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PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMO MODELIS: 

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PUBLIKACIJOS MOKSLINIUOSE LEIDINIUOSE
• Giordano, F., Cipolla, A., Ungar, M. (2021). Tutor of Resilience: A Model for Psychosocial Care Following Experiences of Adveristy (liet. „Psichologinio

atsparumo stiprinimo modelio mokytojas: psichosocialinės priežiūros modelis patyrusiems nelaimių“). Frontiers in Psychiatry. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.559154

• Giordano, F., & Ferrari, C. (2018). Resilience in children victims of violence: An intervention project with adolescents in Lithuania (liet. „Smurtą patyrusių vaikų

psichologinis atsparumas: intervencijos projektas Lietuvos paaugliams“) [Processi di resilienza in minori vittime di violenza: Un progetto di intervento con

adolescenti in Lituania]. Maltrattamento e Abuso all’Infanzia, 20(2), 105–116

• Giordano, F., Ragnoli, F., Brajda Bruno, F., Boerchi, D. (2018). Resilience and trauma-related outcomes in children victims of violence attending the Assisted

Resilience Approach Therapy (ARAT) (liet. „Smurtą patyrusių vaikų psichologinio atsparumo stiprinimo modelio terapijos rezultatai, susiję su atsparumu ir

trauminių įvykių pasekmėmis“). Child and Youth Services Review, 96, 286-293. DOI:10.1016/j.childyouth.2018.11.050

• Giordano F., Cipolla. A., Ragnoli, F., Brajda Bruno, F. (2019). Transit Migration and Trauma. The detrimental effect of interpersonal trauma on Syrian children in

transit in Italy. (liet. „Tranzitinė migracija ir traumos. Žalingas tarpasmeninių traumų poveikis Sirijos vaikams, atvykusiems į Italiją“). Psychological Injury and

Law, 1-12. DOI:10.1007/s12207-019-09345-x

• Giordano F., Brajda Bruno, F., Jefferies, P. The role of social-ecological resilience in the relationship between coping and trauma symptomatology (liet.

„Socialinio ir ekologinio atsparumo vaidmuo traumos įveikos ir simptomatologijos santykiui“). Child and Youth Services Review, under revision.

• Giordano, F:, Vai, B., Soleri G., Melloni, G., Benedetti, F., Di Blasio, P. Tutor of Resilience School-Based Program in Schools Affected by the 2016 Italian

Earthquake (liet. „Psichologinio atsparumo modelio mokytojo programa Italijos mokykloms, nukentėjusioms nuo 2016 m. žemės drebėjimo“). Child and Youth

Care Forum, under revision.

• Giordano, F., Ghibelli, V., Ragnoli, F. The protective role of School and Community-Centres for Syrian Children displaced in Syria and in Lebanon (liet.

„Apsauginis mokyklų ir bendruomenių centrų vaidmuo Sirijos vaikams, perkeltiems į kitą Sirijos regioną arba Libaną“). International Review of the Red Cross,

under revision.

• Veronese, G., Pepe, A., Giordano, F. Children psychological adjustment to war and displacement: a discriminant analysis of resilience and trauma in Syrian

child refugees (liet. „Vaikų psichologinis prisitaikymas prie karo ir perkėlimo: Sirijos vaikų pabėgėlių psichologinio atsparumo ir traumų analizė“). International

Journal of Developmental Behavior, under revision Giordano, F., Ungar, M. Principle-driven Program Design versus Manualized Programming in Humanitarian

Settings. Child abuse and neglect, under revision.
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A. Psichologinis požiūris: nuo pažeidžiamumo prie atsparumo
B. Kritiniai raidos etapai, kai prasideda nepalankios vaikystės patirtys (NVP)

I MODULIS
PSICHOLOGINIO ATSPARUMO

STIPRINIMO PARADIGMA. 
KONCEPCIJA 



A. Psichologinis požiūris: nuo pažeidžiamumo prie atsparumo

TIKSLAS: supažindinti specialistus su atsparumo paradigma ir atitinkamu 
požiūrio pokyčiu – nuo orientavimosi į pagalbos gavėjų silpnybes prie jų 
stiprybėmis pagrįsto psichologinio atsparumo stiprinimo.
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I MODULIS
PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMO 

PARADIGMA. 
KONCEPCIJA 



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA

Į austrę patekusi smėlio kruopelė ją be 
galo vargina, tad norėdama apsisaugoti 

austrė išskiria perlamutrą, kuris apgaubia 
kruopelę, ir ši ilgainiui tampa kietu, 

blizgančiu ir brangiu perlu.

(Cyrulnik, 1999 m.)

13



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA. 
Kas yra atsparumas?
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PSICHOLOGIJOJE:

○ Žmogaus gebėjimas susidūrus su gyvenimo 

sunkumais, juos įveikti ir taip net sustiprėti.

○ Kai kurių žmonių gebėjimas sėkmingai 

prisitaikyti nepaisant didelį stresą 

sukeliančių veiksnių. 



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA.
Kilmė
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Boris Cyrulnik (Bordo, 1937 m.)

Anna Freud (1895–1982 m.) ir Rene Spitz (1887–1974 m.)

Emily Werner (1955 m.): tęstinis 201 vaiko, patenkančio į 
didelės rizikos grupę, tyrimas:
• Trečdalis vaikų nustebino teigiama raida; 
• Dviem trečdaliams vaikų buvo padaryta didelė 

psichologinė žala.

Kodėl kai kurie žmonės klesti net patyrę 
sunkumų? 



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA.
Trijų lėlių metafora (Anthony, 1974 m.)
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TRIJŲ LĖLIŲ METAFORA

(Anthony, 1974 m.):

• Stiklinė lėlė

• Plastikinė lėlė

• Geležinė lėlė



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA.
Trijų lėlių metafora (Manciaux, 1999 m.)
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TRIJŲ LĖLIŲ METAFORA (Manciaux,1999 m.). Jeigu numesime 

lėlę ant grindų, ji suduš arba bus apgadinta priklausomai nuo:

• Medžiagos, iš kurios ji pagaminta, (plastikas, medis ir pan.) –

ji simbolizuoja vidinius resursus.

• Jėgos, su kuria metama – ji simbolizuoja trauminio įvykio 

ypatybes.

• Paviršiaus kietumo (asfaltas, smėlis ir pan.) – jis simbolizuoja 

išorinius resursus (socialinius, kultūrinius, šeimos ir t.t.).



Pasipriešinimas

Pasipriešinimas išoriniam 

spaudimui, galinčiam pakeisti 

objekto formą ir matmenis

Atsparumas

Energingas elgesys ir resursų 

naudojimas siekiant išvengti 

sunaikinimo

PASYVUMO KONOTACIJA AKTYVUMO KONOTACIJA

PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA.
Atsparumas ar pasipriešinimas

AR



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA. Atsparumas ar 
pasipriešinimas

Atsparumas nėra 

tik pasipriešinimas

Prie kitokios 

egzistencijos 

vedantis pokytis

2 dalys: gebėjimas 

atsitiesti ir gyvenimo 

susikūrimas iš naujo



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA

PRAKTINĖ DALIS. Atsparumo skulptūra



○ Žmogus negimsta «atsparus», o tokiu tampa po tam 

tikrų gyvenimo patirčių.

○ Atsparumas nėra baigtinis, jis nuolat vystosi. 

○ Tai dinamiškas procesas, pasireiškiantis ne visose 

gyvenimo situacijose. 

○ Yra įvairių būdų būti atspariu. 

PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA. Santrauka

Procesas ar rezultatas?



• Atsparumo procesą gali spontaniškai suaktyvinti tam tikros 

patirtys arba jį gali pastimuliuoti kai kurie palaikymu pagrįsti 

santykiai (su švietimo ar medicinos srities darbuotojais ir pan.)

• Atsparumo stiprinimo procese reikia atsižvelgti į kelis 

kintamuosius

PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA. Santrauka

Ar atsparumą galima paveikti ar sustiprinti?



PSICHOLOGINIO ATSPARUMO KONCEPCIJA. Santrauka

ATVEJŲ ANALIZĖ. Atsparumo istorijos



RIZIKOS IR APSAUGOS VEIKSNIŲ PARADIGMA



Rizikos veiksniai

Rizikos veiksnys – tai bet koks įvykis, 

sąlygos ar patirtis, didinanti tikimybę, kad 

ateityje asmuo patirs žalos.

Apsaugos veiksniai

Apsaugos veiksniai yra asmens, 

šeimos, bendruomenės ar visos 

visuomenės sąlygos ar savybės, 

kurios didina gerovę ir mažina žalos 

riziką.

(Masten ir Reed, 2002 m.)

RIZIKOS IR APSAUGOS VEIKSNIŲ PARADIGMA



RIZIKOS VEIKSNIAI

● Individualūs: ankstyvieji elgesio 

sutrikimai, neišnešiotumas, somatinės 

patologijos, pažinimo sutrikimai

● Šeimos: tėvai, kenčiantys dėl psichinių 

sutrikimų, depresijos ar skyrybų, 

vartojantys alkoholį ar narkotines 

medžiagas

● Socialinės aplinkos: skurdas, 

imigracija, socialinė izoliacija

APSAUGOS VEIKSNIAI

● Gebėjimai ir įgūdžiai: fizinės savybės, 

intelektas, praktiniai įgūdžiai, socialiniai 

įgūdžiai, gebėjimas suteikti pagalbą

● Prasmė, vertybės ir tikėjimas: viltis, 

meilė, sąžiningumas, draugystė, 

solidarumas, malda ir bendrystė

● Socialinis tinklas:  draugai, šeima, 

bendruomenė, institucijos

RIZIKOS IR APSAUGOS VEIKSNIŲ PARADIGMA



RIZIKOS IR APSAUGOS VEIKSNIŲ PARADIGMA

PRAKTINĖ DALIS. Papuolę į audrą



I MODULIS 

A. Psichologinis požiūris: nuo pažeidžiamumo prie atsparumo

IŠMOKTOS PAMOKOS



I MODULIS
PSICHOLOGINIO ATSPARUMO 

STIPRINIMO PARADIGMA. 
KONCEPCIJA 

A. Psichologinis požiūris: nuo pažeidžiamumo prie atsparumo
B. Kritiniai raidos etapai, kai prasideda nepalankios vaikystės patirtys (NVP)



30

• Kritiniai raidos etapai, kai prasideda nepalankios vaikystės patirtys (NVP), yra šie: prenatalinis
laikotarpis, pogimdyminis laikotarpis, darželio lankymo pradžia ir pirmieji pasimatymai. Šiame 
modulyje pristatomi konkretūs rizikos ir apsaugos veiksniai, būdingi kiekvienam kritiniam raidos 
etapui, per kurį prasideda nepalankios vaikystės patirtys.

I MODULIS
PSICHOLOGINIO ATSPARUMO 

STIPRINIMO PARADIGMA. 
KONCEPCIJA



B. Kritiniai raidos etapai, kai prasideda nepalankios vaikystės patirtys 
(NVP) 

TIKSLAS: paaiškinti kiekvieną kritinį raidos etapą, kai prasideda nepalankios 
vaikystės patirtys (NVP)
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I MODULIS
ATSPARUMO STIPRINIMO PARADIGMA. 

KONCEPCIJA

• Prenatalinis laikotarpis

• Pogimdyminis laikotarpis

• Darželio lankymo pradžia

• Pirmieji pasimatymai

• Ypatybės ir sunkumai.

• RIZIKOS IR APSAUGOS VEIKSNIAI (Pagal: Milani, L., Miragoli, S., Grumi, 

S., & Di Blasio, P. (2020). A multi-method assessment of risk and protective

factors in family violence: Comparing Italian and immigrant families (liet. 

„Smurto šeimoje rizikos ir apsaugos veiksnių įvertinimas keliais metodais: 

italų ir imigrantų šeimų palyginimas“), in N. Balvin, D.J. Christie (Eds.) 

Children and Peace: From Research to Action. Berlin: Springer, pp. 3-23.)

• Praktinės implikacijos.



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRAKTINĖ DALIS. „Papuolęs į audrą“ kiekvienam kritiniam raidos 
etapui



Rimti stresą sukeliantys veiksniai, kuriuos lemia:

- Naujas požiūris;

- Išaugusi šeimos atsakomybė;

- Fiziniai, psichologiniai, socialiniai ir finansiniai veiksniai;

- Moterims, anksti patyrusioms netinkamą elgesį, iškyla pavojus išsiugdyti 

pasikartojančius, depresinius ir prisitaikyti trukdančius atsakus.

Netinkamos kūdikio priežiūros pavojus Psichologiškai netinkamo elgesio, 

prievartos ir nepriežiūros pradžia

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Ypatybės



Prenatalinis prieraišumas «Emocinis ryšys, užsimezgantis tarp būsimų tėvų ir vaisiaus» 

Tėvų ir vaisiaus santykis  Tėvų ir vaisiaus santykis bei kasdienis bendravimas po kūdikio gimimo 

 Vaiko raida

MOTINOS:

• Fiziniai, hormoniniai ir neurobiologiniai pokyčiai

• Tapatybės pokyčiai 

• Naujas savęs ir kitų vaizdas, prieraišumas ir 

rūpinimasis

• Naujas santykių tinklas

TĖVAI:

•Stresas, susirūpinimas, įtampa

•Frustracija ir sąmyšis

•Baimė, nerimas ir prislėgtumas

•Stipresnės reakcijos: pyktis  smurtas

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

1. PRENATALINIS PRIERAIŠUMAS



Kodėl intymaus partnerio smurto gali padaugėti nėštumo metu?

1. Tradicinis požiūris į lyčių vaidmenis.

2. Sužadinamas smurtautojo pavydas ir kontrolės poreikis.

3. Moters dėmesys nukrypsta į kūdikį, todėl ji skiria mažiau fizinio ir emocinio dėmesio partneriui. 

4. Apribojama vyro įsivaizduojama teisė ir galimybė laisvai naudotis partnerės kūnu.

ATMINKITE: 

• Iki nėštumo patiriama žodinė ar psichologinė prievarta pastojus dažnai pakinta į fizinį smurtą.

• Jaunesnėms moterims kyla didesnė rizika patirti smurtą iš intymaus partnerio nėštumo ir ankstyvosios motinystės laikotarpiu.

Moterims atrodo, kad jos turi „vaikščioti ant pirštų galiukų“, kad neišprovokuotų agresyvaus partnerio elgesio.

«Intymaus partnerio smurtas yra intymaus partnerio (sutuoktinio (-ės), buvusio (-s) sutuoktinio (-ės), vaikino, merginos ar 

buvusio vaikino, merginos) prievartinė kontrolė, apimanti fizinį ir seksualinį smurtą, grasinimus sukelti fizinį ar seksualinį 

smurtą bei emocinę prievartą fizinio ir seksualinio smurto kontekste»

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

1. INTYMAUS PARTNERIO SMURTAS (IPS)



• Žala motinos sveikatai: priešlaikinis gimdymas, hipertenzija, edema, kraujavimas iš makšties, 

placentos kraujotakos sutrikimai, stiprus pykinimas, stiprus vėmimas, dehidratacija, diabetas, inkstų ir 

(arba) šlapimo takų infekcija, priešlaikinis vaisiaus apvalkalo plyšimas, placentos atsiskyrimas, 

Cezario pjūvis, kraujo išsiliejimas į audinius ar organus ir įvairios infekcijos.

• Žala vaisiaus ir kūdikio sveikatai: per mažas kūdikio svoris, priešlaikinis gimdymas (iki 32 

savaitės), naujagimio mirtis.

Intymaus partnerio smurtas (IPS) prieš moterį gali prasidėti prieš, per arba po nėštumo.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

1. INTYMAUS PARTNERIO SMURTAS (IPS).
Pasekmės motinos ir kūdikio sveikatai



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Rizikos veiksniai

POROS PROBLEMOS
IPS iki nėštumo ir konfliktai

Abipusės pagarbos trūkumas

PROBLEMOS TAMPANT TĖVAIS

Nerealistiški lūkesčiai

Neadekvatumo jausmas tėvystės / motinystės klausimais 

Pokyčių baimė 

Neplanuotas nėštumas ir motinystė 

TĖVŲ / GLOBĖJŲ ASMENINĖS 

PROBLEMOS

Aukštas streso lygis

Draugų ir šeimos narių palaikymo stoka

Motinos emocinės problemos nėštumo metu 

Vyras / partneris jaučiasi atstumtas

Vaikystėje patirtas smurtas

Pagal: Milani et al., 2020 m.



o Daugiau sveikatos problemų nėštumo metu (nėštumo komplikacijos, didesnis intervencijų 

skaičius per gimdymą ir pan.);

o Daugiau sunkumų pogimdyminiu laikotarpiu;

o Veikia moters santykius su kitais suaugusiais žmonėmis ir kūdikiais;

o Sukelia depresiją ir PTSS.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Rizikos veiksniai

Vaikystėje patirto smurto poveikis nėštumui



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Apsaugos veiksniai

ASMENINIAI 

RESURSAI

Atsistatymas po trauminių vaikystės patirčių ir (arba) pranešimas apie smurtą ir kreipimasis pagalbos

Empatija

Siekis tapti geresne motina ir (arba) patobulėti asmeniškai

Asmeninė autonomija 

Pakankamas pasitikėjimas savimi

Gebėjimas spręsti konfliktus 

SOCIALINIAI 

RESURSAI

Bendruomenė, kurioje šeimos gauna medicininę priežiūrą ir psichikos sveikatos bei socialines paslaugas 

Šeimos socialinės paramos tinklas

Šeimos narių ir (arba) draugų palaikymas

VAIKŲ 

PRIEŽIŪROS 

RESURSAI

Tėvų atsakomybė

Abu tėvai dalijasi šeimines pareigas

Abipusė tėvų pagarba

Gebėjimas prisiimti atsakomybę už vaiko priežiūrą

Savo ir vaiko psichinių būsenų supratimas

Pagal:

Milani et al., 

2020 m.



Tėvų gebėjimas galvoti apie save kaip apie tėvus, apie savo vaiką ir apie santykius su vaiku per 

psichinių būsenų (jausmų, minčių ir ketinimų) prizmę ir vadovautis šiuo suvokimu reaguojant į 

vaiką.

 Moters savęs, kaip motinos, vaizdas ir kūdikio vaizdas 

 Tai lemia psichologinį prisitaikymą prie motinystės ir poveikį vaikams

 Būtina savireguliacijai ir gebėjimui atliepti kūdikio poreikius

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS: Apsaugos veiksniai

Savo ir vaiko psichinių būsenų supratimas



1. Padėkite tėvams mąstyti apie kūdikio emocinį, vidinį pasaulį dar iki gimimo;

2. Padėkite tėvams mąstyti apie savo vidines patirtis tėvystės / motinystės kontekste dar 

iki kūdikio gimimo;

3. Padėkite tėvams pamatyti savo ir kūdikio santykių dinamiką kaip pagalbą sprendžiant 

problemas ir būdą užmegzti jautrų, atsakingą ir rūpestingą ryšį. 

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Praktinės rekomendacijos

A. Savo ir vaiko psichinių būsenų supratimo ugdymas



(I) per pirmąją apžiūrą nėštumo metu, 

(II) bent kartą per nėštumo trimestrą, 

(III) per apžiūrą po gimdymo.

 Išreikškite palaikymą, padėkite pasijusti saugiai, suteikite reikiamą medicininę priežiūrą.

 Patarkite ir palaikykite priimant sprendimus, nukreipkite į vietines institucijas:

• Nuolatiniam stebėjimui

• Konsultacijoms ir intervencijoms

• Priešgimdyminei ir pogimdyminei tėvų ir kūdikio terapijai

• Vizitų į namus programoms

• Bendruomenės švietimo programoms

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS: Praktinės rekomendacijos

B. Intymaus partnerio smurto prevencija arba mažinimas nėštumo metu

IPS stebėjimas ir vertinimas 

Įvertinkite paciento saugumą

Akušerinės priežiūros metu atkreipkite 

dėmesį, ar nėra IPS požymių

Užmegzkite konfidencialumu ir 

pasitikėjimu pagrįstą ryšį su paciente 

Sudarykite saugumo planą 

Du klausimai, susiję su IPS: 

•Ar per pastaruosius 12 mėnesių jūsų partneris jums pliaukštelėjo, sudavė, spyrė, dusino ar kitaip fiziškai sužalojo? 

•Ar per pastarąjį nėštumą jūsų partneris jums pliaukštelėjo, sudavė, spyrė, dusino ar kitaip fiziškai sužalojo?



Fizinės prievartos nėštumo metu ženklai ir požymiai: 

- Mėlynės (senos ir naujos) ir neįtikinami arba nenuoseklūs paaiškinimai, iš kur jos atsirado;

- Nerimas dėl to, kaip įtikti partneriui, greičiau grįžti namo ar pasiaiškinti, kur buvo; 

- Neatėjimas į darbą, paskaitas ar pamokas be aiškios priežasties; 

- Depresija; 

- Metų laikui netinkami drabužiai (ilgos rankovės vasarą, slepiančios mėlynes); 

- Vengimas dalyvauti susibūrimuose ir bendrauti su žmonėmis.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Praktinės rekomendacijos

B. Intymaus partnerio smurto prevencija arba mažinimas nėštumo metu

IPS stebėjimas ir vertinimas 



1. Padėkite įsisąmoninti sveikatos priežiūros svarbą

2. Padėkite iš anksto pasiruošti kūdikio maitinimui

3. Ugdykite teigiamą vidinį savęs vaizdą

4. Mokykite apie vaisiaus jautrumą motinos patirtims 

5. Suteikite informacijos apie vaisiaus vystymąsi

6. Padėkite mamai aptikti vaisiaus padėtį ir sekti judėjimą

7. Padėkite susikurti socialinės pagalbos sistemą 

8. Pasirūpinkite, kad motina kreiptųsi į psichologinės sveikatos tarnybą

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Praktinės rekomendacijos

C. Motinos ir vaisiaus prieraišumo ugdymas



• Svarbu suprasti šeimos socialinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką bei tėvo galimybes atvykti į apžiūras. 

• Jei tėvas nedalyvauja motinos apsilankymuose sveikatos priežiūros įstaigose, pasiteiraukite jos apie tėvą ir 

padrąsinkite atsivesti jį į apžiūras.

• Paskatinkite tėvą domėtis nėštumo etapais ir lankytis pas gydytoją kartu su motina. 

• Pabrėžkite tėvų ir jų gebėjimo prižiūrėti kūdikį svarbą. 

• Informuokite apie pavojus, susijusius su nesveiku elgesiu, tokiu kaip alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimas ir 

smurtas šeimoje. Patarkite tėvui apie motinos ir vaisiaus sveikatai kylančias rizikas ir pabrėžkite jo, kaip saugotojo, 

vaidmenį. 

• Skirkite tėvui laiko užduoti klausimus ir pasidalyti rūpesčiais.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PRENATALINIS LAIKOTARPIS. Praktinės rekomendacijos

C. Motinos ir vaisiaus prieraišumo ugdymas

Kaip įtraukti būsimą tėvą į nėščiosios sveikatos priežiūrą



Laikotarpis po vaiko gimimo (pogimdyminis laikotarpis) naujoms motinoms yra labai subtilus etapas, kai iš naujo 

apibrėžiama ir pamažu nusistovi asmeninė tapatybė ir tapatybė santykiuose. Šiuo laikotarpiu dažnai pasireiškia 

įvairūs laikini, daugiau ar mažiau sunkūs simptomai.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Ypatybės

1. Fizinė kūdikio priežiūros našta (miego trūkumas ir pan.);

2. Įtampa vyro ir žmonos santykiuose;

3. Emocinė įtampa, kurią kelia abejonės dėl kompetencijos rūpintis 

vaiku ir atsakomybės už jį;

4. Socialinė atskirtis.

Motinos ir kūdikio santykis Motinos žalojantis elgesys



Tai trumpalaikė psichinės ir emocinės sveikatos būklė, kuri gali pasireikšti iškart po 

gimdymo.

• Tai įprastas atsakas į kintančią hormonų pusiausvyrą, išsekimą ir gyvenimą keičiantį įvykį – kūdikio gimimą (ją patiria 

70–80 % moterų iš visų socialinių ir ekonominių sluoksnių, rasių, tautybių ir kultūrų). 

• Skatinantys veiksniai: miego trūkumas, nuovargis, sveikatos problemos, santuokinės problemos, socialinės ar 

šeimos pagalbos stoka, jaunas amžius, pirmą kartą tapimas motina, žema socialinė ir ekonominė padėtis.

• Simptomai: nuotaikos svyravimai, dirglumas, liūdesys, verksmingumas, jausmas, kad tuoj pratrūksi, padidėjęs 

jautrumas, fizinis ir psichinis išsekimas, nerimas, tuštumos ar vienišumo jausmas, stresas, jausmas, kad visko per 

daug, savo emocijų nesupratimas, negebėjimas susitvarkyti su kasdienybe, miego sutrikimai, nemiga (prasideda per 

pirmąsias 48–72 valandas ir tęsiasi apie 2 savaites).

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

1. MOTINYSTĖS MELANCHOLIJA



Šis sutrikimas gali sukelti stiprius nuotaikos svyravimus, išsekimą ir beviltiškumo jausmą, trukdantį motinai 

rūpintis kūdikiu ir (arba) savimi.

Skatinantys veiksniai

• Hormoniniai pokyčiai, vykstantys per gimdymą ir po jo.

• Jausmas, kad nepajėgi atlaikyti motinystės.

• Nuotaikos sutrikimų, tokių kaip depresija ir nerimas bei sunkesnės psichinės ligos, istorija.

• Darbo praradimas, finansinė našta, draugo ar šeimos nario mirtis, santykių pabaiga ar bet kokia kita stresą kelianti situacija.

• Nėštumo metu trūko partnerio, šeimos narių ar draugų paramos. Moteris patiria smurtą šeimoje.

• Neplanuotas, nenorėtas nėštumas.

• Priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų.

• Staigus vaistų vartojimo nutraukimas per arba po nėštumo.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

2. POGIMDYMINĖ DEPRESIJA (I)



Simptomai

• Prislėgtumas ar stiprūs nuotaikos svyravimai

• Ženkliai padažnėjęs verkimas

• Negalėjimas užmegzti ryšio su kūdikiu

• Užsisklendimas savyje nuo draugų ir šeimos narių

• Apetito praradimas arba valgymas daugiau nei įprastai

• Nemiga arba besaikis miegas

• Didžiulis nuovargis ir energijos trūkumas

• Sumažėjęs susidomėjimas veikla, kuri anksčiau patiko

• Padidėjęs dirglumas ir stiprus pyktis

• Baimė, kad yra prasta mama

• Beviltiškumas

• Menkavertiškumas, gėda, kaltė ir jausmas, kad viską darai 

blogai

• Suprastėjęs gebėjimas aiškiai mąstyti, susikaupti ar priimti 

sprendimus

• Nerimastingumas

• Stiprus nerimas ir panikos priepuoliai

• Mintys apie savęs arba kūdikio žalojimą

• Pasikartojančios mintys apie mirtį arba savižudybę

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Sunkumai

2. POGIMDYMINĖ DEPRESIJA (II)



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Rizikos veiksniai

INDIVIDUALŪS VEIKSNIAI

Šiuo metu patiriama prievarta

Depresija, PTSS

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Socialinė izoliacija

Socialinės paramos stygius

SU PRIEŽIŪRA SUSIJĘ 

VEIKSNIAI

Žindymo nutraukimas 

Vaikas buvo nenorėtas arba neišpildė tėvų lūkesčių

Negalėjimas užmegzti ryšio su naujagimiu ir nesirūpinimas juo

Klaidingos žinios ar lūkesčiai, susiję su vaiko raida

SU VAIKU SUSIJĘ 

VEIKSNIAI

Priešlaikinis gimdymas, gimdymo komplikacijos, per mažas kūdikio svoris, toksinų 

poveikis gimdoje 

Vaikas turi specialių poreikių, nuolat verkia arba turi raidos neatitinkančių fizinių 

savybių

Sunkus charakteris, sudėtinga ar ilgai trunka užmegzti šiltą ryšį

Pagal: Milani et al., 2020 m.



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Apsaugos veiksniai

ASMENINIAI 

RESURSAI

Atsistatymas po trauminių vaikystės patirčių, tokių kaip atstūmimas, smurtas ir (arba) prievarta

Asmeninė autonomija

Pakankamas pasitikėjimas savimi

Gebėjimas spręsti konfliktus

SOCIALINIAI 

RESURSAI

Pakankamai geri santykiai su bent vienu šeimos nariu

Šeimos socialinės pagalbos tinklas

Žinojimas ir galimybė pasinaudoti psichologinės pagalbos šeimai paslaugomis netoli namų

SU PRIEŽIŪRA 

SUSIJĘ RESURSAI

Tėvai / globėjai, užmezgę teigiamus, saugiu prieraišumu pagrįstus santykius su vaikais 

Tėvai / globėjai ugdo rūpestingos tėvystės įgūdžius ir suteikia vaikui emocinę paramą bei empatiją

Teigiama gimdymo patirtis

Atsakomybės prisiėmimas

Siekis tapti geresne motina / tėvu ir (arba) patobulėti asmeniškai

Abu tėvai dalijasi šeimines pareigas

VAIKO RESURSAI Lengvas charakteris 

Pagal: Milani et 

al., 2020 m.



1. Visapusis moters stebėjimas vaiko sveikatos patikrinimų metu;

2. Nuolatinis sudėtingų atvejų stebėjimas (jei motina vartojo narkotines medžiagas, neišnešiotas ir (arba) mažo svorio kūdikis, 

partnerio prievarta praeityje);

3. Nukreipimas prie vietos bendruomenei prieinamų išteklių.

Pogimdyminės depresijos gydymas vaistais ir psichoterapija. 

Jei manote, kad sergate depresija, svarbu kuo greičiau kreiptis pagalbos.

•Pasikalbėkite su partneriu, šeima ir draugais apie tai, ką patiriate.

•Pasikalbėkite su gydytoju.

•Apsilankykite vietiniame bendruomenės sveikatos centre.

•Kreipkitės į vietines psichinės sveikatos tarnybas.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS. Praktinės rekomendacijos



«Darželio lankymo pradžia laikoma svarbiu ankstyvosios vaikystės raidos etapu, ypač dėl to, kad sėkminga ankstyvoji 

mokymosi patirtis turi reikšmingos įtakos tolesnei adaptacijai ir pasiekimams»

Tėvai kviečiami:

•Lydėti vaiką prisitaikymo procese

•Nerodyti vaikui savo nerimo dėl vykstančių 

pokyčių

•Būti jautriais ir atsiliepti į vaiko emocijas

•Suteikti vaikui emocinę užuovėją 

•Ugdyti saugaus priklausymo jausmą 

•Ugdyti pasitikėjimą savimi ir psichologinės 

gerovės jausmą 

•Domėtis tuo, kas vyksta darželyje

•Papildomai mokyti vaiką 

Vaikai kviečiami:

• Ruoštis atsiskyrimui nuo tėvų

• Keisti savo aplinką ir santykius

• Adekvačiai funkcionuoti socialine, emocine ir 

elgesio prasme

• Veikti savarankiškai 

• Megzti teigiamus santykius su 

bendraamžiais ir mokytojais, suprasti ir 

prisitaikyti prie darželio grupės grafiko bei 

taisyklių

• Tobulinti bendravimo įgūdžius

Šiltas, abipusis tėvų ir vaikų bendravimas

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Ypatybės



Atsiskyrimo nerimas apibrėžiamas kaip susirūpinimas, kurį vaikas patiria ankstyvame amžiuje dėl atsiskyrimo nuo 

vieno ar abiejų tėvų, kuriam būdingas pagal vaiko amžių per stiprus susirūpinimas ir nerimas dėl atsiskyrimo 

nuo tėvų / globėjų ar namų.

Motinos atsiskyrimo nerimas  Vaikui sunku atsiskirti + žala vaiko gebėjimui prisitaikyti 

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Sunkumai

1. ATSISKYRIMO NERIMAS

VAIKUI PASIREIŠKIANTYS SIMPTOMAI:

• Atsisako eiti į mokyklą ar miegoti vienas 

• Sapnuoja košmarus apie atsiskyrimą

• Sutrikęs miego ritmas 

• Psichosomatiniai simptomai 

MOTINAI PASIREIŠKIANTYS SIMPTOMAI:

Nerimas, liūdesys ir kaltės jausmas, lydintys trumpalaikį išsiskyrimą

Glaudūs santykiai su vaiku 

Pernelyg nuolaidžiaujantis ar globėjiškas elgesys su vaiku, ilgainiui 

silpninantis vaiko pastangas atsiskirti ir tapti savarankišku.



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Rizikos veiksniai

INDIVIDUALŪS VEIKSNIAI

Jaunas motinos amžius Žemas frustracijos toleravimo lygis 

Emociniai sunkumai ir impulsyvumas Motinos jaučiamas stresas

Vaikystėje patirtas atstūmimas, smurtas ar prievarta

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Nuolatinis skurdas Asmeninių santykių trūkumas 

Prastas išsilavinimas

SU PRIEŽIŪRA SUSIJĘ 

VEIKSNIAI

Tėvų atsiskyrimo nerimas

Neadekvatumo jausmas tėvystės / motinystės klausimais 

Atsakomybės stoka

SU VAIKU SUSIJĘ 

VEIKSNIAI

Sunkus charakteris, sudėtinga ar ilgai trunka užmegzti šiltą ryšį

Vaikui sunku paklusti tėvų taisyklėms

Pagal: Milani et al., 2020 m.



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Apsaugos veiksniai

ASMENINIAI 

RESURSAI

Geras tėvų ryšys su savimi

Asmeninė autonomija

Pakankamas pasitikėjimas savimi

SOCIALINIAI 

RESURSAI

Bendruomenė, suteikianti galimybę leisti vaiką į gerą darželį 

Bendruomenė, suteikianti galimybę užsiimti saugia ir įdomia popamokine veikla

SU PRIEŽIŪRA 

SUSIJĘ RESURSAI

Abipusė tėvų pagarba

Gebėjimas prisiimti atsakomybę už vaiko priežiūrą

Reaguojantys ir atsargūs tėvai 

Tėvų atsakomybės prisiėmimas

Siekis tapti geresne motina / tėvu ir (arba) patobulėti asmeniškai

VAIKO RESURSAI
Lengvas charakteris 

Pakankamai geras pasitikėjimas savimi

Pagal: Milani et al., 2020 m.



• Pasikalbėkite su tėvais apie atsiskyrimo nerimą ir tai, kad vaikai dažnai patiria stresą, kai yra paliekami darželyje;

• Nuraminkite tėvą / motiną patikindami, kad padėsite jų šeimai atsiskyrimo laikotarpiu, ir priminkite, kad tokioje 

situacijoje nerimauti yra normalu;

• Sudarykite tėvams ir vaikui kasdienį grafiką, kad visi žinotų, ko tikėtis;

• Paskatinkite tėvus paaiškinti vaikui, kas jo laukia;

• Pasakykite tėvams, kad dienos metu jie gali jums skambinti visada, kai nori pasiteirauti, kaip laikosi jų vaikas;

• Padėkite tėvams išlikti ramiems ir atsipalaiduoti per atsiskyrimo procesą;

 Skatinkite vaikus, tėvus ir auklėtojus bei mokytojus užmegzti teigiamus santykius;

 Pasiūlykite surengti informacinį susitikimą, t.y. susitikti ir pasikalbėti prieš vaikui pradedant lankyti darželį ar mokyklą,

aprodyti patalpas ir supažindinti šeimas ir mokytojus, kad užsimegztų bendravimas.

Pagal: https://aussiechildcarenetwork.com.au/articles/childcare-articles/supporting-families-with-separation-anxiety-in-childcare

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Praktinės rekomendacijos

A. Pagalba tėvams, patiriantiems atsiskyrimo nerimą

(skirta ankstyvosios priežiūros paslaugų teikėjams)



• Užmegzkite su vaiku teigiamą santykį ir sukurkite ryšį;

• Skatinkite vaiką dalyvauti grupinėje veikloje ir žaidimuose;

• Nuraminkite kiekvieną vaiką dažnai kartodami, kad vakare tėvai ateis jų pasiimti; 

• Tėvams išėjus nukreipkite vaikų dėmesį į veiklą;

• Neverskite vaiko dalyvauti; 

• Darželyje svarbu laikytis režimo; Pasistenkite, kiek įmanoma, laikytis grafiko;

• Leiskite vaikams gedėti dėl atsiskyrimo; 

• Padėkite vaikams pajusti galią suteikdami jiems pasirinkimo variantų. 

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

DARŽELIO LANKYMO PRADŽIA. Praktinės rekomendacijos

B. Pagalba vaikui, patiriančiam atsiskyrimo nerimą

(skirta ankstyvosios priežiūros paslaugų teikėjams)



• Fiziniai, seksualiniai, pažinimo, socialiniai 

ir emociniai pokyčiai nerimas

• Spartus fizinis augimas, lytinis brendimas 

ir kintantys psichologiniai bei socialiniai 

lūkesčiai

• Privatumo ir emancipacijos poreikis 

santykių už šeimos ribų paieškos

• Mąstymas „juoda-balta“

Prasideda 

pirmieji 

pasimatymai ir 

romantiniai 

santykiai

Dažniau 

rizikuojama, 

išauga smurto 

tikimybė

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMIEJI PASIMATYMAI. Ypatybės

Paauglystė yra pereinamasis etapas tarp vaikystės ir suaugusio žmogaus gyvenimo. 

Paauglystėje įvyksta daug kūno ir santykio su pasauliu pokyčių.



Tapatumas paauglystėje

 Dalyvavimas socialinėje aplinkoje (bendraamžiai, šeima, mokykla) 

 Jausmas, kad priklausai ir esi priimamas 

Kas aš? Vaidmenų painiava, kai jaunas žmogus ieško pusiausvyros ir renkasi iš įvairių tapatumų

James’o Marcia’o „Tapatumo raidos etapai“. Pagal Marcia (1980 m.)

Neaiškaus tapatumo būsena
Asmuo nemato konkretaus savęs vaizdo, nesistengia jo apmąstyti, kryptingai nejuda link tikslų ar 

vertybių.

Išankstinio sprendimo būsena
Asmuo dar neeksperimentuoja su savo tapatumu; jo tapatumas yra paremtas kitų vertybėmis ir 

pasirinkimais.

Moratoriumas Asmuo tyrinėja įvairius pasirinkimus, bet dar nėra tvirtai apsisprendęs.

Pasiekto tapatumo būsena Priimdamas asmeninius sprendimus, asmuo pasiekia vientisą tapatumą.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Sunkumai

1. TAPATUMO PAIEŠKOS



Paauglių pasimatymuose pasireiškiantis 

agresyvus elgesys:

• Fizinis smurtas

• Seksualinė prievarta

• Psichologinis smurtas

• Persekiojimas

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMIEJI PASIMATYMAI. Sunkumai

2. SMURTAS PAAUGLIŲ ROMANTINIUOSE SANTYKIUOSE (I)

Pasekmės:

• Atsiranda depresijos ir nerimo simptomų

• Sveikatai žalingas elgesys: rūkymas, 

narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimas

• Asocialus elgesys: melas, vagiliavimas, 

patyčios ir muštynės

• Mintys apie savižudybę

• Santykių problemos ateityje (IPS ir seksualinė 

prievarta (smurtautojo arba aukos vaidmuo)

Pirmųjų pasimatymų laikotarpiui būdinga agresija kelia pavojų sveikam paauglių prisitaikymui. 



Paauglių romantiniuose santykiuose dažnai pasireiškia smurtas. 

o Beveik 1 iš 11 vyresnių klasių moksleivių mergaičių ir maždaug 1 iš 14 berniukų teigia, kad per pastaruosius metus 

patyrė fizinį romantinio partnerio smurtą.

o Beveik 1 iš 8 vyresnių klasių moksleivių mergaičių ir maždaug 1 iš 26 berniukų teigia, kad per pastaruosius metus 

patyrė seksualinį romantinio partnerio smurtą pasimatymų.

o 26 % moterų ir 15 % vyrų, kada nors patyrusių intymaus partnerio seksualinį arba fizinį smurtą ir (arba) persekiojimą, 

pirmą kartą patyrė tokį arba kitokį šio partnerio smurtą būdami jaunesni nei 18 metų.

Į didesnės rizikos grupę patenka paaugliai, priklausantys seksualinėms, rasinėms ar etninėms mažumoms.

Pagal Ligų kontrolės ir prevencijos centro„Jaunimo rizikingo elgesio tyrimo“ ir „Nacionalinio intymių partnerių ir seksualinio smurto tyrimo“ duomenis

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMIEJI PASIMATYMAI. Sunkumai

2. SMURTAS PAAUGLIŲ ROMANTINIUOSE SANTYKIUOSE (II)



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Rizikos veiksniai

INDIVIDUALŪS VEIKSNIAI 

(PAAUGLIO IR (ARBA) TĖVŲ / 

GLOBĖJŲ)

Alkoholio ir (arba) narkotikų vartojimas Žemas frustracijos toleravimo lygis 

Emociniai sunkumai Negebėjimas laikytis taisyklių

Impulsyvumas Aukštas streso lygis

Vaikystėje patirtas atstūmimas, smurtas ar prievarta 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Asociali bendraamžių grupė

Asmeninių santykių stoka 

Nepalanki socialinė aplinka

SU ŠEIMA SUSIJĘ VEIKSNIAI

Konfliktai ir agresija šeimoje Tėvų atsakomybės stoka

Smurtinio elgesio perdavimas iš kartos į kartą Pavydus ar savininkiškas tėvas / 

motina / globėjas

Kultūriškai priimtinas smurtas arba žiaurios bausmės

Pagal: Milani et al., 2020 m.
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PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Apsaugos veiksniai

ASMENINIAI 

RESURSAI

Empatija Gebėjimas spręsti konfliktus

Asmeninė autonomija Pranešimas apie smurtą ir kreipimasis pagalbos

Atsistatymas po trauminių vaikystės 

patirčių: atstūmimo, smurto ir (arba) 

prievartos

Pakankamas pasitikėjimas savimi

SOCIALINIAI 

RESURSAI

Geri santykiai su bendraamžiais 

Palaikantis socialinis tinklas

ŠEIMOS RESURSAI

Šeimos parama Tėvų atsakomybė

Tėvų prieraišumas prie vaiko Reaguojantys ir atsargūs tėvai

Pakankamai geri santykiai su bent vienu šeimos nariu

Pagal: Milani et al., 2020 m.



Ir ankstyvoje, ir vėlyvoje paauglystėje  ugdomi 

socialiniai įgūdžiai, kurie:

1. Padeda užmegzti sveikus ir pagarbius santykius, 

kuriuose nėra prievartos;

2. Padeda neįsitraukti į smurtinius romantinius 

santykius.

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Praktinės rekomendacijos



1. Savivertės stiprinimui svarbu: 

• Saugumas

• Individualumas

• Priklausymo jausmas

• Misija

• Kompetencija

2. Tyrinėjimo ir įsitraukimo skatinimas

3. Neatitikimo tarp paauglio asmeninio tapatumo (idealaus savęs, tikrojo savęs, paties suvokiamo savęs) ir

socialinių tapatumų, kitų susidaryto vaizdo apie paauglį, mažinimas

4. Teigiamų pavyzdžių paieškos kontekste, kuriame vyksta paauglio raida

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Praktinės rekomendacijos

A. KAIP PALAIKYTI TAPATUMO PAIEŠKAS



1. Įvertinkite visus galimus smurto požymius:

a) Nejaukumas paklausus apie santykius;

b) Jeigu partneris nesitraukia nuo pacientės per medicininę apžiūrą;

c) Somatiniai nusiskundimai, pasikartojantys apsilankymai pas sveikatos priežiūros specialistus, raidos ir elgesio sutrikimai, 

psichologinės problemos, dažnos makšties ir šlapimo takų infekcijos.

 Lyčių atžvilgiu neutralūs terminai. 

 Įvertinkite paauglį, kai jis vienas.

2. Paklauskite paauglio apie bendravimą su partneriu:

Ar tavo mergina / vaikinas:

① Atvirai kalbasi su tavimi apie problemas?

② Neprieštarauja, kad leistum laiką su draugais ir šeima? 

③ Gerbia ir palaiko tave? 

(Pagal Smurto šeimoje prevencijos fondo duomenis, 2004 m.).

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Praktinės rekomendacijos

B. SMURTO ROMANTINIUOSE SANTYKIUOSE PREVENCIJA (I)



3. Suburkite plačią tėvų, mokyklų ir kitų bendruomeninių organizacijų grupę ragindami:

1. Tapti patikimu informacijos apie santykius šaltiniu;

2. Šviesti paauglius apie tai, kaip atpažinti ir kurti sveikus santykius;

3. Ugdyti paauglių pasitikėjimą savimi;

4. Mokyti paauglius atpažinti žalingų santykių požymius (Pavydas ir kontrolė, per dažnas 

bendravimas, nuolatinis partnerio stebėjimas ir prašymas laikyti tam tikrus dalykus paslaptyje);

5. Mokykite paauglius atpažinti žalingų santykių požymius (nuotaikos, miego ritmo ir (arba) 

valgymo įpročių sutrikimai, nebendravimas su draugais, prastėjantys mokymosi rezultatai ir 

pan.).

KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Praktinės rekomendacijos

B. SMURTO ROMANTINIUOSE SANTYKIUOSE PREVENCIJA (II)



KRITINIAI RAIDOS ETAPAI, KAI PRASIDEDA NVP

PIRMŲJŲ PASIMATYMŲ ETAPAS. Praktinės rekomendacijos

Lavinkite saugių ir sveikų santykių įgūdžius

• Socialinio ir emocinio mokymosi programos jaunimui • Sveikų santykių programos poroms

Įtraukite įtakingus suaugusiuosius ir paauglius

• Vyrai ir berniukai yra smurto prevencijos sąjungininkai

• Programos šeimoms

• Stebėtojų švietimas ir įgalinimas

Prie smurtinių santykių vedančios raidos sutrikdymas

• Namų vizitai ankstyvoje vaikystėje

• Ikimokyklinės raidos praturtinimas šeimos įsitraukimu

• Tėvų įgūdžių lavinimo ir šeimos santykių programos

• Psichologinė pagalba į rizikos grupę patenkantiems 

vaikams, paaugliams ir šeimoms

Kurkite saugias aplinkas

• Gerinkite mokyklos atmosferą ir didinkite saugumą

• Gerinkite įstaigos politiką ir darbo atmosferą

• Keiskite rajonų fizinę ir socialinę aplinką 

Stiprinkite finansinę paramą šeimoms

• Stiprinkite namų ūkio finansinį saugumą • Stiprinkite darbovietės paramą šeimai

Palaikykite smurto aukas – taip didėja saugumas ir mažėja žala

• Aukoms skirtos paslaugos

• Teisinė apsauga piliečiams ir pirmus reagavimo veiksmus atlikusiems 

asmenims

• Konsultacijos ir parama IPS (taip pat ir paauglių smurto) supervizoriams

• Būsto programos

• Į pacientą orientuotas požiūris



II MODULIS
METODAI, PRIEMONĖS IR STRATEGIJOS
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II MODULIS
METODAI, PRIEMONĖS IR STRATEGIJOS

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



METODAI, PRIEMONĖS IR STRATEGIJOS

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

prevencija ir atsakas

3

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

I. ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS



NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

Psichologinė trauma



NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

PRAKTINĖ DALIS. Trauminė patirtis 



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. 

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

Psichologinės traumos apibrėžimas



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.)

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

Psichologinė trauma – sužlugdytos prielaidos

Intensyvūs jausmai: pažeidžiamumas, 

bejėgiškumas, galios stoka, žema savivertė

ir mažas efektyvumas



● 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.) 

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Kokia patirtis traumuoja? 



Galimas trauminių patirčių poveikis:

1. Fragmentuotas savęs vaizdas

2. Neapleidžiantis siaubas ir 

bejėgiškumas

Potrauminio streso sutrikimas 

(PTSS)

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS

Psichologinė trauma. Pasekmės

SIAUBAS

ĮKYRŪS 

SIMPTOMAI 

KONTROLĖS 

PRARADIMAS



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)

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)



1. Invazijos (pakartotinio patyrimo) simptomai

2. Vengimo simptomai

3. Padidėjusio dirglumo simptomai

4. Pažinimo ir nuotaikos simptomai

DIAGNOZĖ: simptomai

(I) Tęsiasi ilgiau nei mėnesį 

(II) Trukdo kasdieniam gyvenimui (santykiams, darbui) 

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)

(Amerikos psichiatrų asociacija, APA)



○ 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

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
INVAZIJOS SIMPTOMAI



o Vengiama vietų, įvykių ir daiktų, primenančių 

apie trauminę patirtį

o Atskirtumo ir nepasitenkinimo jausmas

o Kiti suvokiami kaip kitokie ar nutolę

o Apatija

o Vilties ir tikėjimo ateitimi praradimas

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

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. PSICHOLOGINĖ TRAUMA

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS).
PAŽINIMO IR NUOTAIKOS SIMPTOMAI



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

MIGDOLAS

• Sprendimų 

priėmimas

• Emociniai 

prisiminimai

• Elgesio reguliacija

• Atsakas į baimę

HIPOKAMPAS

• Prisiminimų 

konsolidacija

• Orientavimasis 

erdvėje ir erdvinė 

atmintis

• Mokymasis

PREFRONTALINĖ ŽIEVĖ

• Abstraktus mąstymas

• Asmenybės raida

• Elgesio reguliacija

• Planavimas

• Problemų sprendimas



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.) 
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Trauminių įvykių poveikis elgesiui: požymiai, kad kažkas negerai

 Sunku nukreipti 

dėmesį

 Nekontroliuojamos 

emocijos

 Atsakomybės 

vengimas

 Priešiškumas ir 

destruktyvumas

 Užsisklendęs savyje
(Hodas, 2006 m.)



● 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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Traumą patyrusių žmonių požiūris į pagalbą 



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.)
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Ilgalaikis traumos poveikis



● Praeitis: 
 Prieiga prie asmeninių 

prisiminimų

 Asmeninio gyvenimo prasmės 

suvokimas

● Dabartis:
 Turimų išteklių, rizikos bei 

apsaugos asmeniniame 

gyvenime atpažinimas 

● Ateitis:
 Gebėjimas įsivaizduoti save 

ateityje

 Susitelkimas ties trauma

 Bejėgiškumo ir 
pažeidžiamumo jausmas

 Įkyrūs prisiminimai ir 
susitelkimas ties trauma

AR

AR

AR
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Trauminės patirties keliami sunkumai
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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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Tarpasmeninės traumos



• 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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Pagrindiniai faktai apie smurtą prieš vaikus



● 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 (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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Smurto prieš vaikus rūšys: NETINKAMAS ELGESYS
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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.)



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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Smurto prieš vaikus rūšys
PATYČIOS
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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



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

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. TARPASMENINĖS TRAUMOS

Smurto prieš vaikus rūšys 
SMURTAS ŠEIMOJE, INTYMAUS PARTNERIO SMURTAS (IPS)
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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



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

NVP ATPAŽINIMAS IR SUPRATIMAS. TARPASMENINĖS TRAUMOS

Smurto prieš vaikus rūšys
SEKSUALINIS SMURTAS
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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



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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Smurto prieš vaikus rūšys
EMOCINIS IR PSICHOLOGINIS SMURTAS
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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



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
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Ilgalaikis tarpasmeninių traumų poveikis.
Ilgalaikės pasekmės



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.
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Pagalbos gavėjų psichologinio atsparumo stiprinimas vadovaujantis P.E.A.R.L.S. principais

Pagalbos gavėjų psichologinio atsparumo stiprinimas – veiksmų planas kiekvienai profesijai



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

PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMO TEMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ,

PRAKTIKOS IR POLITIKOS FORMAVIMO SRITYSE



1. Ankstyvas prievartą ir nepriežiūrą patiriančių vaikų poreikių įvertinimas  pritaikytos ir 

individualizuotos intervencijos.

2. Teorija pagrįsti daugiamačiai tyrimai, turintys ilgalaikę raidos perspektyvą.

3. Programos ir politika, pagrįsta vaikų ir šeimų stiprybėmis.

4. Tyrimų plėtra ir sklaida  tinkamas pasirengimas ir pagalba siekiant suprasti ryšių 

palaikymo svarbą ir įgyti įgūdžių gerai atlikti darbą.

PEARLS MODELIS

REKOMENDACIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, PROGRAMŲ IR POLITIKOS 

TOBULINIMUI BEI RYŠIŲ UŽMEZGIMUI
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o Positive reframing (nuostatų keitimas)

o Empowerment (įgalinimas)

o Activation and Agency (aktyvavimas)

o Recovery (atsistatymas)

o Listening Actively (aktyvus klausymas)

o Supporting relationship (palaikantys 

santykiai)

PEARLS MODELIS

PAGALBOS GAVĖJŲ PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMAS: 

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.

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

NUOSTATŲ KEITIMAS 

Sunkumai pagalbos gavėjui pavaizduojami kaip 

kliūtys pakeliui į tikslą, o ne jo vidinės savybės.



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 Nukreipti dėmesį nuo kliento trūkumų ir susitelkti į jo įgūdžius, gebėjimus, galimybes ir galimas išeitis; 

o Aktyvuoti kliento stiprybes, kad padėtumėte atsistatyti ir sustiprėti;

o Suderinti kliento resursus ir bendruomenės bei palaikymo tinklo resursus su jo tikslais ir poreikiais;

o Performuluoti sunkumus kaip kliūtis pakeliui į tikslą, užuot laikius juos vidiniais žmogaus bruožais;

o 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  

Kas yra stiprybėmis pagrįsta praktika? 



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 

Kliento ir aplinkos stiprybių aptikimas siekiant tikslo 



● 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?)

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

NUOSTATŲ KEITIMAS 

PRAKTINIAI PATARIMAI



ĮGALINIMAS



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

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

ĮGALINIMAS



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 

Pagalbos gavėjų įgalinimas reiškia:



● 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 

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



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 

DISKUSIJA



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

NUOSTATŲ KEITIMAS 

PRAKTINĖ DALIS. Savasties medis



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. 

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

ĮGALINIMAS

PRAKTINIAI PATARIMAI



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 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

Į klientą orientuoto požiūrio taikymas



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

AKTYVINIMAS

PRAKTINĖ DALIS. Papuolę į audrą



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.

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

AKTYVINIMAS

PRAKTINIAI PATARIMAI



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 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

Traumos supratimu pagrįstos pagalbos taikymas



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 (I)



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

1. Traumos simptomai atpažįstami ir suvokiami (II)



Traumos ir jos poveikio 

supratimas 

Trauminio streso supratimas ir pripažinimas, kad dabartinis elgesys ir reakcijos yra prisitaikymo prie 

trauminės patirties ir jos įveikos būdai. 

Saugumo didinimas 

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. 

Kontrolės, pasirinkimo ir 

autonomijos

skatinimas 

Pagalba atgaunant kasdienio gyvenimo kontrolę. Pagalbos gavėjo informavimas apie visus 

pagalbos aspektus ir leidimas jiems patiems vadovauti tikslų planavimui ir sprendimų priėmimui. 

Kultūrinės kompetencijos 

užtikrinimas 

Pagarba programoje dalyvaujantiems žmonėms iš skirtingų kultūrų, galimybės pagalbos gavėjams 

atlikti tradicinius ritualus ir konkrečiai kultūrinei aplinkai pritaikytos intervencijos. 

Integrali pagalba 
Holistinis požiūris į pagalbos gavėjus; supratimas, kad emocinė, fizinė, santykių ir dvasinė sveikata 

yra tarpusavyje susijusios; bendravimo tarp pagalbos teikėjų ir jų įstaigų aktyvinimas. 

Gyjama santykyje 
Tikėjimas, kad saugių, autentiškų ir teigiamų santykių užmezgimas padeda traumą patyrusiems 

žmonėms atsigauti ir sustiprėti. 

Atsigauti įmanoma 

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: IMPLIKACIJOS

2. Modeliuodami ir teikdami paslaugas pasitelkite žinias apie traumas ir atsistatymą
Pagrindiniai traumos supratimu pagrįstos pagalbos principai 



● 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

Traumos supratimu pagrįstos pagalbos taikymas
REZULTATAI



● 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

ATSISTATYMAS. REKOMENDACIJOS

3. Liudykite atskleidimą 



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

AKTYVINIMAS

ATVEJO ANALIZĖ: traumos supratimu ir įrodymais pagrįstos rekomendacijos dirbantiems su smurtą šeimoje 
patiriančiais vaikais



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. 

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

ATSISTATYMAS

PRAKTINIAI PATARIMAI



AKTYVUS KLAUSYMAS
IR BENDRAVIMAS



PRINCIPAS: aktyviai klausykitės, kad atvira širdimi išklausytumėte pasakojimus ir patvirtintumėte jų 

keliamus jausmus.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

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. 



● 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

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais tėvais ar globėjais 



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

Veiksniai, galintys sutrukdyti tėvams apmąstyti tai, kas įvyko, ir suprasti, kaip jaučiasi



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

Suteikite tėvui / motinai erdvę, kurioje „atlaikomos“ jų patirtys



1. Pradinis kontaktas

2. Informacijos rinkimas

3. Aktyvus klausymas

4. Normalizavimas

5. Tarpininkavimas

6. 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 



● 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

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

PRADINIS KONTAKTAS 



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.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

INFORMACIJOS RINKIMAS



● 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.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

AKTYVUS KLAUSYMAS



● 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.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

NORMALIZAVIMAS



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

TARPININKAVIMAS



Kai tėvai ir vaikai patiria didelį stresą, padėkite jiems nusiraminti:

○ Nukreipkite jų dėmesį kitur;

○ Kalbėkite ramiu, žemu, guodžiančiu balsu ir ramia kūno kalba.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Bendravimas su sunkioje situacijoje esančiais vaikais

STABILIZAVIMAS



Tai tiltas tarp asmens ir jo vidinio gyvenimo

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

Vaikui patogios kalbos svarba



● Pasikalbėkite su vaiku

● Pasikalbėkite su tėvu / motina / globėju

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS

VAIDMENŲ ŽAIDIMAS



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.

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

AKTYVUS KLAUSYMAS IR BENDRAVIMAS
PRAKTINIAI PATARIMAI



PALAIKANTYS SANTYKIAI



PRINCIPAS: palaikykite pagalbos gavėją užmegzdami su juo palaikančius santykius.

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

PALAIKANTYS SANTYKIAI

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.)



● 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.

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

PALAIKANTYS SANTYKIAI.
ATMINKITE:



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

PALAIKANTYS SANTYKIAI.
PRAKTINĖ DALIS. Pasitikėjimo kopėčios



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.

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

PALAIKANTYS SANTYKIAI.
PRAKTINIAI PATARIMAI



● Nupieškite simbolį, reiškiantį psichologinio atsparumo stiprinimo modelio specialisto vaidmenį rizikos 

grupės šeimose.

● Sudarykite jo darbų sąrašą.
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P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

PRAKTINĖ DALIS: psichologinio atsparumo stiprinimo modelis: specialisto vaidmuo 

rizikos grupės šeimose 



Sudarykite veiksmų planą, kurio imsitės taikydami psichologinio atsparumo stiprinimo 

modelį ir kuriuo įgyvendinsite visus atsparumą stiprinančius principus
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P.E.A.R.L.S. PRINCIPAI

VEIKSMŲ PLANO SCHEMA (kiekvienai profesinei kategorijai)

o Positive reframing (nuostatų keitimas)

o Empowerment (įgalinimas)

o Activation and Agency (aktyvinimas)

o Recovery (atsistatymas)

o Listening Actively (aktyvus klausymas)

o Supporting relationship (palaikantys santykiai)


