
PATARIMAI TĖVAMS

Daugiau bendrauti  su vaiku – domėtis  jo
pomėgiais, interesais, svajonėmis;
Turėti aiškią poziciją tabako, alkoholio ir
kitų narkotikų vartojimo atžvilgiu;
Nuoširdžiai gilinkitės į vaiko problemas ir
bandykite jas spręsti drauge;
Niekada nekritikuokite vaiko asmenybės;
Į klausimus atsakykite sąžiningai, atvirai ir
teisingai;
Televizijos reportažai, straipsniai 
spaudoje, diskusijos mokykloje apie 
narkotikus padės jums natūraliai pradėti 
pokalbį šia tema;
Kai kalbama apie narkotikų vartojimą, 
negalima sakyti: „Daryk, kaip aš sakau, o 
ne kaip aš darau“
Sukurkite  šeimos  taisykles  ir  iš  anksto
aptarkite jų laužymo padarinius;
Nebijokite įsikišti, jei jūsų nuojauta sako,
kad kažkas ne taip;
Pažymėkite, ką vaikas padaro gero;
Jeigu įtariate,  kad vaikas išgeria,  parūko,
nesielkite  taip,  tarsi  nieko  nebūtų  įvykę.
Abu  tėvai  turi  elgtis  vieningai  ir
nuosekliai,  paremti  vienas  kitą  ir  imtis
įvairių vaiko apsaugojimo priemonių.

Čia galite kreiptis pagalbos: 

 Socialinės  paramos  centras  – Liepų
g. 15, Klaipėda, tel.: (8-46) 410840;

 Priklausomybės ligų centras (pagalba
asmenims, turintiems priklausomybę
nuo  alkoholio)  –  Taikos  pr.  46,
Klaipėda, te.: (8-46) 410651.

 Anoniminiai  narkomanų
konsultaciniai  kabinetai  prie
Priklausomybės centro (psichologinė
pagalba, konsultavimas) – Taikos pr.
119,  Klaipėda,  tel.:  (8-46)  346421,
Puodžių g. 17 a., Klaipėda, tel.:  (8-
46) 410651.

 Klaipėdos  krizių  įveikimo  centras
(užimtumo  problemų  sprendimas,
psichologo  konsultacijos)  –  I.
Simonaitytės g. 11-21, Klaipėda, tel.:
(8-46) 222683.

 Klaipėdos  psichikos  sveikatos
centras  (psichologinė  pagalba)  –
Galinio Pylimo g. 3b, Klaipėda, tel.:
(8-46) 410027.

 Nemokamas Vilties  linijos  telefonas
(psichologinė  anoniminė  pagalba
telefonu  nuo 10.00 iki  6.00  val.)  –
(8-800) 60700.

 Nemokamas  jaunimo  linijos
telefonas  (psichologinė  anoniminė
pagalba telefonu nuo 16.00 iki 7.00
val.) – (8-800) 28888

PADĖKIME SAVO

VAIKAMS



Atmintinė tėvams  

Narkomanija,  narkotikai,  narkomanai  –

šiuos žodžius mes girdime kasdien. Tik kas tai

yra,  kokios  narkotikų  vartojimo  priežastys,

niekas tiksliai negali pasakyti. 

Statistiniai  duomenys  liudija,  kad

narkomanija mūsų šalyje plinta labai greitai.

Viena  iš  pagrindinių  nelegalių  narkotikų

plitimo priežasčių yra ta, kad pastaruoju metu

gerokai  padidėjo  narkotikų  tranzitas  per

Lietuvą  iš  Rytų  ir  Vakarų.  Paplito  nauji

narkotikai,  tokie  kaip:  heroinas,  kokainas,

psichotropinės medžiagos. 

Nukentėjusieji  nuo narkotinių medžiagų

skaičius sparčiai didėja. Kasdien visuomenėje

daugėja  socialinių,  sveikatingumo,  teisinių

problemų,  susijusių  su  neleglių  narkotikų

vartojimu.  Klesti  kvaišalų  platintojai,  o

narkomanai,  neturėdami  pinigų  siūlomai

prekei, plešia ir vagia. 

Paauglių,  eksperimentuojančių  amžius

jaunėja. Nesuvokdami pavojaus, paaugliai ne

tik  linkę  vartoti  narkotikus,  bet  bando  juos

platinti  tarp  bendraamžių,  o  pelno  siekdami

narkotikų  prekeiviai  vykdo  nusikalstamą

veiklą,  įtraukdami  į  narkotikų  platinimą,

susigundžiusius  ir  ne  daug  apie  narkotikus

išmanančius jaunuolius ar net paauglius. Todėl

narkotikų plitimas ir platinimas tarp paauglių

tampa pavojingu reiškiniu. 

Statistiniai duomenys vaikų, nors kartą
bandžiusių vartoti narkotikus, pasiskirstymas

pagal amžių ir lytį (procentais):

o 13 m. berniukai – 6,7%;

o 14 m. berniukai – 20,0%

o 15 m. berniukai – 20,0%;

o 15 m. mergaitės – 13,3%;

o 16 m. berniukai – 26,7%;

o 16 m. mergaitės – 13,3%.



Šiame tyrime dalyvavo šios 
mokyklos:

1. Klaipėdos m. „Sendvario“ 
pagrindinės m-klos 12 mokinių (12-
16 metų).

2. Klaipėdos m. „Simono Dacho“ 
vidurinės m-klos 12 mokinių (12-16 
metų).

3. Klaipėdos m. „Universa Via“ 
pagrindinės mokyklos 12 mokinių (12-
16 metų).

4. Klaipėdos m. „Ąžuolyno“ gimnazijos 12
mokinių (12-16 metų).

5. BĮ Klaipėdos m. vaiko krizių centro 
žinioje esančių šeimų 22 vaikai (12-16 
metų).
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