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PEARLS for children - Professionals’ Empowerment 

through Assisted Resilience Learning and Support 

Call Reference: REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Contract Number: 881631 

 

„PEARLS vaikams“: psichologinio atsparumo stiprinimo 

modelio įgyvendinimo Vilniaus regione veiksmo planas 
 

Veiksmo planas – tai konkretūs veiksmai, kuriuos specialistai, skirtingose profesinėse 

kategorijose, aptarė kaip galimus ir siektinus savo kasdieniame darbe, įgyvendinant P.E.A.R.L.S 

psichologinio atsparumo stiprinimo principus 

I Veiksmo planas sveikatos sektoriaus profesinei kategorijai 

Nuostatų keitimas: specialisto požiūrio į pagalbos gavėją išplėtimas nukreipiant jo dėmesį 

nuo patirtos žalos ir psichologinių sužeidimų prie stiprybių ir gebėjimo išgyti. 

 Prieš susitikimą ir po to po susitikimo peržvelgiamos savo nuostatos į vaiką, šeima, 

grupę, kuriai priklauso, šeimos/raidos istoriją; 

 Bendradarbiaujama su kitais specialistais (kaip jie mato atvejį, vaiką); 

 Pastebimos pačios minimaliausios vaiko pastangos (pvz., neklaba konsultacijoje, bet į 

ją ateina). 

Įgalinimas: pagalba klientui ugdant jo stipriąsias savybes, įgūdžius ir talentus bei 

mobilizuojant juos. 

 Esant ribotam kontakto su PG laikui, pirmiausia padedama vaikui pamatyti, kokius 

išorinius resursus jis turi („Aš turiu“) (nes lengviau pamatyti ir priimti), o vėliau, jei yra 

laiko, tyrinėjami vidiniai vaiko resursai („Aš galiu“, „Aš esu“). 
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 Suteikiamos pasirinkimo galimybės (pagalbos variantų, piešimo priemonių piešiant, 

skirtingų žaidimų žaidžiant ir pan.); 

 Duodamos užduotys, kurias PG gali nesunkiai įvykdyti; 

 Nuolat pokalbio/susitikimo metu pastebimos (pagyrimu, padėka) bet kokios 

menkiausios PG įgūdžių apraiškos. 

Aktyvinimas: pagalbos gavėjo savikliovos skatinimas, kuri padėtų jam įveikti trauminio 

įvykio sukeltą pasyvumo ir bejėgiškumo jausmą bei pasijusti pagrindiniu savo gyvenimo 

veikėju. 

 PG įtraukiamas į jo ištyrimo ir gydymo plano sudarymą; 

 Bendradarbiaujama su kitom įstaigoms (tarpžinybiniai susitikimai); 

 Padedama pamatyti ir įvardinti net ir mažus pokyčius; 

 Padedama išsikeliant realius, pasiekiamus tikslus;  

 Taikomas „Papuolę į audrą“ pratimas. 

Atsistatymas: traumos supratimu pagrįstos priežiūros integravimas siekiant pagerinti pagalbos 

gavėjų emocijų suvokimą ir padėti jam atsigauti. 

 Specialistas pats pasiruošia emociškai priimti PG pasakojamus traumuojančius 

patyrimus, su jais susijusius simptomus; 

 Suteikia ir palaiko erdvę PG atskleidžiant jo kančią, empatiškai išklauso; 

 Mokyti PG pastebėti, įsisąmoninti ir įvardinti kūno pojūčius, emocijas kylančias čia ir 

dabar; 

 Įsižeminimo pratimų mokymas; 

 Saugios vietos kūne atradimas, dėmesio sutelkimo į saugią vietą kūne mokymas; 

 Pratimas „Gyvenimo upė“ apie ateities tikslus. 

Aktyvus klausymas: aktyvus klausymasis, padedantis atvira širdimi išklausyti pasakojimus ir 

patvirtinti jų keliamus jausmus. 
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 Individualiam poklabiui parenkama saugi vieta (kur niekas netikėtai neįeina, neblaško 

jokie trukdžiai); 

 Išvengiama bendravimo trukdžių (pertraukinėjimas, patarimų dalinimas, 

moralizavimas ir pan.) tiek prieš, tiek per, tiek po pokalbio aktyviai klausantis; 

 Būti sąmoningai/am apie savo neverbalinę bendravimo dalį (kūno poza, balso tonas, 

tempas, veido išraiškos ir pan.); 

 Pokalbiui skiriama pakankamai laiko. 

Palaikantys santykiai: parama pagalbos gavėjui užmezgant su juo palaikančius santykius. 

 Vaikas informuojamas apie mane (kas esu, koks specialistas, koks susitikimo/pokalbio 

tikslas ir pan.); 

 Neskubama santykyje, „einama“ vaiko tempu; 

 Bendraujama be išankstinių nuostatų ir vertinimo; 

 Bendraujama apie PG svarbius dalykus, rodomas smalsumas PG požiūriui, nuomonei 

ir pan. 

II Veiksmo planas švietimo sektoriaus profesinei kategorijai 
 

Nuostatų keitimas: specialisto požiūrio į pagalbos gavėją išplėtimas nukreipiant jo dėmesį 

nuo patirtos žalos ir psichologinių sužeidimų prie stiprybių ir gebėjimo išgyti. 

 Psichoedukaciniuose pokalbiuose su tėvais kartu ieškoti vaiko stiprybių, 
skatinant tėvus įvardinti stipriąsias vaiko puses. 

 Psichoedukaciniuose pokalbiuose su pedagogais ieškoti vaiko/šeimos/klasės 
stiprybių, skatinant pedagogus įvardinti stipriąsias vaiko/šeimos/klasės puses. 

 Tėvus, pedagogus skatinti ne tik atrasti ir pamatyti vaiko/šeimos/klasės 
stiprybes, bet ir pagirti vaiką/šeimą/klasę apie tai, kad tas stipriąsias puses 
užtvirtinti. 

 Vaikų psichoedukaciniuose užsiėmimuose, pokalbiuose keisti neigiamas vaikų 
nuostatas į kitus vaikus/vaiką, parodant netinkamo elgesio prasmę ir kaip su tuo 
išbūti. 
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 Metodo „50/50” naudojimas padedant pedagogams/tėvams randant ne tik vaiko 
sunkumus, bet randant ir tiek pat jo stiprybių, resursų. 

 

 

Įgalinimas: pagalba klientui ugdant jo stipriąsias savybes, įgūdžius ir talentus bei 

mobilizuojant juos. 

 Naudojant „Papuolę į audrą“ metodą padėti vaikams/tėvams/pedagogams 
atrasti ir stiprinti savo stipriąsias puses, kartu išskaidant vieną didelį sunkumą, 
kad jis pradėtų atrodyti labiau įveikiamas. 

 Naudojant „Aš esu. Aš turiu. Aš galiu.“ metodą padėti 
vaikams/tėvams/pedagogams įveikti bejėgiškumo ir pasyvumo jausmus, 
susiorientuoti savose stiprybėse ir talentuose bei juos panaudoti. 

 Būrelio vaikui parinkimas, kuriame vaikas jaustųsi gebantis, galintis, sugebantis, 
pasitikintis savimi. 

 

 

Aktyvinimas: pagalbos gavėjo savikliovos skatinimas, kuri padėtų jam įveikti trauminio 

įvykio sukeltą pasyvumo ir bejėgiškumo jausmą bei pasijusti pagrindiniu savo gyvenimo 

veikėju. 

 Pedagogams naudojant metodą „Jausmų lagaminas“ padėti įsivardinti savo 
baimes ir nerimus apie darbą su įvairiais vaikais ir rasti aktyvių būdų kaip tas 
baimes įveikti, ugdyti gebėjimą reflektuoti, skatinti pasitikėjimą savimi, įveikti 
traumuojantį pasyvumo jausmą. 

 Sudarant individualius pagalbos planus įtraukti ir pačius vaikus, stiprinant jų 
gebėjimą reflektuoti, išskirti savo sunkumus, atrasti savo stiprybes, o kartu ir 
atkreipiant suaugusiųjų dėmesį atsižvelgti į vaiko poreikius, individualumą, 
galimybes. Galima naudoti metodą „Norų skrynia“. 

 

Atsistatymas: traumos supratimu pagrįstos priežiūros integravimas siekiant pagerinti pagalbos 

gavėjų emocijų suvokimą ir padėti jam atsigauti. 
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 Suaugusiems ieškant netinkamų vaiko elgesio priežasčių, simptomų prasmės, 
tampa lengviau su juo išbūti, atlaikyti, užtikrinti saugumą. 

 Dirbant su vaikais išlaikyti darbo ir pagalbos teikėjų nuoseklumą bei stabilumą, 
tuo stiprinant vaikų saugumo jausmą. 

 Pedagogams sukurti palaikymo tinklą, supervizijas, atvejų aptarimų grupes, kad 
stiprinti jų pačių psichologinį atsparumą. 

 Tėvų palaikymo grupės, tėvystės įgūdžių mokymai, paskaitos tėvams aktualiomis 
temomis stiprinant tėvų atsistatymą, gebėjimą rūpintis savo vaikais, atlaikyti 
vaiko jausmus ir sunkumus. 

 

 

Aktyvus klausymas: aktyvus klausymasis, padedantis atvira širdimi išklausyti pasakojimus ir 

patvirtinti jų keliamus jausmus. 

 Kalbantis su vaikais palaikyti akių kontaktą, būti čia ir dabar, atspindėti jausmus, 
laikyti saugų atstumą, būti akių lygyje su vaikais, pagarbus tonas. 

 Sudaryti galimybę tėvams/vaikams būti išklausytiems ir išgirstiems, 
normalizuoti situacijas, patvirtinti ir išbūti su visais jų jausmais individualiuose 
pokalbiuose, VGK posėdžiuose, klasės valandėlėse, tėvų dienose, konsultacinėse 
valandose tėvams. 

 Sukurti palankią, saugią aplinką atsiskleidimui, pasidalinimui ir pan., 
susitikimuose dalyvaujant tik susijusiems su vaiku ar atveju žmonėmis. 

 

 

Palaikantys santykiai: parama pagalbos gavėjui užmezgant su juo palaikančius santykius. 

 Periodiniai susitikimai planuojant nuoseklius aptarimus, palaikymą, padeda 
kurti darbinį palaikantį santykį su vaikais/tėvais. 

 Profesinės dienos mokykloje ar savo klasėje, kai vaikų tėvai veda pamokas, 
stiprina bendruomeniškumą ir palaikymą. 

 Metodas „Pasitikėjimo ranka“, kur nupiešus vaiko delną jis gali penkiuose 
pirštuose surašyti žmones, kurie yra patikimi, gali suteikti saugumo ir apsaugoti. 

 Skatinti tėvus turėti individualų reguliarų laiką su savo vaiku, kad kurti 
palaikančius ir saugius santykius. 
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 Pedagogai gali išlaikyti gerą santykį su savo mokiniais, pavyzdžiui, vaikui sergant 
nusiunčiant jam žinutę su pasiteiravimu apie jo sveikatą, palaikymą sveikstant ir 
kad jis/ji yra laukiami sugrįžti į klasę. 

 

III Veiksmo planas socialinio sektoriaus profesinei kategorijai 
 

Nuostatų keitimas: specialisto požiūrio į pagalbos gavėją išplėtimas nukreipiant jo dėmesį 

nuo patirtos žalos ir psichologinių sužeidimų prie stiprybių ir gebėjimo išgyti. 

 Skirti konkretų laiką refleksijai sau po konsultacijos/tiesioginio darbo, 
įsisąmoninimui, kas pasiekta, nuostatų pasitikrinimui stipriųjų pusių 
perspektyva. 

 Globos srityje – sąmoningas savo nuostatų apie biologinius vaikų tėvus 
stebėjimas – biologinių tėvų įtraukimas į vaikų gyvenimą, įvertinant jų pastangas 
ir priimant jų ribotumą. Laikytis atokiau nuo dažno „blogiukiško, kenkėjiško“ 
biologinių tėvų matymo. 

 Rinkti informaciją apie klientą/šeimą iš skirtingų šaltinių – padeda pamatyti 
pilnesnį vaizdą, galias, stiprybes.  

 Atkryčių atveju – pastebėti, išryškinti progresą sau ir kitiems specialistams, 
nepaisant atkryčių. 

 

Įgalinimas: pagalba klientui ugdant jo stipriąsias savybes, įgūdžius ir talentus bei 

mobilizuojant juos. 

 Klausti tikslingų klausimų, padėsiančių užčiuopti kliento stipriąsias puses, 
galimybes, įgytus įgūdžius. 

 Padėti išbūti, priimti neigiamas emocijas ir skirti laiko, erdvės išsigryninimui, ko 
jis pats norėtų pasiekti. Pasitikėti, išbūti kartu, nesiūlyti savo daugybę variantų, 
neprisiimti gelbėtojo vaidmens. Pvz.: Jaunuolis, kuriam paskutinis sezonas 
programoje ir kuriam tai nebuvo netikėta žinia (prieš pusmetį buvo aptarta, kas 
jo laukia toliau), nustojo ateiti. Išsiaiškinus, kad jaunuolis tiesiog neateina, nėra 
krizinės situacijos jo aplinkoje, leisti jaunuoliui išbūti su ta žinia ir pačiam 
įvardinti, ką jis dar norėtų nuveikti/išmokti per likusį laiką pas mus. 

 Nenuneigti asmenybės dėl veiksmų, padėti pakreipti/išnaudoti turimus resursus 
kitur. Pvz.: Jaunuoliai leidžiantys laiką gatvėje, turi lyderystės įgūdžių, bet juos 
išnaudoja, tarkim, vogdami. O darbe su mumis, su palydėjimu jie gali juos 



 

7 

 

Implemented by 
 

 

 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for 

use that may be made of the information it contains. 

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

atskleisti vadovaujant komandai ar būnant atsakingam už pinigus einant į 
parduotuvę ir t.t. 

 

 

Aktyvinimas: pagalbos gavėjo savikliovos skatinimas, kuri padėtų jam įveikti trauminio 

įvykio sukeltą pasyvumo ir bejėgiškumo jausmą bei pasijusti pagrindiniu savo gyvenimo 

veikėju. 

 

 Sukūrus santykį, paskatinti žmogų imtis atsakomybės už savo gyvenimą pačiam. 
Atsitraukti, suteikti galios tam žmogui, tačiau ir sukurti praktines situacijas, kur 
žmogus galėtų pajausti savarankiškumą. Pvz.: Pasiūlyti biologinei mamai žengti 
pirmus žingsnelius link vaiko - per bendras konsultacijas kartu su vaiku.  

 

Atsistatymas: traumos supratimu pagrįstos priežiūros integravimas siekiant pagerinti pagalbos 

gavėjų emocijų suvokimą ir padėti jam atsigauti. 

 Atlikti mediatoriaus funkciją – nešti žinią apie kantrybę ir pagarbą klientui, 
leidžiant eiti savu tempu, neperspausti su pagalbos procesais, kitų specialistų 
įsitraukimu. 

 Lūkesčius kelti labai aiškiai identifikavus, kuriame pokyčių etape yra klientas. 
 Nepasiduoti, laikytis savo plano, išsakyti savo poziciją paslaugų teikimo atžvilgiu, 

kartu leidžiant žmogui išreikšti savo poziciją. Pvz.: Neskubėti nutraukti 
konsultacijų, jei jaučiame, kad jų dar reiktų, pasitikėti savo kompetencija. 

 

Aktyvus klausymas: aktyvus klausymasis, padedantis atvira širdimi išklausyti pasakojimus ir 

patvirtinti jų keliamus jausmus. 

 Aktyviai klausant ne tik girdėti, bet ir grąžinti prie svarbios temos, į dabartinį 
momentą. Taip darkart parodant, kad tikrai klausomės. 

 Iš to, ką žmogus pasakoja, padėti išsigryninti to pasakojimo naudą pačiam 
žmogui (kodėl atrodo svarbu tuo pasidalinti su mumis dabar). 
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Palaikantys santykiai: parama pagalbos gavėjui užmezgant su juo palaikančius santykius. 

 Įnešti realybės pusę – palaikančiai padėti įsivardinti ir tai, kas tobulintina. 
Pagarbiai pakonfrontuoti. 

 Su palaikymu išlaikyti ribas, normalizuoti įvairius jausmus vienu metu. Išlaikyti 
pagarbą, net kai nepritari sprendimams/veiksmams. Pvz.: kai jaunuolis pasielgia 
netinkamai, pasidalinti ir kad pykstam, bet ir kad jaunuolis išlieka svarbus. 

 Sukurti erdvę įvairiems jausmams. Pvz.: Jaunuoliams duoti žinutę, kad net kai jie 
pavargę/jaučiasi sunkiai emociškai/turi daug darbų, gali ateiti pas mus pabūti, 
pailsėti, tam yra atskiras kambarys. 

 

IV Veiksmo planas teisėsaugos ir VTAĮT sektoriaus profesinei kategorijai 
 

Nuostatų keitimas: specialisto požiūrio į pagalbos gavėją išplėtimas nukreipiant jo dėmesį 

nuo patirtos žalos ir psichologinių sužeidimų prie stiprybių ir gebėjimo išgyti. 

 Peržiūrėti nuostatas į skirtingas profesines kategorijas ir specialistus; 
 Tikėti vaiku – tyrimas parodys tolimesnę eigą, bet svarbu pirminė specialistų 

reakcija. Dirbti su nuostata „vaikai fantazuoja, meluoja, nesupranta kad įvyko“; 
 Peržiūrėti nuostatas į nukentėjusį apskritai (tiek vyrai tiek moterys gali 

smurtauti);  
 Dirbant prevencinį darbą su vaikų grupe – orientuotis į pozityvius aspektus, ką 

jie gali padaryti, vietoje neigiamų (ko neturėtų daryti); 

Įgalinimas: pagalba klientui ugdant jo stipriąsias savybes, įgūdžius ir talentus bei 

mobilizuojant juos. 

 Pagirti vaiką ar žmogų, kuri pranešė, kad kreipėsi į policiją/VTAS; 
 Su vaiku atlikti „AŠ galiu, AŠ turiu, AŠ esu“ pratimą ir tokiu būdu padėti jam 

įvardinti savo resursus ; 

 Vaiko ir tėvų poreikių atskyrimas;  
 Dirbant su globėjais – padėti įvardinti pačių globėjų resursus; 

 Padėti globėjams įvardinti vaiko resursus; 
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 Dirbant su probuojamu asmeniu – padėti jam įvardinti, kokie yra jo teigiami 

resursai; 

 

Aktyvinimas: pagalbos gavėjo savikliovos skatinimas, kuri padėtų jam įveikti trauminio 

įvykio sukeltą pasyvumo ir bejėgiškumo jausmą bei pasijusti pagrindiniu savo gyvenimo 

veikėju. 

 Leisti pasirinkti iš dviejų opcijų, jei yra galimybė; 

Atsistatymas: traumos supratimu pagrįstos priežiūros integravimas siekiant pagerinti pagalbos 

gavėjų emocijų suvokimą ir padėti jam atsigauti. 

 Aiškus ir ramus pirminis pokalbis su vaiku; 
 Prisistatyti vaikui ir tėvams, kodėl atvyko, kokia funkcija. 
 Pritūpti, fiziškai būti viename lygyje su vaiku; 
 Paaiškinti kaip viskas vyks; 
 Smurtą patyrusio vaiko/ suaugusiojo elgesio supratimas; 
 Smurto artimoje aplinkoje problemos supratimas (kodėl tyli, kodėl nekalba, 

keičia parodymas).  
 

Aktyvus klausymas: aktyvus klausymasis, padedantis atvira širdimi išklausyti pasakojimus ir 

patvirtinti jų keliamus jausmus. 

 Prieš imantis intervencijų – įvardinti jausmą, parodyti, kad mato/girdi/supranta; 

 Naudoti daugiau atvirų klausimų ir paskatinimų (“Papasakok daugiau” vietoje 

tardymo); 

Palaikantys santykiai: parama pagalbos gavėjui užmezgant su juo palaikančius santykius. 

 Mokytis labiau suprasti ir atpažinti vaiko ir savo jausmus;  
 Suprasti vaiko netinkamo elgesio priežastį; 
 Po sunkiu įvykių organizuoti komandoje išsiventiliavimo galimybes;  


