
Būk atidus ir drąsus. 
Pasitikėk savo jausmais. Jei jautiesi 
nejaukiai ar išsigandai, tikėk savimi 
ir veik taip, lyg Tau iškilo pavojus.

Pirmiausia papasakok, o po to eik. 
Prieš išeidamas kažkur vienas ar 
su kitu asmeniu, būtinai pasakyk 
mamai, tėčiui, auklei ar mokytojai.

Būk nepakantus skausmui ir smurtui. 
Kai kažkas daro ar prašo atlikti tai, 
kas tau nepatinka, drąsiai sakyk NE. 

Atskirk geras ir blogas paslaptis. 
Visada drąsiai papasakok blogas 
paslaptis, niekada jų neslėpk.

Saugok savo kūną, nes jis priklauso tik 
Tau. Netinkamam prisilietimui sakyk NE.
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TAISYKLIŲ

GIMTADIENIO AR KITOS 
ŠVENTĖS PROGRAMA

Su personažu Čigiu edukaciniame 
   kambaryje vaikai 

pasveikins 
švenčiantįjį 
gimtadienį, 
žaisdami 

įsimins, kaip 
saugiai elgtis 

namuose, gatvėje, žaidimo 
aikštelėje, su nepažįstamaisiais 

ir bendraamžiais.

TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ 
UGDYMO PROGRAMA

Šios programos dalyviams formuojami 
tėvystės įgūdžiai ugdant vaiko savisaugą 

gatvėje, kieme, su nepažįstamaisiais, 
bendraamžiais, pasimetus ar iškilus 
grėsmėms. Vaikai ir tėvai mokomi 
vaikui priimtinų pagalbos kvietimo 

metodų, mokomi atpažinti grėsmes ir 
smurtą, seksualinį          priekabiavimą 
  ir drąsinami                      apie tai 
   kalbėti su                          patikimu 
    žmogumi. 

Išlik su nepažįstamaisiais budrus ir gudrus. 
Pavojingus žmones atpažink ne iš išvaizdos, 
o iš jų elgesio.

Saugiai važiuok automobiliu. Sėdėk 
Tau skirtoje vietoje ir prisisek diržą.

Saugiai vaikščiok ir važinėk dviračiu 
bei paspirtuku gatvėje.

Pajutęs pavojų kviesk pagalbą. Pasiklydęs prieik prie 
suaugusiojo ir paprašyk pagalbos arba  skambink 112.

Žinok savo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos 
adresą, mamos ir tėčio telefono numerį.
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Asociacija „Edukacinis savisaugos kambarys“
Adresas: Taikos pr. 149, Kaunas   
El. p. info@cigioedukacija.lt
Interneto svetainė: www.cigioedukacija.lt
Facebook: Čigio edukacija
Tel.: 8 650 29 560; 8 652 50 890
Darbo laikas: I–VII 10.00–20.00

VYKDOMOS PROGRAMOS: 
EDUKACINĖ PROGRAMA 

„ESU SAUGUS“
Edukacinė savisaugos programa 

„Esu saugus“ skirta 4–10 m. vaikams 
su tėveliais / globėjais / mokytojais. 

Su personažu Čigiu edukaciniame 
kambaryje vaikai žaisdami mokysis 
saugaus elgesio namuose, gatvėje, 

         žaidimo                     aikštelėje, su 
                                           nepažįstamai-
                                              siais ir ben-
                                             draamžiais.


