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Patarimai tėvams

Ž u r n a l o

Viltys
Kai laukėte kūdikio, svajojote, kūrėte toli siekiančius planus? Žinoma, taip. Juk mąstėte: 

„Gal mano vaikas užaugęs taps šalies prezidentu, garsiu mokslininku, talentingu menininku, 
geru gydytoju, įžvalgiu diplomatu, įtakingu politiku?“. Paprastai tėvai metų metais nešioja 
širdyje „svajonių kūdikio“ portretą, deja, per ilgai nepastebėdami tikrojo savo vaiko, kuris su 
ilgesiu ir nekantrumu laukia atsako į jam svarbiausią klausimą: „Kada mane pamilsite?“

Dar painesnių ir skausmingesnių išgyvenimų patiria šeimos, kurioms gimsta „kitoks“ – 
neįgalus kūdikis. Jo atėjimas iš tiesų tampa savotišku iššūkiu visiems – tėvams, broliams ar 
sesėms, seneliams, šeimos draugams, specialistams. 

Jausmai
Sunku apsakyti neįgalaus vaiko tėvų jausmus, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas. Bet 

patirtis rodo, kad laikas iš pradžių tarsi sustoja, užtvenktas begalinio skausmo, kaltės, gėdos, 
nežinios, nevilties, baimės ir kitų slogučių. Kita vertus, laikas – geriausias gydytojas. Todėl 
verta kuo anksčiau paversti jį savo sąjungininku.

Mama, nekaltink savęs, neužsisklęsk vienatvės kiaute, nemanyk, kad gydytojai, vyras ir visas 
pasaulis – tavo priešai. Geriau stenkis išsakyti tai, ką jauti, nes tavo artimieji irgi sutrikę, jiems 
neramu ir dėl savęs, ir dėl tavęs. Jie nori žinoti, suprasti, dalyvauti, kad gyvenimo nestingdytų 
nežinomybė. Patys artimiausi žmonės, o ir specialistai, dažniausiai yra pasirengę dalytis su 
tavimi viskuo, ką tau tenka išgyventi, taip pat ir atsakomybe. Taigi kalbėk. Tai padeda...

Tiesa
Ji būtina. Kuo greičiau ją sužinosite, tuo geriau bus ne tik jūsų vaikui, bet ir jums, ir visai 

šeimai. Tik labai svarbu šią tiesą tinkamai priimti. Atminkite, medicininė diagnozė dar nenusako 

„Kas jumyse atrodo labiausiai gležna ir supainiota, iš tiesų yra stipriausia ir be galo 
ryžtinga.“ Kahlilis Džibranas (Kahlil Gibran)
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vaiko raidos galimybių. Medikai, pranešdami apie vienokį ar kitokį sutrikimą, priversti vado-
vautis medicininių tyrimų rezultatais, orientuotais į defektų ir trūkumų nustatymą. Tai normalu, 
nes medicina gydo simptomus ir nori nenori turi būti labai racionali. Bet jūsų sūnus ar dukra 
pirmiausia yra jūsų kūdikis, jūsų nepakartojamas stebuklas. Būtent toks suvokimas stiprina tei-
giamus jausmus, pirmiausia leidžia matyti meilės vertą ir mylėti gebančią būtybę, o ne diagnozę.

Požiūris
Viltingų pokyčių sulauksite tik tada, kai pakeisite savo požiūrį į tai, kas jus ištiko. Kai pa-

jėgsite priimti savo vaiką tokį, koks jis yra. Kai pažinsite jį, o pažinę būsite pasirengę pirmiausia 
keisti save, o jau paskui esamą padėtį, ieškodami veiksmingų paramos būdų.

Argi svarbiausia – kaip vadinasi sutrikimas? Tebūnie tai epilepsija, autizmas, proto negalia, 
kompleksinis raidos sutrikimas, koks nors sindromas, bet į jus šypsodamasis ar verkdamas 
tiesia rankeles ne negalios pavadinimas, bet jūsų mažylis. Jo poreikiai tokie pat kaip ir kitų 
vaikų. Jis nori valgyti, miegoti, žaisti. Trokšta prisiglausti prie mamos ar tėčio, būti sūpuojamas 
ir matyti laimingus tėvų veidus. Tad teigiamų pokyčių pradžia – gebėjimas teikti pirmenybę ne dia-
gnozei, bet žmogui.

Namai neturi tapti reabilitacijos įstaiga, centru ar mokykla. Jie turi išlikti namais ir visiškai 
nebūtina, kad visos šeimos gyvenimas suktųsi vien tik apie neįgalų vaiką. Šiandien daugėja 
gerų specialistų, vis prieinamesnė tampa pagalba gyvenamoje vietoje. Palikite specialistams 
daryti tai, ką jie išmano geriau nei jūs, ir pirmiausia likite tėvai.

Būti gerais tėvais, nepriklausomai nuo to, ar auginate įgalų ar neįgalų vaiką, yra labai sun-
ku ir atsakinga. Tačiau neįgalaus vaiko tėvams vis dėlto gerokai sunkiau, nes jiems dažniausiai 
tenka keisti ne tik įpročius bei pomėgius, bet visą gyvenimo sanklodą. Nors pasirodo, kad tėvai 
turi gyvą galybę vidinių išteklių, bet negalima užmiršti ir jų poreikių, kuriuos geriausiai gali 
nusakyti jie patys. Bet su kuo ir kur jie gali apie tai kalbėti?

Kreipkitės pagalbos į panašias šeimas
Daugelis panašaus likimo tėvų jau yra sukaupę pakankamai patirties ir žinių, kurių jums 

šiuo metu labiausiai stinga. Juk problemos dažniausiai tos pačios: vaiko ugdymas, globa, 
mokslas, santykiai su artimiausia bendruomene, ateities perspektyvos.

Susitikę su kitomis šeimomis, jūs galėsite atvirai išsakyti tai, kas jus slegia, išmoksite 
džiaugtis teigiamais dalykais, atrasite tikrų draugų. Jūs sužinosite apie jūsų vaikui tinkamas 
ugdymo tarnybas, galėsite naudotis sukaupta informacija, rasti patikimų ir gerų specialistų. O 
svarbiausia – patirsite visiško atvirumo ir tarpusavio supratimo teikiamą džiaugsmą, kuris iš-
sklaidys nuolatinę baimę ir įtampą dėl ateities. Juk slogučiai neretai taip užvaldo, kad nepajė-
giama spręsti svarbiausių šiandienos problemų.

Nebijokite klausti
Savaime suprantama, kad auginant neįgalų vaiką kasdien iškyla daugybė problemų ir ten-

ka nuolat mokytis. Neieškokite atsakymų vieni, neklaidžiokite ir negaiškite brangaus laiko. 
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Kreipkitės į specialistus, tėvų organizacijas, socialines tarnybas, nes taip – greičiau ir patiki-
miau. Nesidrovėkite atskleisti savo jausmų aplinkiniams, nes ir neigiamos, ir teigiamos emoci-
jos neišeis į gera, jei jas tolydžio kaupsite savyje. Klaidinga manyti, kad atsivėrimas kitiems – 
silpnumo požymis.

Rūpinkitės savimi 
Kuo stipresni ir sveikesni būsite, tuo labiau padėsite savo neįgaliam vaikui. Atraskite laiko 

sau, savo pomėgiams, domėkitės savo sveikais vaikais. Neužmirškite, kas yra geras filmas ar 
knyga, kirpykla, kavos puodelis mieloje draugijoje. Tai padeda. 

Pasitikėkite savimi ir savo neįgaliu vaiku. Neabejokite, kad esate geri tėvai, jei skiriate laiko 
ne tik vaikui, bet ir sau. Nuolatinis buvimas su vaiku dar nėra tikrosios meilės ir rūpestingumo 
įrodymas.

Šeimos stiprybė – bendravimas
Jei norite, kad jums tekęs išmėginimas suartintų šeimą, kuo daugiau kalbėkitės, drauge 

spręskite visas šeimynykščių problemas. Juk tėvai labai reikalingi ir vienas kitam, ir likusiems 
vaikams. Dažnai įgalūs broliai ar sesės net jaučiasi kalti, kad jie yra stiprūs ir sveiki. Todėl labai 
svarbu jiems laiku suteikti pakankamai žinių apie negalią ir iš to kylančias permainas šeimos 
gyvenimo sanklodoje, palaikyti namuose kuo šiltesnius santykius. 

Neretai brolio ar sesers neįgalumas labai paveikia sveiko vaiko gyvenimą: jam tenka per 
didelė atsakomybė, jis jaučiasi nemylimas, apleistas. Jis pavydi neįgaliajam dėmesio ir nuolai-
dų. Kas, jei ne tėvai, turi nuolat stengtis, kad visus šeimos narius jungtų meilė ir supratimas?..

Kur kreiptis pagalbos?
Tinkamai rūpintis neįgaliu vaiku ir siekti darnos šeimoje jums padės: 

• šeimos gydytojas; 
• ankstyvosios reabilitacijos tarnybos;
• nevyriausybinės tėvų organizacijos;
• vaiko teisių apsaugos tarnybos;
• socialinių paslaugų centrai;
• šeimos paramos centrai;
• švietimo institucijos.

Daugiau konkrečios informacijos apie įvairias tarnybas, paramos formas, gydymo ir reabi-
litacijos įstaigas jums suteiks Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”. 

Parengė Dana Migaliova 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  

globos bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovė
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Kreipkitės pagalbos į panašias šeimas 
Lankykite tėvų savitarpio pagalbos grupes. Daugelio tėvų mintyse ir širdyse slypi 

būtent tos žinios, kurių galbūt labiausiai stinga Jums. Todėl verta lankyti tėvų savitar-
pio pagalbos grupes, kurios padės Jums susitikti su žmonėmis, turinčiais panašių pro-
blemų. Vienos grupės organizuojamos tokiu principu, kad jas lanko vaikų, turinčių to-
kią pačią negalią, tėvai (tai gali būti cerebrinis paralyžius, Dauno sindromas, autizmas 
ir pan.), o kitos grupės buria tėvus nepriklausomai nuo vaiko negalios pobūdžio. Bet 
kuriuo atveju tėvai turi panašių problemų: vaiko globa, streso įveikimas, mokymasis 
pagal specialiąsias programas ir t. t. Tokiose grupėse tėvai teikia vieni kitiems emocinę, 
informacinę ir praktinę pagalbą bei dalijasi bendrais sunkumais. Tokių bendro tėvų 
dalyvavimo grupių, kuriose pastarieji gali įveikti juos kamuojančią atskirtį, sumišimą 
ar stresą, galia yra didžiulė. Tokių susitikimų naudą neretai apibendrina ir aprašo patys 
tėvai.

„Pradėjau lankyti mamoms skirtą grupę ir būtent čia atradau nusiraminimą, supra-
tau, kad su manimi viskas gerai... Čia galėjau viską išsakyti... Grupė buvo saugi užuo-
vėja, kurioje galėjau nesibaimindama išlieti savo jausmus ir būti tikra, kad esu suprasta, 
kad niekas manęs nekaltina ir priima tokią, kokia esu. Mes kartu juokėmės ir verkėme. 
Mūsų vaikai turėjo skirtingas negalias, tačiau mes buvome panašios. Panašios savo 
pykčiu, baime ir viltimi.“

„... Labai susidomėjusi klausydavau kitų motinų pasakojimų apie savo santuokas 
ir... nelengvą moters dalią. Mes kalbėdavomės ir apie  savo asmeninius sunkumus, ne 
vien tik apie vaikus.“

Panašių atsiliepimų – daugybė ir jie tik dar kartą įrodo, jog parama, gaunama iš tėvų, 
yra nepaprastai svarbi, ypač pirmosiomis pasikeitusio šeiminio gyvenimo dienomis.

Jūs galite susirasti tėvų savitarpio pagalbos grupę per savo gydytoją, paskambinę į 
vietos mokyklą ar kitą organizaciją ar tiesiog pasinaudoję internetu. Dar lengviau infor-
maciją apie tėvų savitarpio pagalbos grupes gausite kreipęsi į „Vilties“ bendrijos centri-
nę būstinę ar vietos savigalbos grupę (www.viltis.lt).

Ką siūlo tėvai
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Kalbėkitės su draugais, namiškiais, 
artimais žmonėmis 

Manoma, kad tėvai nenoriai dalijasi su kitais žmonėmis, net artimaisiais, emocijo-
mis, kurias sukelia rūpinimasis neįgaliu vaiku. Vienas iš sutuoktinių gali jausti kaltę, 
kad nepakankamai padeda savo vyrui ar žmonai. Kuo daugiau pora bendrauja kriti-
niais šeimai momentais, tuo ji yra stipresnė ir lengviau įveikia iškilusius sunkumus. 
Kiekvienas iš tėvų skirtingai suvokia savo vaidmenį šeimoje, jie nevienodai reaguoja į 
tą pačią situaciją, nes tėvui ir motinai ji sukelia skirtingus jausmus. Pabandykite paaiš-
kinti  vienas kitam, ką jaučiate, pasistenkite suprasti, kada ir dėl ko Jūsų nuomonės apie 
tą patį dalyką skiriasi. Jei šeimoje yra kitų vaikų, pakalbėkite ir su jais. Stenkitės sužino-
ti, kokie jų poreikiai. Jei tam tikrais atvejais jaučiate, kad Jums emociškai sunku kalbėti 
su vaiku, pasirinkite tarpininku tą šeimos narį, kuriam lengviau užmegzti ryšį su juo. 
Kalbėkite su artimais žmonėmis – geriausiais draugais, savo tėvais. Kritiniais atvejais 
Jums gali būti sunku atsiverti, tačiau pašnekesys su patikimais draugais ar giminaičiu 
gali palengvinti Jūsų sunkią emocinę naštą.

Pasikliaukite teigiamais dalykais
Vienas iš šaltinių, galinčių suteikti Jums stiprybės ir išminties, yra kunigas, popas ar 

rabinas. Aplankykite juos, jei jie palaikė Jus anksčiau. Atraskite juos naujai, jei trokštate 
dvasios stiprybės.

„Vienas konsultantas davė man patarimą, kuris praverčia visose kritinėse gyvenimo 
situacijose: „Kiekvieną rytą, vos prabudę, pripažinkite savo bejėgiškumą, atiduokite 
savo problemą Dievui, nesvarbu, kaip Jūs jį suvokiate, ir pradėkite dar vieną gyvenimo 
dieną.“

Kai Jus slegia sunkūs jausmai, 
susiraskite pašnekovą

Paskambinkite, parašykite artimam žmogui ar susitikite su juo, ir tai sušvelnins Jū-
sų skausmą. Skausmas mažėja, kai jis tampa ne vien tik Jūsų skausmu. Profesionali 
konsultacija taip pat gali būti naudinga. Nebijokite kreiptis į psichologus – tai irgi pa-
dės rasti išeitį. Nesibaiminkite, kad būsite palaikytas psichikos ligoniu, – tiesiog psicho-
logo pagalba padės lengviau įveikti atsiradusias problemas.
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Gyvenkite šia diena 
Baimė dėl ateities gali apsunkinti šeimos gyvenimą. Gyvenimas šia diena sumaži-

na abejones, susijusias su ateitimi. Nors ir nelengva patikėti, tačiau gerų dalykų nutin-
ka kiekvieną dieną. O perdėtas rūpinimasis ateitimi tik išeikvos Jūsų ir taip ribotus 
išteklius.

Kreipkitės į atitinkamas tarnybas, 
ieškokite informacijos 

Vienas iš pirmų dalykų, kurį Jūs tikrai galite padaryti ir kuris bus labai pravartus, – 
rinkti informaciją. Tai gali būti informacija apie vaiko negalią, apie atitinkamų tarnybų 
veiklą, pagaliau apie specifinius dalykus, kurie padėtų užtikrinti kuo įvairiapusiškesnį 
Jūsų vaiko vystymąsi ir gyvenimą. Informacijos rinkimas ir gebėjimas ja tinkamai nau-
dotis itin svarbus vaiko su negalia tėvams. 

Vieni tėvai linkę ieškoti ir kaupti informaciją, kiti skiria tam mažai dėmesio. Tačiau 
svarbiausia yra reikalauti kuo tikslesnės informacijos. Nebijokite uždavinėti klausimų, 
nes tai yra vienintelis būdas geriau pažinti ir suprasti savo vaiką. 

Daugelis tėvų susiduria su problema, kad jų vaiko diagnozė nėra tiksli,  arba jiems 
atrodo, jog gydytojai nepakankamai įvertina vaiko negalios sunkumą. Tokiais atvejais 
tėvams siūloma:
•	 tiksliai užsirašinėti informaciją apie vaiko gydymą, elgesį ir pan. – tai gali padėti 

surasti raktą problemai išspręsti;
•	 kalbėtis su kitais žmonėmis (aukle, gydytoju, vaistininku, tėvų grupe ir t. t.), kurie 

galėtų suteikti vertingos informacijos ir paramos;
•	 nagrinėti problemą savarankiškai: skaityti atitinkamas knygas, publikacijas, naudo-

tis internetu, lankyti bibliotekas.
Pasitikėkite savo stebėjimais ir lyginkite naują informaciją su savo žiniomis apie 

vaiką. Tiems tėvams, kurių vaiko diagnozė yra tiksliai nustatyta, informacijos paieškos 
nesukels didelių sunkumų.

Nebijokite klausti 
Daugelis tėvų jaučiasi nejaukiai šalia žmonių, kurie labai kompetentingi, labai išsi-

lavinę ar tiesiog turi daugiau žinių. Nesikuklinkite, kad profesionalas, kuris gydo Jūsų 
vaiką ir su kuriuo nuolat palaikote ryšį, yra labiau išsilavinęs nei Jūs. Jokiu būdu nerei-
kia atsiprašinėti klausiant profesionalo apie tai, kas Jums neaišku. Klauskite, nebijokite 
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įkyrėti ar užduoti per daug klausimų. Nepamirškite, kad tai darote savo vaiko labui. 
Kuo daugiau žinosite apie savo vaiko padėtį, tuo visiems bus geriau.

Nebijokite rodyti savo emocijų 
Šeimoje jausmai yra rodomi nenoriai, ypač tai pasakytina apie stipriąją lytį. Dažnas 

tėvas mano, kad atskleisti aplinkiniams savo jausmus yra tolygu parodyti savo silpnu-
mą. Tačiau stipriausi vaikus su negalia auginantys tėvai nebijo reikšti savo jausmų. Iš 
tikrųjų jausmų atskleidimas neturi nieko bendro su silpnumu ar stiprybe.

Mokykitės įveikti natūralų pyktį ar 
kartėlį 

Pyktis ir kartėlis yra neišvengiami, kai žlunga Jūsų viltys ir svajonės dėl vaiko atei-
ties. Svarbu pripažinti savo pyktį ir mokėti jį išsakyti, užuot slopinus viduje. Sunku 
patikėti, tačiau laikui bėgant išgyvenimai keičiasi, teigiami jausmai vėl pradeda vyrau-
ti. Vieną kartą išgyvenus stiprius neigiamus jausmus, Jums bus lengviau susidoroti su 
jais ateityje.

Ugdykite teigiamą požiūrį 
Teigiamas požiūris suteikia galimybę lengviau įveikti sunkumus. Visa, kas vyksta, 

paprastai turi dvi puses – neigiamą ir teigiamą. Nuo suvokimo priklauso, kaip mes 
žvelgiame į savo gyvenimo įvykius. Pakeitus savo požiūrį į kokį nors sunkį įvykį, Jums 
pavyks pakeisti ir savo jausmus, susijusius su šiuo įvykiu. Tai gali Jums suteikti stipry-
bės ir kuriant savo šeimos gerovę. Tyrimai patvirtino ryšį tarp to, kaip mes suvokiame 
gyvenimą, ir sėkmingos egzistencijos. Kalbant apie šeimą, auginančią neįgalų vaiką, 
galima išskirti bent keturis problemos suvokimo kelius, kurie galėtų padėti išvengti 
sunkumų.
•	 Pirmasis.  Požiūris, kad vaiko negalia turi konkretų pagrindą ar priežastį. Tai vadi-

nama priežastine atribucija (lot. attributio – priskyrimas). Pavyzdžiui, Jūs jaučiate, 
kad vaiko negalia yra kažkokių Jūsų ar gydytojo neteisingų veiksmų pasekmė. 
Priežastimi Jūs galite laikyti ir genetinius veiksnius, ir lemtį, ir likimą... Atkreipkite 
dėmesį, kokie veiksniai leidžia žmonėms kontroliuoti situaciją. Kontrolė suteikia 
stiprybės.
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•	 Antrasis. Požiūris, kad Jūs galite kontroliuoti tam tikrus dalykus, kurie nutinka vai-
ko su negalia gyvenime. Tai vadinama situacijos valdymu. Kai Jūs žinote, kad galite 
padaryti vieną ar kitą dalyką, Jūs turite gerokai daugiau galimybių tai padaryti, nei 
tuo netikėdami. Jūs galite kontroliuoti padėtį jau vien rinkdami informaciją. Atlik-
dami konkrečius veiksmus, žmonės dažnai jaučiasi galintys kontroliuoti situaciją. 
Pagalvokite, ką Jūs galite padaryti, kad padėtumėte vaikui su specialiaisiais porei-
kiais. Ar galėtumėte nuveikti dar ką nors?

•	 Trečiasis. Požiūris, kad situacija, kurioje atsidūrėte, yra geresnė nei kitų. Tai vadina-
ma socialiniu palyginimu. Daugelis tėvų lygina save su kitais žmonėmis, kurie, jų 
manymu, moka geriau susidoroti su sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Tai suteikia 
jėgų, nes jie pradeda galvoti: „Jei kiti gali, galėsiu ir aš“. Taip pat tėvai gali lyginti 
save su kitais, kurie panašūs į juos: „Gerai, mes nesame vieni“, „Galėjo būti dar 
blogiau“.

•	 Ketvirtasis. Požiūris, kad neįgalus vaikas teigiamai veikia ir šeimą, ir aplinkinius. 
Tai vadinama teigiama įtaka (ang. positive contibution). Aplinkiniai dažnai mano, 
kad neįgalus vaikas Jums yra našta. Jie mato tik neigiamas Jūsų situacijos puses ir 
neįžvelgia teigiamų. Jie nesupranta, kad neįgalus vaikas daro teigiamą įtaką Jūsų 
šeimai (moko kantrybės, vienija, suteikia naujų perspektyvų, džiugina...). 

Nepraraskite ryšio su realybe 
Tai vadinasi priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Tai taip pat reiškia, kad pripažįsta-

me, jog yra ir tokių dalykų, kuriuos mes esame pajėgūs pakeisti, ir tokių, kurių nepa-
keisime. Mūsų užduotis – išsiaiškinti, ką galima keisti, ir sumanyti, kaip tai padaryti. 
Atsiminkite – laikas yra Jūsų pusėje. Laikas gydo. Tai nereiškia, kad gyvenimas su neį-
galiu vaiku ir jo auklėjimas bus lengvas, bet nemeluosime sakydami, kad laikui bėgant 
padėtis keičiasi. Bet kuriuo atveju laikas yra Jūsų sąjungininkas.

Rūpinkitės savimi 
Daugybė veiksnių turi įtakos šeimos gyvenimui, jos gerovei. Vienas iš jų – kiekvieno 

šeimos nario fizinė ir dvasinė sveikata. Vaiko su negalia tėvams tenka nelengva našta: 
iš vienos pusės, jie atsakingi už neįgalaus vaiko globą, už jo specialiųjų poreikių tenki-
nimą; iš kitos pusės, jiems tenka visi buities rūpesčiai. Tačiau labai svarbu, kad kiekvie-
nas tėvas atrastų laiko sau: pakankamai miegotų, reguliariai valgytų, kasdien mankš-
tintųsi ar bent trumpam išeitų pasivaikščioti.

„...Aš pradėjau suvokti, kad būti truputį savanaudiška nėra blogai. Kuo daugiau 
duosiu sau, tuo daugiau galėsiu duoti savo vaikui.“
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Venkite gailesčio 
Gailestis sau, savo vaikui ar aplinkinių perdėtas gailestis jums iš tikrųjų gali tik pa-

kenkti. Jums reikia ne gailesčio, bet empatijos – galimybės išgyventi savo jausmus kartu 
su kitais žmonėmis.

Vaiko su negalia tėvai turi gerinti 
tarpusavio santykius

Nepriklausomai nuo to, kiek šeima myli ar priima vaiką su negalia, konkreti situa-
cija gali keisti šeimos santykių dinamiką. Šeima yra kintantis darinys. Kai keičiuosi aš 
pats ir kinta mano reakcijos, sutuoktinis taip pat turi prisitaikyti ar keistis.

Pastangos, skirtos vaikui su negalia auklėti, gali sustiprinti abu tėvus kaip asmenybes 
ir skatinti pasitikėjimą savimi. Šeimoje, auginančioje vaiką su negalia, tradiciniai tėvo ir 
motinos vaidmenys labai pakinta. Įprastoje šeimoje tėvas paprastai jaučiasi šeimos mai-
tintojas, gynėjas ir lyderis. Mama, savo ruožtu, – globėja ir auklėtoja.  Kai šeimoje auga 
vaikas su negalia, šeimos lyderis dažnai negali „kontroliuoti“ ar „ginti“ kitų šeimos na-
rių tradicine prasme. Kartais tai baigiasi jo pasitraukimu iš šeimos. Tuo pat metu auklė-
tojas gali tapti labai kompetentingas, bendradarbiaudamas su profesionalais – medikais 
ar spec. pedagogais. Kartais situacija tampa nevaldoma ir jos normalizavimas reikalauja 
ypatingų pastangų. Kaip pasitraukusį sutuoktinį sugrąžinti į šeimą? Jeigu Jūs esate tas 
žmogus, kuris daugiausia rūpinasi vaiku, visų pirma pažvelkite iš šalies į savo veiksmus. 

Pagalvokite apie savo tikruosius norus ir poreikius. Pasidalykite jais su savo sutuok-
tiniu; juk jis ar ji nemoka skaityti Jūsų minčių. Bendraukite su savo sutuoktiniu, užduo-
dami tokius klausimus:
•	 „Ko tikiesi iš tėvystės?“
• „Mūsų vaikui šiuo metu reikia ____. Kaip tu gali prie to prisidėti?“
• „Aš padariau :____. Tai man per didelis krūvis. Gal galėtum man padėti padaryti ____?“
• „Aš jaučiuosi ____.“
• „Aš negaliu būti atsakinga už tavo santykius su vaiku.“

Skatinkite savo sutuoktinį prisiimti daugiau pareigų. Pasikeitimai neįvyks per vie-
ną dieną ir jų pasiekti nebus lengva. 

Turėkite omenyje šiuos patarimus:
• nekritikuokite;
• pradėkite nuo mažų dalykų. Norėdami sugrąžinti sutuoktinį į vaiko gyvenimą, žen-

kite į priekį mažais žingsniais;
• skatinkite sutuoktinį domėtis vaiko mokykline veikla ir padėti jam atlikti namų už-

duotis;
• leiskite sutuoktiniui padėti, net tada, kai jūs, juo dėtas, elgtumėtės kitaip;
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• nebandykite „padėti“ ar „gelbėti“;
• suteikite sutuoktiniui ir vaikui galimybę būti kartu;
• skirkite laiko pasimatymams su sutuoktiniu (jų metu nekalbėkite apie vaiką!);
• priimkite profesionalų pagalbą – konsultacija visada Jums pravers.

Nepervertinkite aplinkinių reakcijos
Dažnai aplinkinių reakcija į Jūsų vaiką gali Jus nuliūdinti ar net supykdyti. Daugelis 

žmonių gali keistai reaguoti į Jus ar Jūsų vaiką vien dėl to, kad jiems trūksta elementa-
rių žinių apie neįgalius žmones. Galbūt jie nežino, ką pasakyti, bijo įžeisti Jūsų jausmus. 
Supraskite, kad Jus supantys žmonės dažnai nežino, kaip elgtis su kitokiu vaiku, ir dėl 
šios priežasties jų elgesys neretai būna netinkamas. Iš anksto pagalvokite apie tai, kaip 
reaguosite į nemalonius žvilgsnius ar klausimus. Bet kuriuo atveju aplinkiniai, kurių 
reakcija neatitinka Jūsų lūkesčių, neturėtų Jūsų išmušti iš vėžių. Tiesiog nereikia skirti 
tam per daug dėmesio.

Imkitės kasdienės veiklos 
Mano mama man yra pasakiusi:
„Kai atsiranda problemų ir nežinia, kaip jų akivaizdoje elgtis, daryk tai, ką būtum 

daręs, jei viskas būtų gerai.“
Ir tai man iš tikrųjų padeda.

Atsiminkite – tai Jūsų vaikas! 
Dėl įvairių priežasčių Jūsų vaiko vystymasis gali būti kitoks nei kitų vaikų. Tačiau 

tai nereiškia, kad Jūsų vaikas yra mažiau vertingas žmonių pasaulyje, mažiau svarbus 
ar jam reikia mažiau tėvų meilės ir rūpesčio. Mylėkite savo vaiką ir džiaukitės juo. At-
minkite, visų pirma – vaikas, tik paskui – negalia.

Galvokite, kad jūs ne vieni 
Labai dažnai po neįgalaus vaiko gimimo ar diagnozės nustatymo tėvai pasijunta at-

skirti nuo aplinkinių. Turėkite omenyje, kad vienišumo jausmas būdingas ir daugeliui 
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kitų panašioje situacijoje atsidūrusių tėvų. Bendraudami su jais Jūs galite rasti būdų kons-
truktyviai padėti sau ir vaikui. Neužmirškite, kad nesate vieni sunkumų akivaizdoje.

Kaip geriausia keisti vaiko elgesį? 
Specialiųjų poreikių vaikai neretai apibūdinami kaip „sunkūs“. Čia jie gali būti irz-

lūs kaip kūdikiai ar savivaliauti kaip ką tik pradėję vaikščioti mažyliai, čia linkę į ginčus 
kaip ikimokyklinukai ar nepastovūs kaip paaugliai.

  

Patarimai, kurie padės Jums tinkamai 
elgtis su „sunkiu“ vaiku

Žinokite, ko norite. Pagalvokite, koks vaiko elgesys kelia Jums daugiausiai rūpes-
čių: naktinis miegas, muštynės su broliais ir seserimis, nesibaigiantis televizoriaus žiū-
rėjimas ir pan. Tokiu atveju:
•	 nuspręskite, ar galite skirti vaikui tiek laiko ir dėmesio, kad iš pagrindų pakeistu-

mėte jo elgesį, ar labiau norite greitų rezultatų. Nustatykite datą, kada norimi rezul-
tatai turėtų būti pasiekti;

• pirmiausia išsiaiškinkite sau, kokio konkretaus elgesio Jūs norite iš vaiko. Neskubė-
kite, rodykite jam pavyzdį ir skatinkite juo sekti;

• išsiaiškinkite, kokios Jūsų reakcijos į vaiko elgesį gali jį sutrikdyti;
• kai nesate tikri, kaip geriausia elgtis, kurį laiką (tarkim, savaitę) išmėginkite vieną 

būdą, vėliau – kitą.
Būkite ramūs ir pasitikėkite savimi. Būdami ramūs ir pasitikintys, galėsite kontro-

liuoti savo reakcijas konfliktinėse situacijose, kylančiose santykiuose su vaiku. Jūsų ra-
mybė taip pat leis ir jam geriau kontroliuoti savo elgesį. Siekdami išsaugoti ramybę:
•	 auklėdami vaiką, kuo mažiau įsakinėkite;
• kai Jus puola, nesiginčykite ir nemėginkite teisintis;
• neskubėkite išspręsti konflikto bet kokiomis priemonėmis;
• nesiblaškykite, kai vaikas pradeda išdykauti. Iki galo įgyvendinkite tai, ko siekėte;
• mokykitės pastebėti akimirką, kai prarandate savitvardą. Pasistenkite tuo metu at-

sipalaiduoti, nusiraminti.

Sudarykite konkrečių veiksmų planą
Stenkitės pakeisti savo reakciją. Reaguokite ne spontaniškai, bet apgalvotai. Kai mes 

reaguojame spontaniškai, susiduriame su kito žmogaus problemišku elgesiu be jokio 
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veiksmų plano. Kai reaguojame apgalvotai, iš anksto numatome problemą ir galimus 
savo veiksmus konkrečiu atveju, o tai mums leidžia geriau valdyti situaciją. Taigi pasi-
rinkite tai, kas kelia jums ypatingų rūpesčių vaiko elgesyje ar ką norėtumėte keisti, sa-
kykime, kitą savaitę. Tokiu atveju:
•	 reikalaukite, kad vaikas atliktų tai, ką įsipareigojo padaryti;
• nuolat stebėkite vaiką, kad galėtumėte įsitikinti, jog jis elgiasi taip, kaip iš jo reika-

laujama;
• priminkite vaikui taisykles, kurių laikytis buvote sutarę. Galite tai daryti kiekvieną 

rytą ar po pusryčių arba užrašykite taisykles ant lapelio ir pritvirtinkite jį matomoje 
vietoje;

• visą savaitę nekomentuokite jokių rūpesčių, kuriuos Jums sukels vaikas;
• rašykite į matomoje vietoje pritvirtintą lapelį teigiamus ir neigiamus vaiko pasikei-

mus per savaitę. Jei įmanoma, aptarkite šiuos rezultatus su vaiku;
• leiskite vaikui (kaip apdovanojimą) daryti tai, ką jis nori, jei per savaitę jis pasiekė 

gerų rezultatų; 
• drąsinkite vaiką net už mažiausią pasiekimą. Visi neigiami atsiliepimai apie vaiko 

elgesį minėtą savaitę turi būti kiek įmanoma nutylimi;
• aptarkite tam tikro konkretaus elgesio pasekmes su šeimos nariais;
• skatinkite norimą elgesį;
• įtvirtinkite tai, kas pasiekta, paaiškindami vaikui, kad nuo šiol nebestebėsite jo elge-

sio ir jis pats bus atsakingas už savo elgesį visą kitą savaitę;
• bauskite vaiką už tai, kad jis elgėsi ne taip, kaip buvo sutarta.

Stenkitės, kad namiškiai Jums padėtų
Geras vaiko auklėjimas priklauso ne vien nuo tėvo ir motinos. Itin svarbu, kad visi 

drauge su neįgaliu vaiku gyvenantys ar jį globojantys žmonės nuolat Jums padėtų. Jei 
žinosite, kad greta yra kitas suaugęs žmogus, galintis pasirūpinti Jūsų vaiku, jausite 
mažesnę kaltę ignoruodami vaiko pyktį ar bausdami jį už netinkamą elgesį. Jums bus 
lengviau skirti jam pakankamai dėmesio ir meilės, jei Jus laiku (kai išseks Jūsų kantry-
bė) pakeis kitas suaugęs žmogus. Šiuo atveju tai jau bus komandos darbas, kurį reikėtų 
grįsti tokiais principais:
•	 parama (teikiant vienas kitam emocinę pagalbą);
• grįžtamuoju ryšiu (konstruktyviai kritikuojant, drąsinant, palaikant vienas kitą);
• planavimu (kartu numatant būdus, kaip įveikti sunkumus ar problemas).

Jūsų neįgaliam vaikui tiesiog būtina, kad Jūs abu būtumėte kartu su juo ir dalytu-
mėtės atsakomybę už jį. Tik šiuo atveju vaikas žinos ir jaus, kad rūpinatės juo ir tuo 
pačiu esate tvirti.

Parengta pagal „Vilties“ bendrijos leidinį „Jūs – neįgalaus vaiko šeima“ 
(sudarytojas Aleksandr Avramenko, „Viltis“, 2001)
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1. Neklijuokite etikečių: „Aš – 
sutrikusios raidos vaiko mama ar 
tėtis“, „Mano vaikas – sutrikusios 
raidos“ ir neleiskite to daryti kitiems! 

Venkite šių ir kitokių gąsdinančių apibūdinimų, jie nepadės Jums, bet priešingai – 
kels nerimą, baimę, neviltį ir kiekvieną kartą užmins vis naujų „mįslių“ – kodėl? kuo 
nusikaltau? ką padariau? ir t. t. Savigrauža – prasta pagalbininkė, tai kelias į niekur. O 
juk Jūs norite padėti sau ir savo vaikui džiaugtis gyvenimu, nepriklausomai nuo aplin-
kybių, kurios jį pakeitė... Sakykite ir kartokite sau garsiai, kad Jūsų vaikas – kitoks, 
jis – ypatingas ir jis – Jūsų dalis, kurią mylite, su kuria liūdite ir džiaugiatės kartu.

2. Nebijokite viešumos, nes ji ne Jūsų 
priešė, o sąjungininkė

 Paprastai žmonės bijo arba nesupranta to, ko nežino, su kuo nesusiduria, nemato, 
nes paprasčiausiai neturi patirties. Neužsidarykite tarp keturių sienų, neįkalinkite sa-
vęs, bet būkite aktyvūs – drąsiai eikite su savo vaiku į parkus, mokyklas, parodų sales, 
prekybos centrus... Eikite į visuomenę ir ji eis į Jus. Jūs patys galite ir privalote padėti 
pagrindus visuomenės supratimui, geranoriškumui, tolerancijai. Bus sunku, labai sun-
ku, bet tai Jūsų investicija ir į savo vaiką, ir į kitus  ypatingus vaikus, kurie dar tik išvys 
šį pasaulį.

Dešimt patarimų  – 
dešimt galimybių!



14 • Geroji patirtis

3. Pasitelkite kuo daugiau ištvermės
Negalima tikėtis iš vaiko laimėjimų jo nemylint. Tarkime, kad dėl ligos ar nelaimin-

go atsitikimo sutriko vieno iš Jūsų sveikų vaikų įprasti gebėjimai. Ar dėl to liausitės jį 
mylėję? Tikrai ne! Kaip tik mylėsite ir globosite su dar didesniu atsidavimu, šiluma ir 
meile. Kiekvienas prisitaikymas turi dvi puses. Reikia atsisakyti įpročių, su kuriais su-
sigyventa, kurie patogūs ir priimtini, prisitaikyti prie naujų reikalavimų, naujos gyve-
nimo situacijos.

4. Atminkite, kad per žaidimą ateina 
gyvenimo supratimas

Psichologų teigimu, už įprasto posakio „žaidžiant mokyti“ slypi vaiko raidos esmės 
supratimas. Per žaidimą mes padedame vaikui augti, reaguoti ir suprasti aplinką, sti-
prėti, kitaip tariant, mes jį mokome. Sutrikusios raidos vaikai dažnai būna ne tokie gy-
vybingi ir judrūs, o jų poreikis bendrauti su aplinka, atrasti kažką nauja ir veikti taip 
pat yra silpnesnis nei kitų vaikų. Daugelis sutrikusios raidos mažylių atrodo labai ra-
mūs ir geri. Todėl tėvams kyla  didelė pagunda šį geruolį palikti vieną lovelėje ar ma-
nieže dažniau nei kitus vaikus. Atminkite – kaip tik šiam vaikui ypač svarbus stimulas, 
kontaktas ir žaidimas. Bendraudami su specialistais ir kitais tėvais atraskite savo vaiko 
raidos mastelį ir jo stiprybes naudokite kaip pagrindinį atspirties tašką.

5. Būkite viskam pasiruošę
Taip, Jūsų vaikas – ypatingas, Jūs tai žinote! Suprantate, kad jam reikalinga ypatinga 

priežiūra, dėmesys, globa, supratimas... Visa tai, ką jis gauna namuose, vargiai įmano-
ma kitoje aplinkoje, susidūrus su kitais žmonėmis... Tad būkite pasirengę kovoti dėl 
savo vaiko. Kol Jūs šalia – jis saugus!
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6. Prisitaikykite
Kiekvieno vaiko gimimas reiškia naujas sąlygas, naują aplinką, prie kurių privalo 

prisitaikyti likusieji šeimos nariai. Atsiradus sutrikusios raidos vaikui – ypatingam vai-
kui – prisitaikyti tenka gerokai daugiau. Šis procesas vyksta lėčiau, būna sudėtingesnis.

7. Neužmirškite, kad tėvams taip pat 
reikia mokytis

Ne tik vaikams tenka labai daug mokytis pirmaisiais savo gyvenimo metais, bet ir 
tėvams, ir kitiems šeimos nariams. Jie visi taip pat iš naujo patiria, ką reiškia šliaužioti, 
vaikščioti, kalbėti... Daug kas daroma jau prisitaikius prie vaiko stiprybių ir silpnybių, 
žinant jo elgesio ypatumus. Ilgainiui jūs daug ko išmoksite, pasitarę su specialistais 
galėsite taikyti ypatingas individualiems Jūsų vaiko poreikiams skirtas žaidimų ar už-
siėmimų formas. 

8. Pasitikėkite tais auklėjimo 
principais, kuriuos taikote ar 
taikytumėte kitiems savo vaikams

Labai dažnai, mes tėvai, nebūname tikri, ar teisingai elgiamės su vaiku. „Ar aš tai 
darau teisingai?“, „Ar nebus blogiau?“, „Ar nepakenksiu savo veiksmais?“ „Gal esu 
nekantrus, per griežtas?“... Šie ir kiti klausimai Jums bus ypač aktualūs pačioje pradžio-
je. Ir tai savaime suprantamas rūpestis, nes Jūs dar neturite patirties. Vienareikšmiškų 
atsakymų į minėtus klausimus nėra. Be to, kaskart kyla vis daugiau klausimų, kiekvie-
ną iš jų gali lydėti nauji klaustukai. Todėl bendraukite su bendraminčiais, specialistais, 
žmonėmis, kuriems tenka ieškoti savų atsakymų į panašius klausimus, dalykitės rū-
pesčiais, kad atrastumėte atsakymus ir geriausius sprendimus savo vaikui.
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9. Nekaltinkite  ir nesmerkite vienas 
kito, nes neįgalaus vaiko gimimas 
dažnai komplikuoja sutuoktinių 
santykius

Jūsų vaiko raidos sutrikimas gali tapti didele kliūtimi ar išbandymu Jūsų santy-
kiams su antrąja puse. Priklausomai nuo aplinkybių, krizė, kurią Jūs pergyvenate dėl 
vaiko raidos, gali peraugti į sutuoktinių santykių krizę. Laikui bėgant daugelį sunku-
mų pavyksta įveikti, bet vis dėlto gali kilti ir labai rimtų konfliktų. Todėl kalbėkitės, 
bandykite spręsti juos kartu, drauge ieškokite išeičių. Kreipkitės pagalbos į draugus, 
šeimų konsultacines tarnybas, kuriose Jums patars specialistai. O gal išspręsti iškilusias 
problemas, įveikti sunkumus padės tėvų savigalbos grupės? Niekada nebijokite prašy-
ti kitų žmonių pagalbos!

10. Apsispręskite, ar turėsite daugiau 
vaikų 

Kiekvienai šeimai tenka moralinė teisė ir pareiga turėti tiek vaikų, kiek pajėgs užau-
ginti. Kiekvienoje šeimoje vaikai yra skirtingi. Netgi dvyniai ne visada būna identiški. 
Tad Jūsų kiti vaikai irgi bus kitokie nei turimi. Tad susilaukti ar ne daugiau vaikų – kie-
kvienos šeimos apsisprendimas. Turėti daugiau vaikų – Jūsų teisė! Tik nereikia sureikš-
minti esamų sunkumų ir užsidaryti savo pasaulėlyje. 

Vaikai – tai mūsų  
džiaugsmas ir ateitis!


