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1. Įžanga 
 

Smurtas artimoje aplinkoje egzistuoja kiekvienoje visuomenėje. Tai iššūkis, su kuriuo 

susiduria kiekviena šalis ir kultūra. Įvairiausi tyrimai rodo, kad tai lyčių problema – smurtauja 

daugiausia vyrai, o jų aukomis dažniausiai tampa moterys ir vaikai. Smurto problema yra 

giliai įsišaknijusi daugumoje kultūrų. Ją spręsti reikia tiek asmeniniu, tiek visuomenės 

lygmeniu. 

Jei norime, kad šeiminio smurto neliktų, reikia pradėti nuo problemos šaltinio – atsakingo 

asmens – smurtautojo – elgesio ir veiksmų pokyčių. Socialinės ir kultūrinės nuostatos, 

palaikančios tokį elgesį, taip pat prisideda prie problemos egzistavimo. Taip pat labai svarbu 

dirbti su smurtinio elgesio aukomis. Reikia ne tik efektyvių įstatymų, saugančių nukentėjusius 

asmenis, bet ir šviesti, įgalinti juos, kad jie gebėtų susidoroti su smurto pasekmėmis ir padėti 

jiems susikurti geresnį, saugesnį gyvennimą. Tai sudėtinga užduotis, kurią daug organizacijų 

įvairiose šalyse visgi ėmėsi vykdyti. 

Šiame NORDPLUS ADULT programos finansuotame projekte 4 partneriai iš Islandijos, 

Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos dirbo kartu tam, kad savo šalyse surinktų ir skleistų už jų ribų 

metodus, skirtus dirbti su smurtautojais ir šeiminio smurto aukomis. Mes ieškojome gerosios 

patirties pavyzdžių savo šalyse, lyginome juos ir išvardinome šiame rinkinyje. Tikimės, kad šis 

rinkinys padės specialistams, dirbantiems su smurtavusiais asmenimis ir nuo jų 

nukentėjusiems. Kai kurie metodai panašus, kai kurie gana skirtingi, tikimės, kad rasite tuos, 

kurie bus naudingi jūsų darbe. 

1.1. Apie projektą 

 
Projektą „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės 
pagalbos teikimo mokymų programą suaugusiųjų švietėjams, kurie dirba / nori dirbti su 
smurtautojais ir jų šeimos nariais“  (2016 m. birželio mėn. –  2018 m. gegužės mėn.) 
finansuoja NORDPLUS ADULT programa. 
 
Projekto idėja paremta įsitikinimu, kad norint nutraukti ydingą smurto ratą, reikia dirbti su 
visais šeiminio smurto dalyviais – tiek smurtautojais, tiek jų aukomis. Partnerių konsorciumą 
sudaro patyrę savo srities specialistai. ŽISPB dirba su smurtautojais, BIIA iš Švedijos turi 
patirties teikiant pagalbą vaikams, Solstafir iš Islandijos yra sukaupę didelę patirtį darbe su 
nukentėjusioms moterims, FUMN iš Norvegijos yra mokymų programų rengimo ekspertai. 
 
Mokymų Lietuvoje, Islandijoje ir Švedijoje metu partneriai dalinosi patirtimi ir žiniomis, kad 
parengtų šį gerosios patirties rinkinį ir mokymų programą specialistams, dirbantiems su 
smurtautojais ir šeiminio smurto aukomis. Programa prisidės prie specialistų, palaikančių 
holistinį požiūrį, jog reikia dirbti su visomis šeiminio smurto šalimis kompetencijos 
tobulinimo. 
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Projekto rezultatai 
 
1. 3 tarptautiniai mokymai projekto partneriams pasikeisti darbo su smurtautojais, šeiminio smurto 
aukomis patirtimi; 
2. Surengta 12 mokymų sesijų partnerių šalyse – Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Islandijoje; 
3. Parengtas gerosios patirties pavyzdžių rinkinys dirbti su smurtautojais ir jų aukomis; 
4. Parengta ir išbandyta inovatyvi mokymų programa suaugusiųjų švietėjams; 
5. Patobulintos bent 12 partnerių atstovų, 48 vietos mokymų dalyvių ir 48 bandomųjų mokymų 
dalyvių kompetencijos. 

 
Projekto rezultatus bus galima rasti projekto parnerių ir projekto svetainėse 

http://domesticviolence.zispb.lt 

Gerosios patirties įrankių rinkinį partneriai dalino sabo šalyse rengtuose mokymuose. 

Remiantis šiuo gerosios patirties įrankiu rinkiniu taip pat yra rengiama inovatyvi mokymų 

programa, kuri bus akredituota bent vienoje partnerių šalyje.  

Kitame skyriuje plačiau pristatysime visus projekto partnerius. 
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2. Partneriai 
 

2.1. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB)  
 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) yra 

projekto iniciatorius.  Tai – nevyriausybinė organizacija, kurios  

veikla yra orientuota į socialinės atskirties grupių (re)integraciją 

į visuomenę, darbinių įgūdžių įgijimą, specialistų kompetencijos 

tobulinimą, vaikų / jaunimo aktyvinimą įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų, iniciatyvų 

pagalba, pagalbos šeimai teikimą per smurtinio elgesio keitimo programos įgyvendinimą. 

Organizacijos tikslai: 

 skatinti, kurti ir įgyvendinti novatoriškas socialines ir edukacines iniciatyvas vietiniu, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; 

 skatinti ir įgyvendinti darbo bei profesinio užimtumo politikos programas, projektus, 

priemones ir skleisti gerosios žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos modelius; 

 organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklą; 

 inicijuoti ir plėtoti į neįgalius asmenis, vyresnio ir senyvo amžiaus žmones orientuotą 

ir jų poreikius tenkinančią veiklą bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą neįgaliųjų, 

vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų reikalų srityje. 

Organizacija kuria bei įgyvendina įvairius projektus, iniciatyvas, intervencijas tiek valstybiniu-

vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu ir bendradarbiauja su jaunimo, suaugusiųjų formalaus ir 

neformalaus švietimo organizatoriais, mokymų centrais, mokyklomis, valstybės įstaigomis, 

tyrimų centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėmis, 

verslo asociacijomis, amatų rūmais, NVO konfederacijomis ir pan.     

Paslaugos teikiamos įvairioms žmonių grupėms: jaunimui, savanoriams, nukentėjusiems nuo 

smurto, buvusiems įstatymų pažeidėjams, socialinės rizikos šeimoms, socialiniams 

darbuotojams, socialiniams partneriams, neįgaliesiems ir pan. 

Organizacija dirba šiose srityse: 

 nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas bei įgyvendinimas jaunimo, socialiai 

pažeidžiamų žmonių grupių problemoms spręsti ir specialistų kompetencijai tobulinti; 

 įvairių socialinių iniciatyvų, praktinių užsiėmimų, konferencijų, „apskritojo stalo” 

diskusijų organizavimas ir įgyvendinimas darbe su socialiai pažeidžiamomis 

visuomenės grupėmis (pvz., jaunimu, smurto aukomis, senyvo amžiaus žmonėmis, 

bedarbiais, neįgaliaisiais ir pan.);  
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 mokymo programų kūrimas ir akreditacija savanoriams, įstatymų pažeidėjais, 

neseniai baigusiems socialinio darbo studentams, socialinių darbuotojų padėjėjams, 

medicinos seserims, mokytojams, darbdaviams ir t.t. 

 vertimo raštu ir žodžiu paslaugos;  

 socialinių darbuotojų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimas. 

Organizacija turi patirties vertinant ir vystant minkštuosius įgūdžius, kuriant, perimant iš 

užsienio šalių ir adaptuojant naujus mokymų metodus, rengiant naujas strategijas, metodinę 

medžiagą bei programas, susijusias su efektyviu profesiniu mokymu. ŽISPB taip pat turi 

patirties organizuojant bandomuosius mokymus, vystant elektroninio mokymosi platformas, 

akredituojant programas. 
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2.2. BIIA Resource Center (BIIA)                                                              

 
Organizacija siekia skatinti didesnį žmonių dalyvavimą 

socialiniame gyvenime, darbe, versle.  BIIA išteklių centras 

yra įsikūręs Örebro apygardoje, Jämtland ir Västra Götaland 

srityse Švedijoje. BIIA išteklių centras yra „Winnet Sverige“  

narys. „Winnet Sverige“ yra organizacija, kuri siekia lygybės, 

kad moterims būtų suteikiama galimybė lygiomis sąlygomis dalyvauti visuomenėje.  Taip pat 

BIIA bendradarbiauja su įvairiomis asociacijomis, įmonėmis ir organizacijomis (pvz. 

„Föreningen Kvinna Skaraborg“, „Svensk-Litauiska Riksföreningen“ ir t.t.).   

Švedijoje vienas iš nacionalinių lygybės tikslų yra išsilaisvinimas nuo smurto dėl lyties.  Vyrų 

smurtas prieš moteris yra aiškus pavyzdys, kad galia tarp vyrų ir moterų yra nesubalansuota.  

Vyrai smurtauja prieš moteris visose socialinėse grupėse ir profesijose.  Dažniausiai smurtas 

vyksta namuose, o auka pažįsta smurtautoją. Pastaraisiais metais Švedijos vyriausybė 

tobulino ir sugriežtino teisės aktus, parengė įvairias prevencines priemones, kad 

pažeidžiamos moterys gautų geresnes sąlygas.  BIIA organizacija bando prisidėti prie Švedijos 

nacionalinių lygybės tikslų įgyvendindama įvairius projektus ir iniciatyvas.  

Kompetencijos tinklas 
Nuo 2006 m. BIIA centras dirba lyčių lygybės ir lygių galimybių vyrams ir moterims dalyvauti 
socialiniame gyvenime srityse. Centras yra vienas iš vietinių ir regioninių kompetencijų tinklų, 
kuris bendrauja su kitomis suinteresuotomis sritimis ir skleidžia gerąsias praktikas bei 
priemones mažinti smurtą artimoje aplinkoje. 
 
Bendradarbiavimo tinklas 
Organizacija kartu su moterų krizių centrais / laikino apgyvendinimo namais, „Vyrai už lyčių 
lygybę“ organizacija, savivaldybės socialinių paslaugų institucijomis, įvairių grafysčių / 
provincijų administracinėmis tarybomis vykdo įvairias veiklas, rengia seminarus, kuria 
bendrus internetinius tinklalapius, tinklus, edukacinius filmus. 
 
Patirtis 
Organizacija veikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje ir yra sukaupusi patirties šeimų 
konsultavimo ir terapijos srityje, darbo metodų, kuriais gali pasidalinti su kitais partneriais. 
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2.3. Folkeuniversitetet Midt-Norge (FUMN) 
 

Folkeuniversitetet (FU) yra didžiausias suaugusiųjų švietimo 

organizatorius Norvegijoje.  FUMN yra nepelno organizacija, kurios 

tikslas – skatinti mokymąsi visą gyvenimą, lyčių lygybę ir žinių 

prieinamumą, stiprinti asmens žinias ir įgūdžius savarankiškam 

darbui ir bendradarbiavimą su kitais savo profesijoje bei 

visuomenėje. Esame patvirtintas suaugusiųjų švietimo institutas, todėl siekiame būti 

nepriklausoma arena mokymuisi ir prisidėti prie visuomenės švietimo.  

FUMN dirba skirtinguose geografiniuose Norvegijos regionuose. Šiame projekte dalyvauja 

padalinys, esantis centrinėje Norvegijos dalyje - Folkeuniversitetet Midt-Norge. 

FUMN siūlo atvirus ir verslo kursus su praktiniu bei teoriniu turiniu.  Kursai gali būti įvadiniai, 

skirti pažengusiems ar universitetinio lygio, arba gali būti siūlomi kaip tęstinis mokymas.  

FUMN ir profesinio rengimo departamentas orientuojasi paslaugas, skirtas darbo rinkai, ypač 

profesinį mokymą, darbo orientavimą, pameistrystę ir kitas mokymo formas.   
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2.4. Sólstafir 
 

Solstafir yra moterų įkurta visuomeninė organizacija, 

veikianti Westfjords regione Islandijoje. Organizacija pradėjo 

veiklą prieš 10 m. ir dauguma tuo metu dirbančių darbuotojų 

buvo savanoriai. Organizacijos tikslas buvo kovoti prieš 

seksualinį smurtą ir įgalinti nukentėjusiuosius. Darbuotojai 

teikė įvairias paslaugas: individualias konsultacijas, organizavo pagalbos grupes, paskaitas ir 

praktinius užsiėmimus. Neseniai organizacija pradėjo daugiau dirbti švietimo srityje, o 

konsultavimą atidavė didesnei organizacijai iš Reikjaviko. Psichologas atvyksta du kartus per 

mėnesį konsultuoti nukentėjusiųjų. 

Į organizaciją kreipiasi žmonės iš visų visuomenės sluoksnių.  Padedame visiems, kurie ieško 

pagalbos. Darbuotojai taip pat turi įvairią patirtį, bet visi jie turi vieną bendrą dalyką – jie yra 

nukentėję nuo smurto šeimoje ir / ar seksualinės prievartos.  Pagrindinis tikslas – suteikti 

saugią erdvę moterims, norinčioms atgauti savo psichologinį stiprumą po to, kai jos buvo 

palaužtos smurtautojo.   
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3. Kas yra šeiminis smurtas? 
 

Pasaulinė sveikatos organizacija savo 2013 m. ataskaitoje „Global and regional estimates of 

violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and 

non-partner sexual violence” teigia, kad fizinis ir seksualinis smurtas yra visuoemėns 

sveikatos problema, kuri paliečia 1/3 moterų visame pasaulyje. Fizinis ir seksualinis smurtas 

turi daug pasireiškimo formų ir šeiminis smurtas yra vienas iš jų. Terminas „šeiminis smurtas 

/ smurtas artimoje aplinkoje“ yra vartojamas apibūdinti smurtą, kurį moteris ar vyras patiria 

nuo dabartinio arba buvusio partnerio (tiek santuokoje, tiek santykiuose). Tyrimai rodo, kad 

dažniausiai smurtautojas yra vyras, o jo aukos – moterys ir vaikais. Žinoma, kad būna ir 

atvirkščiai. Vaikai gali patirti šeiminį smurtą tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai.  

Dar visai neseniai ES šalyse narėse šeiminis smurtas buvo privatus šeimos reikalas ir 

valstybės vaidmuo buvo ribotas. Padėtis ėmė keistis nuo 1990 m., kai smurtas prieš moteris 

buvo pripažintas žmogaus teisių pažeidimu. Šeiminio smurto padariniai yra didžiuliai. Jie 

pirmiausia paliečia asmenį, patirtiantį smurtą, vaikus, kurie mato ar taip pat patira smurtą, 

taip pat ir kitus asmenis. Šeiminis smurtas auką paliečiai tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek 

ir iš socialinės pusės. Padariniai būna trumpalaikiai ir ilgalaikiai, pavyzdžiui, gėda ir kaltė, 

pasitikėjimo savimi sumažėjimas, sumišimas, iškraipytas realybės suvokimas, depresija, 

nerimas ir pan. 

Nėra vieno šeimino smurto apibrėžimo ir įvairiose šalyse jis skiriasi. Tarp visų apibrėžimų 

bendra yra tai, kad smurtas nepasireiškia tik vieną kartą. Tai procesas, kai asmuo kaip 

priespaudos būdą naudoja smurtą. Šeiminis smurtas yra ir tyčinis gasdinimas, fizinis 

užpuolimas, daužymas, seksualinis užpuolimas ir / arba kitas pasikartojantis smurtinis 

elgesys, kuris yra galios ir kontrolės išraiška, ir kurią vienas asmuo naudoja savo partnerio 

atžvilgiu.  

Tai gali būti fizinis smurtas, seksualinis smurtas, psichologinis smurtas, ekonominis smurtas ir 

emocinis smurtas. Smurto šeimoje atvejai gali skirtis savo intensyvumu ir sunkumu.  

Pagrindinis šeiminio smurto elementas yra vieno partnerio pastangos išlaikyti galią ir 

kontrolę kito atžvilgiu.  

Fiziniai, emociniai ir psichologiniai šeiminio smurto padariniai gali tęstis iš kartos į kartą ir 

tęstis visą gyvenimą. 

Šeiminis smurtas būna įvairių formų. Jis gali būti fizinis ir emocinis, naudojamas santykiuose 

kontroliuoti ir manipuliuoti kitu asmeniu. Tokį elgesį remia mūsų turimas požiūris apie šeimą 

ir asmeninę erdvę – jog tai, kas vyksta šeimoje, yra tik jos reikalas. Tokiam elgesiui išlikti 

padeda ir įvairūs mitai apie santuoką, santykius ir lyčių vaidmenis.  
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Toliau pateikiame dažniausias šeiminio smurto formas (neatmesdami kitų): 

Fizinis smurtas, pavyzdžiui, trenkti, suduoti, pliaukštelėti delnu, purtyti, kąsti, drėksti, 

nudeginti, pririšti, apipilti karštu vandeniu, marinti badu, dusinti, mesti daiktus į tą asmenį ir 

pan. 

Emocinis smurtas: pažeminimas, grasinimai sudaužyti daiktus arba išnešti juos iš namų, 

išvežti vaikus, įskaudinti vaikus ar partnerį, persekiojimas, toks kaip nuolatinis skambinimas, 

skambučių tikrinimas, žinučių skaitymas, sakymas, kad kitas yra psichinis ligonis, liepimas 

prievarta ką nors daryti, nuolatinė kritika, gėdinimas, perdėtas pavyduliavimas, šaukimas, 

neigimas, kad toks elgesys daro žalą, izoliavimas. 

Seksualinis smurtas: išprievartavimas, seksualinis pažeminimas, saugos priemonių 

naudojimo reikalingumo neigimas, prievartinė prostitucija, vertimas ką nors žiūrėti 

pornografiją, vertimas dalyvauti pornografijoje, tyčinis lytiškai printančios ligos perdavimas, 

draudimas moteriai maitinti krūtimi, netinkamos kalbos apie partnerį, brolius, seseris ar 

draugus. 

Ekonominis smurtas: teigimas, jog partneris nesugebės uždirbti pajamų, neduoti partneriui 

pinigų, nuolat engti dėl per daug išleidžiamų pinigų, neleisti dirbti ar mokytis, liepimas 

atsiskaityti už kiekvieną išleidžiamą centą, lošimas iš partnerio pinigų, nenoras mokėti 

sąskaitų, partnerio vardu pridaryti skolų ir grasinti palikti jį / ją su skolomis, jei nutrauks 

santykius ir pan. 

Jau kelis kartus minėjome, kad šeiminis smurtas egzistuoja visur. Kitame skyriuje pateikiame 

šeiminio situacijos apžvalgą partnerių šalyse. 
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4. Šeiminio smurto situacijos apžvalga partnerių 

šalyse  

4.1. ISLANDIJA 

 

Kaip ir kitose  šalyse, smurtas Islandijoje išlieka didelė problema. Sveikatos ministerijos 2011 

m. atlikto tyrimo duomenimis, 42% dalyvavusių moterų teigė, kad yra bent kartą patyrusios 

smurtą po 16-ojo gimtadienio. 4% dalyvių teigė, kad patyrė smurtą per pastaruosius 12 mėn. 

Jei šiuos procentus paversime į konkrečius skaičius, tai reiškia, kad 44 – 49 tūkst. 18-80 m. 

moterų (2008 m. gruodžio 1 d. duomenimis) yra patyrusios bet kurios formos smurtą. 30% 

nukentėjusiųjų teigė patyrusios fizinį smurtą, o daugiau nei 24% - seksualinį. Tai reiškia, kad 

30-35 tūkst. 18-80 m. moterų patyrė fizinį smurtą, o 24-29 tūkst. moterų – seksualinį. 

Šie skaičiai neatsispindi teismų sistemoje. Ir tai tik ledkalnio viršūnė. 

Kova su seksualiniu smurtu yra didelė, diskusijos tęsiasi, o problema išlieka aktuali. PSO 

teigia, kad seksualinis smurtas pasaulyje pasiekė epideminį lygį. 

Viename regione Pietų Islandijoje policija pradėjo projektą, skirtą kovai su smurtu artimoje 

aplinkoje. Smurtautojai išvežami iš namų, teikiamos socialinės paslaugos, po kiek laiko 

užsukama į namus patikrinimams. Projektas remiasi tyrimu, kuris teigia, kad geriausias būdas 

nutraukti smurto ratą, yra įsikišti ankstyvose stadijose. 

Seksualinio smurto skyrius nacionalinėje ligoninėje teigia, kad kiekvienais metais daugėja 

seksualinio smurto aukų, o atvejai darosi vis sunkesni. Ligoninės atstovai teigė, jog jaučiasi 

pornografijos įtaka. Tas pats vyksta ir išprievartautų asmenų krizių centruose, ir nukentėjusių 

nuo šeiminio smurto prieglobsčio įstaigose. Tai rodo, kad prievartavimo kultūra ir šeiminis 

smurtas taip pat yra susiję su tokiu reiškiniu kaip pornifikacija. 

Reikjavike yra viena prieglauda moterims, kurios nukentėjo nuo šeiminio smurto, taip pat 

keli nepriklausomi krizių centrai asmenims, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto 

susidoroti su padariniais. Smurtautojams yra skirta viena paslauga, vadinama „taika 

šeimoje“. Smurtautojai patys turi kreiptis pagalbos.  
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4.2. NORVEGIJA 
 

Smurtas Norvegijoje yra nusikaltimas. Smurtas lyties pagrindu apima daug žmogaus teisių 

pažeidimų, įskaitiant seksualinį smurtą, išprievartavimą, šeiminį smurtą, seksualinį užpuolimą 

ir priekabiavimą, prekyba žmonėmis, moterų ir vaikų prostitucija ir pan. 

Dažniausiai smurto lyties pagrindu aukomis tampa moterys. Per 2012 m. buvo užfiksuoti 

2557 šeiminio smurto atvejai. 77% šeiminio smurto ir 85% seksualinio smurto aukų buvo 

moterys. 2013 m. apie seksualinius nusikaltimus policijai  buvo pranešta 4718 kartų. Tai buvo 

2,5% daugiau nei praėjusiais metais. 

Norvegijoje moterų judėjimas ir tyrėjai aktyviai dirbo, kad ši problema patektų į politinę 

darbotvarkę ir sukeltų visuomenės diskusiją. Smurtas lyties pagrindu palaipsniui buvo 

pripažinta kaip rimta visuoemenės problema ir valstybės susirūpinimo klausimas. Smurtas 

lyties pagrindu atspindi ir sustiprina nelygybę tarp vyrų ir moterų. Smurtas kenkia aukų 

sveikatai, orumui, saugumui ir savarankiškumui. Vyrų smurtas prieš moteris ir vaikus 

Norvegijoje yra laikomas lyčių lygybės trukdžiu. Šiuo metu daug dėmesio sulaukė ir smurtas 

lyties pagridnu, susijęs su tautybe, seksualine orientacija, amžiumi ir negalia. 

Norvegijos valdžia kuria priemones, kad panaikintų smurtą lyties pagrindu. Buvo sukurti keli 

veiksmų planai. Įgyvendinant holistinį, integruotą ir koordinuotą požiūrį kovoje su smurtu 

lyties pagrindu, dėmesį reikia nukreipti į smurtautojus. 
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4.3. ŠVEDIJA 
 

Policija  Švedijoje turi reaguoti į įtarimus dėl šeiminio smurto, tačiau labai dažnai dėl įkalčių 

trūkumo bylos yra nutraukiamos. Galbūt dėl šios priežasties daug šeiminio smurto atvejų 

lieka nepranešti. 33-50% šeiminio smurto aukų nepraneša policijai apie smurtą, o dauguma 

tų, kurių atvejai buvo užregistruoti, nesikreipia į teismą. 

2014 m. nacionalinė saugumo taryba atliko tyrimą ir apklausė 12 000 asmenų apie smurtą 

artimoje aplinkoje. 7% (apie 840 asmenų) pranešė, kad patyrė smurtą, bet tik 4% (apie 480 

asmenų) užpildė pareiškimą policijoje. Apie šeiminį smurtą praneša tiek moterys, tiek vyrai. 

Moterų amžius – dažniausiai nuo 16 iki 24 m. Moterys dažniau patiria pakartotinį smurtą. 

2015 m. buvo pranešta apie 16 992 smurto artimoje aplinkoje atvejų, iš kurių 82% - moterys. 

Kai policija atvyksta į vietą, kur vyko šeiminis smurtas, jie gali padėti moteriai ir vaikams 

nuvykti į jiems skirtą prieglaudą. Vaikai, kurie matė smurtą, taip pat laikomi aukomis, 

nepaisant to, ar tiesiogiai patyrė smurtą, ar jį matė. 

Smurtas santykiuose tarp 13-17 m. paauglių ilgą laiką buvo pamirštas, tačiau pradedama 

dėmesio skirti ir jam. Organizacijos „BRÅ” ir „Gelbėkit vaikus“ įgyvendina projektą „Meilė yra 

graži“ ir suteikia paaugliams informacijos apie smurtą artimuose santykiuose. 
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4.4. LIETUVA 
 

Kai kurių tyrimų duomenimis, kas trečia moteris Lietuvoje patiria smurtą. Kiti tyrimai rodo, 

kad labai dažnai smurtas yra pateisinamas, aukos nemato kitos išeities ir toliau gyvena su 

smurtautoju. Visuomenėje gajūs mitai tik sustiprina tokias nuostatas. 

2011 m. buvo priimtas smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Naujas įstatymas reikalauja, jog 

šeiminio smurto atvejai būtų tiriami net ir tada, jei auka nepateikia kaltinimų. Įstatymas 

apibrėžia visas smurto formas, prokuroras gali pateikti kaltinimus, numatytos teikti 

paslaugos, užtikrinančios aukų saugumą, atsigavimą. 

Po įstatymo įsigaliojimo atsiranda vis daugiau centrų, kuriuose galima gauti pagalbą. Taip 

vadinamuose „moterų krizių centruose” teikiama pagalba moterims ir vaikams. Šiuose 

centruose moterys su vaikais gali gyventi iki 6 mėn. (su galimybe šį laikotarpį pratęsti). 

Dauguma šių centrų siūlo konsultacijas su psichologais, teisininkais, socialiniais darbuotojais 

ir šeimos konsultantais. 

Bausmė už smurtą artimoje aplinkoje labai dažnai būna neadekvati. Dažniausiai smurtautojui 

taikomas namų areštas. Tai reiškia, jog jei auka nenori palikti namų arba neturi kur apsistoti, 

ji ir toliau turi gyventi su smurtautoju, o konfliktinės situacijos gali kartotis. 

Nuo 2013 m. smurtautojai turi lankyti mokymus, kurie padėtų keisti jų elgesį. Mokymai 

dažniausiai tęsiasi pusmetį. Juose mokoma suprasti, iš kur kyla agresija, kaip kontroliuoti ir 

keisti smurtinį elgesį, atsisakyti smurto sprendžiant problemas. 

Mokymuose dirbama tiek individualiai, tiek grupėse. Mokymus veda du asmenys - vyras ir 

moteris, kad smurtautojai matytų tinkamo bendravimo pavyzdį tarp vyro ir moters ir, kad 

moterys galėtų išreikšti savo požiūrį į smurtą. 
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4.5. Mitai apie šeiminį smurtą 

Pateikiame mitus, kurie vis dar gajūs projekto partnerių šalyse: 

„Kai moteris sako „ne“, tai reiškia „taip““ 

„Santuokoje, santykiuose moteris turi visuomet atsiduoti vyrui“ 

„Ji beprotė“ 

„Tai nesusipratimas“ 

„Kodėl ji neišeina, jei viskas taip blogai“ 

„Žmona kalta“ 

„Smurtauja vyrai, kurie yra apsvaigę“ 

„Moteris pasirenka gyventi smurtiniuose 

santykiuose ir pati turi prisiimti atsakomybę“ 

„Fizinės bausmės yra vaikų auklėjimo priemonė ir tai nėra smurtas“ 

„Smurtautojai yra imigrantai, alkoholikai, visuomenės atstumtieji“ 

„Smurtaujantys vyrai negali kontroliuoti savo agresijos“ 

„Moteris išprovokavo vyrą“ 

 „Yra tokia moterų grupė, kurios yra mušamos. Jos yra mazochistės, kurios pačios ieško vyrų, 

kurie jas muštų“ 

„Tai tik vienas kartas, daugiau tai nepasikartos“ 

„Ji išprovokavo“ 

„Aš pati kalta“ 

„Savo likimo nepasirinksi“ 

„Nėra mėlynių, nėra smurto“ 

„Kaltas alkoholis“ 

„Jis tik kartais praranda savitvardą“ 

„Tai nutinka tik asocialiose šeimose“ 

„Jei jau labai skriaustų, moterys išeitų“ 
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5._Įrankiai, metodai ir metodologijos darbui su 

smurtavusiais asmenimis ir jų aukomis (moterimis ir 

vaikais) 

Lekarbete “Playwork” 
Tikslinė grupė Vaikai 
Individualus ar grupinis 
darbas 

Individualus darbas 

Santrauka  „Playwork“ yra skirtas darbui mokyklose ir su 
pažeidžiamais vaikais. 

 Čia vaikai gali neturėti jokių poreikių. 
 Vaikai mokosi žaisti, o mokytojas padeda sudėlioti 

žodžius apie tai, ką vaikas daro. 
 Vaikai suvokia egzistavimo reikšmę ir struktūrą. 

Daugiau informacijos:  http://www.lekarbete.nu  
https://www.youtube.com/watch?v=HfPcKlVvG0M    

Aprašymas 
 

„Lekarbete“ yra mokomoji veikla, kurioje išreiškiamas pozityvus ir dinamiškas požiūris į 
žmogų. Tai yra pedagoginė veikla ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams ir 
studentams, kuriems reikalinga speciali pagalba. 
Čia vaikai gali: 
 vystyti savo gebėjimą žaisti, 
 vystyti socialinius įgūdžius, 
 stiprinti savigarbą, 
 vystyti kalbinius įgūdžius, 
 sukurti savo patirčių reikšmę ir struktūrą, 
 sustiprinti darbą, susijusį su patirčių atmintimi ir struktūra, 
 stiprinti savo gebėjimus planuoti ir valdyti savo veiksmus. 
 
Žaidimas yra vaikų kalba. Žaisdami jie bendrauja. Vaikai ne visada sugeba pasakyti, ką jie 
jaučia. Žaisdami vaikai gali perteikti tai, ką jie patiria. 
Žaislai yra priemonės, o žaidimas yra žodynas. Žaidimas funkcionuoja kaip gydanti 
priemonė. Žaisdami vaikai jaučiasi saugūs, laisvi, o taip pat jaučia, kad gali būti suprasti. 
Naudojama Švedija (visoje šalyje). Tai viena iš priemonių, kurias taiko  

„Barnahuset“. 
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Duvan “The Dove” 
Tikslinė grupė Moterys ir jų vaikai 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Moterys ir vaikai kartu arba atskirai 

Santrauka  “The Dove” yra moterų prieglauda.  

 Prieglobstis smurtą patyrusioms moterims ir jų 
vaikams, kai jiems reikia apsaugos nuo vyrų.  

 Čia moterys ir jų vaikai gauna gydymą tiek kartu, tiek 
individualiai, kad atgautų galimybę tvarkytis savo 
gyvenimą. 

Daugiau informacijos http://kvinnojourenduvan.se/index.html    
http://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/  

APRAŠYMAS 

Moterų prieglauda yra Trollhättan mieste. 
Čia savivaldybių darbuotojai ir pelno nesiekiančių organizacijų moterys dirba kartu, kad 
suteiktų moterims ir jų vaikams saugią gyvenamąją vietą. 
„Ideella“ darbas yra: 
 Pagerinti vaikų gyvenimo kokybę gyvenimo moterų prieglaudoje metu, 
 Suteikti vaikams savo žaislų maišelį, 
 Žaisti su vaikais ir jiems skaityti, 
 Palaikyti moteris, kaip žmones, 
 Stiprinti savigarbą, 
 Aprūpinti drabužiais, 
 Aprūpinti higienos priemonėmis, 
 Aprūpinti patalyne it rankšluosčiais, 
 Padėti skalbti, 
 Numatyti patiekalus ir produktų atšildymą, 
 Parodyti, kur yra patalpa šiukšlėms ir kaip rūšiuoti šiukšles, 
 Nupirkti maisto produktų, 
 Prižiūrėti, ar moteris domisi tuo, kas vyksta už prieglaudos ribų, 
 Tvarkyti tuščias patalpas. 
Savivaldybė padeda susisiekti su 
 Policija, 
 Sveikatos priežiūros įstaigomis, 
 Socialinių paslaugų tarnybomis, 
 Teisininkais, 
 Padeda susirinkti asmeninius daiktus, 
 Susirasti gyvenamą vietą, 
 Įprastinė terapija, 
 Stebi įvykius už prieglaudos ribų. 
 
Šio bendradarbiavimo nauda yra tai, be kita ko, kad vaikai yra matomi ir jiems suteikiama 
galimybė tęsti savo mokslą tinkamomis sąlygomis, o tai nėra lengva padaryti vien tik ne 
pelno siekiančių organizacijų pastangomis. 
 
„Duvan“ turi 9 kambarius moterims ir jų vaikams iš 9 skirtingų savivaldybių. 
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„Duvan“ rengia daug paskaitų ir moko moteris, kurios gauna naudą iš ne pelno siekiančių 
tarnybų. 
 
Žingsnis po žingsnio 
Pirmasis kontaktas gali vykti įvairiais būdais: 
 Policija atvyksta pranešus apie smurtą namuose, 
 Moteris ieško moterų prieglaudos, 
 Giminės ieško moterų prieglaudos, 
 Socialinės tarnybos nukreipia moterį į prieglaudą. 
 
Moteris atvyksta ir gauna kambarį sau ir savo vaikams. 
 
Personalas dirba darbo dienomis, o nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 18-21 valandomis 
dirba moterys iš ne pelno siekiančių organizacijų.  
 
Personalas padeda moterims susisiekti su reikiamomis tarnybomis, užblokuoti korteles, 
arba gauti prieigą prie savo pinigų. Personalas suranda vertėją, jei jo reikia, ir padeda 
moterims užpildyti prašymą policijai. 
 
Jei kyla rimta grėsmė, moteris yra labai greitai perkeliama į kitą prieglaudą, kitais atvejais 
ji lieka prieglaudoje tol, kol išsprendžia kritinę situaciją, turėdama saugią vietą gyventi. 
 
Moteris gali palikti prieglaudą, kada tik nori. 
 
Narkotikai prieglaudoje draudžiami. 
 
Tolesnius veiksmus prižiūri socialinis darbuotojas. 
Taikoma: Švedijoje, Trollhättan mieste 
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Barnahuset “Child housing” 
Tikslinė grupė 0-18 metų amžiaus vaikai 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Individualus ir grupinis darbas. 

Santrauka  Tai vieta, kur sutelkiamos visos pastangos padėti 
vaikams, kurie padarė nusikaltimą. 

 Vaikai ir paaugliai, kurie patyrė smurtą ar lytinį 
išnaudojimą gali naudotis šiais ištekliais. Jie atvyksta 
kartu su suaugusiuoju. 

 Pirmiausia jie papasakoja policijos pareigūnui apie tai, 
kas nutiko. Po pokalbio jie susitinka su socialiniu 
darbuotoju, kuris nustato, kaip jie jaučiasi, po to 
vaikus apžiūri gydytojas ir, jeigu reikia, vaikų ir 
paauglių psichiatras). 

Daugiau informacijos  www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-
i-nara-relationer/barnahuset  

 http://www.stockholm.se/Barnahus  
 https://www.orebro.se/omsorg–stod/stod-till-barn-

unga–familj/barnahus---samverkan-vid-brott-mot-
barn.html  

Aprašymas 

„Barnahuset“ – tai veikla, kur prokurorai, policija, socialinės tarnybos ir sveikatos 
priežiūros įstaigos bendradarbiauja, padedant vaikams, kurie padarė nusikaltimą. 
 
„Barnahuset“ tikslinė grupė yra vaikai ir paaugliai nuo 0 iki 18 metų amžiaus įtariant, kad 
jie patyrė smurtą artimoje aplinkoje, lytinę prievartą, pažeminimą ar prekybą žmonėmis. 
 
„Barnahuset“ tikslas yra sustiprinti vaikų galimybes ir suteikti vaikams ir jauniems 
žmonėms reikiamą pagalbą bendradarbiaujant atitinkamoms valdžios institucijoms. 
Mūsų tikslas yra suteikti visapusišką profesionalią priežiūrą tiems, kurie patenka į 
„Barnahuset“. 
 
Darbuotojai iš vyriausybinių agentūrų ar įvairių įmonių ir individualūs asmenys gali 
kreiptis į koordinatorių klausimais, susijusiais su tiksline grupe. 
Taikoma: Švedijoje (visoje šalyje) 
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Trappan “The Stairs” 
Tikslinė grupė Vaikai ir paaugliai 5-20 metų amžiaus. 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Individualus darbas ir grupinis darbas tam tikrais atvejais. 

Santrauka  Priemonė vaikams ir jauniems žmonėms, kurie patyrė 
smurtą ar buvo jo liudininkais, padedanti įveikti patirtą 
traumą. 

 Taikoma vaikų namuose. 
  “Staircase” nėra traumų gydymas, bet jis pagrįstas tais 

pačiais principais. 
Daugiau informacijos  http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/s

okimetodguidenforsocialtarbete/trappanmodellen  
 http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/

valdochhot/valdinararelationer/stodtillbarnsomupplevt
vald.4.6b258fd113b46be90db50c4.html  

 http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-
stod/socialt-stod/trappan/  

Aprašymas 

Tikslinė grupė 
Vaikai nuo ketverių metų amžiaus, kurie patyrė (buvo liudininkais) smurtą namuose. 
 Tikslas 
Suteikti vaikams galimybę papasakoti ir išnagrinėti savo smurto patirtį, padaryti tai, kas 
nutiko “aptarta” ir suprantama, taip sumažinant potrauminį stresą (PTSD) ir kitas 
psichiatrines problemas. 
Tačiau „Staircase“ nėra traumų gydymas, bet veikiau tai yra paramos modelis, paremtas 
tais pačiais principais. 
  
Prieš pradedant pokalbį su vaiku, jūs turite pasikalbėti su  tėvu ar motina, kurie patyrė 
smurtą (dažniausiai tai būna motina). 
  
Siekiant palengvinti vaiko dalyvavimą pokalbyje, „The Staircase“ modelio padalomoji 
medžiaga yra su teminiais paveikslėliais. Piešimas kartu su vaiku taip pat yra šios 
metodologijos dalis. 
 Pokalbis vyksta trimis pakopomis:  

1. Kontaktas. Tikslas – užmegzti kontaktą su vaiku. Terapistas papasakoja vaikui apie 
savo darbą su vaikais, kurie patyrė sunkių dalykų, kodėl jiedu susitikinės ir kaip 
bus vykdomi pokalbiai. 

  
2. Rekonstrukcija. Šis žingsnis prasideda terapistui užmegzti ryšį su vaiku ir yra 

skirtas smurto atvejo rekonstrukcijai ir nagrinėjimui. 
  

3. Žinios. Šios pakopos tikslas yra suteikti vaikui žinių apie įprastas reakcijas į 
traumuojančius įvykius (tokius kaip baimė, nerimas, stipri atmintis) ir pasakyti, 
su kuo vaikas gali susisiekti, jeigu jam reikia pagalbos. 
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Apimtis ir intensyvumas 
Jūs galite turėti vieną ar du pokalbius kiekvienoje pakopoje, priklausomai nuo to, kiek yra 
reikalinga (iš viso 3-8 pokalbiai). Pokalbiai vyksta kas kelias dienas ir trunka 30-60 
minučių, priklausomai nuo to, kiek vaikas gali susidoroti.  
 
Parengimas ir licencijavimas 
Norint dirbti su šiuo modeliu pažymėjimas nereikalaujamas. Nuo 2004 metų Ersta 
Sköndals universitetas organizuoja 7.5-point mokymus socialiniams darbuotojams ir 
kitiems asmenims, kurie susiduria su vaikais ir moterimis patyrusiomis smurtą. 
Mokymas susideda iš trijų dalių: 
1) teorijos, 
2) darbo pagal „Staircase“ modelį, 
3) trijų konsultacijų. 
  
Iš pradžių „Trappan“ buvo skirtas dirbti individualiai ir taip yra dirbama daugumoje šalies 
vietų. Tačiau, kai kuriose vietovėse „Trappan“ taip pat yra grupinė veikla vaikams iš 
šeimų, kuriose yra problemų susijusių su: 
 alkoholiu, 
 narkotikais, 
 smurtu, 
 psichine sveikata, 
 intelektiniu ribotumu, 
 konfliktais. 
  
Vaikai / jauni žmonės ar jų tėvai gali patys susisiekti su „Trappan“. 
Visi kontaktai su „Trappan“ yra nemokami ir anoniminiai. 
  
„Trappan“ žingsniai: 
https://docs.google.com/document/d/1FFXgQW9YC1iAQL0qU-
6BGVite2KPaTELFcnCubVSUyY/edit  
Taikomas: Švedija (visoje šalyje). Tai viena iš „Barnahuset“ taikomų 

priemonių. 
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Det handlar om kärlek  
“tai apie meilĘ” 

Tikslinė grupė Paaugliai 
Grupinis arba 
individualus 
darbas 

Grupinis darbas 

Santrauka  Det handlar om kärlek -“Tai apie meilę” – daugiausia dėmesio 
skiriama jaunų žmonių teisėms į gyvenimą be smurto, 
grėsmės ir išnaudojimo. Pradinis taškas yra JT Vaiko teisių 
konvencija. 

 Darbas atliekamas mokyklose ir mokiniai gauna informacijos 
apie savo teises projektų metu, aptariant parodas, žiūrint 
vaidinimus ir atliekant vertinimo pratimus. Vaikai ir mokyklos 
personalas turi galimybę aptarti vaikų ir jaunų žmonių teises 
kartu su atsakingų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovais. 

Daugiau 
informacijos 

 https://dinarattigheter.se/karlekenarfri/  
 https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-

gor/hedersrelaterat-vald/hedersvald-det-handlar-om-karlek/   
 https://www.raddabarnen.se/lokalforeningar/syd/jonkopi

ngs-lan/jonkoping-huskvarna/verksamheter/det-handlar-om-
karlekkarleken-ar-fri/  

Aprašymas 

Tai prasidėjo nuo susitikimo Norčiopinge 2008 metais. Susitikime dalyvavo: 
 Socialiniai darbuotojai, 
 Policijos atstovai, 
 Moterų prieglaudos, 
 Jaunimo atstovai, 
 Apygardos administracinė valdyba, 
 Mokyklos, 
 Gelbėkit vaikus. 
Visi norėjo ką nors padaryti šiems berniukams ir mergaitėms, patyrusiems pažeminantį 
smurtą, kovoti su smurtu ir priespauda, suteikti informacijos apie teises numatytas Vaiko 
teisių konvencijoje. 
Noro padėti išdava buvo Juno Blom pasiūlymas (ji yra vyriausybės tyrėja, dirbanti su 
smurtu susijusiu pažeminimu).  Tai buvo bendradarbiavimas tarp „Gelbėkit vaikus“, 
policijos, apygardos administracinės valdybos ir kitų. 
Mintis buvo sudaryti sąlygas mokiniams susitikti su vyriausybės pareigūnais per savaitę ir 
pasikalbėti apie tai, kas daroma dėl meilės, lytinio išnaudojimo ir bendruomenės teisių. 
Kartu su vyriausybės pareigūnais dalyvavo ir jauni žmonės iš nevyriausybinių 
organizacijų. Tai buvo kaip tiltas mokiniams, kad jaustųsi saugūs ir tame pačiame lygyje. 
Nebuvo daug kalbama apie pažeminančią priespaudą, daugiau buvo kalbama apie 
žmogaus teises numatytas JT konvencijoje. 
Mokiniai turėjo suvaidinti, kad mergaitės ir moterys buvo jos, o ne vyrai, kas priima 
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sprendimus. Dėl to užsimezgė kontaktas tarp policijos ir mokinių. 
Taikoma: Prasidėjo Norrköping Švedijoje, o dabar paplito po visą šalį. 
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Individualus Konsultavimas  
(Stígamót metODAS) 

SAVIPAGALBA – ĮGALINIMAS -  PRIPAŽINIMAS – 
ŠVIETIMAS – KONSULTAVIMAS 

Tikslinė grupė Išgyvenusiems lytinį smurtą ir/ ar prievartą vyrams ir 
moterims. 

Grupinis arba 
individualus darbas 

Individualus darbas 

Santrauka Nemokama individuali parama išgyvenusiems išžaginimą, 
seksualinę prievartą, seksualinį priekabiavimą, 
pornografinį išnaudojimą ir prostituciją. Paslauga taip pat 
teikiama ir šeimos nariams, ir nukentėjusiųjų 
mylimiesiems. Tai nėra tradicinė terapija, o veikiau 
paramos ir konsultavimo paslauga tiems, kurie siekia 
išmokti savi-pagalbos ir įsitraukti į ją. Dažnai žmonės 
ieško pagalbos praėjus daug metų po patirto išgyvenimo. 
Niekada nėra per vėlu pradėti gydymo procesą. 

Daugiau informacijos www.stigamot.is    
Puslapis pateiktas keliomis kalbomis, todėl lengva gauti 
informacijos apie paramą ir paslaugą. 

Aprašymas 

Vieta: Saugi erdvė – pageidautina, kad tai būtų vieta, sukurta padėti seksualinį smurtą 
išgyvenusiems asmenims. 
Laikas: 40 – 60 minutė. 
Dažnumas:  Kartą ar du per savaitę, priklausomai nuo išgyvenusiojo poreikio, arba 
priklausomai nuo konsultanto galimybių. 
Konsultantas: tai gali būti asmuo, pats patyręs seksualinį smurtą ir pats gavęs 
konsultavimo paslaugą. Konsultantas taip pat gali būti asmuo, turintis šios srities 
išsilavinimą ar patirtį. 
Konsultanto vaidmuo: 
 Išklausyti nesmerkiant, 
 Įvertinti patirtį, 
 Mokyti, pavyzdžiui, apie tai, kaip veikia smurtas ir apie žmogaus pagrindines teises, 
 Įgalinti. 
Metodas: Konsultuojant individualiai, išgyvenęs smurtą asmuo laikomas savo atvejo 
ekspertu. Konsultanto vaidmuo yra išklausyti tą asmenį, įvertinti patirtį ir šviesti apie 
seksualinės prievartos pasekmes. Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria 
išgyvenęs smurtą asmuo, yra tai, kad juo netikima. Kaltė pernelyg dažnai sumetama 
nukentėjusiam ir jis/ji turi spręsti traumos pasekmes. Šios patirties nepateisina 
visuomenė/šeima/artimiausia aplinka ir nukentėjusysis tyliai kenčia traumos padarinius. 
Asmens patirties pateisinimo galia yra labai stipri. Yra įrodyta kad, jų švietimas žmogaus 
teisių klausimais, pasitikėjimo ir tikėjimo savimi ugdymas  yra labai naudingas. 
Buvo įrodyta, kad šis metodas leidžia: 
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 Pagerinti savo įvaizdį, 
 Pagerinti bendravimą, 
 Padidinti gebėjimą nustatyti ribas, 
 Pagerinti savimonę, 
 Skatinti teigiamą požiūrį į seksą, 
 Padidinti emocinę sąmonę, 
 Padėti geriau suprasti emocinę raišką, 
 Pagerinti kūno įvaizdį, 
 Pagerinti  savo gyvenimo kontrolės pojūtį. 
Naudingos nuorodos apie švietimą ir įgalinimą: 
Seksualinio smurto neurobiologija: 
https://www.nij.gov/multimedia/presenter/presenter-campbell/Pages/welcome.aspx  
Išgyvenusių smurtą istorijos: http://www.stigamot.is/is/languages/english/videos  
Taikoma:  Visoje Islandijoje. Daugiausia dirbama taikant šį metodą 

Reikjavike, bet tokios paslaugos teikiamos ir mažesniuose 
miestuose. 
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SAVIPAGALBOS GRUPĖS (Stígamót metODAS) 
Tikslinė grupė Išgyvenusiems seksualinį smurtą ir/ arba prievartą, 

vyrams ir moterims (atskiromis grupėmis). 
Grupinis ar individualus 
darbas 

Grupinis darbas 

Santrauka Tai yra uždaros grupės, susidedančios iš 4-6 narių, joms 
vadovauja apmokytas grupės lyderis. Grupės nariai turi 
įsipareigoti lankyti visus susirinkimus ir užtikrinti visišką 
konfidencialumą. Grupė susirenka 15 kartų ir kiekvieną 
kartą dirba po 3 valandas, o susirinkimai yra rengiami 
pagal tam tikras temas. 

Daugiau informacijos www.stigamot.is  
Puslapis yra pateiktas keliomis kalbomis, todėl lengva 
gauti informacijos apie paramą ir paslaugas. 

Aprašymas 

Grupės lyderis 
 Grupės lyderis gali būti asmuo, kuris pats patyrė seksualinį smurtą, kuris pats yra gavęs 
konsultavimo paslaugą, arba asmuo, turintis atitinkamą išsilavinimą ar patirties šia tema. 
Grupės lyderis turi būti apmokytas. Grupės lyderis taip pat dalinasi savo patirtimi ir 
dalyvauja susirinkimuose. 
 
Vaidmuo 
 Valdymas,  
 Laiko valdymas – prižiūrėti, kad visi gautų laiko kalbėti, 
 Spręsti problemas, jei jos kyla, 
 Klausymasis.  
 
Susirinkimas 
 Grupė susirenka 15 kartų po 3 valandas, susirinkimai organizuojami pagal tam tikras 
temas. Visos temos yra susijusios su bendromis seksualinio smurto pasekmėmis ir jos gali 
būti tokios: nerimas, gėda, kaltė, depresija, baimė, mintys apie savižudybę/savęs 
žalojimas, pyktis/pykčio protrūkis. Grupės lyderis nusprendžia, kokia bus tema ir pateikia 
grupei informaciją. Kiekvienas grupės narys gauna laiko pasidalinti savo patirtimi ar 
mintimis, susijusiomis su tema, o kol vienas narys kalba, kiti klausosi jo 
nepertraukinėdami, neduodami patarimų ir nekomentuodami. Kalbantysis asmuo 
nusprendžia, ar jis/ji nori būti komentuojamas po savo kalbos. Susirinkimo viduryje (po 
1,5 valandos) reikia daryti pertrauką. 
 
Metodas: individualioje konsultacijoje, aprašytoje aukščiau, išgyvenęs smurtą asmuo 
gauna galimybę išreikšti savo patirtį žodžiais ir pripažinti savo patirtį. Grupiniame darbe 
esminis dalykas yra galimybė kalbėti nepertraukiamam ir klausytis kitų dalyvių. Labai 
dažnai grupės nariai suvokia, kad jie nėra palikti vieni, jų patirtimi yra dalinamasi. 
Pasirodė, kad tai yra gydantis ir įgalinantis procesas. 
Taikoma: Reikjavike, Islandijos sostinėje. 
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HAM  
(KOGNITYVINIS behaviorISTINIS GYDYMAS) 

Tikslinė grupė Visų rūšių aukos – kenčiančios nuo Potrauminio streso 
sutrikimo 

Grupinis arba 
individualus darbas 

Grupinis ir individualus darbas 

Santrauka Kognityvinėje terapijoje terapistas padeda 
nukentėjusiems asmenims suprasti savo traumą, jos 
padarinius ir keisti savo požiūrį į juos. Tikslas yra suprasti, 
kaip tam tikros mintys apie traumą sukelia stresą ir 
paaštrina simptomus. 
Klientai išmoks identifikuoti mintis apie pasaulį, kurios 
jiems kelia baimę ar liūdesį. Padedant terapistui, jie 
išmoks pakeisti tokias mintis tikslesnėmis ir mažiau 
liūdinančiomis mintimis. Jie taip pat išmoks, kaip kovoti 
su tokiais pojūčiais kaip pyktis, kaltė, baimė. 
Po trauminio įvykio nukentėjusieji gali kaltinti patys save 
dėl dalykų, kurių negalėjo pakeisti. Pavyzdžiui, 
nukentėjusysis gali jaustis kaltas dėl sprendimų, kuriuos 
turėjo priimti smurtinių santykių metu. Kognityvinė 
terapija, padeda jiems suprasti, kad trauminis atvejis 
įvyko ne dėl jų kaltės. 

Daugiau informacijos http://kms.is/hugraen-atferlismedferd-ham/  
Aprašymas  

 Susitikimas prasideda, patikrinant paciento nuotaiką ir simptomus. 
 Pacientas kartu su terapistu nustato susitikimo dienotvarkę. 
 Kai dienotvarkė nustatyta, jie prisimena praėjusį susitikimą, kad galėtų pereiti prie 

naujojo. 
 Terapistas ir pacientas peržiūri namų užduotis, aptaria, kas pavyko ir kas nepavyko. 
 Po to jie pereina prie darbotvarkės klausimų, nors ne visi klausimai gali būti aptariami. 
 Užduodamos naujos namų užduotys. 
 Susitikimai baigiami terapistui aptariant susitikimą ir išklausant paciento atsiliepimo. 
Taikomas:   
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EMDR traumŲ TERAPIJA 
Tikslinė grupė Išgyvenę bet kokią seksualinę prievartą, traumų terapija 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Individualus darbas 

Santrauka Akių judesio desensitizavimas ir perdirbimas (EMDR) yra 
novatoriškas klinikinis gydymas, kuris yra padėjęs 
daugiau kaip milijonui išgyvenusių traumą. 

Daugiau informacijos http://thecrisiscenter.org/emdr/  ir 
http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy  

Aprašymas 

Tai psichologų sukurtas holistinis psichologinis metodas, padedantis išgyvenusiems 
traumą susitvarkyti su trauma ir potrauminiais sutrikimais. Terapistas padeda klientui 
identifikuoti  trauminius vaizdinius ar situacijas ir taiko tam tikrus metodus desensitizuoti 
tuos vaizdinius pakeičiant juos logiškesniu mąstymu apie tą situaciją. Tai padeda klientui 
identifikuoti teigiamas nuostatas apie save, tokias kaip “Aš galiu,” “Aš esu saugus,” ir “Aš 
esu geras žmogus.”  Klientai įgyja sugebėjimą atpažinti savo stipriąsias puses ir 
susigrąžina teigiamą savimonę, kuri buvo labai dažnai žlugdoma smurtautojo šeimoje 
(http://thecrisiscenter.org/emdr/). 
 
EMDR terapija susideda iš 8 dalių ir yra veiksminga dirbant su praeities, dabarties ir 
ateities nukentėjusiaisiais. Ji padeda kovoti su praeities prisiminimais, kurie paaiškina, 
kodėl žmogus patiria nepatogias emocijas, vertybes ir fizinius simptomus. Pasirodė, kad 
ši terapija yra efektyvus metodas padedantis įveikti traumą. 
 
Terapiją paprastai vykdo psichologas arba apmokytas EMDR terapistas. Šiuo adresu 
galima rasti daugiau informacijos apie šią terapiją ir EMDR mokymą: 
http://www.emdria.org/?page=emdr_therapy  
Taikomas: Įvairūs psichologai ir terapistai. 
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ŠVIETIMAS LYGYBĖS IR SEKSO KLAUSIMAIS 
Tikslinė grupė Paaugliai ir jauni žmonės 
Grupinis arba individualus 
darbas 

Grupė 

Santrauka Mokomoji programa jauniems žmonėms 
Daugiau informacijos Įvairūs tinklapiai su naudinga informacija yra 

nurodyti žemiau    
Aprašymas 

Šio kurso tema yra švietimas lyties ir sekso klausimais. Tai gali būti vienas užsiėmimas, 
skirtas vienai temai, tačiau pageidautina, kad tai būtų ilgesnis, bent trijų užsiėmimų 
kursas. Kursų vedėjas susidaro savo kursų programą, tačiau pateikiame keletą temų 
pavyzdžių, kurie galėtų būti naudingi. 
  
Kursų turinys galėtų būti: 
 Individas ir visuomenė: kas įtakoja mūsų vertę ir pasitikėjimo sistemą? 
 Stereotipai ir  socialiai konstruojami lyties vaidmenys: kas yra moteriškumas ir 

vyriškumas? 
 Kultūra: Kaip vyrai ir moterys pristatomi popkultūroje, reklamose ir žiniasklaidoje. 

Pornografiniai elementai, objektyvumas. 
 Lytinis smurtas:  Mokymas apie visų rūšių lytinį smurtą: seksualinį smurtą, žaginimą, 

prievartavimą, smurtą namuose, persekiojimą, internetinį priekabiavimą ar tvirkinimą. 
Terminai: aukos kaltinimas, žaginimo kultūra. 

 Lytinis švietimas: Svarbu teigiamai vertinti lytinius santykius ir akcentuoti, kad 
kiekvienas žmogus turi lytinę autonomiją. Kalbėti apie vyrus ir moteris kaip apie 
aktyvius veikėjus. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sutikimą – kiekvienoje kultūroje 
yra daug įtakojančių faktorių, kurie apsunkina nubrėžti liniją tarp sekso ir žaginimo ir 
yra labai svarbu išsiaiškinti juos. 

Naudingos nuorodos: 
 Pizza consent (Picos sutikimas) – nauja seksualinė metafora: 
https://www.ted.com/talks/al_vernacchio_sex_needs_a_new_metaphor_here_s_one  
Video medžiaga apie tai, kas yra sutikimas: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JgiT8  
Michael Kimmel apie vyriškumą ir kodėl lyčių lygybė yra gera vyrams ir berniukams: 
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyo
ne_men_included  
Vyriškumas: https://www.ted.com/talks/tony_porter_a_call_to_men  
Žaginimo kultūra: http://www.11thprincipleconsent.org/consent-propaganda/rape-
culture-pyramid/  
Aukos kaltinimas: Apiplėšimo auka policijos nuovadoje. Vaizdelis su Tracey Ullman 
https://www.youtube.com/watch?v=51-hepLP8J4  
 
Taikoma:  
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“SMURTO MAŽINIMO Programa” 
Tikslinė grupė Smurtavę asmenys 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Individualus ir grupinis darbas 

Santrauka Vienas iš šios programos tikslų yra padėti nustoti 
smurtauti. Programos tikslai: 
 Padėti suprasti, kas yra smurtas; 
 Susidaryti savo požiūrį į savo smurtinius veiksmus 

prieš savo artimuosius, partnerius; 
 Atpažinti įspėjamuosius smurtinio elgesio požymius; 
 Susidaryti “saugos planą”, kuris neleistų naudoti jėgos 

ir smurto; 
 Įgyti naujų įgūdžių, kurie padėtų spręsti konfliktus 

šeimoje nenaudojant agresijos; 
 Mokyti, kaip sukurti partnerystės santykius šeimoje ir 

pasinaudoti pagalba iš šalies;  
 Mokyti įgūdžių, kaip konstruktyviai išreikšti jausmus. 
 
Programa susideda iš 6 individualių ir 10 grupinių 
užsiėmimų/ konsultacijų.   
 
16 valandų programa. 
Programa buvo pritaikyta vietiniam kontekstui ir perimta 
dalyvaujant įvairiuose Europos projektuose. daugiausiai ji 
remiasi „Duluth“ modeliu. 

Daugiau informacijos Visa programą ir jos medžiagą (anketos, atvejo analizės, 
pratimai ir kita) galima gauti susisiekus. Susisiekti adresu 
biuras@zispb.lt  

Aprašymas 

Žemiau galite rasti diskusijų temas individualioms ir grupinėms konsultacijoms. Paprastai 
programa trunka 16 valandų, tačiau mes rekomenduojame padvigubinti ar patrigubinti 
laiką, kad būtų galima labiau susikoncentruoti į kai kurias temas, kurias nustatysite 
programos vykdymo metu. 
1-oji individuali konsultacija 
Nustatyti, ar asmuo tinkamas šiai programai: 
 Naudojo jėgą; 
 Pripažįsta smurto faktą; 
 Supranta, kad jam/jai reikia pagalbos; 
 Sutarties sudarymas. 
 
2-oji individuali konsultacija 
 Supažindinimas su programa ir jos tikslais; 
 Pykčio kilmė; 
 Vyro dominavimas santykiuose; 
 Susipažinimas su smurto ciklu; 
 Emocijų pokyčiai ir  jų kontrolės metodai. 
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3-ioji individuali konsultacija 
 Nesmurto ir smurto analizė; 
 Smurto sąvoka; 
 Mitai apie smurtą; 
 Smurtinio elgesio atpažinimas, veiksmų ir metodų jam keisti numatymas. 
 
4-oji individuali konsultacija 
 Veiksmingas bendravimas ir tarpusavio santykiai; 
 Kriterijai, kaip atskirti nuolankų asmenį nuo agresyvaus ir nuo asmens, kuris 

veiksmingai bendrauja; 
 Savikontrolės poveikis įvairiose situacijose; 
 
5-oji individuali konsultacija 
 Negąsdinantis elgesys; 
 Bauginimo ir grėsmių analizė; 
 Savo tikrojo “aš” supratimas; 
 
6-oji individuali konsultacija 
 Konfliktų tipai ir įvairūs jų sprendimo būdai; 
 Asmeninis konfliktų valdymo stilius, poreikis ir galimybės jį keisti. 
 
1-oji grupinė konsultacija 
 Smurto naudojimas remiantis galios ir kontrolės koncepcija, vyro dominavimas 

santykiuose; 
 Santykių modelis, pagrįstas lygybe ir partneryste. 
 
2-oji grupinė  konsultacija 
 Pasitikėjimo ir palaikymo sąvoka; 
 Situacijos pristatymas ir analizė; 
 Kontrolinė anketa (namų darbai). 
 
3-ioji grupinė konsultacija 
 Vaidmenų žaidimas, analizė (naudojant kontrolinę anketą, užpildytą namuose); 
 Asmeninė atsakomybė, kaip tvarkytis su nemaloniomis emocijomis taikant A-B-C 

schemą; 
 A – įvykis, B – nuomonė apie įvykį, C – emocinė reakcija. 
 
4-oji grupinė konsultacija 
 A-B-C schema + D (kodėl) diskusija; 
 Atviro ir atsakingo elgesio skatinimo būdai; 
 12 anoniminių alkoholikų žingsnių (žingsniai 4,5,8,9); 
 Namų darbai (pripažįstant smurto panaudojimo faktą ). 
 
5-oji grupinė konsultacija 
 Mažinimas, neigimas ir kaltinimas kaip kontrolės metodas; 
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 Namų darbų diskusija ir analizė; 
 Situacijos pristatymas ir analizė; 
 Tarpasmeninių santykių skirstymas pagal Galios ir kontrolės sąvoką. 
 
6-ojo grupinė konsultacija 
 Santykių su giminėmis/artimais žmonėmis/ partneriu ir kitais žmonėmis gerinimas; 
 Smurto ciklas; 
 Atvirumas, sąžiningumas / nuoširdumas reiškiant jausmus; 
 Stebėjimas, kaip kaltė primetama kitiems; 
 
7-oji grupinė konsultacija 
 Bendravimo įgūdžių vystymas; 
 Laiko leidimas su artimais žmonėmis/ giminėmis / partneriu; 
 Gestai, mimika ir balso tonas; 
 Mokytis sakyti “Atsiprašau”; 
 Nustoti lyginti savo gimines / artimus žmones / partnerį su kitais žmonėmis; 
 Mokytis iš karto išspręsti net mažiausią konfliktą; 
 
8-oji grupinė konsultacija 
 Pagarbus bendravimas; 
 Situacijos pristatymas ir jos analizė; 
 Lytinės pagarbos apibrėžimas ir seksualinio smurto analizė; 
 Kontrolinė anketa (namų darbai); 
 
9-oji grupinė konsultacija 
 Galimybės elgesio pasikeitimui; 
 Vaidmenų žaidimas, analizė (naudojant anketą, užpildytą namuose); 
 Vaidmenų reikšmė šeimoje; 
 Vyras – žmona; 
 Vyras – žmona – vaikai. 
 
10-oji grupinė konsultacija 
 Programos apibendrinimas; 
 Smurto apibrėžimo/piktnaudžiavimo ir jo suvokimo kartojimas; 
 Apsiprašymo laiško nukentėjusiam rašymas. 
Taikoma: Lietuvoje 
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GAIRĖS DARBUI SU SMURTAUJANČIAIS ŠEIMOJE VYRAIS   
Tikslinė grupė Smurtavę asmenys 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Abiejų derinys 

Santrauka Smurto artimoje aplinkoje intervencijos projektas Dulute 
(Minesota) išskyrė valdžią ir kontrolę kaip pagrindinius 
vyrų smurtaujančių prieš moteris faktorius. Duluto 
projektai „Valdžia ir kontrolė“ ir „Lygybė“ rodo, kad 
smurtas yra išmokstamas elgesys ir nėra įgimtas. Todėl jis 
gali būti keičiamas ir elgesys gali pasikeisti.  
 Šios gairės yra skirtos socialiniams darbuotojams, kurie 
savo darbe susiduria su šeiminiu smurtu. 

Daugiau informacijos http://respectphoneline.org.uk/ 
Apibūdinimas 

Pagrindiniai taikomi principai: 
1. Žiūrėti / klausyti (žiūrėkite  Priedą Nr. 1 „Smurto artimoje aplinkoje rodikliai“) 

 
Smurtaujantys vyrai kaip paslaugos vartotojai 
Kai kurie vyrai gali tiesiogiai pripažinti kad smurtauja ir kreiptis pagalbos šios problemos 
sprendimui. Tai greičiausia juos paskatina panaudotas ypač žiaurus smurtas, areštas ar 
izoliavimas nuo partnerės patyrusios smurtą.  Tokie vyrai, nors ir savanoriškai kreipiasi 
pagalbos, greičiausiai nepripažįsta atsakomybės už smurto daroma žalą, ir gali bandyti 
„paaiškinti“ smurto priežastis ar kaltinti kitus žmones ar veiksnius.  Netgi tie vyrai, kurie 
pakankamai gerai suvokia smurto padarinius ir būtinybę kreiptis į tarnybą gali pateikti 
kitas susijusias problemas, tokias kaip alkoholis, stresas, depresija, tačiau smurtavimo  
gali tiesiogiai nepripažinti. 
Smurtaujantys vyrai kaip paslaugos vartotojų partneriai 
Jūs galite susidurti su vyrais, kurie primygtinai nori lydėti savo partneres į susitikimus ar 
kurie nori pasikalbėti su savo partnerėmis. Jūs galite turėti paslaugos vartotojų, kurie 
naudoja smurtą, nes jų partnerės taip pat yra jūsų teikiamos paslaugos vartotojos ir 
kurios apie smurtą artimoje aplinkoje jums papasakojo. Tokie vyrai gali atrodyti 
rūpestingi ir atidūs savo partnerėms ir gebantys įtikinti.  
Tiesiogiai dirbti su smurtautoju, kuris nėra jūsų paslaugos vartotojas, gali būti sunku; 
reikia paisyti paslaugos vartotojui suteikiamu konfidencialumu ir ypač vengti bet kokios 
intervencijos, kuri galėtų padidinti riziką moters atžvilgiu. Tačiau smurto požymių 
suvokimas yra svarbus veiksnys bendraujant su vyrais. 
Smurtaujantys vyrai kaip jaunų paslaugos vartotojų tėvai 
Tarp šeiminio smurto ir smurto nukreipto prieš vaiką yra aiškus ryšys ir yra daug įrodymų 
apie jo žalingą poveikį vaikams, kurie yra šeiminio smurto liudytojai. Savo darbe jūs galite 
sutikti vaikų paveiktų šeiminio smurto, tuo pačiu ir patį smurtautoją. Pavyzdžiui, jūs 
galite bendrauti su tokiu vaiku savo darbo vietoje, jo namuose, ar vaiko apsaugos 
tarnybose. Jei nagrinėjamas klausimas dėl vyro smurtavimo buvo atvirai pateiktas kaip 
vaiko problemos priežastis, pavyzdžiui, kaip priežastis to, kad vaikas įtrauktas į vaiko 
apsaugos registrą, būtų tikslinga ir būtina tiesiogiai su smurtautoju pakalbėti  apie jo 



34 
 

smurtinį elgesį. Bet kokiu atveju reikėtų vadovautis vaiko apsaugos procedūra.  
 

2. Klausti – jūsų reakcija į problemos atskleidimą gali būti reikšminga paskatinti 
atsakomybę ir motyvuoti vyrą pasikeisti.   

 
Jei vyras pripažįsta jog turi tokių problemų kaip alkoholio vartojimas, stresas ar 
depresija, bet nepripažįsta savo smurtinio elgesio, būtų naudinga užduoti tokius 
klausimus: 
„Kaip alkoholio vartojimas/stresas darbe/depresija jus veikia kai kartu būnate su savo 
šeima?“ 
„Kai jūs taip jaučiatės, ką darote?” 
„Kai jūs taip jaučiatės, kaip elgiatės?” 
„Ar jums norisi šaukti/daužyti daiktus…………?” 
„Ar kada jaučiate įtūžį tam tikram asmeniui?” 
„Panašu, jog jūs norite pasikeisti savo paties ir savo partnerės/vaikų naudai. Kokį 
pasirinkimą jūs turite? Ką jūs pats dėl to galite padaryti? Kokia jums reikalinga pagalba ?“  
Jei vyras pripažino jog smurtas yra problema, tikslinga užduoti tokius klausimus: 
„Panašu, kad jūsų elgesys gali būti bauginantis; ar jūsų partnerė sako, kad jūs ją 
gąsdinate?” 
„Kaip tai paveikia vaikus?” 
„Ar kada nors buvo kviesta policija į namus dėl jūsų elgesio?” 
„Kaip manote, ar smurtas darosi vis nuožmesnis ar dažnesnis?” 
„Kaip manote ar alkoholis arba narkotikai įtakoja jūsų elgesį?” 
„Kas jums kelia didžiausią nerimą dėl jūsų elgesio?” 
Jei vyras atvirai atsako į šiuos bendresnio pobūdžio klausimus, gali būti užduodami 
kryptingesni klausimai susiję su padidėjusiais rizikos veiksniais: 
„Ar jaučiatės nelaimingas, kai jūsų partnerė susitinka su draugais ar šeima, ar bandote jai 
neleisti to daryti?” 
„Ar naudojote fizinį smurtą matant vaikams?” 
„Ar kada nors naudojote fizinį smurtą arba grasinote partnerei peiliu ar kitu ginklu?” 
„Ar jūsų elgesys pasikeitė partnerės nėštumo metu?” 
Sukaupta informacija padės jums priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų ir kokio 
specialisto pagalba bus reikalinga pačiam vyrui arba kaip toliau valdyti susidariusią riziką. 
 

3. Įvertinti riziką. Prieš nusprendžiant ką toliau daryti, yra svarbu įvertinti riziką. 
Nors rizikos įvertinimas pirmiausia remiasi moters patirtimi ir įžvalgomis, gali 
būti ir kitų faktorių, kuriuos jūs išskirsite bendraujant su smurtautoju ar 
remiantis turima apie jį informacija. Daugiau informacijos žiūrėkite 2 Priede, 
kuriame rasite rizikos vertinimo kontrolinį sąrašą. Tyrimai rodo, kad tai yra 
svarbūs padidintos rizikos rodikliai. Jūs turėtumėte atsižvelgti į šiuos rodiklius 
priimant sprendimą konsultacijai arba rizikos mažinimo priemonėms kartu su 
kitomis tarnybomis tokiomis, kaip vaikų ir šeimų socialinės tarnybos, policija, 
arba kitos tarnybos.  Kai kurie iš šių rizikos veiksnių yra statiški, o kai kurie gali 
kisti. Rizikos suvokimas turėtų būti tęstinis procesas ir rizikos vertinimas turėtų 
būti reguliariai peržiūrimas. 
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4. Reaguoti. Bet kokiuose santykiuose su smurtautoju jūs turėtumėte vadovautis 
tokiu gerosios patirties reagavimu.   

 
Geroji patirtis bendraujant su smurtautoju: 
 Aiškiai parodykite, kad smurtas visada yra netoleruotinas 
 Aiškiai parodykite, kad smurtinis elgesys yra pasirinkimas 
 Pripažinkite bet kokią vyro parodytą atsakomybę 
 Būkite pagarbūs ir empatiški, bet nebendrininkaukite slaptai (t.y. neveikite išvien) 
 Būkite pozityvūs, vyrai gali keistis 
 Neleiskite savo jausmams dėl vyro elgesio trukdyti teikti pagalbą 
 Būkite atviras, venkite žargono 
 Aiškiai parodykite, kad jūs galite susisiekti ir su kitomis tarnybomis ir, kad nėra jokios 

teisės į konfidencialumą, jeigu vaikai yra fizinės ar emocinės rizikos grupėje 
 Ką jis besakytų, suvokite, kad kažkokiame lygmenyje jis yra nepatenkintas savo 

elgesiu 
 Suvokite ir pasakykite vyrui, kad vaikai visada yra žalojami gyvendami šeiminio smurto 

sąlygomis ir nesvarbu ar jie tai mato tiesiogiai ar ne 
 Suvokite ir perteikite vyrui, kad smurtas artimoje aplinkoje yra visa eilė elgesio 

normų, o ne tik fizinis smurtas (žiūrėti apibrėžimą) 
 Nespauskite jį į kampą tikėdamiesi greito ir sąžiningo smurto naudojimo pripažinimo 
 Suvokite kliūtis, kurios gali trukdyti jam pripažinti smurtaujant ir ieškant pagalbos 

(tokios kaip gėda, baimė dėl vaiko globos proceso, save pateisinantis pyktis) 
 Suvokite, kad daug pastangų kainuoja ir pačiam vyrui pripažinti smurtaujant ir 

padėkite jam tai suprasti 
 Jeigu jūs bendraujate su abiem partneriais, visada stenkitės su jais susitikti atskirai, 

jeigu aptariate smurto problemą. 
 
Darbo planavimas su smurtautoju 
Tik jeigu vyras atsakė į jūsų klausimus taip kas rodytų jog jis susirūpinęs dėl savo elgesio 
ir yra pasiruošęs prisiimti atsakomybę poreikiui keistis, būtų tikslinga pradėti aptarti 
planą kaip apsaugoti jo partnerę nuo jo smurtinio elgesio. 
 
Saugumo klausimai 
                     
Jeigu jūs dirbate su  smurtautoju yra būtina, kad tuo metu kolega dirbtų su moterimi 
tam, kad užtikrinti jos ir vaikų (jeigu turi) saugumą. Bet kuri tarnyba dirbanti su 
smurtautojais be šių saugumo priemonių kels moteriai pavojų.  
 
Pasirūpinkite savimi 
 Nedirbkite vienas pats – palaikykite ryšius su kitais kolegomis/tarnybomis ir visada 

naudokitės parama, kad galėtumėte apmastyti savo atsakymus. 
 Susikurkite planą, kuris užtikrintų jūsų saugumą, pvz. niekada savarankiškai 

nesusitikite su vyru, kuris įtariamas smurtavimu,  pokalbiui apie jo elgesį.  
 Naudokitės emocinės paramos ir planavimo priežiūra. 
 Įsitikinkite, kad turite pakankamą pasirengimą šiam darbui. 
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5. Nukreipkite. Tyrimai rodo, kad pats efektyviausias būdas pakeisti vyro smurtinį elgesį 
yra dalyvavimas struktūrinėje smurtautojų programoje, kur vyrai dalyvauja savaitinėje 
grupėje ir čia yra mokomi keisti netinkamą elgesį ir klaidingus įsitikinimus apie  lytį ir 
tarpusavio santykius. 
  
6. Fiksuokite. Svarbu viską tiksliai fiksuoti jei vyras pripažįsta savo smurtinį elgesį. Tai yra 
svarbi informacija, kuri užtikrins pagalbos tęstinumą. Tinkama informacija taip pat padės 
bet kokiose teisinėse procedūrose, kurių gali imtis moteris ar policija. 
  
Paimta iš: http://respectphoneline.org.uk/help-information/frontline-workers-and-
domestic-violence-perpetrators/resources-for-working-with-domestic-violence-
perpetrators/  
Naudojama: Jungtinė Karalystė 

Daugiau apie programą: 
http://respectphoneline.org.uk/help-
information/domestic-violence-prevention-
programmes/  
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PAGARBA 
Tikslinė grupė Smurtavę asmenys 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Grupinis darbas 

Santrauka Pagarbos filosofija: 
 Šeiminis smurtas yra nepriimtinas ir su tuo visada turi 

būti kovojama 
 Vyrų smurtas nukreiptas prieš partneres ar buvusias 

partneres yra daugiausia susijęs su valdžios ir kontrolės 
piktnaudžiavimu vyro dominavimo kontekste 

 Smurtas tos pačios lyties kontekste arba smurtaujant 
moteriai prieš vyrą nėra nei tas pats nei  simetriškai 
priešingas vyro nukreipto smurto prieš moterį 

 Vyrai yra atsakingi už smurto naudojimą 
 Vyrai gali keistis 
 Mes esame bendruomenės dalis, kuri turi būti nuosekli 

ir integruota visuose lygmenyse 
 Kiekvienas patyręs šeiminį smurtą turi turėti galimybę 

gauti pagalbą 
 Visas darbas su smurtautojais ir šeiminio smurto 

aukomis turėtų aktyviai skatinti alternatyvą, pozityvų ir 
konstruktyvų žmogaus santykių modelį 

 Praktikai dirbantys šeiminio smurto srityje turėtų taikyti 
šiuos principus savo pačių gyvenime 

Daugiau informacijos http://www.womenssupportproject.co.uk/  
Apibūdinimas 

Pagarbos principai ir minimalūs standartai grupiniam darbui apima: 
 Supratimas kas sudaro smurtinį elgesį 
 Smurtautojas yra 100% atsakingas už savo elgesį 
 Smurtinis elgesys yra pasirinkimas, jis yra funkcinis ir tyčinis 
 Taktikos keitimas siekiant paneigti, sumažinti ir/ar apkaltinti 
 Požiūrio ir įsitikinimų keitimas, kurie pateisina smurtautojo elgesį 
 Socialinės ir lyčių lygybės pripažinimas šeiminio smurto kontekste 
 Vyro požiūrio į jėgą ir kontrolę nukreiptą prieš partnerę keitimas 
 Vyro gebėjimo suprasti smurto žalą partnerei ir vaikams tiek trumpalaikis tiek ir 

ilgalaikis vystymas  
 Skatinimas mokyti ir įsisavinti pozityvų, pagarbų elgesį  
 Projektai turėtų vengti veikimo išvien su smurtautoju  
 Darbas su smurtautojais, kuris ypač nukreiptas į šeiminio smurto problemą, turėtų būti 

atliekamas tik specialisto, tuo pat metu teikiant pagalbą jų partnerėms/buvusioms 
partnerėms 

 Kiekvienas smurtautojas turėtų lankyti smurtautojų programą mažiausiai 75 valandas 
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per mažiausiai 30 savaičių 
 Pykčio valdymas yra netinkamas įsikišimas į šeiminio smurto atvejus, nes smurtautojas 

neturi problemų valdyti savo pyktį, vietoj to jis pasirenka naudoti smurtą ir prievartą 
kaip jėgos ir kontrolės mechanizmą prieš savo partnerę. Jeigu jis iš tikrųjų negalėtų 
kontroliuoti savo pykčio, jis naudotų smurtą prieš kitus asmenis taip pat. 

 
Rizika susijusi su smurtautojų programomis: 
 Smurtautojų programos gali suteikti moteriai viltį, kad jos smurtaujantis partneris gali 

pasikeisti.  
 Smurtautojas gali piktnaudžiauti savo dalyvavimu smurtautojų programoje tam, kad 

toliau manipuliuotų ar kontroliuotų savo partnerę ir kitus asmenis. 
 
Būdai saugumo sustiprinimui smurtautojų programose: 
 Jo elgesio keitimas 
 Vyrų stebėjimas ir kontroliavimas 
 Parama partnerėms ir buvusioms partnerėms 
 
Paimta iš: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k9aesCD1D54J:www.womenss
upportproject.co.uk/userfiles/file/Interventions%2520with%2520Perpetrators%2520of%
2520Domestic%2520Abuse.doc+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt  
Naudojama: Škotijoje 

 

 



39 
 

 

ŠEIMINIO SMURTO INTERVENCIJOS PROGRAMA 
(SMURTAUTOJAMS) 

Tikslinė grupė Smurtavę asmenys 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Ypač tinka grupiniam darbui (jei neįmanoma – 
individualiam darbui) 

Santrauka Pagrindinis tikslas dirbant su smurtautojais artimoje 
aplinkoje yra padidinti moterų ir vaikų saugumą. Į tai turi 
būti atsižvelgiama darbe su smurtautojais ir priimant 
reikalingus sprendimus. 
Kiti tikslai yra šie: 
 Parodykite vyrams, kad jie turi atsakyti už smurtą 

nukreiptą prieš moteris. 
 Skatinkite pagarbius santykius. 
 Dirbkite su kitais asmenimis, tam kad pagerinti 

bendruomenės atsaką į smurtą artimoje aplinkoje. 
Daugiau informacijos http://mend.ie/the-impact-of-abusive-behaviour/  
Apibūdinimas 

Programoje turėtų būti šie pagrindiniai elementai: 
 Supratimas to, kas sudaro smurtinį elgesį. 
 Smurtinis elgesys yra pasirinkimas. 
 Smurtautojas yra 100% atsakingas už savo elgesį. 
 Smurtinis elgesys yra funkcinis ir tyčinis. 
 
Darbuotojai turėtų įsipareigoti ir dirbti su tokiomis smurtautojų problemomis, kaip: 
 fizinio smurto naudojimas. 
 seksualinio smurto, seksualinės prievartos naudojimas. 
 taktika, kuria siekiama paneigti, sumažinti, pateisinti ir/ar apkaltinti. 
 požiūriai ir įsitikinimai, kurie pateisina šeiminį smurtą (ir juos keičia). 
 jėgos ir kontrolės prieš partnerę/buvusią partnerę lūkesčiai. 
Taip pat 
 vystyti vyrų gebėjimą suprasti jų tiek trumpalaikio tiek ir ilgalaikio smurto prieš 

moteris ir vaikus žalą. 
 pripažinti šeiminio smurto socialinį ir lyčių lygybės kontekstą. 
 vystyti vyrų gebėjimą palaikyti saugų ir tinkamą ryšį su savo vaikais 
 skatinti vyrus teigiamai, pagarbiai elgtis. 
 sutelkti dėmesį į vyrus kaip į smurtautojus, bet ne kaip į aukas. 
 vengti ir nepriimti smurtautojo pasiteisinimų dėl jų smurtinio elgesio. 
  
Tinkama intervencija 
Pats tinkamiausias darbas su smurtautojais yra grupinis darbas. 
Jei grupinis darbas yra neįmanomas, pavyzdžiui, tolimose kaimo vietovėse ar su klientais 
turintiems specialių poreikių būtų galima taikyti suplanuotą, struktūrinę individualaus 
darbo programą. Reikėtų laikytis tų pačių principų ir standartų taikomų darbui su grupe  
su kuria turėtų dirbti vyras ir moteris. 
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Programos trukmė 
Kadangi elgesio pokyčiai yra ilgalaikis procesas, programos turėtų būti vykdomos 
mažiausiai 56 valandas. 
Projektinė patirtis Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje , o taip pat ir atlikti tyrimai rodo, 
kad ilgesnės programos yra efektingesnės keičiant smurtautojų nuostatas.  
  
Konfidencialumas 
Smurtautojai artimoje aplinkoje kelia grėsmę savo partnerėms, buvusioms partnerėms, 
vaikams ir kartais kitiems asmenims. Jeigu darbuotojai mato, kad yra būtina apsaugoti 
asmenis nuo smurtautojo elgesio, jie gali nepaisyti konfidencialumo ir turi teisę 
informuoti, pranešti, ar įspėti kitas tarnybas ar asmenis (pvz. esamas partneres, buvusias 
ar naujas partneres). 
Todėl mažinant grėsmę keliamą kitiems asmenims, vyrams gali būti pasiūlomas ribotas 
konfidencialumas. Šie apribojimai turėtų būti aiškūs ir apimti tokius veiksnius kaip: 
 Informacija yra prieinama vyro partnerei, buvusiai partnerei apie jo dalyvavimą 

programoje ir/ar nebedalyvavimą joje ar pašalinimą iš jos. 
 Jei darbuotojai mano, kad smurtautojas kelia tam tikrą grėsmę savo 

partnerei/buvusiai partnerei ar kitiems asmenims, jie informuoja atitinkamus 
asmenis, įskaitant jo partnerę/buvusią partnerę. 

 Pareikalavus, informacija yra teikiama bet kuriam pareigūnui prižiūrinčiam lygtinai 
nuteistuosius ar kitam atitinkamam pareigūnui, kuris dirba su smurtautoju ar jo 
šeima. 

 Jei darbuotojai mato, kad smurtautojas kelia grėsmę vaikų gerovei ir saugumui jie gali 
imtis veiksmų sustiprinti vaikų saugumą pasitelkiant kitas tarnybas. 

 
Programos privalo užtikrinti, kad jų konfidencialumo sąlygos yra aiškiai išdėstytos ir vyrų 
suprastos. Iš kiekvieno vyro turėtų būti pareikalauta sutikti ir pasirašyti sutartį, kurioje 
išsamiai būtų išdėstyti jų konfidencialumo apribojimai. Jeigu vyras atsisako tai padaryti, 
jam neturėtų būti siūloma vieta smurtautojo programoje. 
  
Sutartis skirta vyrams 
Dalyviai privalo pasirašyti sutartį prieš juos priimant į smurtautojams skirtą programą. 
  
Lytis ir specialistų dirbančių su grupėmis skaičius 
Kiekvienoje grupėje privalo dirbti mažiausiai du specialistai. Programos turėtų būti 
pristatomas mišrių lyčių komandos. Geroji patirtis rodo, kad programa grupėse turėtų 
būti pristatoma mišrių lyčių komandos (vyrų ir moterų). Darbuotojai turėtų dirbti su 
tokio dydžio grupe, kurioje jie jaustųsi patogiai ir saugiai. Idealus grupės žmonių skaičius 
yra 8 – 10 ir ne daugiau nei 12 žmonių. 
  
Saugumo užtikrinimas 
Programos turėtų užtikrinti, kad informacija susijusi vyro partnerės/buvusios partnerės, 
vaikų ar kitų asmenų saugumu nedelsiant būtų perduota atitinkamoms tarnyboms. 
 
Protokolas: Smurtautojų vertinimas 
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Vertinimai turėtų būti vykdomi kitų tarnybų prašant nustatyti ar vyras yra tinkamas 
dalyvauti smurtautojų programoje. 
Vertinime turėtų būti bent vienas asmeninis pokalbis naudojant standartizuotą vertinimo 
formą. Ši forma yra naudingas vykdyti pokalbiui įrankis, kuris padeda specialistui 
apsisprendžiant ar laikomasi kriterijų įtraukimui į programą. 
Svarbu, kad konfidencialumo politika būtų aiškiai nurodyta prieš susitikimą. 
Labai svarbu, kad vyrai nebūtų priimti į smurtautojų programą jeigu nėra vilties, kad 
smurtautojas sėkmingai nekeis savo elgesio, nes tai tik suteiktų jo partnerei/buvusiai 
partnerei klaidingą viltį, kad smurtautojas pasikeis.  
  
Priėmimo į programą kriterijai turėtų būti tokie, kad: 
 jis gali pripažinti, kad jis smurtavo (t.y. jis visiškai to nepaneigė) 
 savo smurtą jis mato kaip problemą 
 jis geba prisiimti atsakomybę už smurto naudojimą 
 jis sutinka su dalyvavimo programoje sąlygomis įskaitant informacijos teikimą jo 

partnerei/buvusiai partnerei. 
  
Be to, programos turi nustatyti ar yra kokių nors kitų problemų, kurios neleistų vyrams 
kokybiškai pasinaudoti programos teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, narkotinių 
medžiagų vartojimas, kalbos sunkumai, raštingumo problemos ar rimti sveikatos 
sutrikimai. Šios problemos savaime nebūtinai turėtų trukdyti vyrams gauti paslaugas, bet 
gali parodyti, kad jiems reikalinga papildoma pagalba. 
  
PASTABA: 
Darbuotojai turi suprasti, kad vyrai gali pasirodyti kaip turintys teigiamą požiūrį į moteris 
(savo partneres/buvusias partneres), grupėje bando parodyti, kad jie pasikeitė, tačiau 
toliau smurtauja artimoje aplinkoje. Pateikiant ataskaitas kitoms tarnyboms yra svarbu, 
kad bet kokie pasikeitimo požymiai grupėje nėra garantija, kad vyras pasikeitė iš tikrųjų. 
  
Slaptas susitarimas 
Visi darbuotojai privalo suvokti, kad vyrai gali turėti polinkį neigti savo smurtinį elgesį ar 
jį sumažinti. Svarbu, kad tai būtų netoleruojama dirbant su grupe ir kad slapto susitarimo 
galimybė būtų užkirsta. Tai yra sritis, kur dviejų darbuotojų buvimo (vyro ir moters) 
nauda grupėje yra akivaizdi. 
  
Paimta iš: http://www.mend.ie/best_practice.pdf  
Naudojama: Airijoje 
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PIETRYČIŲ ŠEIMINIO SMURTO INTERVENCIJOS 
PROGRAMA (MOTERIMS) 

Tikslinė grupė Moterys, vaikai ir kiti asmenys, kurie patyrė smurtą 
šeimoje 

Grupinis arba 
individualus darbas 

Abiejų derinys – individualus ir grupinis darbas 

Santrauka Darbo su moterimis tikslai: 
 skatinti moterų fizinį saugumą bei emocinę ir 

psichologinę gerovę, kurių partneriai/buvę partneriai 
yra nukreipti į smurtautojų programą. 

 jei yra vaikų, skatinti jų fizinį saugumą bei emocinę ir 
psichologinę gerovę. 

 skatinti realius lūkesčius moterų, kurių 
partneriai/buvę partneriai dalyvauja smurtautojų 
programoje ir užtikrinti, kad vyrams siūloma paslauga 
neapsaugo moterų ir vaikų nuo tolimesnės rizikos. 

 skatinti moterų teisių stiprinimą.  
 suteikti moterims galimybę vystyti įžvalgas ir 

supratimą apie šeiminį smurtą, o ne tik sutelkti 
dėmesį į vyrų pažangą smurtautojų programoje. 

Daugiau informacijos N/A 
Apibūdinimas 

Paslaugų teikimas 
Paslaugos turėtų būti suteikiamos: 
 moteriai, kuri neseniai nukentėjo nuo vyro smurtinio elgesio 
 bet kuriam vėlesniam partneriui 
 bet kuriems buvusiems partneriams su kuriais vyras kontaktavo ar/ir kuriem, yra 

manoma, keliama grėsmė. 
Šias paslaugas privalo teikti tik moterys. 
Šios paslaugos turi būti orientuotos į moterį, sukurtos taip, kad patenkintų kiekvienos 
moters ar jos vaikų konkrečius poreikius. 
Kai programos suteikia paslaugas daugiau nei vienai partnerei ar buvusiai partnerei to 
paties vyro, jos turėtų užtikrinti, kad: 
 skirtingas darbuotojas suteikia paslaugas kiekvienai moteriai atskirai 
 taikomos strategijos turi užtikrinti, kad moterys nepapultų į tą pačią moterų grupę. 
  
Konfidencialumas 
Programos turėtų moterims paaiškinti, kaip yra dalijamasi informacija tarp darbuotojų 
dirbančių su smurtautojais ir darbuotojų teikiančių pagalbą moterims. 
Programos privalo suteikti moterims ir kitiems asmenims, kuriems gresia pavojus dėl 
vyro smurto, visišką konfidencialumą. Tai reiškia, kad programos privalo imtis veiksmų 
užtikrinti, kad vyrams niekada nebūtų pasakojama ar jų partnerė/buvusi partnerė 
kreipėsi pagalbos į tarnybą suteikiančią pagalbą moterims. 
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Kai kuriais atvejais informacijos pasidalijimas gali padidinti saugumą, kitais atvejais, 
informacijos dalijimasis gali padidinti riziką. Visais atvejais, darbuotojai turi įsipareigoti 
laikytis diskretiškumo, tam kad nepadidinti pavojaus moteriai ar kitiems asmenims. 
  
Paslaugų prieinamumas moterims 
Paslaugos suteikiamos moterims turi būti prieinamos tam tikram laikotarpiui (jei būtina, 
kelis mėnesius), po to kai jų partneris/buvęs partneris paliko smurtautojų programą. Jei 
šio periodo pabaigoje moteriai vis dar reikia pagalbos, turėtų vykti tolimesnis darbas 
arba moteris turėtų būti nukreipta į kitas tarnybas. 
  
Iniciatyvus kontaktas su partnere/ moteris visada yra informuojama. 
Skirtingai nei daugelis moterų centrų, kurie suteikia pagalbą moterims, kurios kreipėsi 
pagalbos į juos, moterų centrai teikiantys susijusias paslaugas turi kontaktinius duomenis 
moterų, kurių partneriai/buvę partneriai buvo nukreipti į smurtautojų programą. 
Žinoma, kad šios moterys patiria/patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Užuot laukus kol 
moteris paskambins, moterų centrai teikiantys susijusias paslaugas imsis iniciatyvos jai 
paskambinti. 
  
Smurtautojai dažnai siekia izoliuoti moteris. Iniciatyva susisiekti ir suteikti pagalbą 
moterims reiškia, kad paslaugos pasiekia moteris ir vaikus izoliuotus po patirto smurto. 
Kai kurie iš jų nebuvo gavę jokios kitos pagalbos formos. Tyrimai parodė, kad dauguma 
moterų teigiamai vertina tokią pagalbos formą. (Burton ir kt. 1998) 
  
Pirminis kontaktas: 
Jeigu moteris tiesiogiai ir konkrečiai nepageidavo kitaip, ji turėtų būti informuota apie 
tolimesnę programos eigą paštu arba telefonu per savaitę po to kai jos partneris/buvęs 
partneris kreipėsi pagalbos į programą. 
  
1. Informacija apie smurtautojų programą. 
 Jos partnerio/buvusio partnerio nukreipimas į smurtautojų programą 
 Informacija apie programą konkrečiai nurodant, kaip vyrai gali naudotis ar 

piktnaudžiauti programos suteikiama medžiaga, pavyzdžiui,  patariant jai „nuo visko 
pailsėti“, paaiškinant, kad jai reikia būtino gydymo ar konsultacijos per arba po 
smurtautojo dalyvavimo programoje. 

 Informacija apie tai, kaip ji gali gauti informaciją apie programą ir jos 
partnerio/buvusio partnerio dalyvavimą programoje. 

 Nesuteikti klaidingų lūkesčių, kad vyrai gali keistis, vien todėl kad dalyvauja šioje 
programoje. 

  
5. Informacija apie jai prieinamas paslaugas. 

 Išsami informacija apie Moterų centrų teikiamą pagalbą, kaip gauti šias paslaugas 
 Informacija apie Moterų centrų teikiamos pagalbos konfidencialumo politiką 
 Aiškūs pranešimai apie vyrų smurtą 
 Išsami informacija apie kitas specialistų teikiamas paslaugas 
  
2. Iniciatyvus kontaktas telefonu 
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Su moterimis turi būti dažnai susisiekiama telefonu tam, kad: 
 Užsitikrinti, kad ji gavo ir suprato informaciją siųstą paštu 
 Pasiūlyti reikiamą pagalbą 
 Išsiaiškinti kokie yra jos praktiniai ir emociniai poreikiai 
 Išsiaiškinti ar ji turi kokių nors konkrečių poreikių (kalba, negalė) 
 
Moterų pagalbos centrai turi bandyti susisiekti su moterimis iki kol nebus susisiekta. 
Neužtenka vien tikėtis, kad moteris pati susisieks su moterų centru. 
Aktyvus telefoninis darbas turi vykti taikant aiškią saugumo procedūrą, kuri kuo labiau 
sumažintų riziką moteriai. 
  
3. Tolimesnis kontaktas 
Moterys taip pat nedelsiant toliau turėtų būti informuojamos paštu arba telefonu: 
 Kai jos partneris/buvęs partneris yra įvertinamas kaip netinkamas programai 
 Kai jos partneris/buvęs partneris pabaigia programą 
 Kai jos partneris/buvęs partneris iškrenta iš programos 
 Kai jos partneris/buvęs partneris nesilaiko programos taisyklių ir jo dalyvavimas 

programoje yra nutrauktas 
  
Paslaugų spektras 
Be to, Moterų centrai privalo pasiūlyti pagalbą visoms besikreipiančioms moterims bent 
vienu iš šių būdų: : 
 Individualūs susitikimai tam, kad suplanuoti strategijas padidinančias jos saugumą ir 

suteikiančios emocinę pagalbą.  
 Moterų pagalbos grupė teikianti tarpusavio pagalbą, kuri suteikia galimybę susipažinti 

su smurto ir prievartos padariniais, susipažinti su kitomis moterimis, kurios taip pat 
patyrė smurtą artimoje aplinkoje. 

 
Vienoms moterims gali prireikti daugiau pagalbos, kitoms mažiau. Moterų centrai turėtų 
susisteminti savo paslaugas taip, kad jos būtų lanksčios ir galėtų pasiūlyti papildomą 
pagalbą moterims, kurioms to labiausiai reikia, ypač, kai yra didelė rizika. 
  
Paslaugų prieinamumas moterims 
Moterims teikiamos paslaugos turėtų būti prieinamos mažiausiai 3 mėnesius po to kai jų 
partneriai/buvę partneriai paliko smurtautojų programą. Jei šio termino pabaigoje 
moteriai vis tiek reikia pagalbos, reikėtų tęsti darbą toliau arba moterį nukreipti į kitas 
tarnybas.  
  
Paimta iš: http://www.mend.ie/best_practice.pdf  
Naudojama: Airijoje 
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VAIKŲ POKALBIS 
Tikslinė grupė Vaikai patyrę smurtą arba smurto liudytojai 
Grupinis arba 
individualus 
darbas 

Individualus 

Santrauka Šis pavyzdys pagrįstas 12 skyriumi „JT vaiko teisių konvencija“, 
kuriame teigiama, kad vaikams turi būti sudaryta galimybė būti 
išgirstiems. 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  
Pagrindinis dialogo metodo tikslas yra maksimaliai panaudoti gautą iš 
vaiko informaciją ir nepadarant žalos vaikui suteikti jam/jai bet kokią 
galimybę pateikti savo paties/ pačios istoriją apie savo patirtį.  
 
Dialogo metodas turi penkias pagrindines ir svarbias komunikacijos 
sritis: etapai, teminis vystymasis, žodinis formulavimas, meta 
komunikacija bei neverbaliniai signalai ir fizinės sistemos veiksniai. 

Daugiau 
informacijos 

https://www.bufdir.no/global/nbbf/Samtaler_med_barn/NKVTSbarn
esamtalen2007.pdf   

Apibūdinimas 

Struktūriniai pokalbiai su vaikais reikalauja aiškaus ir tikslaus suplanavimo. Svarbu yra tai, 
kad vaikai suprastų pokalbio tikslą, sukurti jiems saugią pokalbiui aplinką. Sąžiningumas, ir 
aiškumas yra esminiai principai keliami suaugusiajam. Pokalbio metu orientuojamasi į 
procesą su judančia ir dinamiška struktūra. Tematinis pokalbio turinys yra valdomas nuo 
bendrų iki specifinių temų užduodant atviro tipo klausimus. Etapų tvarka nėra atsitiktinė, 
bet procesas skirtas tam tikroms temoms. Tačiau toks etapų suskirstymas gali būti 
nenatūralus jeigu jis nebus vykdomas su natūraliais ir sklandžiais perėjimais. Etapai turėtų 
sudaryti sistemą ir turėtų sietis vienas su kitu, kad kaip visuma sudarytų natūralų pokalbį 
tarp suaugusio ir vaiko. Gali prireikti skirtingus etapus keisti. 
 
Bendravimo etapai: 
 
1 etapas.  Parengiamasis etapas 
Šiame etape suaugęs turėtų: 
 Suteikti konsultaciją vaiko globėjui 
 Paruošti ir surinkti informaciją apie vaiką 
 
2 etapas. Kontakto užmezgimas 
Šiame etape suaugęs turėtų: 
 Užmegzti ryšį su vaiku 
 Susidaryti vaizdą apie vaiko pažintinį ir emocinį lygį 
 Pristatyti dialogą kaip bendravimo formą 
 Jei reikia, formuluoti tiesą 
 
3 etapas. Išankstinės procedūros 
 Suaugusieji pateikia bendrą apžvalgą ir struktūrą 
 Suaugusieji paaiškina savo vaidmenį 
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 Suaugusieji paaiškina bendravimo taisykles 
 Suaugusieji sukuria šabloną pokalbio modeliui 
 Suaugusieji pabrėžia detalaus aprašymo svarbą 
 
4 etapas. Supažindinimas su tema 
Šio etapo tikslas yra aiškiai vaikui pristatyti temą ir eiti nuo bendrų iki konkrečių temų. Yra 
svarbu užduoti teisingus klausimus. Labai svarbu pokalbyje parodyti, kad suaugęs nėra 
tas, kuris žino geriausiai. 
 
5 etapas. Laisvas pasakojimas 
Šio etapo tikslas yra suteikti ir gauti informaciją per vaiko laisvo stiliaus ir spontanišką 
pasakojimą. Pokalbis yra sutelktas į esminių detalių išskyrimą, kurias vaikas papasakoja. 
 
6 etapas. Tyrimas 
Tyrimo etape suaugęs turi: 
 Paruošti temas, kurias papasakojo vaikas 
 Pristatyti temas, kurių vaikas pats nepalietė pokalbyje. 
 
7 etapas. Apibendrinimas 
Šio etapo tikslas yra vaiko atžvilgiu teigiamai užbaigti pokalbį. Nepaisant rezultato, 
struktūruotas pokalbis turėtų baigtis nepaliekant vaiko su kaltės jausmu, nes jis/ji 
negalėjo patenkinti suaugusiojo lūkesčius, ar su nerimu, nes jis/ji pasakė per daug. Labai 
svarbu, kad vaikas suvoktų pokalbio tikslingumą.  
Naudoja
ma: 

Visoje Norvegijoje 
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BORseth ModelIS 
Tikslinė grupė Smurtavę asmenys 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Pirmiausia individualus, po to grupinis 

Santrauka Borseth modelis (BM) yra savarankiškas metodas, kuris 
remiasi tradicinės kognityvinė terapijos ABC-modeliu, kur 
ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio yra esminis dalykas. 
Gydymas atliekamas grupėse arba individualiai. 
Smurtautojams yra padedama modeliuoti (prisiminti) 
situacijas, kuriose jie praranda savitvardą ar kai tam yra 
rizika. Paprastai per savaitę vyksta viena konsultacija (60 
min.), arba individuali arba grupinė. 

Daugiau informacijos www.sinnemestring.no   
http://kunde.valero.no/sinnemestring/    

Apibūdinimas 

Svarbiausias dalykas BM gydyme yra mokyti vyrą suvokti savo paties agresiją pasitelkiant 
„pykčio ratą“. Ratas yra iliustracija naudojama, kaip bendras įvadas suprasti modelio 
loginį pagrindą ir analizuoti individualius epizodus. Jis apibūdina modelį kas iš tikro vyksta 
vidinėse ir išorinėse plotmėse, per ir po smurto epizodo ir yra kaip įrankis konkrečiam 
smurtautojui atpažinti savo paties modelį. 
 
Daugiau informacijos apie „pykčio ratą“ (Norvegų kalba) rasite: 
https://www.nrk.no/video/PS*184035  
 
Dalyvis turi būti pasirengęs ir privalo išmokti keistis sutelkiant dėmesį  į konstruktyvų 
susidariusios situacijos sprendimą. BM suvokia smurtą kaip kompensuojančią strategiją 
tam, kad atkurti pagarbos, pasididžiavimo ir galios jausmą. 
 
BM modelyje, kognityvinis terapinis pagrindimas yra išmokstamas remiantis žinynu. 
Pirmiausia, dalyvis sužino apie ABC-modelį ir apie  problemos įveikimo strategijas, vėliau 
apie savo paties netinkamą elgesį tam, kad išmokti sumažinti savo paties susikurtas 
neigiamas gyvenimo taisykles. 
 
Kognityvinė terapija yra naudojama apibūdinant patirtis bendrame grupės kontekste ir 
tuo pat metu naudojama kiekvienam asmeniui atskirai, apibūdinant smurtinių protrūkių 
epizodus.  
BM taip pat susideda iš tradicinės grupinės terapijos, kur kiekvienas dalyvis papasakoja 
apie savo smurtą apibūdindamas įvykį remiantis ABC modeliu. Tokiu būdu dalyviai 
atpažįsta tiek savo pačių patirtį bendrame grupės kontekste, tiek ir geba pasidalinti savo 
patirtimi su kitais. 
 
BM gydymo procesas 
Gydymą galima suskirstyti į du etapus. 
Pirmas etapas susideda iš trijų individualių pokalbių sutelkiant dėmesį į planavimą ir 
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vertinimą. Likusi terapijos dalis vyksta grupinės terapijos forma. 
 
Individuali dalis 
Pagalba prasideda skiriant tris individualias valandas. Partnerei pageidaujant ji yra 
kviečiama į vieną iš pirmų valandų, tam kad smurtautojas galėtų apibūdinti savo smurto 
patirtį. Kai partnerė pageidauja susitikti su gydymo įstaiga, ji taip pat supažindina ją su 
grįžtamuoju ryšiu viso laikotarpio kuriame smurtautojas dalyvauja grupinėje terapijoje. 
 
Grupinė dalis 
Du gydytojai, kurie apmokyti BM, vadovauja grupei. Visi susitikimai turi fiksuotą ir 
suplanuotą struktūrą. Pirmi keturi susitikimai vyksta pasitelkiant psichoedukacinę formą. 
BM struktūra remiasi tokiais komponentais: 
 
Kiekvieno dalyvio namų darbų apžvalga, naujo mokymosi pristatymas ir smurtinių 
epizodų individuali apžvalga grupinėse sesijose. Namų darbų užduočių suplanavimas 
kitam susitikimui. 
 

Naudojama: Visoje Norvegijoje sertifikuotų terapeutų 
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PREVENCINIS KURSAS PRIEŠ SMURTĄ PRIEGLOBSČIO 
PRAŠANTIEMS ASMENIMS 

Tikslinė grupė Asmenys ieškantys prieglobsčio 
Grupinis arba 
individualus darbas 

Grupinis 

Santrauka Prieglobsčio ieškantys asmenys atvykstantys į Norvegiją 
nedelsiant yra apgyvendinami prieglobsčio centruose. Be 
norvegų kalbos mokymosi jie turi įvairių kitų kursų, tokių 
kaip „Prevencinis kursas prieš smurtą prieglobsčio 
ieškantiems asmenims”. Tikslas yra šviesti juos remiantis 
„Norvegų įstatymais ir vertybėmis“ ir parodyti, kad 
smurtas prieš moteris ir vaikus yra netoleruotinas. Kursas 
vykdomas grupinio dialogo forma ir trunka 10 dienų. 

Daugiau informacijos http://atv-stiftelsen.no/dokument/veileder-
dialoggrupper-vold-forebyggende-asylmottak/     
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Apibūdinimas 

Kursas vyksta grupėje pavadintoje „dialogo grupė“. Tokioje grupėje dalyviai susitinka 
padiskutuoti konkrečiomis temomis. Prieglobsčio centre darbui grupėje vadovauja 
darbuotojas tam, kad būtų kurso vadovas su kuriuo dalyviai turėtų nusistovėjusius 
santykius. Kurso vadovo užduotis yra sukurti grupės struktūrą ir padėti grupei sutelkti 
dėmesį į temą. 
Prieš tai pats kurso vadovas dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kur buvo mokomos 
temos ir kurso vadovų buvo prašoma patiems atlikti užduotis. Tai yra daroma todėl, kad 
patirtis būnant grupės nariu yra vertinga kai kažkas vadovauja grupei.  
Kurso turinys 
Kiekviena tema prasideda nuo trumpos teorinės dalies, po to eina užduotys ir refleksijos 
klausimai siekiant greičiau atstatyti nukentėjusių nuo smurto jėgas ir įveikti problemą.  
Smurto prevencija yra pasiekiama skatinant gerą psichinę sveikatą, sumažinant 
bejėgiškumo suvokimą ir kaip elgtis konkrečioje situacijoje. 
Centrai organizuoja dialogo grupės susitikimus 6 arba 12 savaičių trukmės (10 temų bei 
vienas susitikimas susipažinimui pradžioje ir apibendrinantis susitikimas pabaigoje). 
Visapusiškai apžvelgiant visus tematinius susitikimus, yra matomos sąsajos tarp smurto ir 
įvairių temų susijusių su rizikos faktoriais: bejėgiškumas, psichinė sveikata, auklėjimas, 
sunkumai susivokiant savo paties jausmuose susijusiuose su gyvenimo istorija ir 
gyvenimiška situacija ir ilgainiui garbę žeidžiantis smurtas. Šios temos yra aktualios tiek 
smurto atžvilgiu artimoje aplinkoje, tiek ir smurto apskritai atžvilgiu apimant kas 
paprastai yra vadinama „aklas smurtas“.  
 
Grupiniuose susitikimuose aptariamos šios temos: 
 1 tema – „Kas yra smurtas?” 
 2 ir 3 temos – „Smurtas iššaukia smurtą” ir „Bejėgiškumas” 
 4 ir 5 temos – „PTSD ir potrauminis augimas” ir „Norvegijos įstatymai ir vertybės” 
 6 ir 7 temos– „Smurtas prieš vaikus” ir „Saugūs vaikai” 
 8 ir 9 temos – „Pyktis, agresija ir smurtas” ir „Smurtas prieš moteris” 
 10 tema – „Smurto prevencija” 
Naudojama: Prieglobsčio centruose visoje Norvegijoje 
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6. Kur kreiptis pagalbos? 

Švedija 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 Moterims ir jų artimiesiems : http://kvinnofridslinjen.se/sv/  
 Vaikams:  https://www.bris.se/  
 Dirbantiems su nukentėjusiomis moterimis:  

http://www.nck.uu.se/kvinnofridslinjen/  
 Vyrams: www.manscentrum.se  

 

Islandija 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

Moterų prieglauda: www.kvennaathvarf.is     

Konsultavimas ir kita pagalba: 
 www.stigamot.is (Reykjavík, Egilstaðir and Ísafjörður) 
  www.aflid.com (Akureyri) 
  www.drekaslod.is (Reykjavík) 
  www.reykjavik.is/bjarkarhlid (Reykjavík) 
 
Konsultacijos smurtautojams:  www.heimilisfriður.is  

 

Lietuva 

Nukentėjusiems nuo šeiminio smurto: 
 http://www.moteriai.lt/lt/pagalbos-centrai/ 
 https://www.jaunimolinija.lt/lt/infobankas/kriziu-centrai-pagalba-smurto-

aukoms/  

Smurtautojams: 
 http://www.vyrukrc.lt/ 
 http://vyrukrizes.lt/ 
 http://www.utenosvkc.lt/  

 

 

Norvegija 

 Policija: 02800 arba pagalbos telefonas 112 
 Prieglauda arčiausiai jūsų (veikia 24 val.) - 

http://www.krisesenter.com/backup240616/her-finnes-hjelp  
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 Nemokamas pagalbos telefonas: 800 40 008 (veikia nuo 09.00 iki 15.00 val.) 
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7. PRIEDAI 

 Priedas Nr. 1. Ar šeimoje smurtaujama? 
 
Vyras, kuris jaudinasi dėl savo smurtinio elgesio, gali teigti: 
 Turiu bėdų su alkoholiu 

 Man reikia į pykčio valdymo kursus 

 Patiriu per daug streso darbe 

 Mes su žmona dažnai pykstamės 

 Žmona sako, kad man reikia šitų kursų 

 Žmonai ir man reikia psichologo pagalbos 

 Mano žmona nesitvardo ir išsilieja ant manęs 

 Vaikai nevaldomi, o žmona su jais nesusitvarko 

 Man depresija / nerimas / stresas / neišsimiegu / kaip nesavas 

 Galvoju apie savižudybę (arba grasino / bandė) nusižudyti 

 Man neramu dėl mano įniršio darbe, automobilyje, gatvėje, krepšinio / futbolo varžybose 

Papildomi rodikliai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį: 
 
 Bandymas kalbėti už moterį 

 Lydėjimas visur 

 Seksualinis pavydas arba savininkiškumas 

 Nesena psichikos sveikatos liga, susijusi su smurtu 

 Priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų 

 Nuolatinis skambinėjimas, žinučių rašymas 

 Tikrinimas, kur kitas asmuo yra 

Nors ir retai, tačiau kartais smurtautojas nuo smūgio gali būti susižalojęs ranką arba moteriai ginantis 

ant smurtautojo gali būti įdrėskimų. 
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Priedas Nr. 2. Rizikos vertinimas 
 

 Nesenas arba gresiantis išsiskyrimas 

 Ankstesnis šeimos narių užpuolimas 

 Ankstenis nepažįstamų / pažįstamų asmenų užpuolimas 

 Ankstesnis teismo sprendimų pažeidimas 

 Auka ir / arba šeiminio smurto liudininkas vaikystėje arba paauglystėje 

 Nesena psichikos sveikatos liga, susijusi su smurtu 

 Priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų 

 Partnerė nėščia arba neseniai gimdė 

 Seksualinis užpuolimas arba seksualinis pavydas 

 Ginklo naudojimas praeityje arba grasinimas nužudyti 

 Šeiminio smurto sumenkinimas arba neigimas 

 Požiūris, kuris nesmerkia šeiminio smurto 

Paimta iš „The Spousal Assault Risk Assessment Guide“ (British Columbia Institute Against Family 

Violence, 1995). 
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8. NAUDINGOS NUORODOS 

  

1. „HSE Practice Guide on Domestic, Sexual and Gender Based Violence” 

http://www.tusla.ie/uploads/content/Domestic_Practice_Guide_on_DSG_bassed_violence.p

df 

2. „Domestic Violence and Abuse” 

http://hertsscb.proceduresonline.com/chapters/p_domestic_abuse.html  

3. „Smurto artimoje aplinkoje įstatymas”.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/TAD/TAIS.400334  

4. „Resources for Working with Domestic Violence Perpetrators”. 

http://respectphoneline.org.uk/help-information/frontline-workers-and-domestic-violence-

perpetrators/resources-for-working-with-domestic-violence-perpetrators/   

5. „Resources to support training and public education on violence against women”. 

http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/1%20October%2017.pdf         

  


