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Psichologinio atsparumo specialisto vaidmuo asmenų, patyrusių nepalankių
vaikystės patirčių (NVP), atžvilgiu: atpažinimas, prevencija ir atsakas
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METODAI, PRIEMONĖS IR STRATEGIJOS

Psichologinio atsparumo stiprinimo specialisto vaidmuo asmenų,
patyrusių nepalankių vaikystės patirčių, atžvilgiu: atpažinimas,
prevencija ir atsakas

I. ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS
Psichologinė trauma

•
•
•
•

Trauminių įvykių poveikis vaikų emocijoms ir elgesiui
Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)
Traumą patyrusių žmonių požiūris į pagalbą
Ilgalaikis trauminio įvykio poveikis

Tarpasmeninės traumos

•
•

Apibrėžimas ir ypatybės
Smurto prieš vaikus rūšys: netinkamas elgesys, patyčios, intymaus partnerio smurtas,
seksualinė prievarta, nepriežiūra, emocinis ir psichologinis smurtas
Smurtas šeimoje COVID-19 pandemijos metu
Intymaus partnerio smurtas COVID-19 pandemijos metu

•
•

Traumos supratimu pagrįsta pagalba

Pagrindiniai traumos supratimu pagrįstos pagalbos principai
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Psichologinė trauma

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

PRAKTINĖ DALIS. Trauminė patirtis
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Psichologinės traumos apibrėžimas

Psichologinė trauma yra ypatinga patirtis, kuri ištinka staiga ir netikėtai arba
susideda iš pasikartojančių įvykių (palyginimas su smėlio kruopelėmis) ir yra
pernelyg stipri, kad žmogus pajėgtų ją įveikti.
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Psichologinė trauma – sužlugdytos prielaidos
Trauminiai įvykiai sužlugdo traumą išgyvenusiojo 3 pamatines prielaidas apie save ir pasaulį:
1. Pasaulis yra geranoriškas (jame nutinka geri dalykai, žmonės yra geri);
2. Pasaulis yra prasmingas (teisingas, nuspėjamas ir kontroliuojamas);
3. Savasis aš yra teigiamas (vertas gerų pasekmių  geriems žmonėms negali nutikti blogų
dalykų).
(Janoff-Bulman, 1992 m.)

Intensyvūs jausmai: pažeidžiamumas,
bejėgiškumas, galios stoka, žema savivertė
ir mažas efektyvumas
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Kokia patirtis traumuoja?
●
●
●
●
●
●

Peržengianti įprastinių ir tikėtinų kasdienių patirčių ribas, stipresnė palyginti su kasdieniu stresu ir
sunkumais.
Kelianti pavojų fizinei ir emocinei gerovei bei baziniam saugumo pasaulyje jausmui.
Užgožianti visa kita.
Sukelianti stiprią baimę ir kontrolės praradimo jausmą.
Sukelianti bejėgiškumą.
Keičianti tai, kaip žmogus mato save, pasaulį ir kitus.
(Amerikos psichiatrų asociacija, 2000 m.)
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Psichologinė trauma. Pasekmės
ĮKYRŪS
SIMPTOMAI

Galimas trauminių patirčių poveikis:

1. Fragmentuotas savęs vaizdas
2. Neapleidžiantis siaubas ir

KONTROLĖS
PRARADIMAS

bejėgiškumas

Potrauminio streso sutrikimas
(PTSS)

SIAUBAS
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS) yra psichikos sutrikimas, pasireiškiantis žmonėms, patyrusiems ar
mačiusiems trauminį įvykį, pvz., stichinę nelaimę, rimtą nelaimingą atsitikimą, teroro aktą, karą, kovą,
išžaginimą, užpuolimą ar kitą smurtinį aktą.
(Amerikos psichiatrų asociacija, APA)
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)
1.
2.
3.
4.

Invazijos (pakartotinio patyrimo) simptomai
Vengimo simptomai
Padidėjusio dirglumo simptomai
Pažinimo ir nuotaikos simptomai

DIAGNOZĖ: simptomai
(I) Tęsiasi ilgiau nei mėnesį
(II) Trukdo kasdieniam gyvenimui (santykiams, darbui)

(Amerikos psichiatrų asociacija, APA)
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
INVAZIJOS SIMPTOMAI
Ūmūs prisiminimai ir košmarai
○ Staigios ir intensyvios emocinės reakcijos į
išorinius dalykus
○ Pasikartojantys su įvykiu susiję prisiminimai
(pasikartojantys piešiniai)
○

PTSS diagnozė: bent 1 invazijos simptomas
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
VENGIMO SIMPTOMAI
o Vengiama vietų, įvykių ir daiktų, primenančių
apie trauminę patirtį

o
o
o
o

Atskirtumo ir nepasitenkinimo jausmas
Kiti suvokiami kaip kitokie ar nutolę
Apatija
Vilties ir tikėjimo ateitimi praradimas

PTSS diagnozė: bent 1 vengimo simptomas
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
PADIDĖJUSIO DIRGLUMO SIMPTOMAI
•
•
•
•
•
•

Lengvai išsigąsta
Įsitempęs, dirglus
Sunku susikoncentruoti
Sunku užmigti ar išmiegoti visą naktį
Irzlumas, pykčio ar agresijos protrūkiai
Rizikingas, neapgalvotas ar destruktyvus elgesys

PTSS diagnozė: bent 2 padidėjusio dirglumo simptomai
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Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
PAŽINIMO IR NUOTAIKOS SIMPTOMAI
•
•
•
•
•
•

Nebesidomi veikla, kuri prieš tai domino
Neigiamos mintys apie save ar pasaulį
Kaltės jausmas dėl iškreiptų minčių apie įvykį
Užsitęsusios neigiamos emocijos (baimė, pyktis,
kaltė ar gėda); sunku jausti teigiamas emocijas
Sunku prisiminti trauminį įvykį
Socialinės izoliacijos jausmas

PTSS diagnozė: bent 2 padidėjusio dirglumo simptomai
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PTSS poveikis smegenų sritims
•
•
•
•
•

PREFRONTALINĖ ŽIEVĖ
Abstraktus mąstymas
Asmenybės raida
Elgesio reguliacija
Planavimas
Problemų sprendimas

•
•

•
•

•
•

MIGDOLAS
Sprendimų
priėmimas
Emociniai
prisiminimai
Elgesio reguliacija
Atsakas į baimę

Pagal: https://staradvocates.blog/2020/02/19/the-neurobiology-and-impacts-of-ptsd/

•

HIPOKAMPAS
Prisiminimų
konsolidacija
Orientavimasis
erdvėje ir erdvinė
atmintis
Mokymasis
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Trauminių įvykių poveikis elgesiui: požymiai, kad kažkas negerai
Potrauminis atsakas gali būti:
o Negebėjimas laikytis įsipareigojimų;
o Susitikimų vengimas ir kitas izoliacinis elgesys;
o Dažni tarpasmeniniai konfliktai;
o Greitai sudirgsta ar įsisiautėja;
o Pasitikėjimo kitais stoka ir jausmas, kad kiti neigiamai
nusiteikę tavo atžvilgiu;
o Įsitraukimas į ilgalaikius smurtinius santykius;
o Aktyvus svaigalų ar narkotinių medžiagų vartojimas.

(Hopper, et al, 2010 m.)

 Sunku nukreipti
dėmesį
 Nekontroliuojamos
emocijos
 Atsakomybės
vengimas
 Priešiškumas ir
destruktyvumas
 Užsisklendęs savyje
(Hodas, 2006 m.)
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Traumą patyrusių žmonių požiūris į pagalbą

● Pagalbos teikėjo pastangos padėti gali būti interpretuojamos kaip kontrolė;
● Pagalbos teikėjo negebėjimas akimirksniu išspręsti problemų gali būti laikomas tikslingu
●
●

ar baudžiančiu;
Pagalbą teikiančios įstaigos taisyklės ir nuostatos gali būti suvokiamos kaip
nepagarbios ir menkinančios, panašios į ankstesnę traumuojančią patirtį;
Atsisako paslaugų dėl nerealistiškų reikalavimų ir griežtų darbuotojų atsakymų.
(Prescott et al., 2008; Harris & Fallot, 2001 m.)
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Ilgalaikis traumos poveikis

Ilgalaikis trauminio streso poveikis gali paveikti visas gyvenimo sritis, įskaitant:

● Biologinį, kognityvinį ir emocinį funkcionavimą;
● Socialinius ir asmeninius santykius;
● Tapatumo formavimąsi.

(Putnam, 2006; Saxe et al., 2006 m.; National Scientific Council on the Developing Child, 2005 m.; Cohen et al., 2002; Perry, 2001 m.)

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Trauminės patirties keliami sunkumai
● Praeitis:
 Prieiga prie asmeninių


prisiminimų
Asmeninio gyvenimo prasmės
suvokimas

AR

 Susitelkimas ties trauma

● Dabartis:
 Turimų išteklių, rizikos bei
apsaugos asmeniniame
gyvenime atpažinimas

AR

 Bejėgiškumo ir
pažeidžiamumo jausmas

AR

 Įkyrūs prisiminimai ir
susitelkimas ties trauma

● Ateitis:
 Gebėjimas įsivaizduoti save
ateityje

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Tarpasmeninės traumos
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Tarpasmeninės traumos
Tarpasmenines traumas sukelia smurtiniai arba su smurtu susiję
sužeidimai
(Alisic et al., 2014 m.)

Tokio pobūdžio traumos neigiamai paveikia vaikų bazinį poreikį, kad juos mylėtų tėvai / globėjai;
 Jausmas, kad esi nebevertas rūpesčio;
 Pažeidžiamas vaiko pasitikėjimas žmonėmis.
Direktyva 2013/33/ES: tarpasmeninės traumos, tokios kaip prievarta, nepriežiūra, išnaudojimas,
kankinimas ar žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis elgesys bei ginkluotų konfliktų poveikis, žmonėms
daro trauminį poveikį.
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Pagrindiniai faktai apie smurtą prieš vaikus
•
•
•
•
•

Apima visas smurto prieš jaunesnius nei 18 m. asmenis formas, kai smurtą vykdo tėvai ar kiti
globėjai, bendraamžiai, romantiniai partneriai ar nepažįstami žmonės.
Per pastaruosius metus visame pasaulyje beveik milijardas 2–17 m. amžiaus vaikų patyrė fizinį,
seksualinį ir emocinį smurtą bei nepriežiūrą.
Vaikystėje patirtas smurtas visą gyvenimą daro įtaką sveikatai ir gerovei.
2030 m. Tvaraus vystymosi darbotvarkės tikslas nr. 16.2 yra „užbaigti prievartą, išnaudojimą,
prekybą žmonėmis ir visas smurto prieš vaikus bei kankinimo formas“.
Įrodymai iš viso pasaulio rodo, kad smurto prieš vaikus galima išvengti.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Smurto prieš vaikus rūšys

●
●
●
●
●

Netinkamas elgesys
Patyčios
Smurtas šeimoje, intymaus partnerio smurtas
Seksualinis smurtas
Emocinis ir psichologinis smurtas

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Smurto prieš vaikus rūšys: NETINKAMAS ELGESYS

Netinkamas elgesys (įskaitant žiaurias bausmes) – tai fizinis, seksualinis,
psichologinis ir emocinis smurtas; tėvų, globėjų ir kitų autoritetų nesirūpinimas
kūdikiais, vaikais ir paaugliais, nepriežiūra, dažniausiai pasireiškianti namuose, bet
kartais ir mokyklose bei vaikų namuose.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Netinkamo elgesio ir fizinės prievartos požymiai
Matomi požymiai

Elgesio pokyčiai

Nepaaiškinamos, įtartinos mėlynės ir žaizdos:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Veide, prie burnos, ant lūpų
Ant nugaros, sėdmenų, liemens, šlaunų
Įvairiuose gijimo etapuose
Išsidėsčiusios grupėmis, dažnai toje pačioje
vietoje arba šalia
Išsidėstymas panašus į konkretų daiktą (diržo
sagtis, elektros laidas ir pan.)
Keliose kūno vietose
Pastebimos po nesilankymo įstaigoje, po
savaitgalio ar atostogų

•
•
•
•
•
•
•

Prie saugusiųjų elgiasi itin atsargiai
Nusiskundimai skausmu ar nepatogumu judant
Atrodo, kad fizinio kontakto metu vaikui skauda
ar labai nemalonu
Išsigąsta pravirkus kitam vaikui
Elgesio kraštutinumai – agresyvus arba
užsisklendęs
Nenoriai persirengia po fizinio lavinimo
pamokos
Bijo tėvų
Bijo eiti namo
Stengiasi kuo ilgiau pasilikti mokykloje po
pamokų
Praneša apie tėvų sukeltus sužeidimus
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Netinkamai besielgiančios šeimos

Yra keturi netinkamai besielgiančių šeimų tipai:
•
•
•
•

Vaikas ar paauglys yra auka, prisiimanti atpirkimo ožio vaidmenį
Dominuojantis, bauginantis ir netolerantiškas tėvas
Valdinga, griežta motina
Nekompetentingi tėvai ir chaotiška, sutrikusi šeimos aplinka

„Šeimos funkcionavimas“ (Gagnè, Bouchard, 2004 m.)
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Smurto prieš vaikus rūšys
PATYČIOS
Patyčios (taip pat internete) yra nepageidaujamas, agresyvus kito vaiko ar vaikų
grupės elgesys; šių vaikų su patyčių objektu nesieja nei giminystės ryšiai, nei
romantiniai santykiai. Patyčios sukelia pasikartojančią fizinę, psichologinę ir
socialinę žalą ir dažnai vyksta mokyklose ir kitose vietose, kur renkasi vaikai, taip
pat internete.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Patyčių požymiai

Požymiai:

•

Nepaaiškinamai sugadinti arba dingę drabužiai ir kiti
asmeniniai daiktai

•

Nuolatinė liūdna ar paniurusi nuotaika, nerimas,
vienišumas ar prislėgtumas

•

Fizinės prievartos požymiai, pvz., mėlynės ar įbrėžimai

•

Valgymo ir miego sutrikimai, šlapinimasis į lovą

•

Baimė būti mokykloje, į ją eiti ar pareiti

•

Galvos ir pilvo skausmai, kiti fiziniai negalavimai

•

Draugų praradimas arba nauji draugai

•

Prastėjantys mokymosi rezultatai

•

Nenoras dalyvauti bendraamžių veikloje

•

Agresyvumas kitų atžvilgiu

•

Nebesidomi anksčiau dominusia veikla

•

Mintys apie savižudybę

•

Bijo pasakyti, kas negerai
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Smurto prieš vaikus rūšys
SMURTAS ŠEIMOJE, INTYMAUS PARTNERIO SMURTAS (IPS)
Intymaus partnerio smurtas (arba smurtas šeimoje) – tai fizinis, seksualinis ir emocinis
smurtas, kurį vykdo intymus arba buvęs partneris (dažniau vyriškos lyties). Dažniausiai
nuo jo kenčia nepilnametės nuotakos ir per prievartą, per anksti ištekintos mergaitės.
 Smurtas romantiniuose santykiuose: tarp romantiniais santykiais susijusių, bet
nesusituokusių paauglių.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Intymaus partnerio smurtas (IPS) požymiai
Požymiai:
•

Partnerio baimė

•

Nenuspėjamas elgesys

•

Partneris ignoruoja savo poros nuomonę ir pasiūlymus

•

Partneris kaltina savo porą dėl savo elgesio

•

Su pora elgiamasi kaip su daiktu, o ne žmogumi

•

Partneris atskiria savo porą nuo šeimos ir draugų

•

Griežta kontrolė
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Smurto prieš vaikus rūšys
SEKSUALINIS SMURTAS
Seksualinis smurtas apima be sutikimo įvykdytą ar bandytą įvykdyti seksualinį
kontaktą ir seksualinio pobūdžio veiksmus be tiesioginio kontakto (pvz., vojerizmą,
seksualinį priekabiavimą), taip pat prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo
tikslais, kai šie žmonės negali sutikti ar atsisakyti, ir išnaudojimą internete.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Seksualinio smurto požymiai
Požymiai:
•

Itin detalios seksualinės žinios ar elgesys, netinkamas pagal
amžių ar raidos etapą

•

Nėštumas

•

Nepaaiškinami elgesio pokyčiai (pvz. agresija arba
užsisklendimas)

•

Nedėmesingumas, negebėjimas susikaupti

•

Nenoras persirengti fizinio lavinimo pamokai

•

Staigūs mokymosi įpročių pokyčiai, bėgimas iš
pamokų

•

Savęs žalojimas (valgymo sutrikimai, žalojimasis, bandymas
nusižudyti)

•

Užsisklendimas, atsiskyrimas ir perdėtas nerimas

•

Pabėgimas iš namų

•

Netinkamas, seksualizuotas elgesys

•

Neatsakingas seksualinių partnerių pasirinkimas

•

Skausmas, kraujavimas, kraujosruvos ir niežėjimas
lytinių organų ir (arba) išangės srityje

•

Prastas savęs vaizdas, neapykanta sau
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Smurto prieš vaikus rūšys
EMOCINIS IR PSICHOLOGINIS SMURTAS

Emocinis ir psichologinis smurtas apima vaiko judesių apribojimą, menkinimą,
šaipymąsi, grasinimus ir bauginimą, diskriminaciją, atstūmimą ir kitas nefizines
priešiško elgesio formas.

Pagal: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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Emocinio ir psichologinio smurto požymiai

Požymiai:
•

Baikštumas, vengia žiūrėti į globėją, krūpteli šiam prisiartinus

•

Neįprasti verksmo priepuoliai

•

Miego sutrikimai (nemiga arba per ilgas miegas)

•

Požiūris į kūno funkcijas ar šlapimo nelaikymą kaip į
bausmės vertus dalykus

•

Žema savigarba

•

Mažai susitikimų su draugais, skambučių ar išėjimų į
lauką

•

Nepaaiškinama baimė, gynybiškumas, paranoja

•

Žmogaus užrakinimas namuose ar automobilyje

•

Gynybiškumas, perdėtas nuolankumas, pasyvumas

•

Grasinimai atsiskirti nuo žmogaus arba atkeršyti

•

Emocinis užsisklendimas

•

Dviprasmiški jausmai tarp aukos ir globėjo
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Ilgalaikis tarpasmeninių traumų poveikis.
Ilgalaikės pasekmės
Vaikystėje nepastebėta ir negydyta trauma sukelia ilgalaikes asmenines ir visuomenines pasekmes.
Pastebėtas aiškus ryšys tarp vaikystėje patirtų traumų ir neigiamų pasekmių suaugusiojo gyvenime:
● socialinė, emocinė ir kognityvinė žala;
● didelę riziką keliantis elgesys – kaip įveikos mechanizmas (pvz., valgymo sutrikimai, rūkymas,
svaigalų ir narkotinių medžiagų vartojimas, savęs žalojimas);
● rimtos sveikatos problemos;
● didesnė ankstyvos mirties tikimybė.
(Felitti & Anda, 2010; Feletti et al., 1998 m.)

Didelė žala visuomenei žmogiškuoju ir ekonominiu požiūriu

II MODULIS

IŠMOKTOS PAMOKOS

METODAI, PRIEMONĖS IR STRATEGIJOS

Psichologinio atsparumo stiprinimo modelis: specialisto vaidmuo
asmenų, patyrusių nepalankių vaikystės patirčių, atžvilgiu:
atpažinimas, prevencija ir atsakas
II. ATSAKAS: į psichologinį atsparumą orientuotų metodų, priemonių ir strategijų taikymas pagalbos gavėjams laikantis PEARLS
principų.
Pagalbos gavėjų psichologinio atsparumo stiprinimas vadovaujantis P.E.A.R.L.S. principais
Pagalbos gavėjų psichologinio atsparumo stiprinimas – veiksmų planas kiekvienai profesijai
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PEARLS MODELIS

PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMO TEMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
PRAKTIKOS IR POLITIKOS FORMAVIMO SRITYSE
Siekiant sumažinti žalą ir skatinti sveiką raidą, svarbu stiprinti asmenų ir šeimų įgūdžius, gebėjimus bei
resursus.

●
●

Vis dar ribotas įrodymų kiekis  iššūkiai grindžiant viešąją politiką gerų socialinių tyrimų rezultatais
 nėra aiškios krypties.
Taip pat reikia stiprinti prevenciją (ne tik intervenciją), siekiant apsaugoti ir padėti vaikams 
Dėmesys rizikos veiksniams, dėl kurių vaikams kyla pavojus, taip pat atitinkamoms asmeninėms,
šeimos ir bendruomenės stiprybėms.

Stiprybėmis pagrįstos PREVENCIJOS, ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS ir PAGALBOS ŠEIMAI
strategijos.

PEARLS MODELIS

REKOMENDACIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, PROGRAMŲ IR POLITIKOS
TOBULINIMUI BEI RYŠIŲ UŽMEZGIMUI

1.
2.
3.
4.

Ankstyvas prievartą ir nepriežiūrą patiriančių vaikų poreikių įvertinimas  pritaikytos ir
individualizuotos intervencijos.
Teorija pagrįsti daugiamačiai tyrimai, turintys ilgalaikę raidos perspektyvą.
Programos ir politika, pagrįsta vaikų ir šeimų stiprybėmis.
Tyrimų plėtra ir sklaida  tinkamas pasirengimas ir pagalba siekiant suprasti ryšių
palaikymo svarbą ir įgyti įgūdžių gerai atlikti darbą.

PEARLS MODELIS

PAGALBOS GAVĖJŲ PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMAS:
P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

o
o
o
o
o
o

Positive reframing (nuostatų keitimas)
Empowerment (įgalinimas)
Activation and Agency (aktyvavimas)
Recovery (atsistatymas)
Listening Actively (aktyvus klausymas)
Supporting relationship (palaikantys
santykiai)
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NUOSTATŲ KEITIMAS

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
PRINCIPAS: specialisto požiūrio į pagalbos gavėją išplėtimas nukreipiant jo dėmesį nuo patirtos žalos ir
psichologinių sužeidimų prie stiprybių ir gebėjimo išgyti.

Sunkumai pagalbos gavėjui pavaizduojami kaip
kliūtys pakeliui į tikslą, o ne jo vidinės savybės.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
Kas yra stiprybėmis pagrįsta praktika?
Stiprybėmis pagrįsta praktika yra bendradarbiavimo procesas tarp pagalbos gavėjo ir jam padedančių
tarnybų specialistų, kurio metu jie kartu siekia rezultato, pagrįsto pagalbos gavėjo stiprybėmis ir
resursais.
REKOMENDACIJOS: norint taikyti stiprybėmis pagrįstą praktiką reikia:

o
o
o
o
o

Nukreipti dėmesį nuo kliento trūkumų ir susitelkti į jo įgūdžius, gebėjimus, galimybes ir galimas išeitis;
Aktyvuoti kliento stiprybes, kad padėtumėte atsistatyti ir sustiprėti;
Suderinti kliento resursus ir bendruomenės bei palaikymo tinklo resursus su jo tikslais ir poreikiais;
Performuluoti sunkumus kaip kliūtis pakeliui į tikslą, užuot laikius juos vidiniais žmogaus bruožais;
Laikytis į stipriąsias puses orientuoto požiūrio, kurio tikslas – remtis tuo, kas teigiama.
(Miller, Duncan and Hubble, 2001 m., Morgan and Ziglio, 2007 m.)

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
Kliento ir aplinkos stiprybių aptikimas siekiant tikslo
Pagalbos gavėjas skatinamas atpažinti turimus resursus, kuriais atsvertų patiriamus sunkumus ar nepalankias
sąlygas.
Stiprybių įvertinimas: metodas 50:50

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI

●

Atkreipkite dėmesį į savo pačių lūkesčius ir išankstinį požiūrį į klientus, nes kartais manome, kad
klientai yra visiškai pažeidžiami, nes jų psichologinės ir fizinės traumos yra daug aiškiau matomos
nei jų resursai.

●

Kartu su klientu panagrinėkite jo stiprybes ir įgūdžius, padėjusius atremti sunkumus ir išgyventi (Ką
mėgsti veikti? Kokia veikla suteikia tau džiaugsmo? Kas tau sekasi? Kodėl tau sekasi...? Kokios
tavo savybės tau labiausiai patinka?)

ĮGALINIMAS

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ĮGALINIMAS
PRINCIPAS: pagalba klientui ugdant jo stipriąsias savybes, įgūdžius ir talentus bei juos mobilizuojant.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
Pagalbos gavėjų įgalinimas reiškia:

1. Požiūrį į vaikus, tėvus ir bendruomenes, kaip į turinčias vidinių stiprybių, kurias galima
ir reikia panaudoti ir stiprinti, o ne kaip į asmenis, kuriuos reikia „sutaisyti“.

2. Vilties suteikiančio ryšio su klientu puoselėjimą.
 Norų skrynia

3. Naudojimąsi aplinkos ištekliais (žmonėmis, draugijomis, grupėmis ir institucijomis,
kurios gali padėti).

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
Resursų paradigma „AŠ GALIU, AŠ ESU, AŠ TURIU“

● AŠ GALIU resursai reiškia talentus, gebėjimus ir įgūdžius, kuriuos klientas
įgyja, ugdo ir stiprina įvairiose situacijose.
● AŠ ESU resursai reiškia asmeninių vertybių, įsitikinimų ir emocijų rinkinį,
veikiantį kaip stabilios kliento vidinio pasaulio gairės.
● AŠ TURIU reiškia išorinius resursus, tokius kaip reikšmingi santykiai, kurie
padeda klientui ištverti sunkumus ir ugdo pasitikėjimą bei meilę.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
DISKUSIJA

Mano pagalbos gavėjai turi AŠ GALIU, AŠ ESU ir AŠ
TURIU resursų.
Kuriuos resursus galiu padėti jiems panaudoti? Kaip tai
padaryti?

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

NUOSTATŲ KEITIMAS
PRAKTINĖ DALIS. Savasties medis

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ĮGALINIMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI

1. Mobilizuokite pagalbos gavėjo resursus, kurie jį įgalintų ir paskatintų
atsigavimo procesą.
2. Suteikite jam galimybę suvokti savo talentus ir įgūdžius.

3. Padėkite jam atgauti pasitikėjimą kitais ir megzti saugius ir palaikančius
socialinius kontaktus.

AKTYVINIMAS

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

AKTYVINIMAS
PRINCIPAS: pagalbos gavėjo pasitikėjimo savimi skatinimas, kuris padėtų jam įveikti trauminio įvykio
sukeltą pasyvumo ir bejėgiškumo jausmą bei pasijusti pagrindiniu savo gyvenimo veikėju.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

AKTYVINIMAS
Į klientą orientuoto požiūrio taikymas
Į klientą orientuoto požiūrio teorija pabrėžia ir remiasi žmogaus saviraiškos technikomis, padedančiomis pasiekti
asmeninių ir kolektyvinių tikslų.
Taikant į klientą orientuotą požiūrį reikia (REKOMENDACIJOS):
1. Žvelgti į klientą kaip į jo padėties ir socialinės tikrovės ekspertą.
 Specialistas kartu su klientu aptaria jo tikslus;
 Specialistai yra į klientą orientuotos pagalbos įgalintojai, o ne vadovai.
 Specialisto vaidmuo yra sukurti daugiau galimybių ir paaiškinti jas žmogui bei paskatinti jį patį
priimti sprendimus bei daryti informuotus pasirinkimus.
2. Naudoti teigiamą pastiprinimą ir padrąsinimą siekti tikslų (≠ prievarta)  tai panaikina stigmą, siejamą su
teisingumo sistemos įsikišimu.
3. Teikti individualizuotą (≠ standartizuotą) pagalbą, paremtą konkretaus kliento tikslais ir nepatenkintais poreikiais 
Programa nuolat keičiama, kad būtų pasiekta tikslų.
4. Įtraukite klientus skatindami bendruomenės dalyvavimą ir bendradarbiaudami su išorės agentūromis.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

AKTYVINIMAS
PRAKTINĖ DALIS. Papuolę į audrą

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

AKTYVINIMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI

1. Atkurkite ir pastiprinkite pagalbos gavėjų gebėjimą jausti, kad jie yra aktyvūs
savo gyvenimo «veikėjai».
2. Padėkite pagalbos gavėjui susigrąžinti motyvaciją žvelgti į ateitį ir judėti į priekį.
3. Padėkite pagalbos gavėjui atrasti ir įvardyti pagrindines rizikas ir apsaugas jo
gyvenime.

ATSISTATYMAS

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS
PRINCIPAS: traumos supratimu pagrįstos pagalbos integravimas siekiant pagerinti pagalbos gavėjo
emocijų suvokimą ir padėti jam atsigauti.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS
Traumos supratimu pagrįstos pagalbos taikymas
Traumos supratimu pagrįsta pagalba apibrėžiama kaip traumos poveikio supratimas ir
reagavimas, apimantis fizinį, psichologinį ir emocinį saugumą ir pagalbos teikėjams,
ir traumą patyrusiems, ir suteikiantis traumą išgyvenusiems galimybę atgauti galios
ir kontrolės jausmą.
(Hopper et al., 2010 m., p. 82)

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS: IMPLIKACIJOS
1. Traumos simptomai atpažįstami ir suvokiami (I)

Požiūris į traumą išgyvenusiųjų elgesį, reakcijas, požiūrį ir emocijas kaip į išgyvenimo
įgūdžių rinkinį, susidariusį reaguojant į trauminę patirtį
(Guarino et al., 2009 m.; Harris & Fallot, 2001; Bloom, 2000 m.)

 Išvenkite klaidingos diagnozės pavojaus  atpažindami trauminį
emocijų ir (ar) elgesio šaltinį (į tai nukreipta terapija)

.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS. IMPLIKACIJOS
1. Traumos simptomai atpažįstami ir suvokiami (II)

Trauminių įvykių patyrę pagalbos gavėjai mąsto kitaip nei kiti:
 Patiria intensyvias emocijas, dažniau susinervina, jiems sunku pasitikėti kitais

žmonėmis.
 Nuolat jaučiasi beviltiški, bejėgiai, netekę galios, nepasitiki savimi ir jiems sunku
įsivaizduoti savo ateitį.
 Šie jausmai veda į socialinę atskirtį ir bendravimo sunkumus.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI
ATSISTATYMAS: IMPLIKACIJOS
2. Modeliuodami ir teikdami paslaugas pasitelkite žinias apie traumas ir atsistatymą
Pagrindiniai traumos supratimu pagrįstos pagalbos principai
Traumos ir jos poveikio
supratimas
Saugumo didinimas
Kontrolės, pasirinkimo ir
autonomijos
skatinimas
Kultūrinės kompetencijos
užtikrinimas
Integrali pagalba
Gyjama santykyje
Atsigauti įmanoma

Trauminio streso supratimas ir pripažinimas, kad dabartinis elgesys ir reakcijos yra prisitaikymo prie
trauminės patirties ir jos įveikos būdai.
Saugios fizinės ir emocinės aplinkos sukūrimas, kurioje būtų patenkinti pagrindiniai pagalbos
gavėjo poreikiai ir laikomasi reikiamų saugumo priemonių, o pagalbos teikėjo atsakymai būtų
nuoseklūs, nuspėjami ir pagarbūs.
Pagalba atgaunant kasdienio gyvenimo kontrolę. Pagalbos gavėjo informavimas apie visus
pagalbos aspektus ir leidimas jiems patiems vadovauti tikslų planavimui ir sprendimų priėmimui.
Pagarba programoje dalyvaujantiems žmonėms iš skirtingų kultūrų, galimybės pagalbos gavėjams
atlikti tradicinius ritualus ir konkrečiai kultūrinei aplinkai pritaikytos intervencijos.
Holistinis požiūris į pagalbos gavėjus; supratimas, kad emocinė, fizinė, santykių ir dvasinė sveikata
yra tarpusavyje susijusios; bendravimo tarp pagalbos teikėjų ir jų įstaigų aktyvinimas.
Tikėjimas, kad saugių, autentiškų ir teigiamų santykių užmezgimas padeda traumą patyrusiems
žmonėms atsigauti ir sustiprėti.
Supratimas, kad atsistatymas įmanomas visiems, nepriklausomai nuo jų pažeidžiamumo; vilties
suteikimas suteikiant pagalbos gavėjams galimybių dalyvauti visuose pagalbos sistemos
lygmenyse; ateities tikslų nustatymas.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS
Traumos supratimu pagrįstos pagalbos taikymas
REZULTATAI

●
●
●
●

Geresnis funkcionavimas ir sumažėję emociniai simptomai;
Rečiau naudojamasi krizių įveikimo tarnybų paslaugomis;
Sustiprėjęs tapatumas, įgūdžiai ir saugumo jausmas;
Aktyvesnis bendradarbiavimas tarp pagalbos teikėjų.
(Noether, et. al., 2007 m.; Cocozza, et. al. 2005 m.; Morrissey et. al., 2005 m.).

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS. REKOMENDACIJOS
3. Liudykite atskleidimą

● SUPRASKITE, kad tai, ką jums pasakoja pagalbos gavėjas, yra svarbu
● IŠBŪKITE su tuo, ką jums pasakoja pagalbos gavėjas

● PALAIKYKITE emocijų raišką

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI
AKTYVINIMAS
ATVEJO ANALIZĖ: traumos supratimu ir įrodymais pagrįstos rekomendacijos dirbantiems su smurtą šeimoje
patiriančiais vaikais
1. Atminkite, kad smurtą šeimoje ir jo neigiamas pasekmes gali patirti įvairaus amžiaus vaikai, nuo kūdikių iki paauglių.
2. Užmegzkite pagarbius ir pasitikėjimu pagrįstus santykius su nesmurtaujančiu vaiko tėvu / motina.
3. Pasakykite smurtą patyrusiems ir vaikams, kad galima kalbėti apie tai, kas nutiko, jei vaikas norėtų dalyvauti tokiuose pokalbiuose.
4. Pasakykite vaikui, kad jis nekaltas dėl smurto. Jeigu jis sako, kad yra kaltas arba kad privalėjo tai sustabdyti, paaiškinkite (arba išmokykite nesmurtaujantįjį artimąjį paaiškinti), kad
vaikas nėra atsakingas už smurtą ir kad įsikišti bei sustabdyti smurtą yra ne jo atsakomybė.
5. Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi savo elgesiu parodydami ir žodžiais pasakydami, kad vaikas yra mylimas, gabus ir svarbus.

6. Pasirūpinkite, kad vaikai visada žinotų, ko tikėtis (pvz., kas vyks toliau arba jeigu numatomi pasikeitimai darbuotojų komandoje). Padėkite nesmurtaujančiajam tėvui / motinai nustatyti
vaikui tinkamą dienotvarkę.
7. Modeliuokite ir ugdykite gebėjimą draugauti. Suaugusieji gali išmokyti vaikus būti geresniais draugais demonstruodami tinkamą socialinį bendravimą ir duodami suprantamų patarimų,
kaip elgtis pagarbiai ir maloniai su bendraamžiais.
8. Padėkite smurtą patyrusiajam mokyti vaiką įvardyti emocijas. Aptarkite, kaip, kada ir kokius žodžius vartoti kalbantis su vaiku, kad padėtų jam apibūdinti liūdesį, pyktį džiaugsmą ar
nerimą.
9. Vartokite žodžius, skirtus emocijoms įvardyti, kad vaikas suprastų, kaip per barnius jaučiasi kiti žmonės. Smurtą šeimoje patiriantiems vaikams dažniausiai reikia pagalbos apibūdinant
ir įvardijant tiek teigiamas, tiek neigiamas emocijas.
10. Atminkite, kad dažniausiai vaikai elgiasi destruktyviai tada, kai jaučiasi praradę kontrolę ir nemoka kitų strategijų, kaip išreikšti save.
11. Į intervenciją įtraukite šeimos kultūrinius aspektus ir padėkite smurtą patyrusiems ir vaikams įsigilinti į vertybes, normas bei kultūrines prasmes, darančias įtaką jų pasirinkimams ir
suteikiančias stiprybes.
12. Aktyviai mokykite ir modeliuokite smurto alternatyvas. Ugdykite vaikų konfliktų sprendimo įgūdžius ir mokykite neagresyvių žaidimo būdų.
13. Inicijuokite pokalbius tarp smurtą patyrusių ir vaikų apie pastarųjų požiūrį į prievartą.
14. Su smurtą patyrusiais aptarkite vaiko raidą. Paprastai traumas išgyvenę žmonės skundžiasi aukštu streso lygiu, susijusiu su vaiko auklėjimu, ir dažnai turi neadekvačių lūkesčių vaiko
raidai ir elgesiui.
15. Aptarkite smurtą išgyvenusiojo stresą, susijusį su tėvyste / motinyste.
16. Dirbkite su smurtą patyrusiais, kad padėtumėte išplėsti jų ir jų vaiko socialinės paramos tinklą.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

ATSISTATYMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI

1. Padėkite pagalbos gavėjui „sujungti“ atskiras jų gyvenimo istorijos dalis (praeitį, dabartį
ir ateitį) į vieną ir integruoti traumines patirtis, kai asmeninės istorijos dalį.

2. Įsiklausykite ir atliepkite pagalbos gavėjo emocinius poreikius ir padėkite jam
susitvarkyti su „emocijų audra“, galbūt siaučiančia viduje.

3. Neišsigąskite pagalbos gavėjo kančios, verčiau suteikite kiekvienam žmogui galimybę
išreikšti save.

AKTYVUS KLAUSYMAS
IR BENDRAVIMAS

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
PRINCIPAS: aktyviai klausykitės, kad atvira širdimi išklausytumėte pasakojimus ir patvirtintumėte jų
keliamus jausmus.

Norėdami padėti klientams atrasti reikiamus resursus ir apibrėžti pačių
klientų pasirinktus tikslus bei poreikius, privalote aktyviai klausytis jų
pasakojimų ir kilmės istorijų bei puoselėti jautrumą jų kultūrai.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais tėvais ar globėjais

● Kalbėkite trumpai ir aiškiai, o išsamesnius pokalbius palikite ateičiai.
● Nuraminkite ir patarkite, kaip elgtis (tai gali padėti tėvams geriau
susikalbėti su vaikais).
● Pasirūpinkite, kad įvyktų tolesnis susitikimas.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Veiksniai, galintys sutrukdyti tėvams apmąstyti tai, kas įvyko, ir suprasti, kaip jaučiasi

o Aktyviai dalyvaukite pokalbyje – būkite „čia ir dabar“.
o Žodžiais ir neverbalinės komunikacijos būdais patvirtinkite ir išbūkite su kliento
jausmais, kad jis jaustųsi suprastas ir jam būtų paprasčiau apmąstyti savo jausmus.
o Vartokite žodžius, kurie klientui padėtų geriau suvokti savo patirtį.
o Užuot teisę ir vertinę, pasistenkite susidomėti žmogaus elgesiu ir ketinimais, nes tai
jam padės geriau suprasti savo elgesį ir ketinimus.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Suteikite tėvui / motinai erdvę, kurioje „atlaikomos“ jų patirtys

o Empatiškai stebėkite, klausykitės ir atsakykite.
o Elkitės su tėvu / motina rūpestingai, kad jie taip pat rūpestingai elgtųsi su vaiku.
o Demonstruokite susidomėjimą tėvo / motinos jausmais, elgesiu ir praeities patirtimis,
nes tai daro didelį poveikį jų gebėjimui suteikti jautrią ir rūpestingą priežiūrą savo
vaikui.
o Nepraraskite vilties, kad sėkmės ir pokyčiai yra įmanomi.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pradinis kontaktas
Informacijos rinkimas
Aktyvus klausymas
Normalizavimas
Tarpininkavimas
Stabilizavimas
Pagal: https://cpaor-videofiles.com/wp-content/uploads/2020/11/Handout-4-Anne-Sophie-Dybdal.pdf

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
PRADINIS KONTAKTAS

●
●
●
●

Paaiškinkite, kas jūs
Ką čia veikiate
Kalbėkite maloniai, lėtai ir ramiai
Pasistenkite prisėsti arba pritūpti šalia vaiko ar suaugusiojo, su kuriuo
kalbėsitės, kad būtumėte tame pačiame lygyje
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
INFORMACIJOS RINKIMAS
Užduokite atvirus klausimus, kad:
1. Geriau suprastumėte situaciją (užduokite klausimus, į kuriuos neįmanoma atsakyti
tiesiog „taip“ arba „ne“; pradėkite juos žodžiais „kodėl“, „kada“, „kas“ ir „kuris“);
2. Paskatintumėte aktyvų dalyvavimą;
3. Išsiaiškintumėte, kas atsitiko;
4. Paliktumėte vietos pagalbos gavėjų jausmams ir mintims.
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
AKTYVUS KLAUSYMAS

● Aktyvus dėmesys: klausykitės atidžiai, naudokite kūno kalbą.
● Perfrazuokite: kartokite esminius žodžius, kuriuos vartoja pagalbos gavėjas.
● Padrąsinkite: žodžiais ir neverbaliniais būdais perduokite šilumą ir teigiamas emocijas
●

 kurkite saugią atmosferą, kurioje nebaisu kalbėti atvirai.
Apibendrinkite.
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
NORMALIZAVIMAS

● Patikinkite pagalbos gavėją, kad jo reakcija yra įprasta ir normali tokioje stresą
●

keliančioje situacijoje.
Patikinkite pagalbos gavėją, kad jo reakcija nereiškia, kad su juo kažkas negerai.
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
TARPININKAVIMAS

Jeigu vaikas nenori kalbėtis tiesiogiai su jumis, kalbėkite su juo pasitelkę tarpininkaujant
kitam suaugusiajam arba naudokite žaislą ar kitą tinkamą daiktą.

P.E.A.R.L.S. PRINCIPLAI

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais
STABILIZAVIMAS

Kai tėvai ir vaikai patiria didelį stresą, padėkite jiems nusiraminti:
○ Nukreipkite jų dėmesį kitur;
○ Kalbėkite ramiu, žemu, guodžiančiu balsu ir ramia kūno kalba.
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
Vaikui patogios kalbos svarba

Tai tiltas tarp asmens ir jo vidinio gyvenimo
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
VAIDMENŲ ŽAIDIMAS

● Pasikalbėkite su vaiku
● Pasikalbėkite su tėvu / motina / globėju
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AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI

1. Pagalbos teikėjas turėtų pagalvoti ne tik apie tai, KOKIUS klausimus turėtų užduoti ir
kokią informaciją surinkti, bet ir KAIP tai padaryti.
2. Vadovaukitės į klientą orientuotu požiūriu, kuris padės klientui pasijusti pagrindiniu
pokalbio veikėju.
3. Būkite empatiški ir aktyvus klausykitės.

PALAIKANTYS SANTYKIAI
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PALAIKANTYS SANTYKIAI
PRINCIPAS: palaikykite pagalbos gavėją užmegzdami su juo palaikančius santykius.
Svarbu, kad tarp pagalbos teikėjo ir gavėjo užsimegztų
stiprus ryšys, kad būtų galima dirbti kartu ir pasiekti kliento
tikslus.

Šiltai priimkite, suteikite aiškumo, sukurkite saugią ir
pagarbią atmosferą, stiprinkite orumą, teikite emocinę
paramą bei empatiją ir nuoširdžiai stenkitės padėti.
(Joseph & Murphy, 2013 m.)
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PALAIKANTYS SANTYKIAI.
ATMINKITE:

● Neįmanoma padėti žmogui, kuris nenori jūsų pagalbos pelnyti
kliento pasitikėjimą yra būtina sąlyga šiame procese ir pirmoji
nelengva užduotis.
● Tarpasmeninės traumos trukdo pagalbos gavėjui pasitikėti kitais.
● Nemalonius klientų atsakymus lengva klaidingai suprasti kaip tikslingai
įžeidžiančius, grubius ar agresyvius  išklausykite klientų atsakymus
kantriai ir ramiai, atidžiai stebėkite jų elgesį ir gerbkite tylos pauzes.
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PALAIKANTYS SANTYKIAI.
PRAKTINĖ DALIS. Pasitikėjimo kopėčios

P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

PALAIKANTYS SANTYKIAI.
PRAKTINIAI PATARIMAI

1. Sukurkite saugią atmosferą, kurioje pagalbos gavėjai jaustųsi laukiami ir galėtų
nesivaržydami išreikšti save.

2. Rodykite pagalbos gavėjui pagarbą, orumą ir besąlyginį priėmimą.

3. Padėkite pagalbos gavėjams ištrūkti iš atskirties ir atsiverti išoriniam pasauliui.
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PRAKTINĖ DALIS: psichologinio atsparumo stiprinimo modelis: specialisto vaidmuo
rizikos grupės šeimose

●
●

Nupieškite simbolį, reiškiantį psichologinio atsparumo stiprinimo modelio specialisto vaidmenį rizikos
grupės šeimose.
Sudarykite jo darbų sąrašą.
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VEIKSMŲ PLANO SCHEMA (kiekvienai profesinei kategorijai)
Sudarykite veiksmų planą, kurio imsitės taikydami psichologinio atsparumo stiprinimo
modelį ir kuriuo įgyvendinsite visus atsparumą stiprinančius principus

o
o
o
o
o
o

Positive reframing (nuostatų keitimas)
Empowerment (įgalinimas)
Activation and Agency (aktyvinimas)
Recovery (atsistatymas)
Listening Actively (aktyvus klausymas)
Supporting relationship (palaikantys santykiai)
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