (22 proc.).
4 pav. Paskutinis kartas, kai tėvai kalbėjosi su savo vaiku(-ais) apiė alkoholio, tabako arba narkotikų
nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų (N=2188, abs. sk., proc.)
Niekada; 87; 4%
Seniau; 193; 9%

Pastaraisiais
metais; 462;
21%

Pastarąjį
mėnėsį;
1446; 66%

5 pav. Tėvų, kalbėjusių su savo vaiku(-ais) apiė atitinkamas PM, skaicius (galimi keli atsakymo
variantai, N=2161, abs. sk.)
Alkoholis

1991

Tabakas
Kanapės

1939
568

Kiti narkotikai (heroinas, ekstazis, amfetaminas ir kt.)

1048

Enėrginiai gėrimai

1523

Elėktroninės cigarėtės
Buityjė naudojamos chėminės mėdžiagos (vartojamos
nė pagal paskirtį)

839
471

Vaistai (vartojami ne gydymo tikslais)
Skirtingų mėdžiagų maišymas (pvž., alkoholio ir
ėnėrginių gėrimų ar narkotikų)

778
522
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TĖVAMS SKIRTOS INFORMACIJOS IR ĮGŪDŽIŲ POREIKIS
Tėvų apklausos rėžultatai parodė, kad dauguma (81 proc.) mokyklinio amžiaus vaikus auginancių
tėvų norėtų, kad mokyklojė viėsai (mokyklos intėrnėto svėtainėjė, informaciniuosė stėnduosė ir pan.)
butų priėinama informacija, kur krėiptis pagalbos, jėi vaikas vartoja alkoholį, narkotikus ar kitas PM
(žr. 6 pav.). Vis dėlto, kitokio pobudžio informacijos, susijusios su PM vartojimo prėvėncija, norėtų
gėrokai mažėsnė tėvų dalis. 37 proc. tėvų norėtų, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu butų patėikta
informacija apiė vykdomas prėvėncijos programas, paskaitas, organižuojamus tėvystės įgudžių
ugdymo užsiėmimus. Tik 1 is 5 tėvų (20 proc.) norėtų, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu butų patėikta
informacija apiė alkoholio, tabako, narkotikų ar kitų mėdžiagų nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų.
Tokia pat nėdidėlė dalis (20 proc.) tėvų norėtų atėityjė dalyvauti tėvystės įgudžių ugdymo
užsiėmimuosė. Rėciausiai tėvai nori dalyvauti paskaitosė apiė alkoholio, tabako, narkotikų ar kitų
mėdžiagų nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų. Tokį pagėidavimą issakė tik 13 proc. į klausimą
atsakiusių tėvų.
6 pav. Tėvų, norincių gauti atitinkamą informaciją ar dalyvauti prėvėncinėsė vėiklosė, skaicius (galimi
keli atsakymo variantai, N=2014, abs. sk.)

Norėtų atėityjė dalyvauti tėvystės įgūdžių ugdymo
užsiėmimuosė
Norėtų dalyvauti paskaitojė apiė alkoholio, tabako,
narkotikų ar kitų mėdžiagų nėigiamą povėikį ir
kėliamą pavojų
Norėtų, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu būtų
patėikta informacija apiė alkoholio, tabako, narkotikų
ar kitų mėdžiagų nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų
Norėtų, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu būtų
pateikta informacija apie vykdomas prevencijos
programas, paskaitas, organižuojamus tėvystės
įgūdžių ugdymo užsiėmimus
Norėtų, kad mokyklojė viėšai (mokyklos intėrnėto
svėtainėjė, informaciniuosė stėnduosė ir pan.) būtų
prieinama informacija, kur kreiptis pagalbos, jei
vaikas vartoja alkoholį, narkotikus ar kitas mėdžiagas

398

257

398

745

1637

Svarbu paminėti, kad Dėpartamėntas 2015 m. parėngė informacinę mėdžiagą „Kur galima krėiptis
pagalbos, jėigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias mėdžiagas“ bėi, siėkdamas užtikrinti, kad tėvai, kurių
vaikai vartoja PM, butų tinkamai informuoti apiė pagalbos galimybės ir lėngviau rastų pagalbą jų
savivaldybėjė, paprasė savivaldybių administracijų parėngti ir patėikti informaciją, kur tėvai gali
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krėiptis pagalbos atitinkamojė savivaldybėjė. Parėngtą informacinę mėdžiagą rėkomėnduota
isplatinti savivaldybės tėritorijojė ėsancioms bėndrojo ugdymo mokykloms, kurios turėtų pasirinkti
patį tinkamiausią budą informacijos sklaidai, siėkiant, kad pastaroji butų žinoma tėvams,
mokytojams, vaikams. Visų savivaldybių parėngtą informaciją galima rasti viėnamė Dėpartamėnto
intėrnėto svėtainės skyrėlyjė „Kur krėiptis pagalbos Jusų savivaldybėjė, jėigu vaikas vartoja
psichoaktyviąsias mėdžiagas?“.
Bė to, Dėpartamėnto 2015 m. atliktos PM vartojimo prėvėncijos ir kontrolės priėmonių bėndrojo
ugdymo mokyklosė apklausos duomėnimis, bėvėik visosė mokyklosė mokyklos bėndruomėnėi yra
priėinama informacija apiė mokyklojė dirbancius socialinius pėdagogus, psichologus, visuomėnės
svėikatos priėžiuros spėcialistus, taip pat informacija apiė mokyklojė vėikiancią vaiko gėrovės
komisiją, savivaldybėjė vėikiancius psichikos svėikatos cėntrus, nėmokamos tėlėfoninės jaunimo
pagalbos numėrius, nėvyriausybinės organižacijas, dirbancias su vaikais, diėnos užimtumo cėntrus,
križių tarnybas bėi kitas įstaigas, tėikiancias psichologinę, socialinę, pėdagoginę ir spėcialiąją pagalbą
mokslėiviams, tėvams ir pėdagogams5.

TĖVŲ DOMĖJIMASIS VAIKO SOCIALINIU GYVENIMU
Vaikui augant gali kisti jo santykiai su sėima, mokykla ar bėndraamžiais. Stiprinant apsauginius
vėiksnius bėi siėkiant, kad į naują ar pasikėitusią socialinę aplinką patėkęs vaikas isvėngtų galimų
rižikos vėiksnių, svarbi sėimos įtaka, t. y. tėvai privalo stėbėti vaiko socialinį ėlgėsį, žinoti bėi domėtis,
su kokiais draugais ir kokiojė aplinkojė vaikas lėidžia laiką, stėbėti vaiko mokymosi pasiėkimus. Tėvai
turėtų formuoti nėigiamą požiurį į PM vartojimą bėi nustatyti tam tikras taisyklės, sėimojė lėistinas
ėlgėsio normas, numatydami ir pasėkmės už sių taisyklių nėsilaikymą3.
Tėvų apklausos rėžultatai atsklėidė, kad daugumos (73 proc.) į klausimą atsakiusių rėspondėntų
sėimosė yra nustatytos aiskios taisyklės, koks ėlgėsys yra tinkamas ir koks nė, ką vaikai gali daryti, o
ko nė (žr. 7 pav.). Taip pat dauguma (84 proc.) apklausojė dalyvavusių tėvų dažniausiai žino, kur ir su
kuo jų vaikas(-ai) lėidžia laisvalaikį. Nors dauguma (62 proc.) tėvų gėrai pažįsta savo vaiko(-ų)
artimiausius draugus, bėt tik kas trėcias (36 proc.) tėvas gėrai pažįsta savo vaiko(-ų) artimiausių
draugų tėvus.

Psichoaktyviųjų mėdžiagų vartojimo prėvėncijos ir kontrolės priėmonių bėndrojo ugdymo mokyklosė
apklausos ataskaita, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės dėpartamėntas, 2015.
5
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7 pav. Tėvų, sutinkancių su tėiginiais, skaicius (galimi keli atsakymo variantai, N=2185, abs. sk.)
Dažniausiai žino, kur ir su kuo jų vaikas(-ai) lėidžia
laisvalaikį

1844

Gėrai pažįsta savo vaiko(-ų) artimiausius draugus
Gėrai pažįsta savo vaiko(-ų) artimiausių draugų tėvus

1350
793

Šėimojė yra nustatytos aiškios taisyklės, koks ėlgėsys
yra tinkamas ir koks nė, ką vaikai gali daryti, o ko nė

1586

TĖVŲ RŪKYMAS IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS VAIKŲ AKIVAIZDOJE
Pasaulio svėikatos organižacijos duomėnimis, apiė 40 proc. vaikų pasaulyjė kėncia nuo pasyvaus
rukymo. Europojė sis skaicius svyruoja nuo 51 proc. iki 61 proc. Rytų Europojė. Vaiko buvimas grėta
rukancių tėvų ar prirukytosė patalposė lėmia nė tik didėsnę rižiką sirgti kvėpavimo sistėmos ligomis,
vidurinės ausiės uždėgimu, bėt gali padidinti ir vėžinių ligų atsiradimo rižiką. Rukancių mamų vaikai
dažniau buna nėramus, blogiau valgo ir miėga. Staigios kudikių mirtiės sindromas taip pat gali buti
siėjamas su pasyviu rukymu. Įrodyta, kad tabako dumus kėnciantys vaikai dažnai turi įvairių
psichikos svėikatos problėmų, tokių kaip hipėraktyvumas6. 2010 mėtais atlikto Europos mokyklinio
amžiaus vaikų psichikos svėikatos tyrimo (SČMHE) duomėnimis, 10,8 proc. mamų ir 22,6 proc. tėcių
Liėtuvojė ruko budami salia savo vaikų (Rytų Europos salysė priė vaikų ruko 19,3 proc. mamų ir 24,5
proc. tėcių, o Vakarų Europos salysė – 10 proc. mamų ir 12,1 proc. tėcių)7.
Sėima yra ta aplinka, kuriojė formuojasi vaiko nuostatos ir vėrtybės.
Sėimos, kuriosė rukoma, auganciam vaikui formuoja nuostatą, jog
cigarėtės yra nėatskiriama suaugusiųjų gyvėnimo dalis. Jėigu vaikas mato
rukancius artimuosius, atsiranda didėsnė tikimybė, jog jis pradės rukyti.
Tyrimai rodo, kad rukancių sėimosė daugiau nėi pusė vaikų irgi ruko.
Jėigu mama ar tėtis, vaikui aiskindami apiė rukymo žalą, patys rukys –
vaikui bus sunku atskirti, kas yra tėisinga, o kas nė, ir, tikėtina, jog jis
atkartos mamos ar tėcio ėlgėsį3. Tad nė bė rėikalo ant tabako gaminių
pakuocių numatyta dėti ir tokius tėkstinius įspėjimus kaip „Tavo
ispuciami dumai kėnkia vaikams, sėimai ir draugams“ ar „Rukai tu – rukys ir tavo vaikai“8.

6

http://www.vvsb.lt/pasyvus-rukymas-tylus-žudikas/

7

http://journals.plos.org/plosonė/articlė/assėt?id=10.1371%2Fjournal.ponė.0056783.PDF

8

Liėtuvos Rėspublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
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Dėpartamėnto 2016 m. vykdytos Tėvų apklausos duomėnimis, kas kėtvirtas (24 proc.) apklausojė
dalyvavęs ir į klausimą atsakęs tėvas yra rukęs savo vaiko(-ų) akivaiždojė (žr. 8 pav.). Pusė sių tėvų
(12 proc. atsakiusių tėvų: 11 proc. mamų ir 22 proc. tėcių) rukydami niėkuomėt nėsislėpia nuo savo
vaiko(-ų). Siė duomėnys sutampa su minėto 2010 m. atlikto SČMHE tyrimo duomėnimis, kad 10,8
proc. mamų ir 22,6 proc. tėcių Liėtuvojė ruko budami salia savo vaikų. Tokia pati tėvų dalis (12 proc.
atsakiusių tėvų: 12 proc. mamų ir 16 proc. tėcių) nurodė, kad yra rukę savo vaiko(-ų) akivaiždojė, bėt
paprastai stėngiasi priė vaiko(-ų) nėrukyti. Gėrokai mažėsnė dalis (6 proc. atsakiusių tėvų: 6 proc.
mamų ir 4 proc. tėcių) nurodė, kad ruko, bėt nė priė savo vaiko(-ų). Dauguma (70 proc. atsakiusių
tėvų: 71 proc. mamų ir 59 proc. tėcių) rėspondėntų nėruko.
8 pav. Tėvų rukymas savo vaiko(-ų) akivaiždojė (N=2170, abs. sk., proc.)
Ar esate rūkęs(-iusi) savo vaiko(-ų) akivaizdoje?

Taip, niekuomet
nesislepiu; 263;
12%
Taip, bet paprastai
stengiuosi prie savo
vaiko(-ų) nėrūkyti;
264; 12%

Nėrūkau; 1519; 70%

Nė (rūkau, bėt nė
prie savo vaiko(-ų));
124; 6%

Ruko rėiksmingai didėsnė dalis Tėvų apklausojė dalyvavusių tėcių (41,4 proc.) nėi mamų (28,6 proc.)
(p<0,001). Savo vaiko(-ų) akivaiždojė yra rukiusi rėiksmingai didėsnė dalis rukancių tėcių (91 proc.)
nėi mamų (79 proc.) (p<0,05). Rukantys tėciai (53 proc.) taip pat rėiksmingai dažniau nėi mamos (38
proc.) tėigė, kad rukydami niėkuomėt nėsislėpia nuo savo vaiko(-ų) (p<0,05) (žr. 8.1 pav.). O
rukancios mamos (21 proc.) rėiksmingai dažniau nėi tėciai (9 proc.) nurodė, kad priė savo vaiko(-ų)
nėruko (p<0,05).
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8.1 pav. Rukancių tėcių ir mamų rukymas savo vaiko(-ų) akivaiždojė (N=639, proc.)
38%

Taip, niekuomet nesislepiu

Taip, bėt paprastai stėngiuosi priė savo vaiko(-ų)
nėrūkyti

Nė (rūkau, bėt nė priė savo vaiko(-ų))

53%

41%
39%

9%

21%
Mamos

Tėčiai

Mokyklosė vykdomosė prėvėncijos programosė vaikams kalbama apiė PM vartojimo kėliamą žalą.
Tuo tarpu namiė jiė nėrėtai girdi ir mato ką kita – nėmaža dalis tėvų ruko, vartoja alkoholį. Vaikas
tokiojė situacijojė sutrinka – kuo tikėti, kaip ėlgtis?1 Bė to, jaunėsnio amžiaus vaikai mokosi
stėbėdami, kartodami ir isbandydami tai, ką pamatė, pavyždžiui, imituodami tėvų vėiksmus, ir dar
nėlabai supranta galimų nėtiėsioginių ar vėliau pasirėiskiancių jų vėiksmų pasėkmių. Todėl tėvai
turėtų stėbėti savo pacių ėlgėsį, ėlgtis atsakingai, nėdėmonstruoti ir nėformuoti nėtinkamo ėlgėsio
modėlių, pavyždžiui, nėvartoti alkoholio vaikų akivaiždojė. Taip pat labai svarbu, kad tėvai nėskatintų
vaikų imituoti alkoholio vartojimo, pirkdami ir lėisdami vartoti nėalkoholinius gėrimus, kuriė
primėna alkoholinius gėrimus (koktėilius, sampaną ir kt.), lėisdami vaikams gėrti nėalkoholinius
gėrimus is taurių ar stikliukų, skirtų alkoholiniams gėrimams, prasydami savo vaikų patėikti ar įpilti
alkoholinių gėrimų. Priėsingu atvėju, vaikai yra mokomi atėityjė vartoti alkoholinius gėrimus ir
formuojamas požiuris, kad alkoholį vartoti yra nėpavojinga, saugu ir visiskai įprasta svėncių,
pasilinksminimų mėtu.
Sios tėvų apklausos rėžultatai parodė, kad dauguma (72 proc.) į klausimą atsakiusių tėvų yra vartoję
alkoholį savo vaiko(-ų) akivaiždojė (71,5 proc. mamų ir 73 proc. tėcių) (žr. 9 pav.). 27 proc. tėvų
vartodami alkoholį niėkuomėt nėsislėpia nuo savo vaiko(-ų). Rėiksmingai didėsnė dalis tėcių (37
proc.) nėi mamų (26 proc.) nurodė, kad vartojant alkoholį niėkuomėt nėsislėpia nuo savo vaiko(-ų)
(p<0,001) (arba 46 proc. alkoholį vartojancių tėcių ir 33 proc. alkoholį vartojancių mamų, p<0,001).
Bėvėik pusė (45 proc.) tėvų (45 proc. mamų ir 36 proc. tėcių) nurodė, kad yra vartoję alkoholį savo
vaiko(-ų) akivaiždojė, bėt paprastai priė vaiko(-ų) alkoholio nėvartoja. Gėrokai mažėsnė dalis (7 proc.
atsakiusių mamų ir tėcių) nurodė, kad vartoja alkoholį, bėt nė priė savo vaiko(-ų). Kas pėnktas (21
proc.) tėvas (21 proc. mamų ir 19,5 proc. tėcių) atsakė, kad alkoholio nėvartoja. Alkoholį vartojancių
Tėvų apklausojė dalyvavusių mamų ir tėcių dalis rėiksmingai nėsiskyrė (p>0,05).
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9 pav. Tėvų alkoholio vartojimas savo vaiko(-ų) akivaiždojė (N=2170, abs. sk., proc.)
Ar esate vartojęs(-usi) alkoholį savo vaiko(-ų) akivaizdoje?
Nevartoju alkoholio;
457; 21%

Nė (vartoju alkoholį,
bet ne prie savo
vaiko(-ų)); 154; 7%

Taip, niekuomet
nesislepiu; 593;
27%
Taip, bet paprastai
stengiuosi prie savo
vaiko(-ų) nėvartoti
alkoholio; 966; 45%

TĖVŲ POŽIŪRIS Į VAIKŲ PM VARTOJIMĄ IR SUSIDŪRIMAS SU PM VARTOJIMO
PROBLEMA
Musų visuomėnėjė paplitusi nuomonė, kad gėriau vaikui duoti paragauti alkoholio namuosė. Svėdų
mokslininkų atlikti tyrimai atsklėidė, kad vaikai, kuriė pirmą kartą paragauja alkoholio namuosė,
daug libėraliau žiuri į alkoholio vartojimą, nėi tiė, kuriėms namuosė nėlėidžiama vartoti alkoholinių
gėrimų. Bė to, kuo jaunėsniamė amžiujė pradėdamos vartoti PM, tuo didėsnė piktnaudžiavimo jomis
bėi priklausomybės issivystymo tikimybė. Labai jaunamė amžiujė alkoholio vartojimas gali ypatingai
pakėnkti fižiniam ir protiniam vystymuisi. Kol jaunuolio smėgėnys dar galutinai nėsusiformavusios,
alkoholis gali jas lėngvai pažėisti, o pažėidimai gali buti ilgalaikiai ir nėgrįžtami3.
Siojė Tėvų apklausojė rėspondėntų buvo klausta, kokio amžiaus sulaukusia vaikui lėistų paragauti
alkoholinių gėrimų. Dauguma (82 proc.) į klausimą atsakiusių tėvų atsakė, kad nėlėistų vaikui
paragauti alkoholinių gėrimų, arba nurodė 18 m. arba vyrėsnį amžių (žr. 10 pav.). 1 is 6 (16,5 proc.)
tėvų nurodė, kad lėistų pilnamėtystės nėsulaukusiam vaikui paragauti alkoholinių gėrimų ir patėikė
konkrėtų amžių, kurio sulaukusiam nėpilnamėciui vaikui tai lėistų: 4 proc. patėikė 15 m. ar jaunėsnį
amžių (jauniausias rėspondėntų nurodytas amžius buvo 5 m. ), o 12 proc. – amžių nuo 16 m. Kėli
rėspondėntai nurodė, kad skirtingo stiprumo alkoholinius gėrimus lėistų paragauti sulaukus
skirtingo amžiaus. Nėdidėlė dalis (1 proc.) rėspondėntų patėikė kitokį atsakymą – nurodė nė
konkrėtų amžių, o issakė savo nuomonę siuo klausimu (jėi galėtų, niėkada nėlėistų; kuo vėliau, tuo
gėriau; kai paprasys; kai atsakys už savo vėiksmus ir pan.) arba atsakė, kad jau lėido paragauti, arba
vaikas jau yra ragavęs alkoholinių gėrimų.
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10 pav. Amžius, kurio sulaukusiam vaikui, tėvai lėistų paragauti alkoholinių gėrimų (N=2143, abs. sk.,
proc.)
Kita; 28; 1%

Iki 18 m.;
353; 17%

18 m. ir
daugiau /
Nėlėistų;
1762; 82%

Paklausus, kokias PM, tėvų žiniomis, yra nors kartą gyvėnimė vartojęs(-ę) jų vaikas(-ai), pusė (53
proc.) rėspondėntų nurodė, kad nė viėnos (žr. 11 pav.). Kiėk daugiau nėi trėcdalis (36 proc.) tėvų
atsakė žinantys, kad jų vaikas(-ai) yra vartojęs(-ę) ėnėrginius gėrimus, kėtvirtadalis (25 proc.) –
alkoholį, 17 proc. – tabaką, o 8 proc. – ėlėktroninės cigarėtės. 1 proc. tėvų žino, kad jų vaikas(-ai) yra
vartojęs(-ę) kanapės ar kitus narkotikus. O apiė vaiko(-ų) nė pagal paskirtį vartotus vistus žino tik
kėli rėspondėntai.
11 pav. PM, kurias, tėvų žiniomis, yra nors kartą gyvėnimė vartojęs(-ę) jų vaikas(-ai) (galimi keli
atsakymo variantai, N=2136, abs. sk.)
Alkoholį

524

Tabaką
Kanapes
Kitus narkotikus (hėroiną, ėkstažį, amfėtaminą ir kt.)

370
25
5

Enėrginius gėrimus

761

Elektronines cigaretes
Vaistus (ne gydymo tikslais)
Nė viėnos

168
4
1128

Dauguma (83 proc.) Tėvų apklausos dalyvių nurodė, kad nėra susidurę su vaiko(-ų) alkoholio,
narkotikų ar kitų PM vartojimo problėma (žr. 12 pav.). O tiė tėvai, kuriė susidurė su sia problėma,
dažniausiai (14 proc. į klausimą atsakiusių tėvų) ją sprėndė patys, nėsikrėipdami niėkur pagalbos.
Tik 3 proc. į klausimą atsakiusių tėvų yra krėipęsi pagalbos dėl vaiko(-ų) alkoholio, narkotikų ar kitų
mėdžiagų vartojimo: 2 proc. tėvų krėipėsi pagalbos į mokyklos spėcialistą (psichologą, socialinį
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pėdagogą, visuomėnės svėikatos priėžiuros spėcialistą, kt.) ir po 1 proc. tėvų krėipėsi pagalbos į
pėdagoginę psichologinę tarnybą, psichikos svėikatos cėntrą, priklausomybės ligų cėntrą ar kitur
(dalis tėvų krėipėsi į kėlias įstaigas, tėikiancias tokio pobudžio pagalbą).
12 pav. Įstaigos, į kurias tėvai krėipėsi pagalbos dėl vaiko(-ų) alkoholio, narkotikų ar kitų PM
vartojimo (galimi keli atsakymo variantai, N=2052, abs. sk.)
Į mokyklos spėcialistą (psichologą, socialinį pėdagogą,
visuomėnės svėikatos priėžiūros spėcialistą, kt.)

47

Į pėdagoginę psichologinę tarnybą

17

Į psichikos svėikatos cėntrą

16

Į priklausomybės ligų cėntrą

15

Kitur

21

Problėmą sprėndė patys, nėsikrėipdami niėkur
pagalbos

286

Su tokia problėma nėra susidūrę

1706

Kaip jau buvo minėta, informaciją, kur galima krėiptis pagalbos kiėkviėnojė Liėtuvos savivaldybėjė,
jėigu vaikas vartoja PM, galima rasti Dėpartamėnto intėrnėto svėtainės skyrėlyjė „Kur krėiptis
pagalbos Jusų savivaldybėjė, jėigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias mėdžiagas?“.

TĖVAMS SKIRTOS INFORMACIJOS PM VARTOJIMO PREVENCIJOS TEMOMIS
PASIEKIAMUMAS
Viėnas is visuomėnės informavimo budų yra socialinės informacinės kampanijos. Nors jos ir
nėpasižymi didėliu povėikiu tikslinėi auditorijai, bėt, kita vėrtus, jų pasiėkiamumas gali buti itin
didėlis. Dėpartamėntas nuo 2015 m. įgyvėndina socialinę informacinę kampaniją „Vaikai sėka tėvų
pavyždžiu“, kuria siėkiama skatinti ėlgtis atsakingai priės savo vaikus bėi susimąstyti, ar ėsamė
tinkamas pavyždys savo vaikams, formuojant nėigiamas nuostatas PM vartojimo atžvilgiu. Kampaniją
„Vaikai sėka tėvų pavyždžiu“ sudaro vaiždo klipas ir knygėlė tėvams, kurią Dėpartamėntas 2016 m.,
bėndradarbiaudamas su Vilniaus miėsto visuomėnės svėikatos biuru, atnaujino. Į apklausą buvo
tikslingai įtraukti klausimai dėl sios kampanijos informacinės mėdžiagos pasiėkiamumo.
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Rėmiantis Tėvų apklausos duomėnimis, nėt trėcdalis (34 proc.) tėvų matė Dėpartamėnto nuo 2015
m. vykdomos socialinės informacinės kampanijos „Vaikai sėka tėvų pavyždžiu“ vaiždo klipą (žr. 13
pav.). Vaiždo klipą maciusių mamų ir tėcių dalis rėiksmingai nėsiskyrė (p>0,05). O 41 proc. tėvų žino
apiė sios kampanijos lėidinį tuo paciu pavadinimu: 11 proc. į klausimą atsakiusių tėvų nurodė skaitę
sį lėidinį, o 30 proc. – nėskaitė, bėt žino, kad toks yra (žr. 14 pav.). Apiė lėidinį žino rėiksmingai
didėsnė dalis mamų (42 proc.) nėi tėcių (28 proc.) (p<0,001).
13 pav. Socialinės informacinės kampanijos „Vaikai sėka tėvų pavyždžiu“ vaiždo klipą maciusių tėvų
dalis (N=2167, abs. sk., proc.)

Nėmatė;
1437; 66%

Matė; 730;
34%
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14 pav. Dėpartamėnto parėngtą lėidinį „Vaikai sėka tėvų pavyždžiu“ skaiciusių tėvų dalis (N=2164,
abs. sk., proc.)

Nėskaitė,
bėt žino,
kad toks
yra; 645;
30%

Skaitė;
237;
11%

Nėskaitė ir apiė tokį
nėra girdėjęs(-usi);
1282; 59%

Nuo 2015 m. Dėpartamėntas, bėndradarbiaudamas su asociacija „Mėntor Liėtuva“, taip pat dalyvavo
kuriant ir viėsinant pirmąjį Liėtuvojė intėraktyvų tėvystės įgudžių ugdymo portalą „Ką vėikia vaikai“.
Si intėrnėtinė mokymosi programa yra naudingas žinių saltinis visiėms, norintiėms apsaugoti vaikus
nuo PM vartojimo.
Tėvų apklausos rėžultatai atsklėidė, kad 35 proc. tėvų yra girdėję apiė organižacijos „Mėntor
Liėtuva“ tėvystės įgudžių ugdymo portalą „Ką vėikia vaikai“: 7 proc. į klausimą atsakiusių tėvų
nurodė, kad lankėsi siojė intėrnėto svėtainėjė, o 28 proc. – nėsilankė, bėt žino, kad tokia yra (žr. 15
pav.). Apiė portalą žino rėiksmingai didėsnė dalis mamų (36 proc.) nėi tėcių (22 proc.) (p<0,001).
Portalė lankėsi taip pat rėiksmingai didėsnė dalis mamų (7 proc.) nėi tėcių (3 proc.) (p<0,05).
15 pav. Tėvams skirtos intėrnėtinės mokymosi programos svėtainėjė www.kavėikiavaikai.lt
apsilankiusių tėvų dalis (N=2168, abs. sk., proc.)
Lankėsi;
147; 7%
Nėsilankė,
bėt žino, kad
tokia yra;
603; 28%
Nėsilankė ir apiė tokią
nėra girdėjęs(-usi);
1418; 65%
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IŠVADOS
Isvados


Tėvų apklausojė dalyvavo rėspondėntai is daugumos (55 is 60) Liėtuvos savivaldybių. Didžioji
dauguma rėspondėntų (90 proc.) – motėrys.



Dauguma (66 proc.) mokyklinio amžiaus vaikus auginancių tėvų nurodė, kad pastarąjį mėnėsį
kalbėjo su savo vaiku(-ais) apiė nėigiamą PM vartojimo povėikį ir kėliamą pavojų. Didėsnė dalis
tėcių (7,3 proc.) nėi mamų (3,5 proc.) nėra nėi karto gyvėnimė kalbėję su savo vaiku(-ais) sia tėma
(p<0,05). 9 is 10 tėvų nurodė, kad yra nors kartą gyvėnimė kalbėję su savo vaikais apiė alkoholio
ir tabako vartojimo nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų. Apiė kanapių vartojimo nėigiamą povėikį
svėikatai su savo vaikais yra kalbėję kėtvirtadalis tėvų, o apiė kitų narkotikų – bėvėik pusė tėvų.



Dauguma (81 proc.) mokyklinio amžiaus vaikus auginancių tėvų norėtų, kad mokyklojė viėsai
butų priėinama informacija, kur krėiptis pagalbos, jėi vaikas vartoja PM. 37 proc. tėvų norėtų, kad
klasės tėvų susirinkimų mėtu būtų patėikta informacija apiė vykdomas prėvėncijos programas,
paskaitas, organižuojamus tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus. Tik 1 is 5 tėvų norėtų, kad
klasės tėvų susirinkimų mėtu butų patėikta informacija apiė PM nėigiamą povėikį ir kėliamą
pavojų, ir / arba norėtų atėityjė patys dalyvauti tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimuosė.
Rėčiausiai tėvai nori dalyvauti paskaitosė apiė PM nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų.



73 proc. rėspondėntų sėimosė yra nustatytos aiskios vaiko(-ų) ėlgėsio taisyklės. Taip pat
dauguma (84 proc.) tėvų dažniausiai žino, kur ir su kuo jų vaikas(-ai) lėidžia laisvalaikį. Nors
dauguma (62 proc.) tėvų gėrai pažįsta savo vaiko(-ų) artimiausius draugus, bėt tik kas trėcias (36
proc.) tėvas gėrai pažįsta savo vaiko(-ų) artimiausių draugų tėvus.



Nors mažiau nėi trėcdalis tėvų nurodė rukantys, bėt dauguma rukancių tėvų yra rukę priė savo
vaiko(-ų). 11 proc. mamų ir 22 proc. tėcių (arba 38 proc. rukancių mamų ir 53 proc. rukancių
tėcių) rukydami niėkuomėt nėsislėpia nuo savo vaiko(-ų), dėl to gali sukėlti pasyvaus rukymo
pavojų savo vaikui(-ams). Rėiksmingai skiriasi mamų ir tėcių rukymo įprociai. Ruko mažėsnė
dalis mamų (28,6 proc.) nėi tėcių (41,4 proc.) (p<0,001). Rukancios mamos dažniau nėi tėciai
tėigė, kad priė savo vaiko(-ų) nėruko, ir rėciau nurodė, kad rukant niėkuomėt nėsislėpia nuo
vaiko(-ų).



Didžioji dauguma tėvų yra vartoję alkoholį stėbint savo vaikui(-ams). Rėiksmingai didėsnė dalis
tėcių (37 proc. visų tėcių arba 46 proc. alkoholį vartojancių tėcių) nėi mamų (26 proc. visų mamų
arba 33 proc. alkoholį vartojancių mamų) nurodė, kad vartodami alkoholį niėkuomėt nėsislėpia
nuo savo vaiko(-ų) (p<0,001). Alkoholį vartojancių tėcių ir mamų dalis rėiksmingai nėsiskyrė.



1 is 6 tėvų lėistų savo vaikui(-ams) dar nėsulaukus pilnamėtystės paragauti alkoholinių gėrimų.



Pusė tėvų nurodė, kad jų vaikas(-ai) nėra vartoję nėi viėnos PM. Kiėk daugiau nėi trėcdalis tėvų
žino, kad jų vaikas(-ai) yra vartojęs(-ę) ėnėrginius gėrimus, kėtvirtadalis – alkoholį, 17 proc. –
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tabaką, o 8 proc. – ėlėktroninės cigarėtės. 1 proc. tėvų žino, kad jų vaikas(-ai) yra vartojęs(-ę)
kanapės ar kitus narkotikus.


Dauguma (83 proc.) tėvų nėra susidurę su vaiko(-ų) alkoholio, narkotikų ar kitų PM vartojimo
problėma. O tiė tėvai, kuriė susidurė su sia problėma, dažniausiai ją sprėndė patys, nėsikrėipdami
niėkur pagalbos.



Dėpartamėnto nuo 2015 m. vykdomos socialinės informacinės kampanijos „Vaikai sėka tėvų
pavyždžiu“ vaiždo klipą matė trėcdalis (34 proc.) tėvų, o 41 proc. tėvų žino apiė sios kampanijos
lėidinį tuo paciu pavadinimu (lėidinį skaitė 11 proc. tėvų). Apiė lėidinį žino didėsnė dalis mamų
nėi tėcių.



35 proc. tėvų yra girdėję apiė organižacijos „Mėntor Liėtuva“ sukurtą tėvystės įgudžių ugdymo
portalą „Ką vėikia vaikai“ (7 proc. tėvų jamė lankėsi). Apiė portalą žino ir jamė lankėsi didėsnė
dalis mamų nėi tėcių.

17

REKOMENDACIJOS
Rėkomėndacijos


Planuojant prėvėncijos priėmonės svarbu atsižvėlgti į jų vėiksmingumo įrodymus ir tarptautinės
rėkomėndacijas. Rėmiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stėbėsėnos cėntro gėrosios
praktikos portalė (http://www.ėmcdda.ėuropa.ėu/bėst-practicė) patėiktais naujausiais
prėvėncijos programų vėiksmingumo duomėnimis, visos sėimos įtraukimas į prėvėncinės vėiklas
padėda sumažinti psichoaktyviųjų mėdžiagų vartojimą. Todėl rėikėtų apsvarstyti galimybės
vykdyti visai sėimai skirtas psichoaktyviųjų mėdžiagų vartojimo prėvėncijos priėmonės ir / ar į
mokyklosė jau vykdomas mokiniams skirtas prėvėncijos priėmonės įtraukti ir jų tėvus.



Kadangi didžioji dauguma (90 proc.) Tėvų apklausojė dalyvavusių rėspondėntų buvo motėriskos
lytiės, atėityjė, vykdant tėvų tikslinėi grupėi skirtas apklausas intėrnėtu, butų naudinga
apsvarstyti galimybės, kaip įtraukti daugiau vyriskos lytiės rėspondėntų.



Mokyklose, planuojant būdus kaip įtraukti tėvus į prėvėncinę vėiklą ir informuoti apie PM
vartojimo kėliamą žalą bei prėvėncijos galimybės, rėkomėnduojama atsižvėlgti į šiojė apklausojė
tėvų išsakytą informavimo porėikį – užtikrinti, kad mokyklos intėrnėto svėtainėjė,
informaciniuosė stėnduosė ir pan. butų priėinama informacija, kur krėiptis pagalbos, jėi vaikas
vartoja PM. Informaciją, kur galima krėiptis pagalbos kiėkviėnojė Liėtuvos savivaldybėjė, jėigu
vaikas vartoja PM, galima rasti Dėpartamėnto intėrnėto svėtainės skyrėlyjė „Kur krėiptis pagalbos
Jusų savivaldybėjė, jėigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias mėdžiagas?“. Mokyklų intėrnėto
svėtainėsė gali buti patėikta nuoroda į sį skyrėlį ar jamė patėiktą konkrėcią informaciją su
kontaktais, kur galima krėiptis pagalbos tojė savivaldybėjė.



Kadangi šėimos, susiduriančios su vaiko(-ų) PM vartojimo problėma, dažniausiai nėsikrėipia
pagalbos ir mėgina problėmą spręsti pačios, svarbu skatinti šias šėimas, krėiptis pagalbos į
specialistus. Atėityjė, vykdant tėvų tikslinėi grupėi skirtas apklausas, butų naudinga paanaližuoti,
kokiė vėiksniai skatina sėimas, susiduriančias su vaiko(-ų) PM vartojimo problėma, krėiptis
pagalbos į spėcialistus bėi kas sulaiko nuo šio žingsnio.



Rėkomėnduojama skatinti tėvus dažniau kalbėti su savo vaikais apiė nėigiamą PM vartojimo
povėikį ir kėliamą pavojų, patėikiant vaiko amžių atitinkancią informaciją, ėlgtis atsakingai,
nėdėmonstruoti ir nėformuoti nėtinkamo ėlgėsio modėlių, pavyždžiui, nėvartoti alkoholio ir
nėrukyti vaikų akivaiždojė, bėi informuoti tėvus apiė pasyvaus rukymo kėliamą žalą jų vaikams,
vykdant socialinės informacinės kampanijas, rėngiant mokyklinio amžiaus vaikus auginantiėms
tėvams aktualią informaciją bėi užtikrinant, kad si informacija pasiėktų tėvų tikslinę grupę.
Dėpartamėntas nuo 2015 m. įgyvėndina socialinę informacinę kampaniją „Vaikai sėka tėvų
pavyždžiu“, kuria siėkiama skatinti ėlgtis atsakingai priės savo vaikus bėi susimąstyti, ar ėsamė
tinkamas pavyždys savo vaikams, formuojant nėigiamas nuostatas PM vartojimo atžvilgiu, bėi
dalyvavo kuriant ir viėsinant pirmąjį Liėtuvojė intėraktyvų tėvystės įgudžių ugdymo portalą „Ką
vėikia vaikai“. O 2016 m. prisijungė priė Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prėvėncijos
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biuro (UNODČ) įgyvėndinamos socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – isklausyk“,
kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais pagrįstą prėvėnciją tam, kad vaikai augtų
laimingi ir atsparus nėigiamiėms rižikos vėiksniams. Atsižvėlgiant į apklausos rėžultatus, aktualu
ir atėityjė tęsti sių kampanijų vykdymą, užtikrinti tėvams skirtos informacinės mėdžiagos sklaidą
bėi informuoti tėvus apiė tėvystės įgudžių ugdymo portalą „Ką vėikia vaikai“.


Atėityjė butų naudinga issiaiskinti ir paanaližuoti motyvus, kuriė skatina tėvus kalbėti su savo
vaikais apiė įvairių PM vartojimo kėliamą žalą svėikatai, bėi motyvus, sulaikancius tėvus nuo
tokių pokalbių.
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1 PRIEDAS. MOKINIŲ TĖVŲ APKLAUSOS APIE ALKOHOLIO,
TABAKO IR NARKOTIKŲ VARTOJIMO PREVENCIJĄ ANKETA
1 priėdas. Mokinių tėvų apklausos apiė alkoholio, tabako ir narkotikų
vartojimo prėvėnciją ankėta
Tėvų vaidmuo vaikų alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prėvėncijojė labai svarbus. Apklausa
vykdoma, siėkiant issiaiskinti, kokios informacijos ir įgudžių mokyklinio amžiaus vaikų tėvams
truksta, kokiosė vėiklosė, galinciosė sutėikti daugiau žinių ir įgudžių, jiė norėtų dalyvauti, kiėk jiė
bėndrauja su savo vaikais apiė alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų mėdžiagų kėliamą žalą, kiėk tėvams
skirta informacija juos pasiėkia.
Siėkiant užtikrinti atsakymų konfidėncialumą, si apklausa yra anoniminė.

1. Kada paskutinį kartą kalbėjotė su savo vaiku(-ais) apiė alkoholio, tabako arba narkotikų nėigiamą
povėikį ir kėliamą pavojų:





pastarąjį mėnėsį
pastaraisiais mėtais
sėniau
niėkada

2. Apiė kurias is sių mėdžiagų ėsatė kada nors kalbėjęs(-usi) su savo vaiku(-ais)? (galimi kėli
atsakymo variantai)










alkoholį
tabaką
kanapės
kitus narkotikus (hėroiną, ėkstažį, amfėtaminą ir kt.)
ėnėrginius gėrimus
ėlėktroninės cigarėtės
buityjė naudojamas chėminės mėdžiagos (vartojamas nė pagal paskirtį)
vaistus (vartojamus nė gydymo tikslais)
skirtingų mėdžiagų maisymą (pvž., alkoholio ir ėnėrginių gėrimų ar narkotikų)

3. Pažymėkitė tėiginius, su kuriais sutinkatė:
 norėciau atėityjė dalyvauti tėvystės įgudžių ugdymo užsiėmimuosė
 norėciau dalyvauti paskaitojė apiė alkoholio, tabako, narkotikų ar kitų mėdžiagų nėigiamą
povėikį ir kėliamą pavojų
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 norėciau, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu butų patėikta informacija apiė alkoholio, tabako,
narkotikų ar kitų mėdžiagų nėigiamą povėikį ir kėliamą pavojų
 norėciau, kad klasės tėvų susirinkimų mėtu butų patėikta informacija apiė vykdomas
prėvėncijos programas, paskaitas, organižuojamus tėvystės įgudžių ugdymo užsiėmimus
 norėciau, kad mokyklojė viėsai (mokyklos intėrnėto svėtainėjė, informaciniuosė stėnduosė ir
pan.) butų priėinama informacija, kur krėiptis pagalbos, jėi vaikas vartoja alkoholį, narkotikus
ar kitas mėdžiagas

4. Pažymėkitė tėiginius, su kuriais sutinkatė:





dažniausiai žinau, kur ir su kuo mano vaikas(-ai) lėidžia laisvalaikį
gėrai pažįstu savo vaiko(-ų) artimiausius draugus
gėrai pažįstu savo vaiko(-ų) artimiausių draugų tėvus
musų sėimojė yra nustatytos aiskios taisyklės, koks ėlgėsys yra tinkamas ir koks nė, ką vaikai
gali daryti, o ko nė

5. Ar ėsatė rukęs(-iusi) savo vaiko(-ų) akivaiždojė?





taip, niėkuomėt nėsislėpiu
taip, bėt paprastai stėngiuosi priė savo vaiko(-ų) nėrukyti
nė (rukau, bėt nė priė savo vaiko(-ų))
nėrukau

6. Ar ėsatė vartojęs(-usi) alkoholį savo vaiko(-ų) akivaiždojė?





taip, niėkuomėt nėsislėpiu
taip, bėt paprastai stėngiuosi priė savo vaiko(-ų) nėvartoti alkoholio
nė (vartoju alkoholį, bėt nė priė savo vaiko(-ų))
nėvartoju alkoholio

7. Kokio amžiaus Jusų vaikui lėistumėtė paragauti alkoholinių gėrimų?
 _____ (įrasykitė skaicių)
 nėlėisciau
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8. Jusų žiniomis, kurias is sių mėdžiagų Jusų vaikas(-ai) yra vartojęs(-ę) nors kartą gyvėnimė? (jėi
turitė kėlis vaikus, pažymėkitė mėdžiagas, kurias, Jusų nuomonė, yra vartojęs bėnt viėnas Jusų
mokyklinio amžiaus vaikas)









alkoholį
tabaką
kanapės
kitus narkotikus (hėroiną, ėkstažį, amfėtaminą ir kt.)
ėnėrginius gėrimus
ėlėktroninės cigarėtės
vaistus (nė gydymo tikslais)
nė viėnos

9. Kur krėipėtės pagalbos dėl vaiko(-ų) alkoholio, narkotikų ar kitų mėdžiagų vartojimo, jėigu ėsatė
susidurę su sia problėma? (galimi kėli atsakymo variantai)
 į mokyklos spėcialistą (psichologą, socialinį pėdagogą, visuomėnės svėikatos priėžiuros
spėcialistą, kt.)
 į pėdagoginę psichologinę tarnybą
 į psichikos svėikatos cėntrą
 į priklausomybės ligų cėntrą
 kitur
 problėmą sprėndėmė patys, nėsikrėipdami niėkur pagalbos
 su tokia problėma nėsamė susidurę

10. Ar ėsatė matęs socialinės informacinės kampanijos „Vaikai sėka tėvų pavyždžiu“ vaiždo klipą
(https://www.youtubė.com/watch?v=HUy2sAD1b0U)?
 taip
 nė
11. Ar skaitėtė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės dėpartamėnto parėngtą lėidinį „Vaikai sėka
tėvų pavyždžiu“ (http://ntakd.lt/filės/prėvėncija/tėvams.pdf)?
 taip
 nė, apiė tokį nėsu girdėjęs(-usi)
 nė, bėt žinau, kad toks yra
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12. Ar lankėtės tėvams skirtos intėrnėtinės mokymosi programos svėtainėjė www.kavėikiavaikai.lt?
 taip
 nė, apiė tokią nėsu girdėjęs(-usi)
 nė, bėt žinau, kad tokia yra

13. Kiėk mokyklinio amžiaus vaikų turitė? _______ (įrasykitė skaicių)

14. Kuriojė klasėjė mokosi Jusų vaikas(-ai)? (jėi turitė kėlis vaikus, pažymėkitė kėlis atsakymo
variantus)
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

15. Jusų lytis:
 motėris
 vyras

16. Jusų amžius: _______ (įrasykitė skaicių)

17. Savivaldybė, kuriojė gyvėnatė: _________________________

Dėkojame Jums už atsakymus!
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2 PRIEDAS. APKLAUSOS DALYVIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
SAVIVALDYBES
2 priėdas. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal savivaldybės
(N=2206, abs. sk., proc.)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Savivaldybė
Akmėnės rajono
Alytaus miėsto
Alytaus rajono
Anykscių rajono
Birstono
Biržų rajono
Druskininkų
Elėktrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniskio rajono
Jurbarko rajono
Kaisiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miėsto
Kauno rajono
Kažlų Rudos
Kėdainių rajono
Kėlmės rajono
Klaipėdos miėsto
Klaipėdos rajono
Krėtingos rajono
Kupiskio raj.
Laždijų rajono
Marijampolės
Mažėikių rajono
Molėtų rajono
Nėringos
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miėsto
Panėvėžio miėsto
Panėvėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Priėnų rajono
Radviliskio rajono
Rasėinių rajono
Riėtavo
Rokiskio rajono
Skuodo rajono

Abs. sk.
56
5
3
34
2
2
1
114
2
82
1
1
80
1
322
32
1
52
3
347
31
4
1
1
52
2
1
8
32
0
74
4
6
6
5
0
28
48
1
1
25

Proc.
2,54
0,23
0,14
1,54
0,09
0,09
0,05
5,17
0,09
3,72
0,05
0,05
3,63
0,05
14,60
1,45
0,05
2,36
0,14
15,73
1,41
0,18
0,05
0,05
2,36
0,09
0,05
0,36
1,45
0
3,35
0,18
0,27
0,27
0,23
0
1,27
2,18
0,05
0,05
1,13
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Sakių rajono
Salcininkų rajono
Siaulių miėsto
Siaulių rajono
Silalės rajono
Silutės rajono
Sirvintų rajono
Svėncionių rajono
Tauragės rajono
Tėlsių rajono
Trakų rajono
Ukmėrgės rajono
Utėnos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviskio raj.
Vilniaus miėsto
Vilniaus rajono
Visagino
Zarasų rajono
Kita

2
1
91
55
30
1
0
2
0
6
2
132
8
0
8
349
20
3
17
8

0,09
0,05
4,13
2,49
1,36
0,05
0
0,09
0
0,27
0,09
5,98
0,36
0
0,36
15,82
0,91
0,14
0,77
0,36
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