
Leidiniai, skirti specialistams bei tėvams, kurių vaikai turi elgesio ir emocinių sunkumų 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 10–20 proc. pasaulio vaikų ir paauglių patiria psichikos 

sveikatos sutrikimus, o pusė visų psichikos sveikatos sutrikimų prasideda iki 14 m. 2017-2018 m. 

duomenimis, Lietuvoje 13 proc. mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių turėjo emocinių ir elgesio sutrikimų. 

2017 m. atliktas lyginamasis tyrimas apie vaikų gerovę Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) parodė, jog 

Lietuvoje vaikai dažniau nei jų bendraamžiai Latvijoje ir Estijoje jaučiasi vieniši, pikti, liūdni ir prislėgti. Kas 

penktas vaikas susiduria su neigiamais reiškiniais bendraujant su tėvais arba prastai sutaria su 

bendraamžiais. 

Elgesio sutrikimų turintiems vaikams reikalingas ne tik supratimas ir atjauta, bet ir konstruktyvi, reali 

pagalba reaguojant į traumuojančius įvykius, įgyjant savireguliacijos ir kontrolės įgūdžius. 

Parinkau vaikų psichiatrų,  psichoterapeutų, psichologų, pedagogų parašytus leidinius,  skirtus tėvams ir 

žmonėms, kasdien dirbantiems su emocinių sunkumų bei elgesio problemų turinčiais vaikais. Leidiniusoe  

pateikiami patarimai, kaip padėti tokiems vaikams ir kaip juos auklėti, paaiškinamos jų netinkamo elgesio 

priežastys. Gausybė aprašymų, pavyzdžių ir iliustracijų pateikia paprastos informacijos ir žinių, kuriomis 

tėvai gali nedelsiant pasinaudoti praktiškai – mokytis kalbėtis bei spręsti problemas. 
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