Kas priži ri vaikus?
T!vyst! – tai 24 valandas per par% trunkantis, daug pastang'
reikalaujantis darbas. T!vai patiria tiek daug streso, tod!l visai
nenuostabu, kad daugeliui sunku su tuo susidoroti.
Dauguma t!v' kažkiek laiko turi praleisti atskirai nuo savo
vaik' - ar tai eiti . darb%, ar kur nors pavakaroti. Gana
sud!tinga surasti tinkam% žmog' savo vaiko prieži0rai, o be to
ir brangu. Ta1iau vaikai tikisi, jog suaugusieji juos apsaugos,
tod!l t!vai yra atsakingi už tai, kad jiems nesant vaikai b0t'
laimingi ir tinkamai priži0rimi.
N!ra nustatyto amžiaus, nuo kada galima palikti vaikus
namuose vienus. Tai priklauso nuo to, kiek vaikas yra
subrend3s ir ar sugeb!s išsikviesti pagalb% nelaim!s atveju, ar
gerai jau1iasi paliktas vienas. Vaikai subr3sta b0dami skirtingo
amžiaus, o kiekvienas vaikas yra individas.
Taigi, kaip t!vai gali atskirti, ar j' vaikas yra pakankamai
subrend3s? Ar saugu palikti jaun% vaik% vien%? Kaip vaikai
jau1iasi b0dami vieni? Kokie pavojai ir kokios rizikos gresia?
Šis lankstinukas sukurtas tam, kad gal!tum!te tinkamai
pasir0pinti vaiko prieži0ra jums nesant namie.
Dažnai palikti vieni vaikai yra nusimin3 ir jau1iasi vieniši.

Daugiau informacijos ieškokite:
„Daycare Trust“ (patikima
prieži ra dienos metu)
Tel. 020 7739 2866
Tinklaviet!:
www.daycaretrust.org.uk

Nušvie1ia .perkamos, prieinamos,
kokybiškos vaik' prieži0ros poreik.
ir teikia informacij% t!vams apie
vaik' prieži0ros galimybes.

„Royal Society for the
Prevention of Accidents“
(ROSPA) (Karališkoji
bendruomen už nelaiming
atsitikim prevencij )
Tel. 0121 248 2000
Tinklaviet!: www.rospa.co.uk

Gali t!vams suteikti informacij% bei
paruošti lansktinukus apie saug%
namuose.

Vietos tarnybos

Vietos policija, socialin!s ir šeimos
tarnybos tirs sunkius vien' palikt'
vaik' atvejus. Socialin!s tarnybos
taip pat suteiks pagalb% stres%
patyrusioms šeimoms.

Policijos, Socialin!s ir šeimos
tarnybos kontaktinius duomenis
galima rasti gyvenamosios vietov!s
telefon' kataloge
Scottish Childminding
Association (Škotijos vaik
prieži ros staig asociacija)
Tel. 01786 449063
Tinklaviet!: www.childminding.org
One Parent Families Scotland
(Škotijos vieniš t v šeimos)
Tel. 0131 556 3899
Tinklaviet!: www.opfs.org.uk

Child Protection Partnership
Tel. 01224 814646
El. paštas: ask@childprotectionpartnership.org.uk
Tinklaviet!: www.childprotectionpartnership.org.uk

Skatina naudotis darželi'
paslaugomis, kaip kokybiškomis
vaiko prieži0ros ir švietimo
paslaugomis. Teikia nauding%
informacij% apie aukl!ms ir t!vams,
apie vaik' aukl!jim%.
Patarimai ir informacija t!vams,
vieniems aukl!jantiems vaikus.

CHILDREN 1st (Pirmiausia vaikai)
Tel. 0131 446 2300
El. paštas: info@children1st.org.uk
Tinklaviet!:
www.children1st.org.uk

CHILDREN 1st dirba tam, kad
kiekvienas Škotijos vaikas tur!t'
saugi% vaikyst3. Mes remiame
stres% išgyvenan1ias šeimas,
saugome vaikus nuo blogio ir
aplaidumo, padedame jiems
atsigauti nuo patirto smurto ir
giname vaik' teises bei interesus.

Nacionalin2 vaiko apsaugos linija
Nemokamas tel. 0800 022 3222
Tinklaviet!:www.inforscotland.com/
childprotection

Visais vaiko apsaugos klausimais
galima kreiptis šiuo numeriu, kur
jums bus suteikta tolesn!
informacija.

Škotijos t2v4 linija
Tel. 0808 800 2222

Škotijos t!v' linija yra nemokama,
konfidenciali pagalbos linija
Škotijos t!vams. Aia galima gauti
informacij%, emocin3 param%, be to
j0s išklausys, jei nor!site
išsikalb!ti.

D!kojame NSPCC ir Children 1st už leidim% Škotijoje platinti š.
lankstinuk%

Vienas
namuose
patarimai t vams
Lithuanian

Nepamirškite ….
Niekuomet, net keletui minu1i',
nepalikite k0diki' ar vaik'
namuose vien' (nei miegan1i',
nei nemiegan1i').
Dauguma vaik' iki maždaug 13
met' n!ra pakankamai subrend3
susidoroti su ištikusia nelaime,
tod!l netur!t' b0ti paliekami
ilgesn. laik% vieni.
Jeigu vaikai tikrai turi b0ti
palikti vieni, jiems aiškiai
nurodykite, k% jie turi daryti
iškilus problemai. Palikite
s%raš% patikim' žmoni', kur jie
gal!t' nueiti ar paskambinti,
kaip, pavyzdžiui, kaimynai ar
artimas giminaitis. Prieš
išeinant, neužmirškite visus
akivaizdžiai pavojingus daiktus
palikti vaikams nepasiekiamoje
vietoje (pvz., vaistus, cheminius
preparatus, degtukus ar aštrius
daiktus).
Net jei paliekate vienus
paauglius, .sitikinkite, ar jie tam
nepriešarauja ir ar jie žino kaip,
esant reikalui, išsikviesti
avarines tarnybas. Jeigu
.manoma, palikite telefono
numer., kuriuo gal!t' su jumis
susisiekti.

Kaip pasirinkti aukl>
ar vaik4 priži r2toj?
Vadovaukit!s nuojauta.
Jeigu kyla koki' abejoni' d!l
aukl!s, priži0r!tojos ar kito
globotojo, nesamdykite j'.
Visuomet paprašykite bent
dviej' rekomendacij' ir
kruopš1iai jas patikrinkite.
Jeigu .manoma,
pasirinkite vyresn3 nei 16 met'
aukl3. Asmenys iki 16 met'
negali b0ti atsakingi už niek%,
kas atsitiks j0s' vaikui b0nant
jo prieži0roje. Ta1iau
atminkite, kad net ir 16-me1iai
gali b0ti nepakankamai
subrend3.
Visi vaik' priži0r!tojai
turi b0ti registruoti
savivaldyb!je. Nor!dami gauti
savo vietov!s vaik'
priži0r!toj' s%raš%, kreipkit!s .
socialini' paslaug' skyri'
(telefon' knygos s%raše, po
j0s' savivaldyb!s
pavadinimu).
Klausykit!s savo vaik'.
Jeigu jie atrodo nepatenkinti
juos priži0rin1iu asmeniu,
pasistenkite surasti k% nors
kit%.

Joks vaikas ar jaunuolis iki 16
met', nak1iai netur!t' b0ti
paliekamas vienas.

K? teigia :statymai?
Lstatymai nenurodo kokio amžiaus vaikus
galima palikti vienus. Ta1iau vaik' palikimas
pavojingomis aplinkyb!mis prieštarauja
.statymui. T!vai gali b0ti patraukti
baudžiamojon atsakomyb!n, jeigu palieka
vaik% tokiomis aplinkyb!mis, kuomet gresia
.vykti nelaim!. Niekada n!ra gerai palikti
vaik% vien%. Ta1iau .statymas nenurodo ir nuo
kokio amžiaus jaunuoliai gali priži0r!ti vaikus.
Jeigu vaiko prieži0rai samdote jaunesn. nei 16
met' asmen. - jie vis dar vaikai. Ištikus
nelaimei, b0site atsakingi tiek už aukl3, tiek už
savo vaikus.

Kas yra
neprieži ra?
Jeigu t!vai ar glob!jai
nepatenkina pagrindini'
vaiko poreiki', toki'
kaip maistas ir šilti r0bai,
arba vaikas nuolatos
paliekamas vienas, tai
laikoma neprieži0ra.
Neprieži0ra yra tiek pat
pavojinga, kaip ir kitos
smurto prieš vaikus
formos, kadangi poveikis
gali b0ti žalojantis vaik%
ir ilgalaikis.
Nepriži0rimas vaikas gali
b0ti uždaras, nelaimingas
ar ne.prastai agresyvus,
nuo to gali kent!ti tiek jo
mokyklin! veikla tiek ir
draugyst!.

Kokia j s4 nuomon2?
Ketvertas t!v' papasakojo mums, kod!l jie paliko savo
vaikus namuose vienus. Perskait3 kiekvieno iš t!v' istorij%,
pažym!kite langel., atitinkant. j0s' nuomon3, ar jie pasielg!
GERAI, ar BLOGAI. Tada sulyginkite savo atsakymus su
priešinga puse.
Man sunku užmigdyti k0dik.. Ji užsn0do prieš pat man išeinant
paimti s0n' iš lopšelio. Man neat!jo . galv%, kad kas nors jai gali
nutikti per 15 minu1i'.
GERAI

BLOGAI

Dabar pažvelkime : tai iš vaiko
pozicij4 ….
Visada yra blogai palikti k0dik. vien%, net ir kelioms minut!ms. O
jeigu k0dikis atsibus vos tik t!vams iš!jus? K0dikiui net 15
minu1i' yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kad pasijust' apleistas
ir paliktas verkti vienumoje. Taip pat iškyla ir pavojaus rizikos. O
jeigu jis susirgt' ar kilt' gaisras?

Man b0nant darbe, draug! ateina priži0r!ti mano s0naus, ta1iau ir ji
pati po piet' turi išeiti . darb%. Vienas pats jis b0na vos tik valand%,
kol gr.žtu aš. Kaip trij' met' vaikas, jis yra pakankamai nuovokus, ir
kol kas nieko nenutiko. Tai viskas k% galiu padaryti, kol sulauksime
vietos darželyje.
GERAI
BLOGAI

Sud!tinga laviruoti tarp darbo ir vaik', ypa1 esant lopšelio viet'
stygiui ir aukštiems aukli' .kainiams. Ta1iau vaik' niekuomet
negalima palikti vien', net ir trumpam. Valanda be j0s' ar kito
globojan1io suaugusiojo gali tapti kupina vienatv!s ir kankinanti.
Be to, kyla gr!sm! smalsaus ir žingeidaus vaiko saugumui.

Mes abu dirbame labai atsakingus darbus, tod!l turime tam skirti
laiko, jei norime siekti karjeros. Vaikai turi rakt%, kad gal!t' .eiti
gr.ž3 iš mokyklos ir patys savimi pasir0pinti dvi ar tris valandas.
Ta1iau, b0dami 8 ir 11 met' amžiaus, jie jau1iasi per dideli tur!ti
aukl3, be to, atrodo pakankamai laimingi su savo kompiuteriais ir
muzikos grotuvais.

Dauguma 8 –me1i' ir 11- me1i' n!ra pakankamai subrend3 b0ti
vieni ilgesn. laik% – tik jau ne vis% dien%. Prieš apsisprendžiant,
.sitikinkite, ar vaikai jau1iasi laimingi ir pasitikintys b0ti vieni, ar
jie žino, kur j0s esate ir k% tiksliai daryti nelaim!s atveju.
Atminkite, kad n!ra išmintinga tik!tis iš vyresni' vaik', kurie
patys n!ra pakankamai subrend3, jog jie priži0r!s jaunesn. vaik%.
Taip pat atminkite, kad dauguma vaik' labiau vertina laik%,
praleist% kartu su t!vais, nei materialinius dalykus.

GERAI

BLOGAI

Aš savarankiškai aukl!ju du berniukus – jaunesnysis yra dviej' met',
o kitam vos tik su!jo šešeri. Vienintel! galimyb! išeiti kur pavakaroti
yra tik tuomet, kai jie miega. Aš išeinu tik porai valand', be to, jie ir
taip niekuomet nepabunda, tod!l nemanau, jog gali atsitikti kas nors
bloga.
GERAI

BLOGAI

Niekuomet n!ra saugu palikti vaikus vienus nakties metu, net jei
jie miega. O kas, jeigu jie staga atsibus iš blogo sapno ir eis j0s'
ieškoti? Tamsa gali b0ti bauginanti, be to yra per daug galim'
pavoj', d!l kuri' neverta rizikuoti. Akivaizdu, jog vienišam t!1iui
ar mamai gali tapti sud!tinga atrasti laiko sau. O kod!l
nepabandžius kur netoliese surasti kit% vieniš% t!t. ar mam% ir
pakaitomis priži0r!ti vaikus?

ATMINKITE, KAD NIEKADA NEVERTA RIZIKUOTI SAVO VAIKO SAUGUMU AR
EMOCINE GEROVE

