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� Nekritikuokite be reikalo

Nemoralizuokite ir negàsdinkite, o paaiškinkite vaikams, 
kodël vienoks ar kitoks elgesys yra pavojingas, nepagei-
dautinas. Kritikuokite vaiko poelgá, netinkamà elgesá, bet 
ne já patá. „Tu kvailas, tinginys, nemokša“ tikrai nëra tie 
þodþiai, kuriais turëtumëte kreiptis á vaikà. O štai sakyda-
mi „Tu pasielgei neteisingai, netinkamai, neapgalvotai, 
negerai“ padësite vaikams išsiugdyti savivertës jausmà. 
Nepamirškite pagirti ir apdovanoti uþ tinkamà elgesá.

� Mokykite socialiniø ágûdþiø

Gebëjimas spræsti konfliktus, priimti sprendimus, mokëji-
mas pasakyti „Ne“, kritinis ir kûrybinis màstymas, psicho-
loginis atsparumas – visa tai padës vaikui išvengti dauge-
lio problemø, o susidûrus su jomis – jas išspræsti.

� Ugdykite vertybes

Vaikas turi ásisàmoninti, kokios yra jo šeimos vertybës ir 
elgesio lûkesèiai. Nuolat diegdami socialinius, moralinius, 
dvasinius (jei jums priimtina – ir religinius) principus, ilgai-
niui išugdysite tvirtus vaiko moralinius ásitikinimus. Juos 
ásisàmoninæs, jis ir pats nesunkai ras prieþasèiø, kodël 
narkotikams reikëtø sakyti „Ne“.

� Paþinkite vaiko draugus

Domëkitës, kur ir su kuo vaikas leidþia laikà, stenkitës 
susipaþinti su jo draugais ir jø tëvais. Taèiau neperlenki-
te lazdos – uþuot grieþtai nusprendæ, su kuo vaikas gali 
bendrauti, o su kuo ne, skirkite laiko kalbëtis apie tai, kas 
yra geras draugas. Þmogus, su kuriuo vienija bendros 
vertybës, kuris gerbia kito nuomonæ ir jausmus, kuriuo 
galima pasitikëti, ir yra tikras draugas. Þinodami tai, vaikai 
supras, kad tariami „draugai“, kurstantys vartoti alkoholá 
ar narkotikus, apskritai nëra draugai. 

Prieþastys, galinèios paskatinti Jûsø vaikà pa-
bandyti narkotikø, gali bûti labai ávairios, todël 
kiekvienas tëvas turi domëtis, kà daryti, kad jo 
vaikas nepradëtø vartoti narkotikø. Narkotikø 
kontrolës departamentas pateikia praktiškø pa-
tarimø, kaip elgtis tëvams, kad vaikas nesido-
mëtø narkotikais.

� Bendraukite

Daugiau bendraukite su vaiku, domëkitës ne tik jo moks-
lais, bet ir pomëgiais, interesais, draugais, svajonëmis. 
Net ir bûdami labai uþsiëmæ, skirkite vaikui laiko ir dëme-
sio, puoselëkite gerus tarpusavio santykius, nes tai yra 
puiki investicija á ateitá be narkotikø. Jau nuo pat vaikystës 
ir ankstyvos paauglystës pradëkite kalbëtis su vaiku apie 
tabakà, alkoholá, narkotikus. Jûsø valia spræsti – ar prista-
tysite šià problemà iš savo „varpinës“ kaip silpnos asme-
ninës moralës rezultatà ir gàsdinsite baisiais padariniais, 
ar pasistengsite ásijausti á jaunø þmoniø kailá ir išsiaiškinti, 
kuo juos taip traukia narkotikai. Pirmuoju atveju jûs, gali-
mas daiktas, tik dar labiau nutolsite nuo savo vaiko ar net 
tapsite priešu, tuo tarpu pasirinkus antràjá variantà yra kur 
kas daugiau tikimybës bûti išgirstiems. Išsamûs patarimai, 
kaip kalbëti su vaikais ir kaip kalbëti su paaugliais pateikia-
mi www.nkd.lt/visuomene.

� Pasitikëkite ir pelnykite pasitikëjimà

Gerbkite vaikø jausmus, domëkitës jø problemomis ir po-
mëgiais. Uþuot sakæ, kad tai smulkmenos, kvailystës ar 
nesàmonës, išklausykite, kà jie sako. Pastebëjæ, kad vai-
kui kas nors itin sekasi (pvz., darbas kompiuteriu, šokiai, 
konstravimas), paprašykite, kad išmokytø ir jus. Daþnai 
kartokite: kad ir kas atsitiktø, kad ir kaip jis pasielgtø, jûs 
jo neatstumsite. Visa tai padës ágyti vaikø pasitikëjimà, jie 
jausis dràsiai išsakydami savo problemas ir jûs laiku galë-
site jiems padëti. 

� Rûpinkitës vaiko laisvalaikiu

Laikas po pamokø, ypaè, jei vaikas neturi kuo uþsiimti, 
yra itin „palankus“ griebtis þalingø áproèiø. Todël rûpin-
kitës, kad laisvà laikà vaikas skirtø naudingai, malonu-
mà teikianèiai veiklai, pavyzdþiui, sportui, muzikai, dailei. 
Tikëtina, kad nukreipdamas visà energijà mëgstamiems 
pomëgiams, vaikas turës maþiau paskatø domëtis þalin-
gais áproèiais. Be to, bûtinai raskite progø ir patys pabûti 
su vaiku – tam puikiai tinka bendros šeimos išvykos, sa-
vaitgalio pietûs ir pan.

Svarbu tobulinti ir stiprinti prevencijà šeimo-
se. Paauglystës dar nesulaukusiems vaikams 
šeimos átaka yra didesnë nei bendraamþiø. 
Efektyvi prevencija šeimoje – tai ne vien infor-
macijos teikimas, o normø nustatymas ir vaikø 
pasitikëjimo pelnymas.


