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Smurto prieš neįgalias
moteris formos:

FIZINIS SMURTAS
Tai tyčinis fizinės jėgos panaudojimas prieš asmenį, sąmoningai siekiant jį su-
žeisti ar sužaloti. Fizinio smurto veiksmai gali būti įvairūs: 
• Mušimas, stumdymas, kratymas.
• Daiktų mėtymas, griebimas už plaukų.
• Smaugimas, dusinimas.
• Kandžiojimas, spjaudymas.
• Izoliavimas, grasinimas ginklu.
• Deginimas, kankinimas ir kt.

PSICHOLOGINIS SMURTAS
Psichologinis smurtas – tai sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, 
siekiant priversti asmenį paklusti smurtautojo reikalavimams. Tai yra veiksmin-
ga priemonė paveikti kitą asmenį bei gauti norimą rezultatą. Dažniausiai grasi-
nama žodžiu, mostais, daiktų demonstravimu sukuriant neišvengiamo susido-
rojimo įspūdį. Psichologinio smurto veiksmai:
• Nuolatinės įtampos, streso, baimės jausmo sukėlimas.
• Niekinimas, žeminimas, žodinė agresija.
• Vertimas jaustis kalta.
• Įsitikinimų išjuokimas.
• Tel. skambučių ar el. pašto tikrinimas, persekiojimas.
• Atskyrimas nuo draugų ar šeimos.
• Manipuliavimas ir kt.

EKONOMINIS SMURTAS
Lietuvoje tik neseniai pradėta kalbėti apie ekonominį smurtą. Tai viena iš smur-
to šeimoje rūšių, kuri sukuria finansinę priklausomybę. Labiausiai paplitusios 
ekonominio smurto formos:
• Draudimas dirbti.
• Pinigų atėmimas verčiant jų prašyti.
• Lėšų nedavimas būtiniausiems dalykams (maistui, medicinos pagalbai).
• Šeimos biudžeto kontroliavimas; vienvaldiškai priimami finansiniai sprendi-

mai ir kt.



3

SEKSUALINIS SMURTAS
Seksualinis smurtas yra kėsinimasis ne tik į asmens gyvybę, sveikatą, kūno ne-
liečiamumą, bet ir socialinę laisvę, asmenybės garbę ir orumą. Dažnai dėl gė-
dos, paniekos, baimės jausmo bei prislėgtumo seksualinę prievartą patyrę as-
menys yra linkę tai nuslėpti. Seksualinio smurto veiksmai:
• Vertimas nusirengti, santykiauti prieš asmens valią jam nepriimtinais bū-

dais, nepriimtinu laiku.
• Vertimas naudoti asmeniui nepriimtinus daiktus lytinio akto metu.
• Vertimas stebėti, kartoti pornografinius veiksmus ar dalyvauti pornografijos 

filmavime ir kt.

NEPRIEŽIŪRA
Pasyvus smurtas dar vadinamas nepriežiūra. Nepriežiūra – nuolatinis būtinų 
fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, 
sukeliantis žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai. Fizinė nepriežiūra – kai nėra 
tinkamo būsto, maisto ar drabužių.
• Medicininė – kai nesirūpinama sveikata, nesuteikiama pagalba susirgus. 

Neįgalių moterų sterilizacija joms nežinant ar neduodant sutikimo.
• Socialinė – kai nesudaroma galimybė socializuotis, asmuo įkalinamas na-

muose, draudžiama bendrauti; neįgaliam asmeniui nepritaikoma aplinka, 
kad jis galėtų bendrauti, atimami ar sunaikinami asmens judumo įrenginiai 
arba neleidžiama naudotis su negalia susijusiais ištekliais bendruomenėje ir 
(arba) neleidžiama nuvykti į susitikimus su sveikatos priežiūros specialistais.

• Psichologinė-emocinė – abejingumas, asmens emocinių poreikių neatlie-
pimas.
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FIZINIS SMURTAS
• Baimė, nerimas
• Savęs nuvertinimas
• Agresyvumas
• Prislėgtumas, nuotaikų kaita
• Nemiga
• Atsiribojimas
• Sužalojimų pėdsakai
• Valgymo sutrikimai

PSICHOLOGINIS SMURTAS
• Pasitikėjimo savimi stoka
• Sunkumai valdyti savo emocijas
• Baimė
• Žema savivertė, jaučiasi visada kalta
• Perdėtas meilumas
• Vaikas mikčioja 
• Vaikas meluoja

Smurto atpažinimo įrankiai prieš 
neįgalias moteris ir mergaites

SEKSUALINIS SMURTAS  
• Išsekimo požymiai
• Savo kūno gėdijimasis arba atvirkščiai savo kūno 

demonstravimas, provokuojantis elgesys
• Susikaustymas arba sunkumas vaikštant, sėdint
• Nubrozdinimai arba įdrėskimai intymiose vietose
• Baimės, gėdos jausmas
• Mergaičių nėštumas 
• Vengimas nusirengti prie kitų žmonių

EKONOMINIS SMURTAS 
• Sunku priimti finansinius 

sprendimus
• Pinigų nebuvimas būtiniau-

siems dalykams

NEPRIEŽIŪRA 
• Pastoviai purvina
• Alkana
• Vagiliauja, elgetauja
• Nereguliariai lanko mokyklą 
• Mieguista 
• Turi žalingų įpročių



5

Kur kreiptis pagalbos, kaip 
apsiginti neįgaliai moteriai/
mergaitei patiriančiai smurtą

Smurtas artimoje aplinkoje kelia grėsmę moters sveikatai ir gyvybei, tad jo atve-
ju visada reikėtų skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Smurtas artimo-
je aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, jis priskiriamas prie visuo-
meninę reikšmę turinčių veikų, todėl pačiai aukai nereikia rašyti pareiškimo. 
Pareigūnai įvertinę situaciją šeimoje ne tik suteiks pagalbą, užfiksuos įvykį, bet 
ir nukreips Jus į artimiausią specializuotos pagalbos ar krizių centrą, kur jums 
bus suteikta kompleksinė pagalba. Jei abejojate dėl pranešimo policijai arba bi-
jote dar didesnio smurto išpuolio, galite kreiptis tiesiogiai į specializuotos pa-
galbos centrą. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai teikia nemokamą 
konfidencialią pagalbą visiems nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems 
asmenims. 

Lietuvoje taip pat veikia pirmasis virtualus smurtą patyrusių ir tebepatiriančių 
moterų savitarpio pagalbos forumas MoterysMoterims.lt. Jei moteris neturi 
su kuo pasikalbėti apie patiriamą smurtą, nori anonimiškai pasitarti arba nėra 
tikra, kaip vertinti situaciją artimoje aplinkoje, ji šiame forume gali rasti patari-
mų, įkvepiančių pavyzdžių, moralinio palaikymo ir įvairiapusės pagalbos iš kitų 
smurtą patyrusių moterų ar nukreipimą pas specialistus. Smurtinius santykius 
jau palikusios moterys čia taip pat skatinamos dalintis savo istorijomis ir suteik-
ti ryžto prabilti apie smurtą kitoms.

Nemokamą emocinę pagalbą
visą parą teikia „Pagalbos moterims 
linijos“ savanorės.

Skambinkite telefonu 8 800 66366 
arba rašykite pagalba@moteriai.lt
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Krizių centrai veikiantys visose 
Lietuvos savivaldybėse

Savivaldybė Organizacijos pavadinimas Kontaktai

Akmenės r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Alytaus m. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287

Alytaus r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287

Anykščių r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464

Birštono sav. Moterų teisių asociacija 8 603 89833

Biržų r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Druskininkų sav. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287

Elektrėnų sav. Moterų informacijos centras 8 650 95216

Ignalinos r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069

Jonavos r. Kauno moterų linija 8 618 40044

Joniškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Jurbarko r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 616 55877

Kaišiadorių r. Moterų teisių asociacija 8 603 89833

Kalvarijos sav. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 633 55007

Kauno m. Kauno apskrities moterų krizių centras 8 679 31930

Kauno r. Moterų teisių asociacija 8 603 89833

Kazlų Rūdos sav. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 633 55007

Kelmės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 616 55877

Klaipėdos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 650 60094

Klaipėdos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 605 82331

Kretingos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 605 82331

Kupiškio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Kėdainių r. Kauno moterų linija 8 618 40044

Lazdijų r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287

Marijampolės 
sav.

Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 633 55007

Mažeikių r. Telšių krizių centras 8 671 16590

Molėtų r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464
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Neringos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 650 60094

Pagėgių sav. Koordinacinis centras „Gilė“ 8 610 10715

Pakruojo r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Palangos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 650 60094

Panevėžio m. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Panevėžio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Pasvalio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Plungės r. Telšių krizių centras 8 671 16590

Prienų r. Moterų teisių asociacija 8 603 89833

Radviliškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Raseinių r. Raseinių krizių centras 8 428 52177

Rietavo sav. Telšių krizių centras 8 671 16590

Rokiškio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866

Skuodo r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 605 82331

Šakių r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 633 55007

Šalčininkų r. Moterų informacijos centras
8 650 95216
8 526 29003

Šiaulių m. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Šiaulių r.  Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232

Šilalės r. Koordinacinis centras „Gilė“ 8 610 10715

Tauragės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 616 55877

Telšių r. Telšių krizių centras 8 671 16590

Trakų r. Moterų informacijos centras 8 650 95216

Ukmergės r. Kauno moterų linija 8 618 40044

Utenos r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464

Varėnos r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287

Vilkaviškio r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 633 55007

Vilniaus m. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija 8 664 31207

Vilniaus m. Moterų informacijos centras 8 650 95216

Vilniaus r. Moterų informacijos centras 8 650 95216

Visagino m. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069

Zarasų r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069
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Ką gali padaryti visuomenė?
Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, visuomenei sugebant užkirsti kelią 
smurtui arba palaikyti moteris, nukentėjusias nuo smurto, saugomos moterų 
teisės ir skatinama jų fizinė ir psichinė sveikata bei gerovė. Šis visuomenės gebė-
jimas taip pat padeda užtikrinti viešųjų paslaugų, įskaitant ir sveikatos sistemos, 
tvarumą.

Moterys dažnai smurtą vertina kaip neatsiejamą ir natūralią šeimos santykių 
dalį. Tai rodo visuomenėje įsigalėjusį pakantumą smurtui ir žemą individo sa-
vivertę. Todėl svarbus plataus mąsto suaugusiųjų švietimas informuojant apie 
smurto žalą asmenybės raidai, ugdant neigiamą smurto vertinimą visuomenė-
je. Smurto kasdieniniuose santykiuose mažinimas, neigiamas požiūris į smurtą 
kritiškai svarbus vaikų ugdymui, kadangi jie savo nuostatas ir vertybes formuoja 
tiesiogiai priklausomai nuo jų aplinkoje esančių suaugusių žmonių elgesio.

Svarbu įtraukti moteris, turinčias įvairius neįgalumo tipus, ne tik intelekto ar 
raidos sutrikimai.

Reikia įvairių rūšių intervencijų, įskaitant informavimo kampanijas, besikei-
čiančias socialines normas, psichinės sveikatos intervencijas, vaikystėje ir mo-
kykloje ankstyvosios prevencijos intervencijas ir kt.

Tipinis smurtautojas:
• paprastai laiko save nekaltu arba tikina smurtą naudojęs tik „tą vienintelį 

kartą“;
• gebėjimai bendrauti – sutrikę, neretai turi įtakos patirtys iš vaikystės;
• būdingas svaigalų vartojimas;
• supratimas apie smurtą labai ribotas – mano, kad jis gali būti tik fizinis;
• tipinis smurtautojo paveikslas – 50-60 metų amžiaus sutuoktinių, kurie yra 

bedarbiai arba gyvena iš atsitiktinių pajamų, pora.

Smurtas artimoje aplinkoje:
pagalbos ženklas
virtualaus pokalbio metu

1. Nykštys lenkiamas į delną

2. Apgaubiamas likusiais pirštais 
sugniaužiant kumštį.
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