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PrATArMĖ

Migracija – tikslingas žmonių kraustymasis gyventi ir dirbti sve-
tur, reiškinys neatsiejamas nuo globalizacijos. Migracijos priežastys 
dažniausiai būna ekonominės, tačiau įtakos turi ne tik šiai, bet ir 
daugeliui kitų žmogaus gyvenimo sričių, įskaitant ir šeimą. šeimai 
priėmus sprendimą, susijusį su migracija, neretai nukenčia pažei-
džiamiausia šeimos dalis – vaikai. Taip nutinka dažniausiai dėl to, 
kad migracijos psichologinės pasekmės šeimai, ypač vaikams, būna 
nepakankamai įvertinamos, joms nepasiruošiama ir imamasi per 
mažai ar visai nesiimama veiksmų, siekiant kiek įmanoma sušvel-
ninti neigiamas migracijos pasekmes vaikams.

Metodinė priemonė „Psichologinės migracijos pasekmės šeimai. 
Vaikų emocinių ir elgesio sunkumų prevencija“ skirta būsimiems ir 
esamiems mokytojams. Joje naudingos informacijos gali rasti ir visi 
kiti, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su migracija: mokyklų ir 
kitų įstaigų psichologai ir socialiniai pedagogai, vaiko teisių apsauga 
besirūpinančių institucijų darbuotojai ir kt., o per juos – ir vaikų 
tėvai, giminės, artimieji ir globėjai.

Leidinyje aprašomos migracijos pasekmės šeimai, daugiausia 
dėmesio skiriant pasekmėms vaikams. Atsižvelgiant į migracijos 
pobūdį, struktūruotai aprašomos priemonės, kurių turėtų imtis tė-
vai, globėjai ir mokyklos darbuotojai, siekdami tinkamai pasirūpinti 
vaiku, susidūrusiu su migracija. Be to, išskiriami svarbiausi teisiniai 
aspektai, kurie yra labiausiai susiję su galimomis migracijos pasek-
mėmis vaikui ir pateikiamos nuorodos, kurios gali būti naudingos, 
siekiant gauti profesionalią pagalbą.

Metodinę priemonę parengė psichologės Goda Kaniušonytė 
(skyrius 3.2), Inga Truskauskaitė (skyriai 1; 3.3; 3.4; 4 ir 5) ir Lina 
Gervinskaitė (skyriai 2 ir 3.1). Joje pateikiama informacija parem-
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ta moksliniais tyrimais. Ją renkant, buvo labiausiai atsižvelgiama į 
praktinę naudą visiems su migracija susijusiems asmenims.

Žinių apie migracijos pasekmes turėjimas ir pateiktų praktinių 
patarimų taikymas gali sumažinti neigiamas migracijos pasekmes 
vaikams, palengvinti mokytojų, tėvų, globėjų ir kitų susijusių asme-
nų darbą, siekiant šio tikslo.



1. Migracijospasekm s šeimai1. MigrAcijos PAsekMĖs šeiMAi
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1.1. šeimos struktūra

Susidūrus su migracija, šeimoje neišvengiamai vyksta tam tikri 
pokyčiai. Vienas iš svarbių pokyčių yra pakitusi šeimos struktūra, 
narių atliekamos funkcijos ir vaidmenys. Yra išskiriami penki pagrin-
diniai vaidmenys, susiję su tam tikromis atsakomybėmis ir funkcijo-
mis šeimoje (Peterson and Green, 2009):

1. aprūpinimas resursais. Tai pinigų, skirtų šeimai aprūpinti, 
uždirbimas, maisto produktų, buities priemonių, drabužių 
pirkimas ir kt.

2. Parama ir palaikymas. Tai šeimos narių nuraminimas, pa-
guoda, šilumos ir palaikymo suteikimas, pvz., vaiko nurami-
nimas, kai jam nesiseka mokykloje.

3. gyvenimo įgūdžių ugdymas. Tai fizinė, emocinė, edukacinė 
ir socialinė pagalba šeimos nariams, pvz., pagalba ruošiant 
namų darbus, pasirenkant profesiją ir kt.

4. sprendimų priėmimas ir kontrolė. Tai pagrindinių spren-
dimų, susijusių su šeimos gyvenimu, priėmimas, šeimos fi-
nansų tvarkymas, priežiūra, kad šeimoje būtų laikomasi tam 
tikrų taisyklių.

5. intymių poreikių patenkinimas. Tai sutuoktinių vienas kito 
artumo, intymumo, seksualinių poreikių patenkinimas.

Kad šeima sėkmingai funkcionuotų, svarbu:
• Aiškiai apibrėžti, kurie šeimos nariai kokius vaidmenis atlie-

ka ir ko iš tų vaidmenų tikimasi, tai aptarti visiems kartu.
• Numatyti, kurie šeimos nariai galėtų perimti tam tikrus vaid-

menis, jei įprastai tuos vaidmenis atliekantys šeimos nariai 
nebegalėtų to daryti.
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• Vaidmenis pasiskirstyti taip, kad nė vienas šeimos narys ne-
jaustų pernelyg didelio krūvio.

• Tam tikrus vaidmenis šeimoje turėtų prisiimti ne tik suaugu-
sieji, bet ir vaikai, priklausomai nuo jų amžiaus, pvz., atlikti 
namų ruošos darbus ir pan.

Išvykus vienam ar daugiau šeimos narių, kad šeima ir toliau ga-
lėtų sėkmingai gyventi, jų vaidmenis šeimoje turi perimti kiti šeimos 
nariai. Įprastai taip ir vyksta – šeima išgyvena du prisitaikymo prie 
pakitusios situacijos etapus (Vladicescu et al., 2008):

1. Susitaikymas su šeimos nario ar narių nebuvimu. šis proce-
sas dažniausiai būna nelengvas. Kurį laiką kiti šeimos na-
riai elgiasi taip, lyg nieko nebūtų įvykę, vėliau dažniausiai 
išgyvena pyktį, dar vėliau bando kažką daryti, (giliai širdyje) 
tikėdamiesi, kad išvykęs šeimos narys sugrįš. Supratę, kad 
nepavyks nieko pakeisti, šeimos nariai išgyvena liūdesį ir tik 
galiausiai susitaiko su esama situacija. šis procesas gali už-
trukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.

2. Išvykusių šeimos narių vaidmenų ir atsakomybių perėmimas. 

Sunkumai, su kuriais susiduriama išvykus vienam ar keliems šei-
mos nariams:

•	 Išvykus šeimos nariui, kai kurie vaidmenys gali būti visiškai 
neatliekami, ypač jei emigruoja mama. Tokios atsakomybės 
gali būti, pvz., vaikų vedimas pas gydytojus, pagalba atlie-
kant namų darbus ir pan.

•	 Kai kuriems šeimos nariams gali tekti prisiimti per daug atsa-
komybių, ir tie šeimos nariai jaučiasi pervargę, suirzę, pikti, 
patiria stresą.

Migracijos pasekmės šeimai
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•	 Kai kurie likusieji šeimos nariai gali būti nepasiruošę perimti 
atsakomybių, kurios jiems lyg ir „savaime suprantamai“ per-
duodamos. Tai gali sukelti nepasitenkinimą ir nusivylimą tiek 
tam šeimos nariui, tiek kitiems šeimos nariams. Pvz., išvykus 
mamai, paauglei dukrai, niekada savarankiškai negaminusiai 
valgyti, tenka ši atsakomybė.

•	 Kai kurios šeimos, prisitaikydamos prie šeimos nario išvyki-
mo, visiškai pašalina išvykusįjį iš kasdienio šeimos gyveni-
mo (nesitaria priimdamos sprendimus, nesidalija kasdieniais 
rūpesčiais). Susiklosčius tokiai situacijai, trumpalaikiai nario 
grįžimai ar bandymai per atstumą įsilieti į šeimos gyvenimą 
gali kelti nemalonius išgyvenimus ir išvykusiems, ir likusiems 
šeimos nariams.

•	 Vaikams gali tekti prisitaikyti prie naujų atsakomybių ir vaid-
menų. Pasitaiko, kad vaikai visiškai savarankiškai turi atsikelti, 
pasigaminti valgyti, skalbti drabužius, atlikti kitus namų ruo-
šos darbus; gali sutrumpėti jų laikas, skiriamas popamokinei 
veiklai, laisvalaikiui. Kai kurie vaikai gali prisiimti per dideles 
atsakomybes jų amžiui ir tai gali būti jiems labai sudėtinga. 
Kartais vyresniems vaikams tenka perimti tėvų vaidmenis: rū-
pintis jaunesniais broliais, seserimis, tvarkyti šeimos biudžetą. 

•	 Kartais likusieji šeimos nariai pamiršta, kad išvykstantieji taip 
pat susiduria su iššūkiais ir tai gali kelti dar didesnę įtampą 
šeimoje. Išvykstantieji taip pat gali išgyventi baimę, ar susi-
tvarkys su pakitusia situacija, nežinią, kaltę, kad palieka vai-
kus, ir pan. 

•	 Net jei šeimoje puikiai iš naujo pasiskirstoma vaidmenimis, 
šeimos nariai vis tiek gali išgyventi stresą, nerimą, įtampą 
vien dėl to, kad pakito įprastas šeimos gyvenimas (Vladices-
cu et al., 2008; Giannelli and Mangiavacchi, 2010).
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Sunkumai, su kuriais susiduriama, šeimai susijungus po išsisky-
rimo:

•	 šeimai susijungiant, neretai tikimasi, kad viskas vėl bus taip 
pat, kaip prieš išsiskiriant ar net dar geriau. Vis dėlto, to tikin-
tis, gali tekti nusivilti. Būdami atskirai, šeimos nariai tam tikra 
prasme gyvena atskirus gyvenimus. Net ir laikinai išsiskyrus, 
santykiai gali pakisti, o susijungus vėl, gali tekti prisitaikyti 
prie naujos situacijos. Kaip ir bet kurie kiti dideli pokyčiai, tai 
visiems šeimos nariams gali kelti stresą.

•	 Susijungusi šeima privalo vėl iš naujo pasiskirstyti vaidmeni-
mis, aptarti kiekvieno šeimos nario atsakomybes, kasdienio 
gyvenimo taisykles. Tai šeimos santykiams gali suteikti papil-
domą psichologinę įtampą.

•	 Sugrįžusiajam ar atvykusiajam į kitą šalį gali būti sunku vėl 
įsitraukti į kasdienį šeimos gyvenimą. Tiek jis, tiek kiti šeimos 
nariai gali jaustis nutolę vieni nuo kitų, gali būti sunku atrasti 
vaidmenis, kuriuos sugrįžusysis ar atvykusysis galėtų prisiimti 
(Smith et. al., 2004; Pottinger and Brown, 2006).

1.2. Poros santykiai

Neretai vienam iš šeimos narių išvykus gyventi svetur, poros 
santykiai prastėja, gali būti jaučiamas susvetimėjimas, nutolimas, 
nepasitenkinimas santykiais. 

Galimos santykių prastėjimo ir nepasitenkinimo santykiais prie-
žastys:

1. Išvykimo trukmės neapibrėžtumas. Neretai poros neplanuo-
ja, kuriam laikui vienas iš partnerių išvyks. Be to, dažnai, net 
ir suplanavus išvykimo trukmę, išvykimas praranda aiškias 

Migracijos pasekmės šeimai
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laiko ribas, pajutus materialinę migracijos naudą. Žinant tiks-
lią išsiskyrimo trukmę, lengviau išlaikyti įsipareigojimą part-
neriui, laikinai atidėti poreikių, susijusių su poros santykiais, 
patenkinimą dėl būsimos šeimos gerovės. Ir priešingai, nea-
pibrėžus aiškių išvykimo ribų, prarandamas santykių pers-
pektyvos jausmas, pasitikėjimas vienas kitu ir pan.

2. Požiūris į partnerio vaidmenis šeimoje. Pavyzdžiui, partnerio 
išvykimas gali būti mažiau skausmingas šeimose, kuriose mo-
teris mano, kad svarbiausia vyro funkcija šeimoje yra uždirbti 
pinigus. Tose šeimose, kuriose moteris mano, kad vienos iš 
svarbiausių vyro funkcijų yra palaikyti partnerę ir auklėti vai-
kus, partnerio išvykimas yra skausmingesnis. Lygiai taip pat, 
jei, vyro manymu, moteris turėtų rūpintis šeimos židiniu, o 
ne išlaikyti šeimą, partnerei išvykus uždirbti pinigų, gali būti 
jaučiamas ypač didelis nepasitenkinimas. šis nepasitenkini-
mas gali būti jaučiamas ne tik dėl to, kad moteris atlieka „vy-
riškąjį“ (šeimos maitintojo) vaidmenį, bet ir dėl to, kad vyras 
yra priverstas atlikti „moteriškąjį“ (rūpinimosi šeimos buitimi) 
vaidmenį ir netenka galimybės atlikti „vyriškąjį“.

3. Perkrovimas atsakomybėmis. Išvykus vienam iš partnerių, ant 
kito partnerio pečių gula daugiau atsakomybės už šeimos kas-
dienius rūpesčius. Tokioje situacijoje likęs partneris gali jaustis 
turįs per daug atsakomybių, o tai gali sukelti ne tik nuovargį, bet 
ir nepasitenkinimą, abejones dėl tokios padėties teisingumo. Tai 
gali prisidėti prie neigiamos tarpusavio santykių atmosferos.

4. Vienišumo jausmas. Vienam iš partnerių išvykus gyventi 
svetur, stipriai apribojamos poros galimybės palaikyti vie-
nas kitą, skirti dėmesį vienas kitam, kiekvieną dieną rūpintis 
vienas kitu ir patenkinti intymius poreikius. Partneriai gali 
išgyventi stiprų vienatvės jausmą, kuris skatina ieškoti tiek 
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fizinio, tiek emocinio artumo kitur (Maslauskaitė ir Stankū-
nienė, 2008). 

Gãlimos poros santykių eĩgos laikino išsiskyrimo kontekste:
•	 Santykių reikšmės įvertinimas. Kai kuriose šeimose išsis-

kyrimas gali padėti pažvelgti į poros santykius iš naujo ar 
net juos sustiprinti. Tada poros įvertina, kas santykiuose yra 
svarbu, supranta santykių reikšmę savo gyvenime. Partneriai 
pradeda daugiau dėmesio skirti savo ir partnerio jausmams, 
elgesiui ir jų supratimui. Tai padeda suprasti, kad, norint pa-
laikyti pilnaverčius santykius, būtina įdėti pastangų. Vis dėlto 
šios pasekmės labiau tikėtinos, kai išsiskyrimas yra trumpa-
laikis.

•	 Emocinis nutolimas. Kai kuriais atvejais, net jei partneriai ofi-
cialiai išlieka šeima, emociškai jie nutolsta vienas nuo kito. 
Tai reiškia, kad partneriai praranda emocinį ryšį, susvetimėja, 
netenka reikšmės vienas kito gyvenime.

•	 Skyrybos. Apie 15 proc. vieno iš partnerių laikiną emigraci-
ją išgyvenančių šeimų svarsto galimybę nutraukti santykius. 
šeimose, kuriose svetur išvykusi moteris, galimybė nutraukti 
santykius yra svarstoma dažniau, nei šeimose, kuriose yra 
išvykęs vyras (Maslauskaitė ir Stankūnienė, 2008). 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad migracija yra permaina, kuri 
paveikia visus šeimos narius. Reikėtų suprasti, kokius vaidmenis at-
lieka kiekvienas šeimos narys ir kaip jie pasikeis, susidūrus su mi-
gracija. Be to, reikėtų būti pasirengusiems sunkumams, su kuriais 
gali tekti susidurti, ir planuoti, kaip tuos sunkumus galima įveikti. 
Migracija – tai permaina, daranti poveikį poros santykiams. Svarbu 
žinoti, su kokiais iššūkiais partneriams gali tekti susidurti, ir reaguoti 

Migracijos pasekmės šeimai
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į tai, o ne palikti savieigai. Santykių eiga, susidūrus su migracija, 
stipriai priklauso nuo to, kaip partneriai geba tvarkytis su savo jaus-
mais, taip pat nuo įsipareigojimų vienas kitam tvirtumo ir kt.



2. Migracijospasekm s vaikams2. MigrAcijos PAsekMĖs vAikAMs



Psichologinės migracijos pasekmės šeimai

 | 16 

Skaudžiausiai pokyčius šeimoje išgyvena vaikai. Išvykus tėvams 
ar net patiems vaikams, jie susiduria su nemažais iššūkiais: jiems 
tenka prisitaikyti prie naujos situacijos, ieškoti savo vietos pakitusia-
me šeimos gyvenime, patiems atrasti atsakymus į kylančius klausi-
mus ir neretai išgyventi stabilaus „namų“ ir „šeimos“ pasaulio sui-
rimą. Pasekmės vaikams priklauso nuo to, kaip vaikas susiduria su 
šeimos migracija.

2.1. kai išvyksta tėvai ar vienas iš tėvų

Emociniai išgyvenimai
•	 Nemaža dalis vaikų tampa liūdnesni, labiau nusiminę, nera-

mesni, depresiškesni, gali tapti piktesni, verksmingesni (bū-
dinga tiek mažamečiams, tiek mokyklinio amžiaus vaikams), 
baimingesni (gali atsirasti baimių, kurių anksčiau neturėjo), 
uždaresni. 

•	 Vaikai gali išgyventi skriaudos pojūtį, kaltės jausmą, baimę 
dėl būsimų pokyčių ir dėl ateities, viltį, kad tėvai persigalvos 
ir neišvyks, o tėvams išvykus, ilgisi, laukia, kad jie kuo grei-
čiau sugrįžtų.

•	 Jei išvykęs vienas iš tėvų, vaikai gali išgyventi stresą ir baimę 
būti palikti ir antrojo iš jų. Tada vaikai gali pradėti elgtis kaip 
labiau suaugę ir tapti meilesni, tačiau iš tiesų jie taip gali slėp-
ti patiriamą stresą ir baimę. 

•	 Vaikai dažnai jaučiasi apleisti, palikti savo tėvų, net jei ir su-
vokia išvykimo priežastis.

•	 Mažamečiai vaikai gali nesuprasti, kad tėvai išvyko laikinai, 
priima tai kaip netektį ir tai kelia dar didesnį nerimą, nes 
tėvai yra svarbiausi žmonės jų gyvenime.
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•	 Dalis vaikų gali apsidžiaugti, kad tėvai išvyksta, nes tai reiškia, 
kad tėvai (vienas jų) uždirbs daugiau pinigų ir pagerės šeimos 
materialinė padėtis. Be to, išgyvenamas džiaugsmas gali būti 
susijęs su padidėjusia laisve, sumažėjusia tėvų kontrole.

•	 Paaugliai jaučiasi vienišesni tiek mokykloje, tiek namuose, 
mažiau domisi įvairiais dalykais, yra pasyvesni, tačiau nere-
tai ir džiaugiasi esama laisve, didžiuojasi tėvų pasitikėjimu, 
galimybe būti savarankiškesniais.

•	 Vyresni vaikai gali slėpti savo skaudžius išgyvenimus: liūdesį, 
ilgesį, pyktį.

•	 Išvykus tėvams, vaikams gali atsirasti depresijos požymių. 
Tai labiau būdinga mergaitėms nei berniukams (Maslauskai-
tė ir Stankūnienė, 2008; Laurinavičiūtė ir cibulskaitė, 2008; 
Vaitekonienė, 2008; Pottinger and Brown, 2006; Jokhan, 
2008).

Elgesio pokyčiai
•	 Vaikai gali pradėti prasčiau mokytis, vėluoti į pamokas ar 

jas praleidinėti. Gali sumažėti vaikų mokymosi motyvacija ir 
atsakomybės jausmas už savo mokymosi rezultatus ir moky-
mosi procesą. 

•	 Vaikams gali tapti sunkiau susikaupti, išlaikyti dėmesį, atlikti 
darbus iki galo, ilgai išbūti vienoje vietoje ir pan.

•	 Vaikai gali tapti šiurkštesni, agresyvesni, vengti bendrauti su 
aplinkiniais, gali pablogėti jų santykiai su bendraamžiais.

•	 Didesnė tikimybė, kad išvykusių tėvų vaikai piktnaudžiaus 
alkoholiu, narkotikais ar įsitrauks į rizikingą veiklą. 

•	 Dalis vaikų pradeda geriau mokytis, tačiau daugeliu atvejų 
tai turėtų būti suprantama kaip vaikų noras atkreipti į save 
tėvų dėmesį, sustiprinti savivertės jausmą. 

Migracijos pasekmės vaikams
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•	 Nemažai vaikų, išvykus vienam iš tėvų, tampa meilesni. Vis 
dėlto dažniausiai tai reiškia vaiko baimę ir nerimą būti palik-
tam ir kitų šeimos narių.

•	 šeimose, kuriose išvykusi mama, vaikų elgesys pasikeičia 
dažniau, nei šeimose, kuriose išvyksta tėtis.

•	 Berniukai dažniau susiduria su elgesio sutrikimais nei mergai-
tės (Maslauskaitė ir Stankūnienė, 2008; Giannelli and Man-
giavacchi, 2010; Vaitekonienė, 2008; D’Emilio et al., 2007; 
Kandel, 1999).

Santykiai su tėvais
•	 Dėl didelio skiriančio atstumo, dažniausiai vaikai iš tėvų gau-

na mažiau dėmesio, be to, per atstumą gaunamas dėmesys 
nėra lygiavertis dėmesiui, kuris gaunamas gyvenant kartu. 
Stipriai apribojama galimybė kartu patirti bendrų išgyveni-
mų, užsiimti bendra veikla. 

•	 Tėvų nedalyvavimas vaiko kasdieniame gyvenime gali su-
kurti emocinį nutolimą tarp vaiko ir tėvų. Tik retsykiais su-
tinkamas tėvas ar motina vaikui gali tapti „svetimu“ žmogu-
mi.

•	 Vaikai savo tėvams gali jausti prieštaringus jausmus: viena 
vertus vaikai pyksta ant tėvų, tačiau ir laukia jų sugrįžtant.

•	 Mažesni vaikai į retsykiais sugrįžtančius tėvus gali reaguoti 
su baime ir nepasitikėjimu.

•	 Išvykus vienam iš tėvų, kartais nutinka taip, kad išvykusysis 
mažai dalyvauja vaiko auklėjime, pvz., tik siunčia dovanas, 
o visa auklėjimo ir kontrolės našta tenka likusiajam. Kai yra 
tokia situacija, vaikai gali imti idealizuoti išvykusįjį ir jausti 
priešiškumą tam, su kuriuo gyvena.
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• Tėvai neretai jaučia kaltę dėl to, kad „paliko“ savo vaikus. Tai 
gali lemti mažesnę vaikų kontrolę, vaikams suteikiama dau-
giau laisvės, kartais visai nenustatoma jokių ribų. Tada vaikai 
gali imti manipuliuoti savo tėvais, vis daugiau iš jų reikalauti. 
Visų pavojingiausia, kad, suprasdami, jog yra „palikti“ dėl 
materialinių priežasčių, vaikai ir patys gali imti manyti, kad 
materialinė nauda yra svarbiausia ir santykis su tėvais ima-
mas vertinti pagal tai, kiek ir ko jie iš tėvų gauna.

• Išvykę tėvai, negalėdami kiekvieną dieną bendrauti su vaiku, 
netenka galimybės būti vaikų autoritetais, juos pilnavertiškai 
auklėti, ugdyti. Per didelį atstumą vaikams sunku suprasti, 
kokios yra tėvų vertybės, o juo labiau jas perimti.

• Į tėvų bandymą rodyti ar susigrąžinti autoritetą per atstumą 
vaikai gali reaguoti priešiškai. Vaikai gali jausti, kad tėvai, pil-
navertiškai nedalyvaudami jų gyvenime, neturi teisės ir jų 
auklėti ar juo labiau bausti.

• Išvykusių tėvų vaikai netenka galimybės stebėti, kaip tėvai 
bendrauja tarpusavyje, su kitais žmonėmis ir su jais pačiais. 
Be to, vaikams iš savo tėvų tampa sunkiau mokytis, kaip ku-
riami santykiai, sprendžiamos tarpusavio santykių proble-
mos. Vaikui sunkiau perimti pilnos, kartu gyvenančios ir arti-
mus pilnaverčius santykius palaikančios šeimos modelį, ir tai 
gali turėti įtakos jo gebėjimui sukurti stabilią ir saugią šeimą 
ateityje (Maslauskaitė ir Stankūnienė, 2008; Jokhan, 2008; 
Bakker, 2009; Parreñas, 2005, Žukauskienė, 2007).

Santykiai su globėjais
•	 Vaikai su globėjais gali elgtis priešiškai, pykti, kaltinti. Daž-

niausiai tai reiškia vaiko nesaugumo jausmą, nerimą, baimę 
dėl ateities ar tiesiog didžiulį tėvų ilgesį.

Migracijos pasekmės vaikams
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•	 Kartais globėjai, norėdami užtikrinti, kad tikrai gerai rūpinasi 
vaikais ar užjausdami juos, ar jausdami jiems gailestį, ima 
vaikus pernelyg globoti, per daug jiems leisti ir nenustato vai-
kui reikalingų ribų.

•	 Vaikai, naudodamiesi savo, kaip „aukos“, statusu gali pradėti 
daugiau reikalauti ne tik iš tėvų, bet ir iš globėjų (Maslauskai-
tė ir Stankūnienė, 2008).

Ryšio su tėvais įtaka vaiko raidai
1. Kūdikiai ir vaikai iki 3 m. Kūdikystėje ir ankstyvojoje vaikystėje 

formuojasi vaiko prieraišumo jausmas prie juo besirūpinančių 
asmenų. Prieraišumo jausmo formavimuisi svarbūs yra jau-
trumas vaiko poreikiams ir jų patenkinimas, bendri žaidimai, 
kartu praleistas laikas. Neturint galimybės leisti laiko su vaiku 
šiame amžiaus tarpsnyje, rizikuojama, kad tvirtas ir saugus 
prieraišumas tarp vaiko ir tėvų nesusiformuos. Tai gali turėti 
įtakos vaiko asmenybės raidai, tėvų ir vaikų santykiams visą 
likusį vaiko gyvenimą. Rekomenduojama, kad šiame amžiaus 
tarpsnyje vaikas su tėvais turėtų nuolatinį kasdienį kontaktą.

2. Ikimokyklinio amžiaus vaikai (~ 3–7 m.). šiame amžiaus 
tarpsnyje formuojasi vaiko vertybių sistema. Vaikas pradeda 
suprasti ir mąstyti apie tai, ką tėvai mano apie jį, ar jis yra 
mylimas, reikalingas, svarbus. Nuo to priklauso, kaip vaikas 
reaguoja į aplinkoje vykstančius įvykius ir sudaro pagrindą 
esamiems ir būsimiems santykiams su žmonėmis. Negalėda-
mi leisti laiko kartu su vaiku šiame amžiaus tarpsnyje, tėvai 
rizikuoja neperduoti vaikui savo vertybių. Be to, vaikui gali 
susiformuoti įsitikinimas, kad jis yra nemylimas, nereikalin-
gas. Ateityje tai gali lemti sunkumus, mezgant ir išlaikant pil-
naverčius tarpasmeninius santykius.
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3. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (~ 7–12 m.). šiame amžiaus 
tarpsnyje formuojasi vaiko savigarbos jausmas, įsitikinimas, kad, 
jei stengsiesi, tau pasiseks. šiuo laikotarpiu ypač svarbus tėvų 
palaikymas, pagyrimas atlikus ką nors gerai, paguodimas nepa-
sisekus. Tėvai, neturėdami galimybės leisti laiko kartu su vai-
ku šiame amžiaus tarpsnyje, rizikuoja, kad vaikui susiformuos 
žemos savigarbos jausmas ir įsitikinimas, kad jis nieko negali 
pasiekti. Tai gali lemti sunkumus vaikui prisitaikant visuomenėje, 
nenorą ir negebėjimą susikurti sau pilnavertį gyvenimą.

4. Paaugliai (~ 12–18 m.). šiame amžiaus tarpsnyje vaikai 
maištauja, eksperimentuoja, siekdami suprasti save, surasti 
savo vietą gyvenime, pažinti skirtingas gyvenimo puses. 
Neretai tai lemia ir nepageidautiną, kartais rizikingą vaiko 
elgesį. Tėvų pagrindinė užduotis šiuo laikotarpiu yra nubrėžti 
tam tikras tinkamo elgesio ribas, tuo pačiu leidžiant vaikui 
atrasti savo gyvenimo būdą ir vertybes. Tėvai taip pat turėtų 
būti tie žmonės, kurie, nepaisant ne visuomet tinkamo vaiko 
elgesio, yra meilės ir saugumo užtikrintojai. Tėvai, neturėdami 
galimybės leisti laiko su vaiku šiame amžiaus tarpsnyje, rizi-
kuoja prarasti ryšį su vaiku, padidėja rizika, kad vaikas pa-
sirinks netinkamą gyvenimo būdą, jausis apleistas, nesaugus 
(Žukauskienė, 2007; Navickas ir Vaičiulienė, 2010).

2.2. kai vaikas išvyksta kartu su tėvais

Ką išgyvena vaikas ir kam reikia būti pasiruošus:
•	 Persikraustymas gyventi į kitą šalį, kaip ir kiti dideli pokyčiai, 

dažniausiai sukelia nerimą, kuris labiausiai pasireiškia, ban-
dant prisitaikyti prie naujos aplinkos.
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•	 Vaikai naujoje šalyje susiduria su daug naujų iššūkių, susi-
jusių su savo vietos paieškomis, kurie kelia vaikams stresą: 
reikia išmokti naują kalbą, susirasti naujų draugų, išmokti 
naujų žaidimų, prisitaikyti prie naujų reikalavimų mokykloje 
ir pan. 

•	 Vaikai dažnai jaučiasi kitokie ir dėl to išgyvena baimę būti 
atstumti. Jei vaikui sekasi susirasti draugų ir įsijungti į moky-
klos gyvenimą, rasti patinkančios popamokinės veiklos, išgy-
venama baimė gali sumažėti ar visai išnykti, nes jie pradeda 
jaustis bendruomenės dalimi. O jei nesiseka, išgyvenamas 
nerimas ir baimė gali sustiprėti.

•	 Vaikų emocijos gali dažnai keistis: vieną dieną vaikas gali 
būti pakylėtas ir džiugus, o kitą – prislėgtas ir liūdnas.

•	 Vaikai gali maištauti. Tai yra jų būdas daryti įtaką situacijai, 
kurios jie kitaip kontroliuoti negali.

•	 Jei vaikas turėjo emocinių ar elgesio sunkumų dar prieš iš-
vykdamas, nereikėtų tikėtis, kad išvykimas išspręs visas jo 
problemas. Pokyčiai vaiko gyvenime gali dar labiau padidinti 
vaiko patiriamus sunkumus (Yeoh and Lam, 2006).

Vaikų reakcijos, priklausomai nuo jų amžiaus:
1. Vaikai iki 3 m. Tokio amžiaus vaikai dažniausiai persikrausty-

mą išgyvena pakankamai lengvai. Juos gali veikti persiduo-
dantis tėvų nerimas ir patiriamas stresas. Dėl to vaikai gali 
būti neramūs ir reikalauti daug dėmesio kelias savaites prieš 
persikraustymą ir po persikraustymo. Mažiems vaikams, ku-
rie buvo pradėję mokytis ar išmokę tam tikras namų taisykles 
(pvz., neatidarinėti spintelių, nelipti ant stalo ir pan.), gali tek-
ti iš naujo mokytis šių taisyklių naujuose namuose.
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2. Ikimokyklinio amžiaus vaikai (~ 3–7 m.). Gali būti, kad šio 
amžiaus vaikai jaus džiaugsmą ir susijaudinimą dėl per-
sikraustymo, bet iš tiesų jie gali dar ne visai suprasti, kas 
vyksta. Persikraustymo rūpesčiai neišvengiamai kelia tam 
tikrą stresą tėvams, ir ikimokyklinio amžiaus vaikai yra linkę 
galvoti, kad stresas ir chaosas yra jų kaltė. šio amžiaus vai-
kams taip pat sunku suprasti, kas keliaus kartu su jais, o kas 
liks. Ikimokyklinukai gali bijoti, kad tam tikri jų asmeniniai 
daiktai ar žaislai bus nepaimti, taip pat jie gali nesuprasti, 
kad artimi draugai ir kaimynai nesikraustys kartu. šio am-
žiaus vaikams stresą kelia ir pažįstamos aplinkos netekimas. 
Nauja, keista jiems aplinka gali lengvai juos išgąsdinti.

3. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (~ 7–12 m.). šio am-
žiaus vaikams labai svarbūs santykiai su draugais. Vaikai jau 
gali suprasti persikraustymo pasekmes draugystei, tačiau jie 
dar gali būti nepakankamai subrendę tinkamai susitvarkyti 
su dėl to kylančiais jausmais. Pradinio mokyklinio amžiaus 
vaikai dažnai būna prisirišę prie žmonių ir vietų, todėl išvykę 
gali patirti stiprų praradimo ir atsiskyrimo jausmą. Dalis mo-
kyklinio amžiaus vaikų būna pakankamai pozityviai nusiteikę 
dėl persikraustymo prieš ir po jo, tačiau, praėjus mėnesiui ar 
daugiau, jie gali tapti pikti ir nepatenkinti, ypač jei nesiseka 
susirasti draugų. šio amžiaus vaikai turi labai aktyvią vaiz-
duotę, todėl, prieš išvykdami, jie gali susikurti fantaziją, koks 
puikus gyvenimas bus persikėlus, tačiau, susidūrę su realybe, 
gali patirti sumaištį, nusivylimą, pyktį. 

4. Paaugliai (~ 12–18 m.). Persikraustymas jiems yra labai sun-
kus dėl to, kad paaugliai šalia jau vykstančių vidinių pokyčių 
turi išgyventi ir didelius išorinius pasikeitimus. šio amžiaus 
vaikams sunkiausia susitaikyti su persikraustymu dėl to, kad 
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tai reiškia išsiskyrimą su draugais, dalies tapatybės praradimą. 
Paauglystėje yra mokomasi kurti ir palaikyti ilgalaikius san-
tykius, ir persikraustymas šį procesą sutrikdo. Nors paaugliai 
yra pakankamai subrendę suprasti persikraustymo priežastis, 
jie gali tam būti nepasirengę emociškai (Oesterreich, 2004).

2.3. kai šeima susijungia po laikino išsiskyrimo

•	 šeimai susijungus, dažnai tikimasi, kad vaikai bus laimingi, 
dėkingi ir paklusnūs, tačiau jie gali būti ir paniurę, priešiški, 
pasipiktinę. Tada tėvų reakcija neretai būna neigiama. Susi-
dūrę su tokia reakcija ir per dideliais tėvų lūkesčiais, vaikai 
gali neturėti galimybės išreikšti savo tikrujų jausmų ir dėl to 
jaustis prislėgti, liūdni, depresiški.

•	 Kuo ilgiau tėvai ir vaikai buvo išsiskyrę, tuo didesnė žala gali 
būti padaryta jų santykiams. Po išsiskyrimo su tėvais vaikai 
galėjo jaustis apleisti, įskaudinti, pikti, jausti apmaudą. šei-
mai susijungus, vaikai, net patys to nesuprasdami, gali norėti 
nubausti tėvus netinkamu elgesiu, kadangi tie jausmai sieja-
mi su tėvų išvykimu. 

•	 šeimai susijungus, vaikai gali nebeklausyti tėvų, su kuriais 
buvo išsiskyrę. Ilgą laiką gyvenant atskirai, tėvų, kaip autori-
teto, vaidmuo vaikų gyvenime dėl susilpnėjusio ryšio ir ne-
dalyvavimo kasdieniame auklėjime gali stipriai sumažėti ar 
visai išnykti. 

•	 Jei išsiskyrimo laikotarpiu vaikas gyveno su globėjais ir prie 
jų prisirišo, šeimai susijungus, išgyvenamas tarsi antras išsis-
kyrimas, kuris taip pat gali būti labai sunkus.
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•	 Jei šeima susijungia vaikams atvykstant gyventi į kitą šalį, 
vaikai išgyvena dvigubus pokyčius, kurie gali kelti ir didesnį 
stresą: vėl tenka priprasti prie pakitusios situacijos šeimoje, 
tenka prisitaikyti ir prie gyvenimo kitoje šalyje.

•	 šeimos susijungimą po laikino išsiskyrimo lengviau išgyvena 
mažesni nei vyresni vaikai.

2.4. Ypatingi atvejai: daug kartų „palikti“ vaikai

Daug kartų „palikti“ vaikai – tai tokie vaikai, kurie išgyvena iš-
siskyrimą su tėvais daugiau negu vieną kartą. Pavyzdžiui, vaikai 
pirmiausia išgyvena tėvų skyrybas, paskui – vieno iš tėvų ar abiejų 
tėvų išvykimą gyventi svetur, arba, kai išvykę tėvai po kurio laiko 
pasiima vaiką gyventi kartu, tačiau vėliau jį vėl parsiunčia namo, 
arba paskui vieną išvykusį tėvą išvyksta ir kitas ir pan. Tokie vaikai 
priklauso ypatingos rizikos grupei. Jie dažniausiai jaučiasi labiau pa-
žeidžiami, nesaugūs ir tai atsispindi jų elgesyje:

•	 Daug kartų „paliktiems“ vaikams gali būti būdingas nerimas-
tingumas, dirglumas, liūdesys, prislėgta nuotaika, stiprus vie-
nišumo, apleistumo, nereikalingumo, bejėgiškumo jausmas, 
savęs nuvertinimas, nepasitikėjimas savimi ir kitais, įtaru-
mas.

•	 Jiems gali būti sunku užmegzti ir palaikyti emocinį ryšį su 
kitais, jie gali užsisklęsti savyje, nebenorėti bendrauti net su 
bendraamžiais, nustoti domėtis aplinka. Jie gali būti konflik-
tiški, agresyvūs, siekiantys dominuoti, lengvai pasiduoti nei-
giamai įtakai.

•	 šiems vaikams gali būti sunku laikytis taisyklių, jie gali pralei-
dinėti pamokas, nebenorėti mokytis (Vaitekonienė, 2008).
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2.5. neigiamas migracijos pasekmes švelninantys veiksniai

•	 Vaikai lengviau išgyvena tėvų išvykimą tose šeimose, kurios 
prieš išvykimą gyveno kartu su seneliais.

•	 Neigiamas vaikų elgesys rečiau pasireiškia tose šeimose, ku-
riose migracija vertinama teigiamai. Tai padeda vaikui susi-
taikyti (ar bent laikinai susitaikyti) su išsiskyrimu.

•	 Mėgstantys bendrauti vaikai lengviau prisitaiko prie pakitu-
sios situacijos: išvykę jie lengviau susiranda draugų, o likę 
lengviau kompensuoja trūkstamą santykį. 

•	 Vaikai lengviau išgyvena išsiskyrimą su tėvais tose šeimose, 
kuriose ruošiamasi pokyčiams ir tinkamai elgiamasi išsisky-
rimo metu (žr. sk. „Patarimai tėvams, globėjams ir mokyklų 
darbuotojams“).

Vaikai, kaip ir kiti šeimos nariai, reaguoja į permainas, vykstan-
čias šeimoje, ir jos turi įtakos tolimesniam vaikų gyvenimui. Bet kuri 
permaina, susijusi su migracija, tiek vieno ar abiejų tėvų išvykimas, 
tiek išvykimas kartu su tėvais, tiek šeimos susijungimas, turi įtakos 
vaikų emociniams išgyvenimams, elgesiui, santykiams su tėvais ar 
globėjais. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingo amžiaus vaikai 
skirtingai reaguoja į permainas šeimoje, be to, ypatingai skaudžios 
migracijos pasekmės būna tiems vaikams, kurie permainas, o ypač 
išsiskyrimą su tėvais, patiria ne vieną kartą. Ne visi vaikai migraciją 
išgyvena skausmingai, tačiau, su ja susidūrus, tikimybė patirti elge-
sio ir emocinių sunkumų, stipriai padidėja, todėl reikėtų gerai žinoti 
galimas migracijos pasekmes, kad kelias joms būtų užkirstas laiku.
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3.1. Bendravimo įgūdžiai

Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių lengviau susidoroti 
su pokyčiais šeimoje ir išgyventi laikinus sunkumus, yra bendravi-
mas. Artimas ir kokybiškas bendravimas yra tai, kas gali sumažinti 
šeimos narių (ir globėjų) patiriamus sunkumus, susidūrus su migra-
cija. Vienas iš bendravimą palengvinančių veiksnių yra gebėjimas 
išklausyti kitą. Tai yra įgūdis, kurio taip pat reikia mokytis.

Norint būti aktyviu ir efektyviu klausytoju, svarbu:
• Sutelkti dėmesį į pašnekovą. Klausytis ne tik žodžių, bet ir 

stebėti kūno kalbą, kuri tokia pat svarbi (kartais net svar-
besnė), kaip ir žodžiai. Atkreipti dėmesį į kalbėjimo toną, 
greitį, pauzes, veido išraiškas, pozą. Neužsiminėti pašaliniais 
darbais, kurie trukdytų klausytis, sukeltų pašnekovui jausmą, 
kad jo nesiklausoma.

• Parodyti, kad klausomasi. Tam galima naudoti trumpus žode-
lius, komentarus (taip, mm.., mhm.., aha.., t. t.), kūno kalbą 
ir gestus (kartais linktelėti, nusišypsoti, naudoti kitas turinį 
atitinkančias veido išraiškas).

• Pasitikslinti, ar teisingai suprantamas kalbantysis: „Tu labiau-
siai susirūpinęs būtent dėl...? Jei gerai suprantu, svarbiausias 
dalykas yra...“. 

• Nebijoti pasakyti, jei kažko nesuprantama ar neišgirstama. 
„Atsiprašau, bet man sunku suprasti tai, ką tu sakai...“ Tai 
daug geriau nei toliau kalbėtis iš tikrųjų nesuprantant, apie 
ką eina kalba. Pašnekovas turi galimybę paaiškinti, užkerta-
mas kelias nesusipratimams. Tai tinka ir tada, kai neišgirsta-
ma, ką sako pašnekovas. 
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• Užduoti klausimus, siekiant geriau suprasti, išsiaiškinti tam 
tikrus dalykus. „Ką turi omeny, sakydamas...?“, „Gal gali pa-
aiškinti tą ir tą...?“, „Suprantu, kas atsitiko vakar dieną, bet 
nesuprantu, kaip tai susiję su šiandien. Paaiškink plačiau...“

• Perfrazuoti pašnekovo išreiškiamas mintis. T. y. persakyti pa-
šnekovo mintis savais žodžiais arba kartais netgi pakartoti 
tai, ką jis sako (pabūti aidu). „Taigi, tave tai labai nuliūdi-
no“, „Kaip aš supratau, problema yra... (nusakoma savais 
žodžiais).“, „Man atrodo, jūs pasakėte, kad...“ Tai parodo pa-
šnekovui, kad klausomasi, leidžiama išgirsti jam, kaip kitas 
žmogus supranta, ką jis sako, taip pat suteikia progą išvengti 
nesusipratimų, pataisyti, jei kažkas ne taip suprantama. 

• Atspindėti kalbančiojo jausmus. „Tave jis labai pykdo...“, „Tau 
liūdna, kad viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjaisi.“ Kartais 
jausmus geriau parodo kūno kalba, o ne žodžiai, todėl reikia 
atidžiai ją stebėti. Pvz., pašnekovas pasakoja, kad ryt eis į 
pokalbį su darbdaviu, nieko nesako apie tai, kaip dėl to jau-
čiasi, bet kalbėdamas judina koją, tampo rankovę ir akimis 
laksto po kambarį. Tokiu atveju galima pasakyti: „Atrodo, 
kad tas pokalbis tave neramina...“

• Nepertraukinėti, nekeisti pokalbio temos, leisti pašnekovui 
užbaigti. Nereikėtų vertinti, dalyti patarimų ar kalbėti apie 
save ar kažką kitą, kai pašnekovas dar nėra baigęs kalbėti. 
Taip užkertamas kelias pašnekovui išsakyti tai, ką jis nori, o 
klausytojui sunku išgirsti visą informaciją. 

• Reguliuoti, apriboti savo kalbėjimą. Tada, kai pokalbio metu 
esame klausytojai, svarbu neleisti sau išsiplėsti, nepradėti 
kalbėti apie save, nenukrypti nuo temos, kuria kalbėjo pa-
šnekovas. Jei klausytojas per daug kalba, jam sunku efekty-
viai klausytis. Savo nuomone, panašia patirtimi ar jausmais 

Patarimai tėvams, globėjams ir mokyklų darbuotojams



Psichologinės migracijos pasekmės šeimai

 | 30 

galima pasidalyti tada, kai pašnekovas baigė kalbėti, svarbu 
nenutraukti jo per anksti. 

• Būti atviriems naujai informacijai. Prisiminti, kad kiekvienas yra 
individualus ir skirtingas, todėl klausantis ypač svarbu atidėti į 
šalį savo jausmus, įsitikinimus ir leisti kalbėtojui visiškai išreikš-
ti savo idėjas. Net jei ir nevisai pritariama kalbėtojo požiūriui, 
svarbu stengtis jį kuo geriau suprasti, kuriam laikui į šalį atide-
dant savo nuomonę. Be to, labai svarbu prisiminti, kad, net jei 
klausytojas yra patyręs tą patį, ką ir pašnekovas, tai nereiškia, 
kad, jo neklausydamas, jau viską žino. Tas pats įvykis dviems 
skirtingiems žmonėms gali sukelti visiškai priešingas emocijas, 
mintis, todėl labai svarbu klausytis, ką būtent sako pašnekovas.

• Nepatarinėti neprašomiems. Savo vertinimus, patarimus, 
nuomonę reikėtų pasilaikyti sau tol, kol pašnekovas jų ne-
prašo. Kartais žmogus tiesiog nori papasakoti, o ne gauti pa-
tarimą ar vertinimą.

Labai svarbu kalbėtis apie emocijas ir jausmus, kurie išgyve-
nami, susidūrus su migracija. Norint padėti vaikams suprasti savo 
emocijas ir jausmus, sėkmingai juos išgyventi, svarbu juos pripažin-
ti, pasiūlyti būdų, ką su jais daryti ir kaip elgtis tokiose situacijose 
(crary, 2011).

Lengviausias būdas pripažinti emocijas ir jausmus yra apie juos 
kalbėtis:

• Kalbėti apie savo emocijas ir jausmus. Vaikai mato, kai su-
augusysis yra liūdnas, todėl svarbu su jais pasidalyti savo 
jausmais. Galima sakyti: „Aš nerimauju, kad mums tenka iš-
važiuoti“ ar „Man liūdna, kad taip atsitiko.“ Nereikėtų labai 
detaliai kalbėti apie savijautą, pakanka įvardyti emocijas. 
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• Atspindėti vaiko emocijas ir jausmus. Tėvai (ir kiti suaugusieji) turė-
tų įvardyti, kokias vaiko emocijas ir jausmus pastebi, nes vaikams 
kartais gali būti sunku patiems tai išreikšti žodžiais. Atspindėda-
mas vaiko emocijas ir jausmus, suaugusysis neturėtų kalbėti apie 
tai visiškai įsitikinęs – svarbu pasitikslinti, ar vaiko emocijos ir jaus-
mai gerai suprantami. Pvz.: „Jaučiu, kad tau lyg liūdna ir pikta, kad 
teks pakeisti mokyklą. Ar aš neklystu?“ Įvardijant vaiko emocijas, 
būtina jas paminėti ir įvardyti situaciją, kuri šias emocijas sukėlė. 
Reikėtų leisti vaikui suprasti, kad ir kiti panašioje situacijoje jaučiasi 
panašiai. Pvz.: „Manau, daugelis vaikų dėl to liūdėtų.“ 

Identifikuoti emocijas ir jausmus yra labai svarbu, tačiau to nepa-
kanka. Tėvai turi padėti vaikams įgyti įgūdžių, kaip atpažinti, reikšti 
bei išgyventi savo emocijas ir jausmus. Tėvai (ir kiti suaugusieji) turė-
tų pasidalyti, kaip tai daro jie patys, ir pasiūlyti kitų galimų būdų:

• Pasidalyti būdais, kaip nusiramina tėvai. Tėvai gali papasako-
ti, ką daro, kad nusiramintų, ir kaip tai veikia. Pvz.: „Kai man 
buvo liūdna, aš išėjau pasivaikščioti, tai man padėjo prasi-
blaškyti ir nusiraminti“, „Kai liūdžiu dėl ko nors, aš kartais 
verkiu, nes, kai išsiverkiu, man pasidaro geriau.“

• Pasiūlyti būdų, kaip vaikai gali nusiraminti, patys padėti sau 
jaustis geriau. Emocijos ir jausmai yra natūralus dalykas, tačiau 
nedaug žmonių nori ilgą laiką būti išsigandę ar pikti. Tėvai tu-
rėtų pasiūlyti vaikams keletą būdų, kaip jie galėtų nusiraminti. 
Pvz.: „Atrodai išsigandęs. Gal norėtum nupiešti piešinį apie 
tai, kaip jautiesi? Gal norėtum, kad tave apkabinčiau?“, „Kaip 
manai, kas galėtų tau padėti jaustis saugiau?“ Priklausomai 
nuo vaiko amžiaus, galima rasti skirtingų būdų, kurie padėtų 
vaikams nusiraminti. Svarbu atkreipti vaiko dėmesį į tuos bū-
dus, kurie jam yra padėję pasijusti geriau anksčiau. Vaikams 
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galima pasiūlyti pasiklausyti muzikos, paskaityti knygą, padai-
nuoti dainą, pabėgioti ar pažaisti lauke, išsimaudyti vonioje. 
Kai patiriamos emocijos ir jausmai yra labai stiprūs ir pasikar-
tojantys, vaikams reikia ne tik būdų, kuriais galėtų pasinaudo-
ti, norėdami nusiraminti, tačiau ir žinojimo, kad suaugusieji 
bus šalia ir palaikys, padės, kai bus labai sunku (crary, 2011).

3.2. Patarimai tėvams

Tėvai kartais neįvertina arba yra linkę neigti neigiamas migracijos 
pasekmes šeimai ir vaikams, todėl labai svarbu žinoti šias pasekmes 
ir taikyti būdus joms sušvelninti. Tėvų vaidmuo, norint užtikrinti vaikų 
gerovę šeimoje, yra ypač svarbus, ir jie yra tie žmonės, kurie labiausiai 
gali prisidėti, mažinant neigiamus vaikų išgyvenimus, susidūrus su mi-
gracija. Jei tenka priimti sprendimus, susijusius su migracija, geriausia, 
kad šeimai netektų išsikirti, o jei taip atsitinka, reikėtų stengtis išlaikyti 
kuo glaudesnį ryšį tarp šeimos narių.

Bet kurioje situacijoje, susijusioje su migracija:
• Tėvai turėtų suprasti, kad vaikams yra svarbesnė tėvų meilė, 

o ne daiktai ar pinigai. Išgyvenamas ilgesys ir gyvenimas be 
tėvų vaikams sukelia daug didesnį diskomfortą ir gali padary-
ti daug didesnę žalą nei daiktų neturėjimas. Materialinė ge-
rovė, dėl kurios dažniausiai ir išvykstama, vaikams gali būti 
daug mažiau svarbi, nei gali atrodyti.

• Su vaikais reikėtų aptarti šeimos planus, susijusius su migracija, 
galimas jos pasekmes, pokyčius kasdieniame gyvenime. Ne-
reikėtų manyti, kad vaikai yra per maži ką nors suprasti. Žino-
ma, kalbėjimo būdas turėtų priklausyti nuo vaikų amžiaus.



�� |

• Svarbu su vaikais aptarti pakitusias taisykles namuose. Taisy-
klės suteikia tam tikrą pastovumą, nurodo, kaip elgtis, todėl 
jos yra ypatingai svarbios, kai vyksta daug pokyčių. Pvz., turi 
būti aptartas laikas, kada reikia grįžti namo, kada reikia eiti 
miegoti, kokios yra vaiko pareigos ir pan.

• Tėvai turėtų kalbėtis su vaikais apie jų emocijas. Visos emo-
cijos yra tiek pat svarbios, todėl reikėtų paskatinti vaikus iš-
reikšti ne tik teigiamas emocijas, bet ir pyktį, liūdesį, baimę, 
nereikėtų vengti apie šias emocijas kalbėti. Kalbėjimas ir 
emocijų išreiškimas gali padėti geriau pasijusti ir sėkmingiau 
susitvarkyti su iškilusiais sunkumais.

• Tėvams svarbu dalytis savo išgyvenimais su vaikais. Vaikai paste-
bi ir patys interpretuoja tėvų elgesį ir jausmus, kylančius dėl mi-
gracijos. Tam, kad neliktų erdvės nesusipratimams ar nepagrįs-
toms fantazijoms, vaikams yra ypač svarbu žinoti tikruosius tėvų 
jausmus. Svarbu dalytis ne tik džiugiais, bet ir sunkiais jausmais.

• šeimos nariai nuolat turėtų dalytis ir domėtis kasdieniais vie-
ni kitų gyvenimo įvykiais bei pasiekimais. Neretai, susidūrus 
su migracija, užgriuvusi rūpesčių ar naujų išgyvenimų našta 
užgožia kasdienius, kad ir mažus įvykius ar laimėjimus. Ta-
čiau, net ir pakitus situacijai šeimoje, vaikams svarbus tėvų 
rūpestis jų kasdieniais reikalais (gautu geru pažymiu, daly-
vavimu mokyklos spektaklyje ar pan.). Be to, svarbus ir tėvų 
dalijimasis savo kasdieniais išgyvenimais.

• Jei, šeimai išsiskiriant ar susijungiant, vaikai atsiriboja, pyks-
ta, užsisklendžia, netinkamai, agresyviai elgiasi ir kt., tėvams 
nereikėtų jaustis nemylimais ir nereikalingais, o suprasti, kad 
tokia vaikų reakcija kaip tik rodo tėvų svarbą jų gyvenime.

• Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vieni kitus geriausiai suprasti 
gali tie, kurie yra ką nors panašaus išgyvenę. Bendrauti su pa-
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našų patyrimą turinčiais žmonėmis gali būti naudinga dėl vieni 
iš kitų gaunamo palaikymo ir supratimo, atsiradusios galimy-
bės pasidalyti savo patyrimu ir problemų sprendimo būdais. 
Toks bendravimas gali būti naudingas tiek tėvams, tiek vai-
kams, tiek kitiems susijusiems šeimos nariams ir artimiesiems.

Kai išvyksta abu tėvai ar vienas iš tėvų:
• Vos nusprendus išvykti, reikėtų tai iš karto pranešti vaikui. 

Svarbu, kad vaikas šią žinią sužinotų iš pačių tėvų. Nereikėtų 
atidėlioti pokalbio – kuo anksčiau tėvai pasako vaikui apie 
savo sprendimą išvykti, tuo daugiau laiko lieka aptarti su vai-
ku jam kylančius klausimus, padėti pasirengti pasikeitimams, 
įveikti išsiskyrimo nerimą, liūdesį ir vidinę sumaištį. Geriau-
sia, kad pokalbyje dalyvautų abu tėvai, nepriklausomai nuo 
to, ar išvyksta vienas, ar abu. Tėvams taip pat nereikėtų su-
teikti vaikams tuščių vilčių ar palaikyti iliuzinių lūkesčių, kad 
jie persigalvos ir neišvyks.

• Tėvai turėtų vaikams tinkamai pateikti informaciją apie būsimus 
pokyčius. Jei vaikui plačiau paaiškinamos išsiskyrimo priežas-
tys ir pasekmės, o ne tik konstatuojamas pats išsiskyrimo fak-
tas, jam kur kas lengviau tuos pokyčius išgyventi. Tėvai turėtų 
papasakoti, kodėl išvyksta, kur ir su kuo gyvens, ką veiks ir, 
svarbiausia, kada ketina sugrįžti. Nereikėtų vengti vaiko klau-
simų, galvoti, kad tai nėra jo reikalas. Jei dalis planų dar nėra 
aiškūs, reikėtų nebijoti pasidalyti su vaiku tuo, kiek žinoma.

• šeima turėtų ruoštis būsimiems vaidmenų ir darbų pasiskirsty-
mo pokyčiams. Išvykstant vienam iš tėvų, šeimos nariai turėtų 
aptarti, kas ir kokius vaidmenis atliks ir kas perims tuos dar-
bus, kurie buvo atliekami išvykstančiojo. Išvykstant abiem tė-
vams, reikėtų aptarti vaiko vaidmenis su būsimais globėjais.
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• Tėvai turėtų priimti vaiko emocijas tokias, kokios jos yra. Na-
tūralu, kad vaikas, sužinojęs, kad tėvai išvyksta, gali jausti 
baimę, liūdesį, pykti, pavydą, nerimą. Reikėtų leisti vaikui 
pykti, liūdėti, reikėtų jo neatstumti, nedrausti išgyventi tai, 
ką jis išgyvena. Įvardijus ir išreiškus savo emocijas, savijauta 
pamažu pagerėja.

• Tėvai turėtų užtikrinti kuo mažiau pokyčių vaiko gyvenime. 
Jei tai įmanoma, reikėtų stengtis, kad vaikas liktų gyventi 
tuose pačiuose namuose, toliau lankytų tą pačią mokyklą, 
tęstų tą pačią popamokinę veiklą, išliktų tos pačios pareigos 
namuose ir tos pačios laisvalaikio leidimo galimybės.

• Išvykstant galima palikti vaikui ką nors ypatinga, kas primintų 
tai, kad tėvai nuolat apie jį galvoja: kokį nors žaislą ar daiktą, 
bendrą nuotrauką, žemėlapį, kuriame būtų pažymėtos vaiko 
ir tėvų buvimo vietos ir pan.

• Apie savo išvykimą tėvai būtinai turėtų informuoti su vaiko ug-
dymu susijusius asmenis: klasės ar darželio auklėtoją, mokyklos 
ar darželio psichologą, socialinį pedagogą ir kt. Labai svarbu 
neslėpti išvykimo fakto nuo vaiko aplinkos, kadangi, žinodami 
situaciją, šie žmonės galės tinkamai pasirūpinti vaiko gerove.

• Tėvai turėtų palikti vaikams savo kontaktinius duomenis: 
adresą, elektroninį paštą, visus telefono numerius, tiek savo, 
tiek šalia esančių žmonių, per kuriuos tėvus būtų galima pa-
siekti.

• Tiek išvykstant vienam, tiek abiem iš tėvų, reikėtų palikti 
vaikui artimų žmonių, į kuriuos jis galėtų kreiptis, kontaktus, 
kad, iškilus netikėtai kritinei situacijai, vaikas sulauktų pagal-
bos.

• Išvykę tėvai turėtų nuolat palaikyti ryšį su vaiku. Svarbu daž-
nai rašyti elektroninius ir net popierinius laiškus, nuolat siųs-
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ti atvirukus, nuotraukas. Reikėtų kuo dažniau skambinti ir 
geriausia visuomet tuo pačiu metu, kad vaikas žinotų, kada 
laukti tėvų skambučio.

• Tėvai turėtų nuolat priminti vaikui, kad jis yra mylimas, kad 
tėvams jis rūpi, kad išsiskiriama tik laikinai ir, nepaisant išsis-
kyrimo, jie yra šeima. Nepaisant to, kad vaikai gali suprasti 
objektyvias tėvų išvykimo priežastis, kartais jie gali jaustis 
palikti, ir nėra savaime suprantama, kad jie žino, jog tėvai 
juos myli ir apie juos galvoja.

• Tėvai turėtų kalbėtis su vaikais įvairiomis temomis, ne tik 
apie pinigus, tai, ką reikia ar nereikia padaryti, kokius pažy-
mius vaikas gavo ir pan. Svarbu ne tik pokalbio dažnumas 
ar ilgis, bet ir pokalbio kokybė. Reikėtų bendrauti su vaiku 
ir apie tai, kaip vaikui sekėsi, ką jis išgyveno, kaip jautėsi 
ar pan., ir pasidalyti savo išgyvenimais, jausmais. Reikėtų 
dalytis ne tik džiugiais įvykiais ir išgyvenimais, bet ir tiek 
vaikui, tiek tėvams kylančiais sunkumais. Tėvai turėtų būti 
dėmesingi vaiko balso, nuotaikos pokyčiams. Tai gali būti 
ženklas, kad kažkas vyksta vaiko gyvenime, ir apie tai rei-
kėtų pasišnekėti.

• Tėvai būtinai turėtų prisiminti svarbias datas, susijusias su vai-
ko gyvenimu: gimtadienius, mokslo metų pradžią ir pabai-
gą, sporto varžybas, koncertus, egzaminus. Tėvai turėtų pa-
skambinti, pasveikinti, kartu pasidžiaugti ar padėti susitaikyti 
su ištikusia nesėkme.

• Išvykę tėvai ar vienas iš tėvų turėtų kiek įmanoma dažniau 
sugrįžti aplankyti vaikų. Geriau sugrįžti dažniau, nors ir 
trumpam, nei būti namuose ilgiau, tačiau tik kartą ar du kar-
tus per metus. Kuo tėvai ar vienas iš tėvų dažniau grįžta, tuo 
mažiau pasireiškia vaikų elgesio pokyčiai.
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• Svarbu išlaikyti drausmę ir vaiko elgesio kontrolę. Tėvų iš-
vykimas neturėtų reikšti, kad vaikas įgyja daugiau laisvių ir 
sumažėja jo atsakomybės. Išvykę tėvai turėtų išlikti tikrais 
tėvais ir rūpintis vaiko gerove, o tai kartais reiškia ir tokius 
sprendimus, kurie nebūtinai patinka vaikui.

• Jei išvyksta vienas iš tėvų, reikėtų abiem tėvams įsitraukti į 
vaiko auklėjimą ir priimti vieningus sprendimus. Jei kas nors 
leidžiama ar kas nors draudžiama, abu tėvai turėtų sutarti dėl 
tokio sprendimo. Ypač pavojinga, kai išvykusysis dažniau ką 
nors leidžia, o gyvenantis su vaiku – draudžia. Tada iškyla 
grėsmė, kad vaikas idealizuos išvykusįjį ir daugiau konflik-
tuos su tuo, su kuriuo gyvena.

• Svarbu neįtraukti vaiko į tarpasmeninius tėvų konfliktus. Ne-
reikėtų bartis vaiko akivaizdoje, versti vaiką palaikyti vieną 
ar kitą pusę. Susidūrę su migracija, vaikai ir patys neretai pa-
tiria sunkių išgyvenimų, o tėvų tarpusavio nesutarimai juos 
gali dar pasunkinti.

• Svarbu neužkrauti vaikui per daug įsipareigojimų ir atsakomy-
bės. Net ir tėvams išvykus, vaikas vis dar lieka vaiku ir turi tu-
rėti galimybę džiaugtis vaikyste. Nereikėtų iš vaiko tikėtis, o 
juo labiau reikalauti brandžių suaugusiojo reakcijų, to, kad jis 
gebės savimi pasirūpinti ir pan. Reikėtų suprasti, kad vaikams 
reikia suaugusiųjų paramos, pagalbos, palaikymo, rūpesčio ir 
priežiūros.

• Išvykdami tėvai turėtų užtikrinti, kad vaikas negyvens vienas. 
Neužtenka pasirūpinti tik fiziniais vaiko poreikiais (maistu, 
drabužiais ir kt.). Vaikas (taip pat ir vyresnio amžiaus paau-
glys) turi turėti nuolatinę galimybę su kuo nors bendrauti, 
kreiptis pagalbos, ne mažiau svarbu ir tai, kad būtų žmogus, 
kuris prižiūrėtų tam tikras vaiko elgesio ribas. Tai galima už-
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tikrinti tik tada, kai vaikas nuolat vienuose namuose gyvena 
su suaugusiais žmonėmis. 

• Paliekant vaiką su globėjais, tėvai turėtų pasirūpinti, kad vai-
kas liktų su tinkamais žmonėmis. Didesnė tikimybė, kad vaiku 
geriau pasirūpins žmonės, kurie yra susiję giminystės ryšiais, 
turi vaikų auklėjimo patirties, yra panašaus amžiaus, kaip ir 
tėvai, neturi rimtų sveikatos problemų, gali užtikrinti būtiną-
sias materialines sąlygas. Svarbus būsimo globėjo sugebėjimas 
mylėti, gerbti vaiką, kaip asmenybę, jausti už jį atsakomybę.

• Jei vaikas gyvens su globėjais, būtinai reikia įforminti laiki-
nąją globą (žr. „Teisinė informacija“). Tik įforminus laikinąją 
globą, globėjai galės visiškai pasirūpinti vaiku. Neįforminus 
laikinosios globos, vaikui nebus galima suteikti pilnos medi-
cininės ir kitos pagalbos, be to, tai gali būti traktuojama kaip 
tėvų nesirūpinimas vaiku, ir kyla grėsmė, kad dėl to gali būti 
apribotos tėvystės teisės.

• Išvykstant vienam ar abiem iš tėvų, reikėtų pasirūpinti, kad 
apie vaiką būtų palikta informacija, kuri galėtų padėti likusia-
jam iš tėvų ar globėjams tinkamai pasirūpinti vaiku kasdie-
nėmis ir nekasdienėmis situacijomis (gydytojo, odontologo, 
klasės auklėtojo telefono numerius, medicinos kortelę, jei 
reikia, vartojamų vaistų sąrašą ir pan.).

• Tėvai, ypač palikdami mažesnį vaiką, globėjams turėtų papa-
sakoti apie vaikui svarbius dalykus: kas jį nuramina, kas jam 
padeda užmigti, kas pradžiugina, ką jis mėgsta ir pan. Taip 
pat tėvai turėtų pasirūpinti, kad vaikas su savimi turėtų savo 
mylimus daiktus ir žaislus (pvz., žaislą, su kuriuo miega, ir 
pan.).

• Tėvai su globėjais turėtų aptarti, kaip tėvai finansiškai aprū-
pins vaiką. Reikia aptarti, kiek ir kaip dažnai tėvai siųs globė-
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jams pinigus kasdienėms išlaidoms, kaip bus pasirūpinama 
nekasdieniais finansiniais vaiko poreikiais, kiek pinigų turės 
pats vaikas ir pan.

• Išvykę tėvai turėtų nuolat palaikyti ryšį su vaikų globėjais. Tė-
vams ir globėjams reikėtų kuo dažniau pasikalbėti apie vai-
kus. Jei globėjui kyla neaiškumų ar sunkumų, reikėtų spręsti 
tuos sunkumus kartu, patarti, padėti suprasti vaiko elgesį ir 
nepamiršti padėkoti globėjams už rūpestį.

• Jei tėvai sužino, kad vaikui ir globėjams nesiseka bendrauti, 
jie turėtų į tai reaguoti, ieškoti sprendimų – neignoruoti ir 
nepalikti situacijos savieigai. Taip vaikas supras, kad tėvams 
rūpi, kaip jis gyvena.

• Jei šeimoje yra daugiau nei vienas vaikas, išvykstant visus 
vaikus reikėtų palikti su tais pačiais globėjais. Broliams ir se-
serims svarbus nuolatinis tarpusavio bendravimas, tai pade-
da lengviau išgyventi laikiną išsiskyrimą su tėvais.

• Jei vaikai paliekami su seneliais, reikia turėti omenyje iššū-
kius, su kuriais jie gali susidurti (žr. „Iššūkiai seneliams“). Rei-
kia padėti seneliams tiek morališkai, tiek finansiškai.

• Jei mergaitė fiziologinio brendimo laikotarpiu lieka gyventi 
su tėvu, patėviu, seneliu ar globėju, reikėtų pasirūpinti, kad ji 
turėtų galimybę apie kylančius klausimus ir sunkumus pasi-
šnekėti su kita moterimi (pvz., auklėtoja, mokytoja, kaimyne, 
šeimos drauge ar pan.).

Kai tėvai ar vienas iš tėvų išvyksta kartu su vaiku:
• Vos nusprendus išvykti, reikėtų tai iš karto pranešti vaikui. 

Nereikėtų atidėlioti pokalbio. Kuo anksčiau tėvai pasako 
vaikui apie sprendimą išvykti, tuo daugiau laiko lieka vaikui 
pasiruošti pokyčiams, atsisveikinti su draugais, artimaisiais ir 
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pan. Jaunesniems vaikams pakanka pranešti apie išvykimą 
visiems kartu, su vyresniais reikėtų tartis, klausti jų nuomo-
nės ir, priimant galutinį sprendimą, į ją atsižvelgti.

• Tėvai su vaiku turėtų konkrečiai aptarti būsimus gyvenimo 
pasikeitimus ir padėti vaikui kuo daugiau sužinoti apie šalį, į 
kurią vykstama. Reikėtų kalbėtis apie būsimus namus, dau-
giau sužinoti apie mokyklą, gyvenamą aplinką, tos šalies kul-
tūrą, pažiūrėti filmų tos šalies kalba ir pan. Reikėtų kartu su 
vaiku aptarti, kada geriausia persikelti, atsižvelgiant į visos 
šeimos poreikius.

• Vaikas ir tėvai turėtų, dar prieš išvykdami, išmokti valstybės, 
į kurią išvykstama, kalbą. Mokėdamas kalbą, vaikas galės iš 
karto pradėti lankyti mokyklą, greičiau prisitaikys naujoje ša-
lyje. Svarbu, kad tėvai ir patys mokėtų tos šalies kalbą, kad 
galėtų savarankiškai (pvz., be vaikų, mokančių kalbą, pagal-
bos) tvarkyti kasdienius su savo ir šeimos gerove susijusius 
reikalus.

• Tėvai turėtų priimti įvairias vaiko emocijas ir jausmus, kylan-
čius prieš išvykstant ir jau išvykus. Išvykimas gali būti ir labai 
džiuginantis įvykis, tačiau neretai tai yra ir nerimą keliantis, 
gąsdinantis pokytis. Reikėtų skatinti vaiką kalbėti apie tuos 
dalykus, kurie jam kelia nerimą, apie tai, ko jis tikisi ir pan.

• Išvykdami kartu su vaiku, tėvai turėtų pasirūpinti, kad vaikas 
turėtų galimybę atsisveikinti su visais jam brangiais žmonė-
mis: seneliais, mokytojais, draugais, giminėmis ir kt. Reikėtų 
turėti omenyje, kad, išsiskirdamas su šiais žmonėmis, vaikas 
išgyvena liūdesį ir praradimo jausmą, o atsisveikinimas pade-
da lengviau išgyventi šiuos jausmus. Vaikams gali būti svarbu 
atsisveikinti ir su mylimais gyvūnais.
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• Tėvai turėtų pasirūpinti, kad vaikas pasiimtų visus jam svar-
bius daiktus: nuotraukas, žaislus ar kitus jam ypatingą prasmę 
turinčius daiktus. Jei vaikas jau geba tai padaryti, tėvai turėtų 
leisti ir skatinti vaiką susikrauti savo daiktus pačiam. Svarbių 
daiktų turėjimas padeda vaikui išlaikyti ryšį su jam svarbiais 
žmonėmis, Tėvyne, užtikrina, kad naujoje aplinkoje bus pa-
žįstamų, svarbių daiktų, ir tai gali padėti geriau prisitaikyti.

• Tėvai turėtų būti pasiruošę sulaukti netikėtų vaiko reakcijų: 
pykčio protrūkių, liūdesio, apatijos, neigimo ar pasipriešini-
mo. Reikėtų būti kantriems, susilaikyti nuo „papirkinėjimo“ 
ar grasinimų, tačiau nubrėžti ir išlaikyti aiškias elgesio ribas.

• Tėvai turėtų padėti vaikui susipažinti su nauja aplinka: kartu 
su vaiku pasivaikščioti gyvenamajame rajone, aplankyti par-
duotuves, pasivažinėti viešuoju transportu ir kt. Reikia turėti 
omenyje, kad gali užtrukti, kol vaikas laisvai jausis naujoje 
aplinkoje ir galės savarankiškai atlikti kai kuriuos paprastus 
darbus (pvz., nueiti į parduotuvę), net jei savo šalyje jis jau 
buvo įpratęs tai daryti.

• Reikėtų pasirūpinti, kad nuvykęs vaikas kuo greičiau pradėtų 
lankyti mokyklą. Atvykimo planus reikėtų sieti ir su mokyklos 
lankymo pradžia. Geriausia atvykti dar prieš prasidedant moks-
lo metams, kad, iki pradėdamas lankyti mokyklą, vaikas galėtų 
apsiprasti. Pasirinkus mokyklą, svarbu sužinoti apie mokyklos 
tvarką, šventes, vertinimo sistemą ir kt. Dalį informacijos galima 
rasti interneto tinklalapiuose, tačiau labai svarbu susisiekti ir su 
mokyklos administracijos atstovais. Tėvai turėtų nuolat domėtis, 
kaip vaikui sekasi naujoje mokykloje, kartu su vaiku ir moky-
klos darbuotojais ieškoti sprendimo būdų, jei iškyla sunkumų.

• Tėvai turėtų suteikti galimybę ir skatinti vaiką palaikyti ryšį 
su Lietuvoje likusiais artimaisiais ir kitais svarbiais žmonėmis. 
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Reikėtų užtikrinti vaikui galimybę skambinti, rašyti elektro-
ninius laiškus, naudotis internetinėmis pokalbio svetainėmis, 
grįžti atostogų, priimti atvykstančius pasisvečiuoti draugus ir 
sutarti, kaip dažnai vaikas galės tai daryti.

• Nuvykus reikėtų kuo dažniau visai šeimai leisti laiką kartu. 
Nors tėvams naujoje šalyje dažniausiai taip pat kyla naujų 
rūpesčių, tačiau svarbu rasti laiko pabūti visai šeimai kartu: 
eiti pasivaikščioti, iškylauti, savaitgaliais kartu pietauti, eiti į 
kiną, teatrą ir pan.

Skirtingo amžiaus vaikų išgyvenimai yra skirtingi:
1. Kūdikiai ir vaikai iki 3 m. Tokio amžiaus vaikams ypatingai 

svarbus yra skiriamas dėmesys ir laikas. Kai tik tėvai turi lais-
vo laiko, turėtų jį skirti žaidimams, bendravimui su vaiku. 
Reikėtų išlaikyti kiek įmanoma įprastą dienos ritmą, pasto-
vius valgymo ir miegojimo laikus, įsitikinti, kad visuomet ne-
toli būtų mėgstami vaiko žaislai.

2. Ikimokyklinio amžiaus vaikai (~ 3–7 m.). Tokio amžiaus vaikų 
daiktus reikėtų supakuoti paskutinius ir įtraukti vaiką į paka-
vimo procesą. To reikia, kad vaikas kuo ilgiau galėtų gyventi 
įprastoje aplinkoje ir būtų tikras, kad visi jam svarbūs daiktai 
yra paimti. Reikėtų suprasti, kad vaikas nebūtinai supranta 
visą persikraustymo procesą, todėl jam reikėtų paaiškinti 
persikėlimo priežastis ir kodėl daroma tai, kas daroma. Svar-
bu išlaikyti kuo nuoseklesnę ir kuo labiau nuspėjamą dienos 
rutiną, net daiktų pakavimo ir kraustymosi metu.

3. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (~ 7–12 m.). Kartu su vaiku 
reikėtų ištyrinėti rajoną, kuriame šeima gyvens po persikraus-
tymo, sužinoti, ar yra kitų vaikų, su kuriais vaikas galėtų žaisti, 
o jei nėra, kur vaikas galės susirasti draugų. Reikėtų išsiaiškinti, 
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ar yra vaiko pomėgius atitinkančių popamokinių užsiėmimų, 
būrelių, kuriuos jis galėtų lankyti. Tėvai į mokyklą turėtų nu-
vykti kartu su vaiku dar prieš pradedant jam lankyti pamokas, 
pasivaikščioti po mokyklą, sužinoti, kur yra valgykla, biblio-
teka, tualetai, kad vaikui kitą kartą būtų lengviau juos rasti. 
Tėvai turėtų padėti vaikui priimti realybę, padėti suprasti, kad 
išsikraustymas yra realus įvykis. Atsisveikinimo su draugais ir 
artimaisiais vakarėlis gali palengvinti atsisveikinimo skausmą.

4. Paaugliai (~ 12–18 m.). Tėvai turėtų duoti paaugliams laiko ir 
erdvės pasiruošti persikraustymui. Labai svarbu kuo greičiau 
pasakyti paaugliui apie išvykimą, kad jis turėtų laiko pasiruošti. 
Sunkūs išgyvenimai dėl išsiskyrimo ar netekties, susitaikymas 
su tuo užtrunka pakankamai ilgai ir yra geriau, kai visas šis pro-
cesas įvyksta dar iki išvažiavimo. Nors gali atrodyti, kad paau-
gliai labai lengvai bendrauja su bendraamžiais, jie gali stipriai 
nerimauti dėl to, ar pavyks susirasti naujų draugų, pritapti. Bū-
tinai reikia aplankyti mokyklą ir išsiaiškinti popamokinių veiklų 
ir savanoriško darbo galimybes, siūlomas jauniems žmonėms. 
Kultūriniai skirtumai gali atsispindėti ir paauglių aprangoje. Pa-
augliams jų išvaizda yra labai svarbi, todėl, prieš perkant naujus 
drabužius mokyklai, tėvai su paaugliu turėtų pastebėti aplin-
koje esančius bendraamžius, kad pamatytų, kas tuo metu yra 
populiaru. Toje aplinkoje madingos aprangos įsigijimas dažnai 
padeda paaugliui jaustis patogiau. Tėvai turėtų daug dėmesio 
skirti paauglių jausmams ir išgyvenimams, priimti paauglio 
jausmus ir „neskaityti pamokslų“ (Oesterreich, 2004).

Kai šeima susijungia po laikino išsiskyrimo:
• Reikėtų būti pasiruošusiems susidurti su sunkumais. Tėvai tu-

rėtų prisiminti, kad šeimos susijungimas, ypač po ilgesnio lai-
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kino išsiskyrimo, gali atnešti ne tik džiaugsmą ir pasitenkini-
mą, bet gali kilti ir sunkumų. šeimos susijungimas po laikino 
išsiskyrimo taip pat yra pokytis šeimos gyvenime, prie kurio 
gali tekti prisitaikyti.

• Jei vaikai į šeimos susijungimą reaguoja priešiškai, nereikėtų 
vaiko laikyti nedėkingu, nerimauti, bijoti, pykti, nusivilti. Tė-
vai turėtų būti pasiruošę tam, kad vaikai į šeimos susijungi-
mą gali reaguoti tiek džiugiai, tiek priešiškai (žr. „Migracijos 
pasekmės vaikams: kai šeima susijungia po laikino išsiskyri-
mo“). Tie jausmai yra natūralūs, susiję su pokyčiais šeimos 
gyvenime, todėl tėvai neturėtų kovoti su tuo griežta disci-
plina, o priešingai – bendrauti, kalbėtis, leisti tai išgyventi, 
parodyti, kad vaiką supranta.

• Nereikėtų reikalauti iš vaiko, kad jis bendrautų su tėvais taip 
pat, kaip ir prieš išsiskiriant. Tėvai turėtų būti pasiruošę tam, 
kad santykiai su vaiku galėjo pakisti. Laikino išsiskyrimo lai-
kotarpiu tėvai ir vaikai dažniausiai bendrauja kitaip, nei gy-
vendami kartu. šeimai susijungus, tėvai gali būti praradę dalį 
savo autoriteto, taip pat ir pagalbininkų statuso. Be to, vaikai 
gali būti ūgtelėję ir buvę bendravimo su jais būdai gali būti 
nebetinkami. Kartais gali prireikti ieškoti kelių, kaip santykius 
su vaiku kurti iš naujo.

• Jei laikino išsiskyrimo laikotarpiu vaikai gyveno ne su vienu iš 
tėvų, reikia vaikui leisti bendrauti su buvusiais globėjais. Tėvai 
turėtų suprasti, kad vaikas taip pat gyveno savo gyvenimą, 
bendravo su globėjais ir galėjo prie jų prisirišti. Išsiskyrimas 
su globėjais taip pat gali būti skaudus. Vaiko noras bendrauti, 
ypač, jei su jais praleido ilgesnį laiką, yra natūralus, todėl 
reikėtų tai suprasti, leisti, skatinti ir palaikyti vaiko ir globėjų 
bendravimą.
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Kai vaikas ar visa šeima grįžta gyventi į Lietuvą:
• Tėvai turėtų aptarti su vaiku, kad grįžus į Lietuvą gali būti 

ir džiugių išgyvenimų, ir nusivylimų. Kai kurios svajonės ir 
fantazijos, susijusios su grįžimu į Lietuvą, gali ir neišsipildyti. 
Draugai gali būti nutolę, mokytojai pasikeitę, namai nebe to-
kie savi kaip prisiminimuose.

• Svarbu nesmerkti vaiko, jei jis nenori grįžti į Lietuvą. Jei vaikui 
patiko gyventi užsienyje, natūralu, kad jis gali nenorėti grįžti į 
Lietuvą. Jis gali turėti draugų, kurių nenori prarasti, jam gali būti 
mielesnė tos šalies mokymosi sistema ir pan. Reikėtų padėti vai-
kui atrasti ir patirti naujus malonius dalykus Lietuvoje. Gali padė-
ti pasidalinimas, kas tėvams čia yra svarbu, kodėl jie sugrįžta.

• Tėvai turėtų pasirūpinti reikalais, susijusiais su mokykla. Svar-
bu su vaiku aptarti jo būsimą mokymąsi Lietuvoje. Jei vai-
kas išvyko lankydamas mokyklą, reikėtų stengtis, kad vaikas 
grįžtų į tą pačią klasę. Jei vaikui reikia pagalbos, tėvai turėtų 
sudaryti galimybę mokytis papildomai, padrąsinti, paskatin-
ti. Jei vaikas mokyklą pradėjo lankyti išvykęs, reikėtų su juo 
aptarti, kaip gali skirtis mokymosi procesas, vertinimas, mo-
kyklos tvarka ir kt. 

• Tėvai turėtų domėtis, kaip vaikui sekasi mokykloje. Bendra-
amžiai sugrįžusį vaiką gali sutikti ir labai draugiškai, ir labai 
priešiškai. Be to, vaikui gali būti sunku (vėl) prisitaikyti prie 
kitokios mokymosi sistemos, mokyklos taisyklių. Tėvams rei-
kėtų domėtis, ar vaikas nepatiria mokykloje patyčių ir, jei 
patiria, ieškoti būdų, kaip tam užkirsti kelią.

• Tėvai turėtų padėti vaikui susirasti jį dominančią laisvalaikio 
veiklą. Būrelių, klubų, studijų, meno mokyklų lankymas gali 
padėti ne tik gerai praleisti laiką, bet ir susirasti naujų draugų 
ar atnaujinti ryšius su senaisiais.

Patarimai tėvams, globėjams ir mokyklų darbuotojams
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• Tėvai turėtų sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su draugais. 
Reikėtų leisti vaikui pasikviesti draugų į namus, taip pat sve-
čiuotis draugų namuose. Atnaujinti ar užmegzti draugystes 
reikia laiko, todėl svarbu, kad vaikas laisvalaikį leistų ne tik 
su tėvais ar vienas, bet ir su draugais.

• Reikėtų leisti ir skatinti vaiką palaikyti ryšius su draugais už-
sienyje. Ryšių su artimais draugais palaikymas net ir per ats-
tumą gali padėti vaikui patirti gerų emocijų ir geriau jaustis.

3.3. Patarimai globėjams

Globėjai yra tie asmenys, kurie rūpinasi vaiku tėvams laikinai 
išvykus gyventi į kitą šalį. Globėjais dažniausiai tampa seneliai, 
kiti giminės, artimi šeimos draugai, kaimynai. Nuo globėjų ir vaikų 
santykių iš dalies priklauso, kaip vaikai išgyvens laikino išsiskyrimo 
su tėvais laikotarpį. Išvykus tėvams, globėjų vaidmens svarba vaiko 
gyvenime tampa artima tėvų vaidmens svarbai, todėl globėjai yra 
tie žmonės, kurie gali stipriai prisidėti prie vaikų gerovės.

• Sutikus globoti vaiką, būtinai reikia įforminti laikinąją globą 
(žr. Teisinė informacija). Laikinosios globos įforminimas pri-
reikus leis tinkamai pasirūpinti vaiku (pvz., jei vaikui prireiks 
skubios medicininės pagalbos, jei mokykloje bus priimami 
svarbūs su vaiku susiję sprendimai ir pan.). Be to, įforminus 
laikinąją globą, tiek globėjams, tiek tėvams, tiek vaikui bus 
aišku, kiek laiko vaikas gyvens su globėjais.

• Globėjai su tėvais turėtų aptarti, kaip tėvai finansiškai aprūpins 
vaiką. Reikia aptarti, kiek ir kaip dažnai tėvai siųs globėjams pini-
gų kasdienėms išlaidoms, kaip bus pasirūpinama nekasdieniais 
finansiniais vaiko poreikiais, kiek pinigų turės pats vaikas ir pan.
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• Svarbu aiškiai apibrėžti globėjų statusą. Reikėtų, kad vaikui 
būtų aišku, kad globėjai juo rūpinsis tik laikinai. Globėjai tu-
rėtų kalbėtis su vaiku apie tai, kad jie nebando atstoti vaikui 
tėvų, tačiau kurį laiką bus už jį atsakingi, todėl jie bus tie 
žmonės, kurie galės suteikti pagalbą, ir tie, kurių nuomonės 
ir bendrų taisyklių reikės paisyti ir laikytis.

• Svarbu su vaikais aptarti namų taisykles. Taisyklės suteikia 
tam tikrą pastovumą, nurodo, kaip elgtis, todėl jos yra ypatin-
gai svarbios, kai vyksta daug pokyčių. Pvz., turi būti aptartas 
laikas, kada reikia grįžti namo, kada reikia eiti miegoti, kokios 
yra vaiko pareigos ir pan. Dėl tam tikrų taisyklių globėjai turė-
tų pasitarti su vaiko tėvais, kad naujos taisyklės būtų panašios 
į tas, kurių vaikas turėjo laikytis anksčiau. Vaikas tiek namuo-
se, tiek už jų ribų turėtų turėti ir teisių, ir pareigų.

• Globėjai turėtų nuolat palaikyti ryšį su vaiko tėvais. Reikėtų 
nuolat tartis su vaiko tėvais, ypač priimant svarbius su vaiku 
susijusius sprendimus. Nereikėtų už vaiko auklėjimą prisiimti 
visos atsakomybės sau, su tėvais reikėtų suderinti vaiko auk-
lėjimo ir priežiūros būdus. Reikėtų pakankamai dažnai ben-
drauti su vaiko tėvais, pasidalyti tuo, kaip sekasi vaikui ir kaip 
sekasi patiems globėjams.

• Svarbu skatinti vaiką kuo daugiau bendrauti su tėvais. Globė-
jai turėtų sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su tėvais telefonu, 
suteikti galimybę rašyti elektroninius laiškus, bendrauti su 
jais internetu. Jei globėjai telefonu ar internetu bendrauja su 
vaiko tėvais ir vaikas tuo metu yra namuose, pabaigus pokal-
bį, reikėtų paklausti vaiko, ar jis norėtų jį perimti ir pan.

• Globėjai turėtų suteikti progą vaikui išsikalbėti, išreikšti savo 
jausmus. Reikėtų klausti vaiko, kaip jis gyvena, kaip jaučiasi, 
ką galvoja, kaip jam sekasi mokykloje ir už jos ribų, išklau-
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syti jį ir priimti jo emocijas ir jausmus tokius, kokie jie yra, 
nedrausti jam jaustis taip, kaip jaučiasi (nereikėtų sakyti „ne-
liūdėk“, „nepyk“, „neverk“). 

• Svarbu su pagarba priimti vaiką tokį, koks jis yra, nebandyti 
jo pakeisti. Vaiko priėmimas nereiškia pritarimo netinkamam 
elgesiui, svarbu ir nubrėžti tam tikras ribas. Tačiau nereikėtų 
vaiko nuolat lyginti su savo vaikais (jei tokių yra), pabrėžti savo 
vaikų pranašumų ar globojamo vaiko trūkumų, ir atvirkščiai.

• Reikėtų nenusivilti, susidūrus su priešiškomis vaiko emocijo-
mis ir elgesiu. Globėjai turėtų būti pasiruošę nepriėmimui, 
atstūmimui, pykčiui ir kitoms priešiškoms vaiko reakcijoms, 
taip pat suprasti, kad tokioje situacijoje jos gali būti natūra-
lios. Be to, reikėtų suprasti, kad šios reakcijos kyla dėl iš-
siskyrimo su tėvais, pokyčių, prie kurių vaikas turi priprasti. 
Nereikėtų ignoruoti tokių vaiko išgyvenimų, o bandyti su juo 
juos aptarti.

• Gali būti naudinga kartu su vaiku atrasti bendrą veiklą. Ben-
dra veikla gali suartinti, sustiprinti santykius. Buvimas kartu 
yra tiek pat svarbus, kaip ir kalbėjimas. Be to, leidžiant laiką 
kartu, vaikas turės galimybę atsiskleisti, prabilti apie jam rūpi-
mus dalykus. Veikla būtinai turi patikti abiem pusėms ir ja turi 
būti užsiimama ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad malonu.

• Globėjai turėtų dalytis savo emocijomis ir jausmais, susiju-
siais su vaiku ir bendru jų gyvenimu. Vaikai pastebi ir patys 
interpretuoja globėjų elgesį ir emocijas, jausmus, kylančius 
gyvenant kartu. Tam, kad neliktų erdvės nesusipratimams ar 
nepagrįstoms fantazijoms, globėjai turėtų pasidalyti tuo, kaip 
jie jaučiasi, ką galvoja. Nereikėtų apie savo išgyvenimus kal-
bėti detaliai, pakanka juos įvardyti.
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• Svarbu tinkamai išreikšti savo neigiamas emocijas, susijusias 
su bendru gyvenimu su globojamu vaiku. Natūralu, kad, 
susidūrus su sunkumais, tokių emocijų gali kilti, tačiau ne-
reikėtų priekaištauti vaikui, kad jis yra našta, kad vaikas yra 
globėjų problemų šaltinis. Nereikėtų vaikui girdint kaltinti 
jo tėvų, nereikėtų jų vadinti blogais, neatsakingais. Taip pat 
svarbu nerodyti vaikui perdėto gailesčio, nevadinti jo auka ir 
neversti vaiko jaustis skolingu.

• Globėjai turėtų kiekvieną dieną ir iškilus sunkumams rūpintis 
savimi. Natūralu, kad sunkumų gali kilti. Taip pat natūralu, 
kad, gyvenant su nauju žmogumi (vaiku), globėjai gali su-
sidurti ir su tokiais sunkumais, su kokias dar nėra susidūrę. 
Labai svarbu turėti su kuo apie tai pasišnekėti, į ką kreiptis 
pagalbos. Pagelbėti gali kiti šeimos nariai, draugai, artimieji 
ar panašios patirties turintys žmonės.

• Reikėtų suprasti, kad globėjai ne viską gali padaryti patys, 
todėl, prireikus rimtesnės pagalbos, reikėtų nebijoti kreiptis į 
specialistus.

Iššūkiai seneliams:
• Seneliai turėtų būti pasiruošę susidurti su neigiamomis emo-

cijomis: šoku, liūdesiu, kalte, pykčiu, nusivylimu. šios emo-
cijos yra natūralios, svarbu jas pripažinti ir išgyventi. Gali 
padėti pasidalijimas savo emocijomis ir jausmais su draugais, 
artimaisiais ar profesionalais.

• Svarbu prisiminti, kad natūralu, jog seneliai turi mažiau ener-
gijos nei jauni jų vaikai, todėl nereikėtų persistengti, nenorėti 
nuveikti tiek pat ar taip pat greitai, kaip jų vaikai ar kaip jie 
patys, kai buvo jauni.
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• Seneliai turėtų nepamiršti savo poreikių – skirti laiko sau, 
bendrauti su savo aplinkos žmonėmis. Reikėtų stengtis re-
guliariai pailsėti ir „pasikrauti“ energijos. Svarbu užsiimti ta 
veikla, kuri jiems teikia džiaugsmo. Seneliai turėtų prisiminti, 
kad, pasirūpinę savimi, geriau jausis, bus laimingesni, tuo pa-
čiu ir jų anūkai su jais geriau jausis, ir seneliams bus lengviau 
jais rūpintis (Nolan, 1999).

3.4. Patarimai mokyklų darbuotojams

Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai yra tie žmonės, kurie 
neišvengiamai susiduria su migracijos pasekmėmis šeimai ir ypač 
vaikams. Nors už vaikų gerovę labiausiai yra atsakingi tėvai, ta-
čiau kartais, įgyvendinant šį ne visada lengvą uždavinį, jiems reikia 
mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių pagalbos. Kalbant 
apie migraciją, mokytojų, mokyklos psichologų ir socialinių peda-
gogų vaidmuo, siekiant pasirūpinti vaikais, tampa dar svarbesnis, 
o laiko ir kitų resursų, skirtų šiam tikslui įgyvendinti, dažniausiai 
nepadaugėja. Praktiškai pritaikomos ir koncentruotos informacijos 
apie psichologines migracijos pasekmes šeimai ir vaikų problemų 
prevenciją turėjimas, gali padėti mokytojams ir kitiems mokyklos 
darbuotojams geriau suprasti vaikus ir pasirūpinti, kad jiems laiku 
būtų suteikta tinkama pagalba.

• Mokyklos darbuotojai turėtų dalintis turima informacija apie 
migraciją, jos pasekmes ir vaikų problemų prevenciją su tė-
vais, globėjais, kitais susijusiais asmenimis, kolegomis. Daž-
niausiai tėvai ir globėjai yra suinteresuoti tinkamai pasirūpinti 
vaiku, tačiau ne visuomet žino, kaip tai padaryti. Mokykla ga-
lėtų būti ta vieta, kur jie galėtų gauti tinkamos informacijos.
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• Klasės auklėtojai tėvų susirinkimų metų galėtų reguliariai pa-
klausti apie tėvų ketinimus, susijusius su migracija, ir skatinti 
tėvus šia informacija pasidalinti su mokykla, pabrėžiant jos 
žinojimo svarbą, norint tinkamai pasirūpinti vaiku. Vien tai 
gali paskatinti išvykti ketinančius tėvus atkreipti dėmesį į mi-
gracijos pasekmes vaikui ir geriau juo pasirūpinti.

• Klasės auklėtojams, sužinojusiems, kad vaiko tėvai ar vienas 
iš tėvų išvyksta, rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, ar 
žmogus, kuris rūpinosi vaiko reikalais, susijusiais su mokykla, 
ir toliau galės tai daryti, o jei ne, kas perims jo atsakomybes. 
Jei paaiškėja, kad tokio žmogaus nėra, reikėtų paskatinti tė-
vus tuo pasirūpinti.

• Klasės auklėtojai turėtų paprašyti išvykstančių tėvų kontakti-
nių duomenų, kad prireikus būtų galima su jais susisiekti.

• Jei vaikas lieka su seneliais ar kitais globėjais, kurie seniai yra 
susidūrę su švietimo sistema, klasės auklėtojai turėtų pasikal-
bėti su jais apie tai, kaip vyksta ugdymas, ko gali iš jų prireikti 
mokyklai ir pan. (pvz., supažindinti su elektroniniais dieny-
nais, jų naudojimo ypatybėmis ir kt.).

• Mokyklos darbuotojai, sužinoję apie tai, kad tėvai yra išvykę, 
ir nepilnametis vaikas gyvena be globėjų, turėtų apie tai pra-
nešti vaiko teisių apsauga besirūpinančioms institucijoms.

• Mokyklos darbuotojai galėtų skatinti vaiką, kurio vienas ar 
abu tėvai yra išvykę, labiau įsitraukti į popamokinę veiklą, 
taip suteikiant jam galimybę daugiau bendrauti su bendra-
minčiais, didinti vaikų susidomėjimą įvairiomis veiklomis. 

• Mokyklos darbuotojai migraciją išgyvenančius vaikus galėtų 
paskatinti kalbėtis, pasidalyti savo mintimis ir išgyvenimais su 
draugais. Tai gali palengvinti kilusius rūpesčius ar padėti iš-
vengti sunkesnių pasekmių.
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• Jei vaikas kreipiasi pagalbos, mokytojai ir klasės auklėtojai 
pagal galimybes turėtų atrasti laiko bent trumpai su vaiku pa-
sikalbėti, palaikyti jį. Net ir trumpas pokalbis gali būti labai 
vertingas, kadangi jo metu mokytojai gali išsiaiškinti vaiko 
poreikius ir nukreipti vaiką, kad jis gautų reikiamą pagalbą.

• Pastebėjus reikėtų pranešti apie ryškius neigiamus vaiko elge-
sio pokyčius vaiko tėvams ar globėjams.

• Pastebėjus, kad vaikui reikėtų profesionalios pagalbos, pasi-
rūpinti, kad vaikas susitiktų su mokyklos psichologu ar socia-
liniu pedagogu.

• Mokytojai, mokyklos psichologai, socialiniai pedagogai ir kiti 
mokyklos darbuotojai bendradarbiaudami galėtų inicijuoti ir 
organizuoti informacinius renginius tėvams ir globėjams apie 
pozityvius tėvų ir vaikų santykius, emocinius santykių aspek-
tus, tėvų vaidmens svarbą vaiko gyvenime. Svarbu, kad tė-
vai patys galėtų pastebėti sunkumus, kilusius šeimoje, vaikų 
sunkumus, ir ieškotų informacijos, pagalbos. Svarbu padėti 
tėvams suprasti, kad gera finansinė padėtis, į kurią dažniau-
siai susikoncentruojama, susidūrus su migracija, negali kom-
pensuoti artimo tiesioginio vaikų ir tėvų ryšio.

Vaikai jautriai reaguoja į pokyčius šeimoje, aplinkoje, santykiuo-
se. Vis dėlto patys savimi jie dar negali pasirūpinti, todėl įveikti po-
kyčius jiems turėtų padėti suaugusieji. Geriausia, kai į šį procesą 
įsitraukia visi su vaiku artimai susiję asmenys: tėvai, globėjai, moky-
tojai, kiti specialistai. Norint sėkmingai bendrauti su vaiku, svarbu 
turėti klausymo įgūdžių, mokėti padėti vaikams atpažinti ir reikšti 
savo emocijas ir jausmus. Be to, reikėtų elgtis su vaiku taip, kaip 
priklauso, atsižvelgiant į jo amžių ir migracijos pobūdį.
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4.1. išvykstant tėvams ir paliekant vaiką globėjams

Būtina įforminti laikinąją vaiko globą. Laikinoji vaiko globa – tai 
laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstova-
vimas jos teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas ir atstova-
vimas jiems. 

Kaip tai padaryti?
Įforminti laikinąją globą ir gauti visą detalią informaciją galima 

miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriuje (Vilniuje: Konstitu-
cijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2855, faks. (8 5) 211 2568, 
el. p. vaikut@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt; kitų savivaldy-
bių vaiko teisių apsaugos skyrių kontaktinę informaciją galima rasti 
savivaldybių interneto puslapiuose).

Kodėl to reikia?
• Nesutvarkius laikinosios globos, iškyla didelių problemų dėl 

atstovavimo vaikui, jo teisių ir interesų užtikrinimo ir gynimo. 
Gali kilti problemų, kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigas, 
policiją, mokyklas bei institucijoms sprendžiant klausimus, 
susijusius su vaiko ugdymu, auklėjimu ir kt. Nė viena ins-
titucija, atsakinga už vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyven-
dinimą, tokiu atveju negali užtikrinti vaiko gerovės. Iškilus 
rimtesnėms vaiko auklėjimo, ugdymo problemoms, pedago-
gai negali jų laiku ir efektyviai spręsti, nes vaikas juridiškai 
nėra atstovaujamas ir nėra atsakingų asmenų, kurie galėtų ir 
turėtų skubiai priimti sprendimus. Be to, su ugdymu susijusi, 
teisinė ir medicininė informacija gali būti suteikiama tik tei-
sėtiems vaiko globėjams.
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•	 Su laikinąja vaiko globa susijusių dokumentų nesutvarkymas 
gali būti traktuojamas kaip netinkama vaiko priežiūra (tėvams 
gali būti apribotos vaiko globos teisės).

4.2. išvykstant kartu su vaiku

1. Būtina pasirūpinti (abiejų) tėvų sutikimais. Tėvų sutikimas 
dėl vaiko gyvenamosios vietos valstybės keitimo, patvirtin-
tas notaro, yra dokumentas, kurį reikia pasiimti, išvykstant 
su vaiku. Jei vaikas išvyksta be vieno iš tėvų sutikimo, tuo-
met tas iš tėvų, kurio sutikimas negautas, turi teisę kreiptis į 
teismą dėl neteisėto vaiko išvežimo. Vaikas gali būti grąžin-
tas į Lietuvą ir jam bei visai šeimai gali tekti dalyvauti teismo 
procedūrose.

2. Būtina pasirūpinti vaiko gyvenamosios vietos užsienyje de-
klaravimu. Išvykimas iš šalies deklaruojamas miesto savival-
dybėje (gyvenamosios vietos keitimo deklaravimas). Dekla-
ruojant savo išvykimą, būtina pasirūpinti ir vaiko išvykimo 
deklaravimu. Deklaravus vaiko gyvenamąją vietą šalyje, ku-
rioje jis gyvens, jam suteikiama galimybė lankyti mokyklą, 
gauti medicininę pagalbą, socialines garantijas ir kt.

3. Būtina pasidomėti šalies, kurioje vaikas gyvens, įstatymais, 
susijusiais su vaiko auginimu, išsilavinimu ir kt. Informacijos 
apie šalies, į kurią išvykstama, įstatymus, susijusius su vai-
ko auginimu ir ugdymu, galima gauti tos šalies ambasado-
se, interneto svetainėse. Neretai pasitaiko taip, kad tai, kas 
Lietuvoje yra normalu, kitose šalyse yra reglamentuojama 
įstatymiškai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje įstatymiškai 
draudžiama palikti vaikus namuose vienus.

Teisinė informacija
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5. nAudingos nuorodos

Tarptautinė migracijos organizacija – http://iom.lt/

Migracijos informacijos centras – http://infocentras.iom.lt/

Psichologinė pagalba internetu žmonėms, esantiems užsienyje –   
http://www.psyvirtual.lt/

Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyrius – http://www.vilnius.lt/ (kitų miestų vaiko 
teisių apsaugos skyrių kontaktų ieškokite internete)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba – http://www.ivaikinimas.lt/

Lietuvos ambasados užsienyje – http://[šalies santrumpa, pvz., UK].mfa.lt/

Jaunimo linija – pagalba telefonu 8 800 28 888 (visą parą), pagalba internetu  
http://www.jaunimolinija.lt/internetas 

Vaikų linija – pagalba telefonu 116 111 (11.00–21.00 val.), pagalba internetu
http://www.vaikulinija.lt/ 

Linija Doverija – parama vaikams ir jaunimui rusų kalba – telefonu 8 800 77 277 
(I–V, 16.00–20.00)

Paramos vaikams centras – http://www.pvc.lt/ 

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt/ 

Vilties linija – nemokama anoniminė psichologinė pagalba suaugusiems – telefonu 
116 123 (visą parą), el. paštu vilties.linija@gmail.com  

Pagalbos moterims linija – pagalba telefonu 8 800 66 366 (I–V, 10.00–21.00), 
pagalba el. paštu pagalba@moteriai.lt 

Krizių įveikimo centras – nemokama pirminė psichologinė pagalba –   
http://www.krizesiveikimas.lt/ 

Jaunimo psichologinės paramos centras – psichologinė pagalba vaikams, jaunimui 
ir suaugusiesiems – http://www.jppc.lt/ 

PTMC – profesionali psichologinė pagalba – PTMc@fsf.vu.lt, tel. (8 5) 268 7254
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