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RECENZIJA

Darbo su asmenimis, priklausomais nuo psichiką veikiančių 
medžiagų, metodika yra aktualus, atliepiantis nūdienos aktuali-
jas ir socialinės integracijos nuostatas dokumentas. Metodika 
parengta, orientuojantis į socialinės rizikos grupės (priklausomy-
bės ligomis sergančių asmenų) poreikius. Europos Taryba savo 
dokumentuose pabrėžia būtinybę vystyti visą gyvenimą trunkantį 
mokymąsi, ypatingą dėmesį skiriant aktyvių ir prevencinių prie-
monių taikymui bedarbiams ir neaktyviems asmenims. Dėmesys 
socialiai pažeidžiamų asmenų socialinei ir psichologinei reabi-
litacijai, tobulinant socialinį darbą, psichologinį bei profesinį 
konsultavimą bei profesinį orientavimą, atitinka Europos Komi-
sijos nuostatas dėl mokymosi visą gyvenimą, bendrųjų gebė-
jimų ugdymo rekomendacijas, žinių visuomenės siekiančią Li-
sabonos strategiją ir Lietuvos Respublikos užimtumo politikos 
gaires. Šiame kontekste, įgyvendinant svarbiausius socialiai pa-
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žeidžiamų asmenų psichosocialinės, profesinės reabilitacijos ir 
integracijos į visuomenę bei darbo rinką uždavinius, ypač svarbu 
parengti metodines priemones, kurios įgalintų ugdyti žmogaus 
potencialą pagal profesijų pasaulio bei laikmečio reikalavimus.

Tapusi ES nare, Lietuva prisiėmė tam tikrus tarptautinius ir 
nacionalinius įsipareigojimus skurdo ir socialinės atskirties at-
žvilgiu (Lisabonos strategija, Lietuvos Respublikos nacionalinės 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi programos, veiksmų pla-
nai). Socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į visuomenę, už-
kertant kelią jų socialinei atskirčiai, tampa vis svarbesnė žmo-
nėms, dėl staigių permainų nespėjantiems persiorientuoti į naują 
ekonominę bei socialinę realybę. Informacinės visuomenės rai-
da, „žinių“, „besimokanti“, „idėjų“ visuomenė su savo reikalavi-
mais individui nesiderina su šios dienos socialiai pažeidžiamų 
žmonių realybe. Pilnų namų bendruomenėje parengta Darbo su 
asmenimis, priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų, 
metodika – kompleksinės šių žmonių profesinės reabilitacijos 
sistemos dalis. 

Darbas su priklausomybės ligomis sergančiais žmonėmis pa-
sižymi savita specifika. Jų situacija darbo rinkoje yra gana sudė-
tinga – negatyvi visuomenės nuostata, prarasti socialiniai ryšiai, 
fizinės ir psichologinės galimybės neatitinka rinkos poreikių. 
Jiems dažnai trūksta pasitikėjimo savo jėgomis ir motyvacijos 
tobulinti žinias bei įgūdžius, atkaklumo siekti paklausios darbo 
rinkoje profesinės kvalifikacijos, energijos, gebėjimų planuoti ir 
organizuoti savo veiklą. Metodikoje pateikiami psichologinio 
konsultavimo, motyvacijos ir bendrųjų gebėjimų (savęs pažini-
mo, bendravimo įgūdžių, problemų sprendimo, streso įveikimo 
ir kt.) ugdymo metodai su praktinėmis užduotimis. Darbo su 
priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenimis 
metodikoje skiriamas nemažas dėmesys mokymams priklauso-
mybių tematika. Apžvelgiamos priklausomybių rūšys, svaigi-
nančių medžiagų poveikis, veikimo mechanizmas, abstinen-
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cijos sindromo požymiai, perdozavimo pasekmės. Pateikiama 
svarbi informacija apie ŽIV/AIDS ir kitų su psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimu susijusių infekcinių susirgimų riziką bei 
simptomus. Teorinė medžiaga papildoma praktiniais užsiėmi-
mais, kurie padeda geriau įsisavinti dėstomą medžiagą. 

Pilnų namų bendruomenė – tradicinė religinė bendruomenė. 
Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų psicho-
loginė-socialinė reabilitacija yra viena iš jos misijos sričių. 
Šioje bendruomenėje puoselėjamos krikščioniškosios vertybės, 
tikėjimo, artimo meilės ir vilties filosofija skatina reabilituojamų 
asmenų dvasinį augimą, asmenybės raidą, užtikrina kiekvieno 
bendruomenės nario galimybes atrasti savąjį pašaukimą. Šių 
vertybių puoselėjimas padeda atrasti tikruosius gyvenimo prio-
ritetus, yra pagrindinė priklausomų nuo psichiką veikiančių me-
džiagų asmenų mąstymo, jausmų ir elgesio pokyčių sąlyga. 

Įgyvendinant Pilnų namų bendruomenės psichosocialinės 
reabilitacijos grupės narių integracijos į visuomenę ir darbo 
rinką uždavinius, reikšmingi darbo terapijos užsiėmimai, kurie 
parengia žmogų socialiam gyvenimui. Jais siekiama pakeisti 
per psichiką veikiančių medžiagų vartojimo laikotarpį susifor-
mavusį neigiamą kliento požiūrį į darbą, padėti jam suformuoti 
darbinius įgūdžius bei pripratinti prie kasdienio darbo. Darbo 
terapijos užsiėmimai stiprina fizinę ir psichikos sveikatą, ugdo 
laiko išteklių planavimo gebėjimus, organizuotumą, discipli-
nuotumą, atsakomybę, savo vertės jausmą. 

Psichologinis konsultavimas, socialinės kompetencijos ugdy-
mas psichosocialinio mokymo programų metu, darbo terapija, 
užimtumo gebėjimų ugdymas visapusiškai sudėtingoje priklau-
somo nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žmogaus 
situacijoje reikalauja naujų būdų ir priemonių. Svarbu ne tik 
suteikti informaciją. Būtina padėti žmogui ją suprasti, įsisavinti, 
pritaikyti individualiai, subrandinti ir daryti sprendimus, padė-
ti įgyti bendrųjų gebėjimų, kurie būtini sprendžiant nūdienos 
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problemas. Pilnų namų bendruomenės Darbo su priklausomais 
nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenimis metodika įgalina 
optimaliai spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į 
visuomenę ir darbo rinką problemas.  

Recenzavo: 
dr. Ramutė Orenienė,
Alytaus darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo tarnybos direktorė
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ĮVADAS

Priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų yra dažna 
jomis sergančių asmenų socialinės atskirties priežastis. Šalia 
negatyvaus visuomenės požiūrio į priklausomybės liga sergantį 
žmogų atsiranda tokių problemų, kaip nuolatinės gyvenamosios 
vietos neturėjimas ar praradimas, nedarbas ar mokyklos nelan-
kymas, finansiniai sunkumai bei neprisitaikymas prie bendruo-
menės. Priklausomybė sąlygoja fizinės ir dvasinės sveikatos 
problemas, ji nulemia ryšių su artimiausia aplinka (šeima, gi-
mine) silpnėjimą. Norintis ištrūkti iš priklausomybės asmuo 
atsiduria tarsi užburtame rate. Socialinių ryšių atkūrimui trukdo 
prarasti arba nepakankamai išvystyti socialiniai įgūdžiai. Situa-
ciją komplikuoja manipuliacinis elgesys, ištobulintas psichiką 
veikiančių medžiagų paieškose, vengiant atsakomybės už savo 
elgesį bei jo pasekmes. Asmenys, vartoję psichiką veikiančias 
medžiagas, sunkiai įsijungia į darbo aplinką, dažnai elgiasi im-
pulsyviai, prastai valdo emocijas, sunkiai užmezga ir palaiko 
kontaktą.  

 Siekiant užtikrinti priklausomybės ligomis sergančių asme-
nų reabilitaciją, nepakanka vien kovoti su priklausomybės liga. 
Svarbu teikti kokybiškas psichologines, ugdymo, socialines 
paslaugas, tobulinti jų socialinius ir atkurti darbinius įgūdžius, 
prireikus įdarbinti ir perkvalifikuoti, suteikti gyvenamąją vietą. 
2006 metų birželio mėnesį VšĮ „Socialinės politikos grupė“ 
atliko anoniminį asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių 
medžiagų, socialinės reabilitacijos poreikių tyrimą. Analizuo-
jant rezultatus, buvo išskirti trys pagrindiniai šios grupės 
asmenų poreikiai – gydymo, psichologinio konsultavimo ir 
socialinės integracijos. Paaiškėjo, jog daugiausia problemų 
narkotines medžiagas vartojantiems asmenims kyla socialinės 
integracijos srityje. Priklausomiems nuo psichiką veikiančių 
medžiagų asmenims būdingas nevilties, nepasitikėjimo savimi, 
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menkas savęs vertinimo jausmas (pasitikėti savimi sugeba tik 
39% apklaustųjų). Net 61% nuo psichiką veikiančių medžiagų 
priklausomų asmenų reabilitacijos metu norėtų įgyti daugiau 
pasitikėjimo savimi. Be to, didžioji dalis apklaustųjų tikisi įgyti 
daugiau motyvacijos blaiviam gyvenimui ir elgesio pokyčiams, 
išmokti įveikti stresą, bendrauti su aplinkiniais ir spręsti išky-
lančius konfliktus. Dauguma apklaustųjų ilgalaikėje reabilitaci-
joje tikisi išmokti gyventi blaivai, įveikti stresą be psichiką vei-
kiančių medžiagų, išmokti spręsti konfliktines situacijas, sustip-
rinti bendravimo įgūdžius, išmokti mokytis visą gyvenimą, rasti 
savo vietą bendruomenėje.

Ši metodika skirta specialistams, dirbantiems su priklausomy-
bės ligomis sergančiais asmenimis. Pagrindinis jos tikslas – pa-
dėti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims 
formuoti ir lavinti sveikatos, psichologinius bei socialinius įgū-
džius, kurie jiems padėtų pasirengti integracijai į visuomenę.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
IR JŲ PAAIŠKINIMAI

Abstinencijos būklė – tai grupė įvairiai besiderinančių ir 
įvairaus sunkumo simptomų, atsirandančių visiškai arba santy-
kinai susilaikant nuo medžiagos po pakartotinio (paprastai ilga-
laikio) ir / arba didelių dozių vartojimo.

Bendra priklausomybė – įsitraukimas į kito žmogaus kon-
troliavimą, pamirštant svarbių savo paties poreikių tenkinimą.

Frustracija – nemaloni psichinė būsena (slegianti įtampa, 
nerimas, neviltis, pyktis), atsirandanti dėl vidinių ar išorinių jė-
gų, kurios trukdo pasiekti tikslą. 

Kompetencija – efektyvus asmenybės bendravimas ir ben-
dradarbiavimas su pasauliu: žinojimas, sugebėjimai, įgūdžiai, 
t.y. sėkminga veikla (užduočių atlikimas) ir elgesio charakteris-
tikos.

Konsultacinė pagalba – asmens ir specialisto, pasirengusio 
suteikti žinių, kurios padėtų paslaugų gavėjui spręsti iškilusias 
problemas, pokalbis, kuriuo siekiama, kad paslaugų gavėjas 
keistų savo rizikingą elgseną.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos (narkotikai) – į 
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės 
medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo 
jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį 
asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmo-
gaus sveikatai.

Opioidai – apibendrinamasis terminas, apimantis daržinės 
aguonos alkaloidus, jų sintetinius analogus ir organizme sinte-
zuojamas medžiagas, kurie jungiasi prie tų pačių smegenų re-
ceptorių ir turi savybę sumažinti skausmą bei sukelti malonumo 
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jausmą (euforiją). Opioidai, vartojami didelėmis dozėmis, suke-
lia komą ir nuslopina kvėpavimą.

Priklausomybės sindromas – tai fiziologinių ir kognityvinių 
reiškinių kompleksas, dėl kurio priklausomybę sukeliančios 
medžiagos arba medžiagų klasės vartojimas individui yra daug 
svarbesnis nei kitas elgesys, anksčiau labiau vertintas.

Poreikis – suprantama kaip tai, ko reikia žmogui arba socia-
linei sistemai pagrįstai funkcionuoti tam tikroje situacijoje. Po-
reikis – tai trūkumas, kuris kliudo žmogui ar sistemai vystytis 
arba tobulėti. 

Psichoaktyviosios medžiagos – medžiagos, sukeliančios 
psichikos ir elgesio sutrikimus, kurie klasifikuojami pagal 10-os 
redakcijos Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų kla-
sifikaciją (TLK-10), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 542 (Žin., 
2001, Nr. 50-1758).

Psichologinė priklausomybė – suprantama kaip liguistas 
potraukis nuolat vartoti narkotines medžiagas (ar užsiimti tam 
tikra veikla) komforto būklei pasiekti.

Socialinė adaptacija – asmenybės prisitaikymas prie socia-
linės aplinkos. Socialinės adaptacijos turinį sudaro asmenybės 
socialinių poreikių patenkinimo dinamika. 

Socialinė integracija – veiksmai, kuriais asmenims sudaro-
mos sąlygos dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialinė situacija – priklausomo nuo narkotikų asmens 
(kliento) aplinkos sistema ir socialiniai ryšiai.

Sveikimas – procesas, kurio metu priklausomas asmuo ne-
vartoja jokių cheminių medžiagų ir mokosi be jų gyventi.



12 13

1 SKYRIUS

ŠIUOLAIKINĖ 
PRIKLAUSOMYBĖS SAMPRATA

Nelengva apibrėžti, kas yra priklausomybė. Manoma, kad 
pasikartojančią elgseną, kuri trumpam padeda išvengti frustra-
cijos ar ją susilpninti, galima vadinti priklausomybe. Sakoma, 
kad plačiąja prasme, visi kenčiame nuo vienokio ar kitokio li-
guisto potraukio. 

Skiriama daug priklausomybės rūšių: priklausomybė nuo 
alkoholio, nikotino, nelegalių narkotinių medžiagų, raminamų-
jų, migdomųjų vaistų, azartinių lošimų, darbo, interneto, televi-
zoriaus, kompiuterinių žaidimų, sekso, pirkimo, valgymo, žve-
jybos ir pan. Didžiausią įtaką asmens fizinei, psichinei sveikatai, 
socialinei gerovei daro priklausomybė nuo psichoaktyvių me-
džiagų, kuri turi neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių 
visai visuomenei.

Esama apie 50 teorijų, kuriomis bandoma paaiškinti psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimą ir priklausomybės raidą. Pasau-
linė Sveikatos Organizacija priklausomybę (anglų k. substance 
dependence) apibrėžia, kaip lėtinį ir recidyvuojantį funkcinį 
sutrikimą, sukeltą pasikartojančio ir dažnai trunkančio ir/arba 
intensyvaus psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Vartojant psi-
choaktyvias medžiagas, pasireiškia stiprus didėjantis potraukis 
jas vartoti, tampa sudėtinga jį kontroliuoti. Ilgainiui didėja or-
ganizmo tolerancija narkotinei medžiagai, staigiai nutraukus 
vartojimą pasireiškia abstinencijos sindromas. Apibūdinant pri-
klausomybę, skiriama psichologinė ir fizinė priklausomybė. 

Psichologinė priklausomybė – tai liguistas potraukis nuolat 
vartoti narkotines medžiagas malonumo būsenai pasiekti. Psi-
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chologinė priklausomybė atsiranda jau po pirmo narkotinių me-
džiagų pavartojimo ir pasireiškia maloniais prisiminimais apie 
patirtą euforiją. 

Fizinė priklausomybė – viso organizmo funkcinės veiklos 
pakitimas, pasireiškiantis ryškiais psichiniais ir fiziniais sutri-
kimais, nustojus vartoti narkotiką. Fizinę priklausomybę rodo 
abstinencijos simptomai. Vartojant centrinę nervų sistemą slo-
pinančias medžiagas (alkoholį, raminamuosius arba migdomuo-
sius medikamentus) ir opiatus (heroiną, morfijų), abstinencijos 
simptomai būna itin nemalonūs ir net grėsmingi gyvybei. 

Psichoaktyvios medžiagos apibūdinamos, kaip turinčios sa-
vybę pakeisti individo sąmonę, nuotaiką ar mąstymo procesą. 
Pagal socialinį vaidmenį jos skirstomos: 

1) vartojamos kaip medikamentai: skausmo malšinimui, ne-
migos gydymui, nuotaikos sutrikimų reguliavimui; 

2) nelegalios psichoaktyvios medžiagos, vartojamos visuome-
nėje, ypač jaunimo tarpe, nepaisant draudimų ir teisinės 
atsakomybės už vartojimą ir platinimą; 

3) legaliai vartojamos psichoaktyvios medžiagos. Labiausiai 
paplitusios psichoaktyvios medžiagos pasaulyje yra kofei-
nas (kava, arbata, nealkoholiniai gėrimai), nikotinas (ciga-
retės) ir alkoholiniai gėrimai (alus, vynas, distiliuoti spiri-
tiniai gėrimai).

Yra devynios grupės psichoaktyviųjų medžiagų: 
1. alkoholis; 
2. opioidai (morfinas, heroinas, kodeinas, ir kt.); 
3. kanabinoidai (kanapė, marihuana, hašišas ir kt.); 
4. raminamieji ir migdomieji vaistai; 
5. kokainas;
6. stimuliuojančios medžiagos (ekstazi, amfetaminas, efedro-

nas, kofeinas ir kt.);
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7. haliucinogenai (LSD, ketaminas, meskalinas ir kt.); 
8. tabakas; 
9. lakiosios medžiagos (klijai, tirpikliai, lakai, acetonas, eteris). 

Kaip rodo psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių asmenų 
apklausos, šios medžiagos pradedamos vartoti dėl trijų priežas-
čių:

1) siekiant įtampos sumažinimo ar streso įveikimo; 
2) siekiant narkotikų efekto. Narkotinės medžiagos vartoja-

mos norint išbandyti jų veikimą, patirti pakitusią sąmonės 
būseną. Pagrindinis tikslas – naujovės ir malonumo sieki-
mas;

3) dėl bendraamžių įtakos. Svaiginančios medžiagos vartoja-
mos, norint kartu praleisti laiką, neatsilikti nuo draugų.

Šiuo metu Lietuvoje pagalbos psichoaktyviąsias medžiagas 
vartojantiems asmenims procesas yra reglamentuojamas šiais 
norminiais aktais:

– Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas, 
1997 m. kovo 25 d. Nr. VIII – 156, Vilnius;

– asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcija, 
patvirtinta LR Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. įsakymu 
Nr. 129/518;

– priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartai, pa-
tvirtinti LR sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2002 m. 
gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204, Vilnius;

– narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo 
programų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR svei-
katos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 
77-3020;
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Pagalbos narkomanams procesas reglamentuojamas ir kitais 
norminiais aktais. Visuose išvardintuose dokumentuose psicholo-
ginės socialinės reabilitacijos sąvoka ir procesas nėra apibrėžti, 
dauguma teisės aktų yra patvirtinti sveikatos apsaugos ministrų 
ir buvo rengiami sveikatos apsaugos specialistų, mažą dėmesį 
skiriant socialiniams bei psichologiniams priklausomybės ligų 
aspektams. 
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2 SKYRIUS

PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS 
PSICHOLOGINĖS - SOCIALINĖS 

REABILITACIJOS GRUPĖS VEIKLA

Pilnų namų bendruomenė (PNB) – tradicinė religinė ben-
druomenė, besikurianti vyrų vienuolija. Viena iš jos misijos sri-
čių yra asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, 
psichologinė-socialinė reabilitacija. Priklausomybė nuo psichiką 
veikiančių medžiagų Pilnų namų bendruomenėje suprantama, 
kaip nuodėmės plačiąja prasme pasekmė (arba rezultatas).

Asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų 
psichologinės-socialinės reabilitacijos grupė veikia Pilnų namų 
bendruomenėje. Atvykstantysis reabilituotis tampa šios grupės 
nariu, bet tai nesutapatinama su naryste PNB.

Psichologinės – socialinės reabilitacijos grupė padeda 
keisti asmens, priklausomo nuo psichiką veikiančių medžiagų, 
įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius. Psi-
chologinės – socialinės reabilitacijos paslaugų trukmė nuo 14 
iki 18 mėnesių. Šios paslaugos yra nemokamos. 

Dėl sutrikusios socialinės adaptacijos priklausomiems asme-
nims reikalinga specialistų pagalba, kurią teikia profesionalai: 
dvasininkas, psichiatras – psichoterapeutas, psichologas, socia-
linis darbuotojas bei jo padėjėjai, darbo terapijos instruktorius. 

Dvasininkas – nuolat gyvenantis bendruomenėje, atsakingas 
už asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, 
dvasinį ugdymą, evangelizaciją.

Psichiatras-psichoterapeutas – atsakingas už diagnostinį 
asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, įver-
tinimą (asmens tinkamumą reabilitacijos programai, asmeninės 
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motyvacijos sveikti įvertinimą), asmenų medicininę priežiūrą, 
individualią ir grupinę psichoterapiją, edukaciją priklausomybių 
tematika, asmenų motyvacijos ugdymą reabilitacijai, bendrą 
terapinę grupės ir individualias psichoterapines programas, 
medicininės dokumentacijos tvarkymą ir saugojimą.

Psichologas – atsakingas už terapinių užsiėmimų vykdymą, 
individualų konsultavimą, psichologinį ugdymą, psichologinių 
krizių prevenciją ir savalaikę intervenciją krizinėse situacijose 
bendruomenėje.

Socialinis darbuotojas – atsakingas už pagalbą, tenkinant 
grupės socialinius poreikius, tokius kaip darbo paieška, sociali-
nių pašalpų gavimas, tėvystės teisių grąžinimas ir t.t.

Konsultantai – nuolat arba laikinai gyvena bendruomenėje, 
atsakingi už kasdieninį reabilitacinį darbą grupės viduje. Tai 
specialų psichologinės-socialinės reabilitacijos kursą išklausę ir 
ne mažiau, kaip 3 metus nevartojantys narkotinių medžiagų as-
menys, pasirengę teikti pirminę psichologinę pagalbą. Konsul-
tantai atsakingi už sąžiningą grupės narių pareigų atlikimą, mo-
tyvuoja juos gyventi blaiviai, baigus psichologinės-socialinės 
reabilitacijos kursą. Atlieka naktinio budėtojo pareigas.

Darbo terapijos instruktorius – atsakingas už grupės narių 
dalyvavimą darbo terapijos užsiėmimuose, pozityvios motyva-
cijos darbo atžvilgiu formavimą, darbinių įgūdžių ugdymą. 

2.1. Vertybinis veiklos pagrindas

Psichologinės-socialinės reabilitacijos tikslas Pilnų namų 
bendruomenėje – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichi-
ką veikiančių medžiagų, dvasiškai ir emociškai pasikeisti, su-
teikti jiems pakankamą kiekį žinių ir praktinių įgūdžių, pade-
dančių integruotis į visuomenės gyvenimą, ugdyti atsparumą 
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psichiką veikiančių medžiagų vartojimui, palikus Pilnų namų 
bendruomenę. 

Pilnų namų bendruomenės veiklos pamatas – krikščioniško-
sios vertybės. Tikėjimo, artimo meilės ir vilties filosofija užtik-
rina kiekvieno bendruomenės nario asmenybės sklaidą, dvasinį 
augimą, įgalina atrasti savąjį pašaukimą. Šių vertybių puoselė-
jimas yra pagrindinė priklausomų nuo psichiką veikiančių me-
džiagų asmenų mąstymo, jausmų ir elgesio pokyčių sąlyga. 

Pilnų namų bendruomenės vertybės remiasi Europos Sąjun-
gos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintomis šešiomis pagrindi-
nėmis vertybėmis: orumas, laisvė, lygybė, solidarumas, piliečių 
teisės ir teisingumas.

Absoliučios žmogaus vertės nuostata pagrįstas ir psicholo-
ginės–socialinės reabilitacijos grupės darbas, kurio vienas iš 
tikslų yra formuoti grupės narių krikščioniškąsias, bendražmo-
giškas vertybes. Vertybių formavimas psichologinės – socialinės 
reabilitacijos procese yra labai svarbus, kadangi neretai psicho-
aktyvių medžiagų vartojimo pradžią lemia nesusiformavusi as-
mens vertybių sistema. Reabilitacijos eigoje skatinamos tokios 
vertybės kaip atsakomybė, pagalba kitiems, laisva ir demokrati-
nė saviraiška, tarpusavio supratimas: grupės nariai mokosi atsa-
kyti už savo elgesį ir būti atsakingi bei rūpintis kitais nariais, kad 
kiekvienas galėtų prisidėti prie bendruomenės gyvenimo ir kurti 
jį. Kasdieninė grupės narių veikla sureguliuota taip, kad būtų 
priešinga dezorganizuotam narkomanų gyvenimui ir išmokytų 
juos planuoti, nusistatyti ir siekti tikslų bei būti atsakingam. 

Siekiant kuo didesnio bendruomenės poveikio, naujokai pri-
valo pilnai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir veikloje. Tai pa-
deda narkomanui mažinti ryšį su ankstesniu gyvenimu. Reabi-
litacijos grupėje vykstančiose programose, susirinkimuose ir 
seminaruose mokoma prisiimti asmeninę bei socialinę atsako-
mybę, laikytis visuomenėje priimtų elgesio vertybių, normų ir 
taisyklių.
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Visokeriopai įtakojant priklausomų asmenų mąstymo, jausmų 
ir elgsenos keitimą, siekiama jų gyvenimo būdo pokyčių:

– susilaikymo nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
– mokymosi atsispirti poreikiui vartoti;

– sveikatos pokyčių – gydant įvairias ligas ir sutrikimus, 
būdingus priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, 
puoselėjant sveiką gyvenimo būdą ir sveikos gyvensenos 
įpročius, sveiką mitybą ir asmens higieną;

– elgesio pokyčių – gerinant bendravimo įgūdžius, lavinant 
socialinius įgūdžius;

– kasdienių gyvenimo normų įsisavinimo, dienotvarkės ir 
tvarkingo gyvenimo įpročių;

– asmenybinių pokyčių – jausmų suvaldymo ir reiškimo, 
asmenybės tobulėjimo ir savigarbos, problemų įsisąmoni-
nimo;

– santykių su šeima atkūrimo ir konfliktų bei problemų šei-
moje sprendimo;

– atsakomybės – elgesio ir impulsų kontrolės, atsakomybės 
už savo fizinę ir dvasinę būklę, santykius su aplinkiniais 
žmonėmis; 

– socialinės integracijos – profesinio išsilavinimo ir įsidarbi-
nimo, gyvenimo visuomenėje, socialinių ryšių užmezgimo 
ir atkūrimo.

Šių pokyčių siekiama, laikantis psichologinės-socialinės rea-
bilitacijos principų:

1. Visi žmonės turi nepakankamai naudojamus žmogiškuosius 
gebėjimus, kurie turėtų būti ugdomi;

2. Visi žmonės gali būti apmokyti ir išmokti įvairių įgūdžių 
(socialinių, profesinių, mokymo, tarpasmeninių, kt.);

3. Žmonės turi teisę ir pareigą apsispręsti savarankiškai;
4. Paslaugos turi būti teikiamos palankioje asmeniui aplinko-

je;
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5. Poreikių ir paramos įvertinimas turi būti diferencijuotas 
(t.y. pagrįstas žmogaus unikaliais/individualiais poreikiais, 
galimybėmis, skirtumais ir jį supančios aplinkos ypatu-
mais);

6. Iš darbuotojų, vykdančių psichologinę-socialinę reabilita-
ciją reikalaujamas maksimalus pasišventimas darbui;

7. Pagalba teikiama, vengiant profesinio autoritetingumo 
barjerų;

8. Vertingesnė yra ankstyvoji reabilitacija;
9. Įvairios suinteresuotos įstaigos ir jėgos yra įtraukiamos į 

paslaugų teikimą;
10. Inicijuojami socialiniai pokyčiai;
11. Visi klientai turi teisę į paramą tokį laikotarpį, kiek 

jiems reikia (išimtis – specifinės trumpalaikės, aukšto in-
tensyvumo programos);

12. Darbas ir profesinė reabilitacija vaidina pagrindinį vaid-
menį reabilitacijos procese;

13. Pagrindinis dėmesys socialiniam, o ne medicininiam pa-
galbos modeliui;

14. Didesnis dėmesys kliento stipriosioms pusėms, o ne pato-
logijai;

15. Didesnis dėmesys „čia ir dabar“ o ne praeities proble-
moms.

2.2. Struktūruota aplinka ir taisyklės

PNB socialinės-psichologinės reabilitacijos grupėje  siekiama 
priklausomo asmens gyvenimo būdo, elgesio ir mąstymo po-
kyčių, sudarant aiškią gyvenimo grupėje struktūrą bei iškeliant 
konkrečius reikalavimus grupės nario elgesiui. Visa tai apibrėžia 
„Asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, psi-
chologinės ir socialinės reabilitacijos grupės bendrosios nuos-
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tatos“, kurių papildyta redakcija priimta 2007 metų kovo 23 
dieną Pilnų namų bendruomenės Tarybos susirinkime. 

Šios nuostatos skiriamos tik asmenų, priklausomų nuo psichi-
ką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilita-
cijos grupei, kurioje reabilituojami asmenys yra pasirašę sutartį 
su Pilnų namų bendruomene.

Pilnų namų bendruomenėje vadovaujamasi pagrindine nuos-
tata – asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų 
psichologinė-socialinė reabilitacija nėra medicininis gydymas. 
Reabilitacija suprantama kaip dvasinis, psichologinis, socialinis, 
darbinis ir informacinis ugdymas. 

Medicininė reabilituojamųjų sveikatos priežiūra užtikrinama, 
palaikant nuolatinį ryšį su Pirminės sveikatos priežiūros įstai-
gomis, paslaugos bei konsultacijos klientams suteikiamos pagal 
sudarytas bendradarbiavimo sutartis.

Aktyvus reabilitacijos grupės nario dalyvavimas Pilnų namų 
bendruomenės dvasiniame gyvenime ir darbinėje veikloje bei 
ugdymo ir švietimo procese yra neatsiejama psichologinės-so-
cialinės reabilitacijos proceso dalis. Atvykstantysis iš anksto su-
pažindinamas su psichologinės-socialinės reabilitacijos procesu 
ir sąlygomis, jam paskiriamas bandomasis dviejų savaičių laiko-
tarpis, kad jis galėtų nuspręsti ar šios nuostatos jam tinka ar ne.

Struktūruota grupės aplinka, gyvenimo būdas ir taisyklės pa-
deda jos nariui išmokti elgtis taip, kaip to tikimasi visuomenėje, 
nevartojančioje psichiką veikiančių medžiagų. Taisyklės aiškiai 
parodo, kokio elgesio tikimasi iš bendruomenės narių ir koks 
elgesys yra netoleruojamas. Reabilitacijos bendruomenė parodo 
priklausomiems asmenims, kad tiek teigiamas, tiek neigiamas jų 
elgesys sukelia atitinkamas pasekmes, už kurias reikia atsakyti.

Taisyklės struktūrizuoja grupės narių aplinką ir skatina rea-
bilitacijos procesą. Jos įgyvendinamos per privilegijų ir pas-
katinimų sistemą – tai leidžia bendruomenės nariams aiškiai 
suvokti savo elgesio pasekmes. T.y., ilgiau reabilitacijos grupėje 
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gyvenę bei daugiau pasiekę jos nariai turi daugiau privilegijų ir 
atsakomybės. Iš jų reikalaujama būti elgesio pavyzdžiu mažiau 
reabilitacijos grupėje prabuvusiems nariams, kurie dažniausiai 
yra mažiau atsakingi (todėl jiems keliami didesni elgesio apri-
bojimai).

Pati reabilitacijos grupė yra pagrindinis terapinis instrumen-
tas, padedantis keisti priklausomo žmogaus mąstymą ir elgesį. 
Tai įgyvendinama per socialinio mokymosi ir savipagalbos prin-
cipus. Grupėje skatinamas asmeninis bendravimas ir įsitrau-
kimas į bendrą veiklą. Tai stiprina ne tik asmeninius ryšius ben-
druomenės viduje, bet ir priklausymo bendruomenei jausmą. 
Socialinis mokymasis vyksta bendruomenės nariams bendrau-
jant tarpusavyje tiek kasdienio bendravimo, tiek grupinių užsiė-
mimų ar grupinės terapijos metu, kai kiekvienas grupės narys 
įgauna galimybę patirti, kaip jo elgesys veikia kitus bendruome-
nės narius. Tokiu būdu priklausomybe sergantis žmogus nuolat 
gauna grįžtamąjį ryšį tiek apie jo destruktyvų elgesį, tiek tei-
giamus elgesio pokyčius. Kitų grupės narių ir personalo reakci-
jos į priklausomo žmogaus elgesį yra tarsi veidrodis, leidžiantis 
priklausomam žmogui pamatyti save, savo teigiamas ir neigia-
mas savybes bei patiriamas problemas kitų akimis. Taip sukuria-
ma ne tik išorinė, bet ir vidinė motyvacija siekti savo gyvenimo 
būdo pokyčių.

Visi PNB darbuotojai dirba komandiniu principu ir dalyvauja 
reabilitacijos procese. Darbuotojai palaiko veikiančią sistemą, 
kuri reikalauja daug bendradarbiavimo. 

Iš PNB bendruomenėje besireabilituojančių narkomanų 
griežtai reikalaujama laikytis nustatytos tvarkos ir taisyklių. Už 
tvarką narkomanų reabilitacijos grupės patalpose ir teritorijoje, 
kurią palaiko patys grupės nariai, atsakingas reabilitacijos gru-
pės vadovo pareigas einantis reabilituojamasis. 

Dienotvarkė. Iš reabilitacijos grupėje sveikstančių narko-
manų griežtai reikalaujama laikytis dienotvarkės. Viskas turi 
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būti atliekama nustatytu laiku. Miegoti einama 23 val., keliamasi 
7 val. ryte. Visi užsiėmimai ir darbai atliekami nustatytu laiku, 
iš kiekvieno grupės nario reikalaujama nevėluoti į užsiėmimus. 
Dienotvarkėje numatytas ir laisvalaikio bei poilsio laikas. Tai 
padeda klientui priprasti prie tvarkingo gyvenimo, kada jis tiks-
liai žino, kada ir ką turi daryti. 

Sveikos mitybos įgūdžių formavimas. Mokantis blaivaus 
gyvenimo ir savidisciplinos įgūdžių, svarbus darbas virtuvėje, 
kuris moko šeimininkavimo įgūdžių. Todėl kiekvienas reabilita-
cijos grupės narys eilės tvarka vieną savaitę atlieka virėjo 
pareigas. Į šias pareigas įeina savarankiškas valgio gaminimas 
ir virtuvės tvarkymas. Virėjas pats sprendžia, kokie patiekalai 
konkrečią dieną bus gaminami iš jam patikėto maisto atsargų. 
Daugeliui priklausomybes turinčių asmenų tai itin naudinga 
mokykla, nes ankstesniuoju gyvenimo periodu jie neruošdavo 
maisto ir maitindavosi itin prastai. Visavertė mityba būtina 
nualinto organizmo regeneracijai, kuri užtrunka iki 5-7 mėne-
sių. Atlikti virėjo pareigas reabilitacijos grupės narys privalo 
itin atsakingai, nes valgys visa reabilitacijos grupė. Jo darbo 
vaisiai akivaizdūs, juos įvertina visa grupė. Dirbdamas virėju, 
priklausomas asmuo įgyja ir planavimo įgūdžių, nes turi supla-
nuoti, kaip panaudos ribotas maisto atsargas. Jų turi užtekti 
grupei sočiai pavalgyti visą savaitę. Be to, reabilitacijos grupės 
nariai laikosi tinkamo maitinimosi režimo – valgoma tik nusta-
tytu laiku ir tik virtuvėje. Maistas negali būti išnešamas iš vir-
tuvės, negalima turėti kokių nors asmeninių atsargų.

2.3. Reabilitacijos proceso eiga: fazės

Vienas priklausomų asmenų reabilitacijos grupės tikslų – iš-
mokyti priklausomybę turintį asmenį prisiimti atsakomybę už 
savo elgesį. Siekiant šio tikslo, reabilitacijos procesas suskirsty-
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tas į tam tikras fazes, kurių metu sveikstantis priklausomas as-
muo prisiima vis didesnę atsakomybę už savo elgseną.

Pirmosios fazės trukmė 2 - 3 mėnesiai. Tai adaptacijos rea-
bilitacijos grupėje laikotarpis, kurio metu klientas turi atsisa-
kyti kontaktų su artimaisiais ir draugais, nesinaudoti telefonu, 
neišeiti už grupės ribų (išskyrus ypatingą atvejį, prižiūrint 
vėlesnių fazių grupės nariams arba darbuotojams). Šios fazės 
metu pradėjęs blaivėti priklausomas asmuo nepajėgus kontro-
liuoti savo impulsų ir potraukio narkotikams, todėl negali būti 
atsakingas už daugelį savo veiksmų. Šie apribojimai skirti, sie-
kiant jį apsaugoti nuo rizikingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti 
narkotikų vartojimą. Tik tada, kai narkomanas įsisavina reabilita-
cijos grupės veiklos principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta 
naudotis grupės siūlomais pagalbos ir savipagalbos metodais, 
atlieka savo praeities analizę, bendruomenė gali svarstyti jo pra-
šymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y., pervesti į antrąją 
reabilitacijos fazę.

Antroji fazė (6 mėn.) – ribotų kontaktų. Jos metu leidžiama 
trumpam palikti bendruomenę, bendrauti su artimaisiais, prižiū-
rint vėlesnių fazių grupės nariams arba darbuotojams, iš anksto 
tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu priklausomas asmuo 
privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų. Tai 
gali būti grupės vadovo pareigos arba konkrečios pareigos, 
įpareigojančios jį atsakyti už kurią nors bendruomenės ūkio 
dalį (pvz., šiltnamio priežiūra, sporto salės priežiūra, skalbimo 
reikalai ir pan.). Antrosios fazės metu klientas atlieka pagrin-
dinį savianalizės darbą – savo gyvenimo analizę. Tai raštu iš-
nagrinėti veiksniai, kurie darė jam įtaką, tampant priklausomu 
nuo narkotinių medžiagų. Po šio darbo jis gali prašyti grupės 
pervesti jį į trečiąją fazę.

Trečioji fazė (6 mėn.) vadinama atsakomybės faze. Jos metu 
leidžiama savarankiškai išvykti iš grupės prieš tai ją informavus. 
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Gavus grupės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo. 
Šioje fazėje klientas jau įvaldęs pagrindinius savipagalbos bū-
dus, moka išvengti atkryčio ir gali būti atsakingas už save. Jis 
gali prižiūrėti ir mokyti kitus grupės narius, lydėti juos už gru-
pės ribų, užimti grupės vadovo pareigas ir būti atsakingas už 
priklausomų asmenų reabilitacijos grupės veiklą. Palengva ima 
grįžti į pirminę socialinę aplinką – savo šeimą. Jis gali pradėti 
gerinti savo praeityje pašlijusius santykius su artimaisiais ir tuo 
pačiu jaustis saugus, nes bendruomenė jam vis dar teikia didžiulę 
paramą. Jei sveikstantis narkomanas sėkmingai susitvarko su 
šiais uždaviniais, jis pervedamas į ketvirtąją reabilitacijos fazę.

Ketvirtoji fazė (3 mėn.) – kontaktinė (resocializacijos ir in-
tegracijos į darbo rinką), kurios metu reabilitacijos grupės narys 
privalo per tris mėnesius susirasti darbą mieste arba pradėti 
mokytis profesinio rengimo kursuose. Tai paskutinis reabili-
tacijos etapas, kurio metu grupės narys įgyja darbo įgūdžių, 
padedančių rasti savo vietą visuomenėje. Jo metu prisiimama 
pilna asmeninė atsakomybė už save ir savo gyvenimą. Reabi-
lituojamasis turi teisę pateikti prašymą po reabilitacijos palikti 
jį darbui ir gyvenimui bendruomenėje. Apie jo palikimą ben-
druomenėje sprendžia Pilnų namų bendruomenės taryba.

Įsidarbinusiam IV fazės reabilituojamajam grupės susirinki-
mo metu sudaromas individualus darbo grafikas.

Šis reabilitacijos procesas aprašytas „Asmenų, priklausomų 
nuo psichiką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės 
reabilitacijos grupės bendrosiose nuostatose“, kurių papildyta 
redakcija priimta 2007 metų kovo 23 dieną Pilnų namų ben-
druomenės Tarybos susirinkime. Šiose nuostatose pristatomi ir 
kiti norminiai dokumentai, kurie reglamentuoja socialinės – psi-
chologinės reabilitacijos grupės veiklą: 

1. Reabilitacijos fazių nuostatai, 
2. Elgesio ir tarpusavio santykių reguliavimo taisyklės,
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3. Narkomanų reabilitacijos grupės susirinkimo reglamentas,
4. Priėmimo į PNB tvarkos ir principų aprašymas,
5. Reabilitacijos grupės bendrieji nuostatai,
6. Grupės vadovo pareigos ir teisės,
7. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. 
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3 SKYRIUS

SOCIALINĖS-PSICHOLOGINĖS 
REABILITACIJOS PROGRAMA

Pilnų namų bendruomenėje priklausomų asmenų socialinė-
psichologinė reabilitacija vykdoma, vadovaujantis reabilitacijos 
programa, kuri struktūruoja reabilitacijos grupės veiklą ir nurodo 
pagrindines veiklos rūšis bei principus.  

1. Mokymas priklausomybių tematika. Užsiėmimų metu rea-
bilituojamieji susipažįsta su priklausomybių (narkomanijos ir 
alkoholizmo) priežastimis, eiga ir dėsningumais, mokosi atpa-
žinti atkryčio simptomus ir išvengti atkryčio, kuria bendras ir 
individualias atkryčio prevencijos programas.

2. Grupiniai psichologiniai užsiėmimai. Užsiėmimų metu 
reabilituojamieji mokosi pripažinti priklausomybės problemą, 
stebėti savo mąstymą, elgesį ir jausmus, reikšti juos, išsipasakoti 
ir paprašyti pagalbos. Mokosi susitapatinti su kitais žmonėmis, 
spręsti kilusius nesutarimus, atsižvelgti į kitų žmonių jausmus. 

3. Individualus psichologinis konsultavimas. Padedant psi-
chologui arba psichoterapeutui, grupės nariai mokosi pripažinti 
savo problemas ir ieškoti jų sprendimo, vykdant asmeninę rea-
bilitacijos programą. Formuojama ir stiprinama kliento motyva-
cija sveikimui.

4. Psichologinis mokymas. Grupės dalyviai dalyvauja psicho-
loginio mokymo programose, kurių tikslai – geriau save pažinti, 
lavinti socialinius įgūdžius, pripažinti asmenines adaptacines 
galimybes, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, blaivo gyvenimo 
motyvaciją, įsisavinti tvirto (asertyvaus) bendravimo taisykles.  
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5. Savarankiškas darbas su savimi. Grupės nariai vykdo 
įvairias ugdymosi užduotis. Mokosi savistabos bei savianalizės 
įgūdžių: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės 
būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius. Taip grupės nariai 
mokosi prisiimti atsakomybę už savo fizinę ir dvasinę būklę.

6. Darbas anoniminių alkoholikų ar narkomanų (AA ar AN) 
grupėje. Grupės nariai mokosi gyventi blaiviai pagal Dvylikos 
žingsnių programą, vadovaudamiesi sąžiningumo, išankstinių 
nuostatų neturėjimo, pasiryžimo, nuolankumo ir susitaikymo 
dvasiniais principais.  

7. Priklausomų asmenų reabilitacijos grupėje laikomasi svei-
kos šeimos taisyklių. Tai reiškia, kad kiekvienas grupės narys 
gyvena saugioje ir emocinį palaikymą skatinančioje aplinkoje 
bei yra skatinamas kurti tokią aplinką ir laikytis sveiko bendra-
vimo taisyklių.

8. Svečių valandos (šeštadieniais 1500 - 1700). Sudaroma gali-
mybė klientams neatitrūkti nuo visuomeninio gyvenimo, moky-
tis blaiviai bendrauti su nepažįstamais žmonėmis.

9. Ugdomosios išvykos į namus (ugdomosios atostogos). To-
kių išvykų metu grupės nariai ruošiami integruotis į socialų gy-
venimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.

10. Ugdymo stovyklos. Jų metu grupės nariai mokosi turinin-
gai ir blaiviai leisti laisvalaikį.

3.1. MOKYMAS PRIKLAUSOMYBIŲ TEMATIKA 

Mokymų tikslas – suteikti reabilituojamiems asmenims pa-
grindines žinias apie priklausomybės ligų poveikį sveikatai, 
supažindinti su pagrindiniais priklausomybės ligų požymiais. 
Daugelis priklausomų asmenų vartoja švirkščiamuosius narko-
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tikus, todėl informuojama apie ŽIV/AIDS ir kitų infekcinių ligų 
plitimo dėl švirkščiamųjų narkotikų vartojimo prevenciją.

Priklausomybei nuo narkotikų būdingos lėtinės ligos savybės, 
kurioms priskiriami atkryčiai ir po ilgų remisijų. Todėl svarbu 
žinoti pagrindinius abstinencijos simptomus, palaikomojo gydy-
mo principus. 

Užsiėmimus, numatytus šios metodikos dalyje, gali vesti ne 
tik medicinos specialistai, bet ir socialiniai darbuotojai, psicho-
logai ir kiti specialistai, dalyvaujantys reabilitacijos programo-
je.

3.1.1. Dažniausiai vartojamos psichoaktyviosios 
medžiagos, jų ypatumai, galimybė sukelti 
priklausomybę ir žala organizmui

Tikslas: suteikti pagrindinę informaciją apie psichoaktyviąsias 
medžiagas ir jų keliamą pavojų sveikatai.

Vadovo medžiaga
Opioidai. Tai plačiausiai vartojami narkotikai. Jie gali būti 

natūralios kilmės (morfinas ir kodeinas, gaunami iš aguonų), sin-
tetiniai (kai kurie nuskausminamieji vaistai) ir pusiau sintetiniai 
(heroinas). Kai kurie sintetiniai opioidai plačiai vartojami medi-
cinoje: tramadolis, fentanilis, metadonas ir kiti. 

Poveikis. Opioidai veikia galvos ir nugaros smegenis, o per 
nervų grandines – visą organizmą. Jie malšina skausmą bei su-
kelia euforiją. Priklausomi nuo opioidų asmenys, įsišvirkštę šių 
medžiagų, po keleto sekundžių patiria stiprius pojūčius – veržlu-
mą ir jaudulį. 

Perdozavimo požymiai. Perdozavus, gali ištikti koma, susi-
traukia vyzdžiai (tampa taškelio formos), apsunksta kvėpavimas, 
oda išblykšta ar pamėlsta. Būtina skubi medicinos pagalba. Su 
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perdozavusiu narkotikų asmeniu svarbu palaikyti bendravimą, o 
retėjant ar silpstant kvėpavimui, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Abstinencijos sindromas. Pasireiškia po 6–12 valandų nuo 
paskutiniosios dozės pavartojimo, vėliausiai – po 24–48 valan-
dų: pykčiu, prislėgta nuotaika. Būdingas dažnesnis kvėpavimas, 
prakaitavimas, karščiavimas, raumenų skausmai ir sustiprėjęs 
skausmo pojūtis, išsiplėtę vyzdžiai, suaktyvėję refleksai ir jude-
siai, pilvo spazmai ir viduriavimas, nemiga. Sindromo intensy-
vumas per 5–7 dienas laipsniškai sumažėja. 

Kanabinoidai

Marihuana. Labiausiai paplitęs kanapių preparatas. Tai 
džiovintos viršutinės augalo dalys, primenančios sausą žolę. 
Spalva gali būti nuo žalios, gelsvai žalios iki pilkai rausvos. Ma-
rihuana rūkoma suktinėmis cigaretėmis.

Hašišas. Tai kanapių derva, gaunama iš viršutinių augalo 
dalių: lapų ir žiedynų. Ji presuojama į gumulėlius, kurių spalva 
gali būti nuo šviesiai rudos iki juodos. Gumulėliai primena gu-
mą, odą ar kamštį. Labai retai hašišas vartojamas milteliais. Jis 
dažniausiai rūkomas pypke, sumaišytas su tabaku, arba kaip 
cigaretė.

Poveikis. 50 proc. surūkyto preparato absorbuoja plaučiai, 
per plaučių audinį jis greitai patenka į kraują. Kanapių prepa-
ratai gerai tirpsta riebaluose ir greitai kraujo išnešiojami į orga-
nus, turinčius riebalinį audinį: kepenis, smegenis, kiaušides, 
sėklides, antinksčius, riebalinį plaučių audinį. 

Kanapės kiekvieną kartą gali veikti labai skirtingai, tai pri-
klauso nuo dozės, vartotojo nuotaikos, vartojimo patirties. Pa-
prastai patiriami svaigulys, palaima, ramybė ir budrumas. Su-
stiprėja savęs vertinimas, silpsta gebėjimas realiai vertinti situa-
ciją ir kontroliuoti savo elgesį, dažnai juokiamasi be priežasties, 
būdingas plepumas. Ilgainiui silpsta dėmesys, atmintis, galimy-
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bė įsisąmoninti naują informaciją. Nuolat vartojant kanapių pre-
paratus pasitaiko ir psichikos sutrikimų. 

Perdozavimas. Didelės kanapių preparatų dozės gali sukelti 
galvos svaigimą, silpnumą ir nemalonias emocijas ar haliucina-
cijas. Ilgiau vartojant, narkotinis svaigulys išnyksta, tada kyla 
noras jas maišyti su kitomis narkotinėmis medžiagomis.

Abstinencijos sindromas. Pasireiškia psichologiniu diskom-
fortu, dirglumu, nekantrumu, apetito stoka, nemiga. 

Stimuliuojamosios medžiagos

Amfetaminas. Tai cheminė medžiaga, dėl panašių į adrena-
lino veikimą savybių vartojama medicinoje. Haliucinogeniniai 
amfetaminai yra MDMA (ekstazis) ir kitos panašios cheminės 
medžiagos, kurių veikimas skiriasi nuo amfetamino. Amfeta-
minas – tai gelsvai balti arba rusvi milteliai, gali būti geriami 
(milteliais ir tabletėmis), įkvepiami, rūkomi, o tirpalas švirkščia-
mas į veną. Amfetaminas dažnai vartojamas klubuose, diskote-
kose, vakarėliuose.

Poveikis. Amfetaminas veikia centrinę nervų sistemą pana-
šiai kaip organizme gaminamas adrenalinas. Jis pakelia nuo-
taiką, sukelia energijos antplūdį ir gerą savijautą, galios ir pasiti-
kėjimo savimi jausmą, mažina miego, maisto poreikį. Nors iš 
pradžių gali būti patiriamas trokštamas palaimos jausmas, grei-
tai jį keičia nuovargis, apatija, depresija. Rankos ir kojos atšąla, 
oda išblykšta. Nuo mažiausios amfetamino dozės padažnėja 
kvėpavimas, padidėja kraujospūdis, padažnėja pulsas, išsiplečia 
vyzdžiai, išdžiūsta burna, pagausėja šlapimo išsiskyrimas. Net 
nedidelės amfetamino dozės gali sukelti panašių į psichozę 
simptomų: gali apimti jaudulys, nerimas, baimė, panika, nepa-
grįstas įtarumas. Pasitaiko kliedesių, iliuzijų ar haliucinacijų, 
paranoidinė psichozė – ne tik narkotiko veikimo, bet ir nuolatinės 
nemigos rezultatas. Amfetamino vartojimas laipsniškai keičia 
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charakterį. Asmuo, vartojantis amfetaminą, pamažu praranda 
pasitikėjimą savimi, tampa neramus, jo judesių koordinacija 
blogėja. 

Perdozavimo požymiai. Raumenų skausmai, padažnėjęs pul-
sas ir aukšta kūno temperatūra. Galimi traukuliai ar koma, mirtis 
dėl smegenų kraujagyslių funkcijos nepakankamumo, hiperter-
mijos, širdies veiklos sutrikimo. Mirtis dažniausiai ištinka, kai 
vartojamas švirkščiamasis amfetaminas.

Abstinencijos sindromas. Nutraukusieji amfetamino vartoji-
mą nepatiria sunkaus fizinio abstinencijos sindromo, jie nejaučia 
vadinamojo „laužymo“, tačiau būna labai išvargę, alkani, depre-
syvūs, sutrinka jų miegas.

Ekstazis (MDMA). Tai baltos ir rožinės, su įvairiais paveiks-
lėliais arba įvairiaspalvės tabletės, dažniausiai vartojamos muzi-
kos ir šokių aplinkoje.

Poveikis. Gali užplūsti energija, kilti pasitikėjimo ir simpatijos 
kitiems jausmas. MDMA ir kitos panašios medžiagos sustiprina 
uoslės, klausos, regos pojūčius. Padažnėja širdies plakimas, pa-
kyla temperatūra, išsiplečia vyzdžiai. Pojūčius stimuliuojantis 
poveikis priklauso nuo dozės. 

Perdozavus gali prasidėti haliucinacijos, dažniausiai regos. 
Nuo didesnės dozės pykina, jaučiamas burnos sausumas ir 
didelis troškulys. Poveikis priklauso ir nuo tabletėje esančių 
priemaišų. Praėjus ekstazio poveikiui, juntamas išsekimas, de-
presija, sutrinka miegas. Galimi baimės priepuoliai. MDMA 
sutrikdo organizmo termoreguliaciją – dėl fizinio krūvio pakyla 
kūno temperatūra. Yra žinoma mirties atvejų dėl organizmo 
perkaitimo diskotekoje. Toksiniu poveikiu smegenų ląstelėms 
MDMA pralenkia heroiną ir kanapes.

Kokainas. Augalinės kilmės narkotikas, išskiriamas iš šiltųjų 
kraštų krūmo, vadinamo kokamedžiu, lapų. Krekas – tai rūkomoji 
kokaino forma. Krekas yra baltos, gelsvos ar pilkos spalvos kris-
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talai, rūkant maišomi su marihuana ar tabaku. Grynasis kokainas 
(kokaino hidrochloridas) yra baltos spalvos milteliai, panašūs į 
pudrą, kartūs, skoniu primenantys sodą. Kokainas vadinamas 
„sniegu“, „koksu“, „baltuoju šampanu“, „pudra“. Jis gali būti 
maišomas su panašios išvaizdos neveiksmingomis (cukraus 
pudra) ar veiksmingomis (amfetaminu) medžiagomis. Kokaino 
milteliai uostomi įkvepiant pro nosį. Vartojant tokiu būdu, 30–
40 proc. dozės per nosies gleivinę patenka į organizmą, efektas 
pasiekiamas greitai. Kokainą galima švirkšti ir po oda ar į veną. 
Šis narkotikas greitai pasišalina iš organizmo, tad vartojamas 
gana dažnai.

Poveikis. Mažas kokaino kiekis sukelia svaigulį, pasitikėjimą 
savimi, energijos antplūdį. Kokainas slopina maisto ir miego 
poreikį, šalina nuovargį, tačiau gali sukelti baimę ir nerimą. 
Kokainas veikia stipriau nei amfetaminas, tačiau jo poveikis 
trumpesnis. Baigiantis kokaino poveikiui, euforija virsta depre-
sija, irzlumu, nerimu. Prie kokaino priprantama, tad eufori-
jai pasiekti reikia vis didesnės dozės. Susidaro labai stipri 
psichologinė priklausomybė, nenumaldomas noras vartoti šį 
narkotiką. Pavartojus kokaino, suaktyvėja širdies veikla, pa-
greitėja kvėpavimas, pakyla kūno temperatūra, pagausėja pra-
kaitavimas, išsiplečia akių vyzdžiai. Perdozavimui būdingi trau-
kuliai, širdies veiklos ir kvėpavimo sutrikimai.

Abstinencijos sindromas. Požymiai tokie patys kaip ir absti-
nencijos nuo amfetamino.

Haliucinogenai. Natūraliesiems haliucinogenams priklauso 
psilocibinas, esantis „magiškuosiuose grybuose“, kurie vartoja-
mi žali ar džiovinti. Iš sintetinių haliucinogenų plačiausiai ži-
nomas ir vartojamas LSD (lizergino rūgšties darinys). Dažniau-
siai vartojami maži ženkliukai – narkotine medžiaga išmirkyti 
popieriaus gabaliukai lipdomi prie burnos gleivinės. Nago dy-
džio popierėlyje būna atspausdintas koks nors paveikslėlis.

Poveikis. Poveikis priklauso nuo vartotojo nuotaikos, varto-
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jimo vietos ir aplinkos. Šis narkotikas sukelia iškreiptą aplinkos 
suvokimą, tam tikrą laiką trunkančių jutimų ir vaizdinių, kurie 
apibūdinami kaip „kelionė“. Ryškiau suvokiamos spalvos, 
garsai, daiktų formos gali įgauti netikėtų pavidalų. Kartais šie 
vaizdiniai gali būti malonūs, kartais – nemalonūs, keliantys 
baimę („bloga kelionė“). Tai iš dalies priklauso ir nuo asmens 
psichikos ypatybių bei aplinkos, ar ji yra saugi, ar pažįstama. 
Haliucinacijos panašios į sergančiųjų psichikos ligomis. LSD 
poveikis, dažniausiai labai trumpas ir greitai praeinantis, gali 
kartotis ilgą laiką net nebevartojant šio narkotiko.

Abstinencijos sindromo nebūna.
Lakiosios medžiagos. Tai tirpikliai, klijai, lakai, žiebtuvėlių 

dujos (butanas, propanas), sausieji valikliai, dėmių valikliai, 
benzinas. Šių medžiagų vartotojai įkvepia jų garų, dažniausiai 
suvilgę jomis medžiagos skiautę.

Poveikis. Lakiųjų medžiagų įkvėpimo sukeltas girtumas pri-
mena alkoholio poveikį. Šių medžiagų uostymas iš pradžių su-
kelia euforiją ir pasitenkinimą, sustiprina garsų, šviesos, spalvų 
pojūtį, sukelia vaizdinius, sutrikdo nuovoką. Vėliau gali prasi-
dėti slopinimas ir sąmonės netekimas. Prie lakiųjų medžiagų 
uostymo priprantama, tai tampa įpročiu, psichologine priklauso-
mybe. Įkvepiamos medžiagos apnuodija smegenis, gali pažeisti 
vidaus organus. Vartojant lakiąsias medžiagas, dažni nelaimingi 
atsitikimai, nudegimai, uždusimai arba traumos. Asmuo, besi-
svaiginantis lakiosiomis medžiagomis, ilgainiui tampa dirglus, 
nerimastingas.

Abstinencijos sindromo nebūna.
Raminamieji ir migdomieji vaistai. Dažniausiai vartojami 

raminamieji yra: diazepamas, temazepamas, nitrazepamas, kiti 
benzodiazepinai bei panašios medžiagos (tai jų cheminiai pava-
dinimai). Šiems vaistams reikalingas receptas.

Poveikis. Daugelis raminamųjų veikia panašiai kaip alko-
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holis – svaigina. Vartojami siekiant nuslopinti nerimą, depresiją, 
pagerinti miegą. Raminamieji ir migdomieji sukelia mieguis-
tumą, lėtina mąstymą, sutrikdo koordinaciją, silpnina reakciją. 
Jei asmuo dažnai vartoja raminamuosius ir nuolat didina jų dozę, 
jis rizikuoja tapti priklausomas nuo jų. Kai kurių raminamųjų 
švirkštimas į veną gali sutrikdyti kvėpavimą.

Perdozavimas. Šios grupės preparatai dažnai vartojami sie-
kiant nusižudyti.

Abstinencijos sindromas. Bandant nutraukti vartojimą, junta-
mas nerimas, baimė, panika, nemiga. Gali kilti traukuliai. Absti-
nencija nuo barbitūratų kur kas sunkesnė nei nuo heroino ir 
negydoma gali baigtis mirtimi. Gydant abstinencijos sindromą, 
laipsniškai mažinamos raminamųjų ir migdomųjų dozės.

Tabakas. Nikotinas nepriskiriamas prie narkotinių ar psi-
chotropinių medžiagų grupės, tačiau jis yra psichiką veikianti 
medžiaga ir jo vartojimas sukelia sunkią priklausomybę. 

Poveikis. Veiklioji medžiaga į organizmą patenka per gleivi-
nę bei kvėpavimo takus ir rezorbuojasi į kraują. Iš pradžių ni-
kotinas skatina centrinės nervų sistemos veiklą, vėliau slopina. 
Nikotinu galima apsinuodyti, surūkius vieną po kitos daug ci-
garečių. Nikotinas dirgina burnos, kvėpavimo takų gleivines, 
sutraukia kraujagysles, didina kraujospūdį, greitina pulsą. Labai 
neigiamai organizmą veikia išsiskiriančios dervos. 

Daugybė žmonių miršta nuo ilgalaikio rūkymo, kuris sukelia 
išeminę širdies ligą, susiaurina širdies vainikines kraujagysles, 
sukelia aterosklerozę, pagreitina infarktą, pakenkia galūnių 
kraujagyslėms, skatina galūnių gangreną. Pažeidžiami ir kvėpa-
vimo organai. Tabako rūkymas sukelia psichinę ir fizinę pri-
klausomybę. Priklausomybės sindromas gana stiprus – dažnai 
žmogus, net jausdamas žalingą poveikį sveikatai bei rūkymo 
teikiamus nepatogumus, negali šio įpročio atsikratyti.

Abstinencijos sindromas. Nutraukus rūkymą, patiriamas psi-
chinis ir fizinis diskomfortas, trunkantis apie mėnesį ir ilgiau. 
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Abstinencija pasireiškia nerimu, įtampa, agresyvumu, dėmesio 
sutrikimu, nemiga, galvos skausmais, širdies ritmo sutrikimais, 
dusuliu, kosuliu, prakaitavimu, įkyriu noru rūkyti.

Alkoholis. Paplitusi svaigioji medžiaga. 
Poveikis. Prasideda burnoje ir tęsiasi skrandyje bei žarnyne, 

alkoholiui prasiskverbiant į visus organus ir ląsteles. Jis keičia 
žmogaus elgesį: sumažėja elgesio kontrolė, sprendimai priimami 
neįvertinus galimų pasekmių. Kai kurių žmonių elgesys tampa 
agresyvus. Alkoholio kenksmingumas kepenims, širdžiai, kasai, 
smegenims įrodytas nuodugniais moksliniais tyrimais. Ilgalaikis 
priklausomybės nuo alkoholio progresavimas sukelia ir gilina 
depresiją, neretai baigiasi savižudybe.

Perdozavimas. Išgėrus didesnį alkoholio kiekį galimos atmin-
ties spragos ir amnezija. Nuo dar didesnio kiekio galima mirtis 
dėl kvėpavimo centro nuslopinimo. Ištikus alkoholinei komai 
(netekus sąmonės) galimi sužalojimai ar mirtis dėl nelaimingo 
atsitikimo bei sušalimo.

Abstinencijos sindromas. Pasireiškia nemiga, nerimu, depre-
sija, prakaitavimu, dažnu širdies plakimu, drebuliu. Jaunesnio 
amžiaus asmenims priklausomybės požymiai – išgeriamo alko-
holio kiekio kontrolės susilpnėjimas ir abstinencijos sindromas 
– atsiranda gerokai greičiau nei suaugusiems. Jeigu alkoholis 
buvo vartojamas itin ilgai, negydomas abstinencijos sindromas 
gali peraugti į alkoholinę psichozę – baltąją karštligę.

Praktinės užduotys

A. Psichoaktyviosios medžiagos
Tikslas: supažindinti su psichoaktyviosios medžiagos sąvo-

ka.
Priemonės: rašomoji lenta, rašikliai.
Instrukcija: paklauskite dalyvių: „Kaip mes suprantame žodį 
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narkotikas, psichoaktyvioji medžiaga?“
Dalyvių mintys užrašomos ant rašomosios lentos.
Galimi klausimai:
– Ar tai medžiagos, kurios gali keisti pojūčius (nuotaiką, 

mąstymą, tai, ką matome, uodžiame, girdime)?
– Kaip skirstomos šios medžiagos pagal poveikį (slopinamąjį, 

stimuliuojamąjį; kuo ypatingi opioidai, haliucinogenai)?
– Ar alkoholis ir tabakas taip pat yra narkotikai, ar tai psicho-

aktyviosios medžiagos? Jei taip, kodėl?
– Kas yra psichotropinės medžiagos? Kokiais atvejais jos tei-

sėtos ir kokiais ne?
Pastaba. Užsiėmimo metu dėl kilusių asociacijų su psichoakty-

viosiomis medžiagomis kai kurie užsiėmimo dalyviai gali pajusti 
intensyvesnį potraukį šioms medžiagoms. Todėl užsiėmimo pa-
baigoje jo vedėjas turėtų paklausti užsiėmimo dalyvių apie tai, 
padrąsinti juos, aptarti tai su grupe ar individualiai.

B. Psichoaktyviųjų medžiagų paplitimas
Tikslas: sužinoti apie grupės dalyvių gyvenamoje aplinkoje 

vartojamas psichoaktyviąsias medžiagas.
Priemonės: rašomoji lenta, rašikliai.
Instrukcija: užsiėmimas vyksta „minčių lietaus“ metodu. Už-

duokite klausimą: „Kokios psichoaktyviosios medžiagos buvo 
vartojamos Jūsų gyvenamoje vietovėje?“. Paprašykite vieną iš 
grupės dalyvių užrašyti šias medžiagas ant rašomosios lentos.

Užduokite antrą klausimą: „Kokiu būdu šios medžiagos var-
tojamos?“. Atsakymai užrašomi ant lentos.

Užduokite trečią klausimą: „Kokios iš šių medžiagų yra slo-
pinamosios, kokios stimuliuojamosios?“

C. Opioidai
Tikslas: supažindinti su opioidų poveikiu ir abstinencijos 

reiškiniais.
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Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, rašikliai.
Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai ir 

paprašoma užrašyti, kas būdingiausia opioidų abstinencijos sin-
dromui. Užduočiai skiriama 10 minučių. Po to grupės dalyviai 
prašomi perskaityti savo užrašytas mintis. Užsiėmimo vedėjas 
jas eilės tvarka užrašo lentoje.

Galimi klausimai:
– Kokie nurodyti opioidų abstinencijos simptomai kartojasi? 

Pailiustruokite savo patirtimi.
– Kokia simptomų seka?
– Kiek jie trunka?
– Kada būna sunkiausias laikotarpis?
– Ką grupė žino apie opioidų perdozavimą?
– Ar grupės dalyviai gali apie tai papasakoti iš savo ar kitų 

patirties?
– Ką grupės dalyviai žino apie pirmąją pagalbą perdozavus 

opioidų?
– Kuo pasireiškia potraukis opioidams remisijos metu?
– Kokie fiziniai ir psichologiniai potraukio požymiai?

D. Stimuliatoriai
Tikslas: supažindinti su neigiamu stimuliatorių poveikiu ir 

abstinencijos reiškiniais.
Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, rašikliai.
Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai ir 

prašoma užrašyti, kokius neigiamus reiškinius sukelia amfeta-
minas ir kiti stimuliatoriai. Užduočiai skiriama 10 minučių. Po 
to grupės dalyviai prašomi perskaityti savo mintis. Užsiėmimo 
vedėjas jas eilės tvarka užrašo lentoje.

Galimi klausimai:
– Apie kokį neigiamą amfetamino poveikį grupė žino?
– Kokį neigiamą amfetamino poveikį patyrė patys ar yra pas-

tebėję / girdėję grupės dalyviai?



40 41

– Kuo pasireiškia amfetamino perdozavimas?
– Kokia pagalba perdozavus stimuliatorių?

E. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmės
Tikslas: supažindinti su neigiamomis psichoaktyviųjų me-

džiagų vartojimo pasekmėmis.
Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta.
Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai 

ir prašoma iš eilės užrašyti, kokias neigiamas pasekmes gali 
patirti asmuo, vartojantis alkoholį, tabaką, uostantis heroiną 
ir vartojantis stimuliatorius bei švirkščiamuosius narkotikus. 
Užduočiai skiriama 20 minučių. Po to grupės dalyviai prašomi 
perskaityti, ką jie užrašė. Vedėjas užrašo neigiamas kiekvienos 
minėtos medžiagos vartojimo pasekmes lentoje.

Galimi klausimai:
– Kokį neigiamą poveikį kiekviena psichoaktyvioji medžiaga 

gali sukelti sveikatai? socialinei padėčiai? psichologinei būklei?
– Kaip neigiamos pasekmės priklauso nuo medžiagos vartoji-

mo būdo, pvz., rūkymo, švirkštimosi?

3.1.2. Priklausomybė, kaip liga: požymiai, biologinės, 
psichologinės ir socialinės priklausomybės priežastys 
bei eigos dėsningumai

Vadovo medžiaga
Kas yra priklausomybės liga? Priklausomybės liga priski-

riama psichikos ir elgesio sutrikimų grupei. Sergantis šia liga 
asmuo jaučia potraukį vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, jo 
galimybė kontroliuoti psichiką veikiančių medžiagų vartojimą – 
pradžią, pabaigą, intensyvumą – išnyksta arba gerokai susilpnė-
ja, todėl galimas neigiamas poveikis sveikatai, socialinei padė-
čiai ir kita.
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Priklausomybės sindromas – tai oficialus priklausomybės li-
gos terminas. Jis apibūdina visumą požymių, būdingų priklau-
somybės reiškiniui. 

Kada nustatomas priklausomybės sindromas?

Pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasi-
fikacijos 10-ąją redakciją (Psichikos ir elgesio sutrikimai: klini-
ka ir diagnostika. Tarptautinė ligų klasifikacija (TLK-10), 1992) 
priklausomybės sindromas nustatomas, jeigu asmuo per paskuti-
nius 12 mėnesių patiria 3 iš 6 šių požymių:

– jaučia stiprų (kompulsyvų) norą vartoti psichoaktyviąją 
medžiagą;

– sunkiai suvaldo elgesį, t. y. norą pradėti, baigti vartoti arba 
keisti vartojimo intensyvumą;

– nutraukęs arba sumažinęs psichoaktyviosios medžiagos 
vartojimą, patiria tai medžiagai būdingą fiziologinės absti-
nencijos būseną arba, siekdamas išvengti abstinencijos 
simptomų ar juos palengvinti, toliau vartoja tą pačią (arba 
jai artimą) medžiagą;

– tolerancijos požymių, rodančių, kad efektui, kurį iš pradžių 
sukeldavo mažesnė psichoaktyviosios medžiagos dozė, pa-
siekti reikalinga didesnė dozė (individai, priklausomi nuo 
alkoholio ir opioidų, gali vartoti tokias dideles paros dozes, 
kad nuo jų sunkiai apsinuodytų ar mirtų nepriklausomi nuo 
šių medžiagų asmenys);

– visiškai nesidomi alternatyviais pomėgiais ar interesais, 
daug laiko skiria psichoaktyviajai medžiagai gauti arba 
vartoti, arba atsigauti nuo jos poveikio;

– psichoaktyvioji medžiaga vartojama, nepaisant akivaiz-
džiai žalingų pasekmių, pavyzdžiui, kepenų pažeidimo, de-
presijos būsenos po intensyvaus medžiagos vartojimo arba 
narkotikų sukelto kognityvinės funkcijos pakenkimo. 
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Ar priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų yra lė-
tinė liga?

Priklausomybės ligos pastaruoju metu vis dažniau lyginamos 
su kitomis lėtinėmis ligomis: hipertenzija, bronchine astma, 
cukriniu diabetu, kurios yra gerai ištirtos ligos. Žinoma, kad 
jomis sergantiems pacientams dažniausiai tenka visą gyvenimą 
gydytis ir laikytis tam tikrų taisyklių (pvz., dietos). Šios ligos 
nebūtinai baigiasi mirtimi, galima išvengti jų atkryčių, jeigu 
tinkamai vykdomi specialistų nurodymai (pvz., laikomasi dietos 
ir nurodyto fizinio aktyvumo lygio, reguliariai atliekami tyrimai 
ir vartojami vaistai).

Gydymo efektyvumas labai priklauso nuo to, ar ligonis keičia 
elgesį, pavyzdžiui: ar laikosi nustatytos dietos, ar periodiškai 
tikrinasi sveikatą, ar vartoja vaistus. 

Nėra stebuklingo vaisto nuo tokių lėtinių ligų, kaip cukrinis 
diabetas, bronchinė astma ir hipertenzija. Tačiau šiuo metu yra 
priemonių efektyviai jas gydyti. Naujausi moksliniai tyrimai 
rodo (UNODC, 2003), kad priklausomybės ligų gydymas ir 
atkryčių prevencija, elgesio pokyčių palaikymas ir atitinkamų 
specialistų nurodymų vykdymas turi trukti kelis ar net keliolika 
metų, kai kada visą gyvenimą, kaip sergant kitomis lėtinėmis 
ligomis. Pvz., dažnai sėkmingo priklausomybės gydymo sąlyga 
yra visiškas susilaikymas nuo svaiginamųjų medžiagų visą 
gyvenimą. Šiuo atžvilgiu labai reikšmingas nuolatinis kontaktas 
su savitarpio pagalbos grupėmis (anoniminių narkomanų, ano-
niminių alkoholikų), kurios padeda išsaugoti teigiamus elgesio 
pokyčius, t.y. susilaikyti nuo psichoaktyviųjų medžiagų varto-
jimo.

Kokios priklausomybės ligos priežastys? 

Dažniausiai sakoma: biopsichosocialinės priežastys, t. y. šių 
ligų kilmę lemia tiek biologiniai (genetiniai, paveldimumo), tiek 
psichologiniai bei socialiniai veiksniai.
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Svarbus biologinis ir genetinis veiksnys gali būti paveldėtas 
organizmo polinkis į priklausomybę dėl tam tikrų paveldėtų 
medžiagų apykaitos ir centrinės nervų sistemos funkcionavimo 
ypatumų. Kitas biologinis veiksnys – tai asmens polinkis į de-
presinius arba nerimo sutrikimus. Psichoaktyviosios medžiagos 
gali būti vartojamos dėl jų raminamųjų arba stimuliuojamųjų 
savybių. Yra duomenų, kad tarp sergančiųjų priklausomybės 
liga gali būti daugiau asmenų, kuriems būdingi emocinio ne-
brandumo požymiai. Pvz., netinkamas auklėjimas šeimoje, per 
didelė globa ir saugojimas nuo natūralaus aplinkos streso gali 
suformuoti asmenybę, kuri bus labiau pažeidžiama priklausomy-
bės atžvilgiu.

Iš socialinių veiksnių reikšmingiausias aplinkos poveikis. 
Jeigu psichoaktyviosios medžiagos gausiai vartojamos asmens 
aplinkoje, priklausomybės tikimybė didėja. 

Praktinės užduotys

A. Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų  požy-
miai (1)

Tikslas: pateikti pagrindinę informaciją apie priklausomybės 
nuo psichoaktyviųjų medžiagų požymius.

Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, rašikliai.
Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai ir 

paprašoma užrašyti, kas labiausiai būdinga priklausomybei nuo 
narkotikų, tabako, alkoholio, psichotropinių medžiagų. Kuo pri-
klausomas nuo šių medžiagų asmuo skiriasi nuo vartojančiojo 
epizodiškai? Užduočiai skiriama 10 minučių. Po to grupės daly-
viai prašomi perskaityti savo mintis. Užsiėmimo vedėjas jas ei-
lės tvarka užrašo lentoje.

Galimi klausimai:
– Koks priklausomybės apibrėžimas ir požymiai? Kas yra 

stiprus potraukis, abstinencijos reiškiniai, kuo pasireiškia žalin-
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ga įtaka sveikatai? Kada atsiranda priklausomybė? Kuo priklau-
somas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo skiriasi nuo nepri-
klausomo? Apibūdinti vieną ar kitą priklausomybės požymį re-
miantis savo patirtimi. Apibūdinti vieną ar kitą priklausomybės 
nuo alkoholio ar tabako požymį. 

– Kas būdinga lengvesnei, o kas − sunkesnei priklausomybei?

B. Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų požy-
miai (2)

Tikslas: pateikti pagrindinę informaciją apie priklausomybės 
nuo psichoaktyviųjų medžiagų požymius.

Priemonės: rašomoji lenta su užsiėmimo Nr. 1 rašytine me-
džiaga, multimedia projektorius, skaidrių rinkinys „Priklausomy-
bės liga (priklausomybės sindromas)“.

Instrukcija: grupėje pateikiama informacija apie priklauso-
mybės sindromą, kurio požymiai iliustruojami ankstesnio užsiė-
mimo medžiaga.

Galimi klausimai:
– Pateikite pavyzdžių apie kiekvieną priklausomybės sindro-

mo požymį. Kodėl rūkymas yra priklausomybė?
– Kada alkoholio vartojimas virsta priklausomybe?

C. Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prie-
žastys

Tikslas: pateikti pagrindinę informaciją apie priklausomybės 
nuo psichoaktyviųjų medžiagų priežasčių įvairovę.

Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, skaidrių rin-
kinys „Priklausomybės ligos (priklausomybės sindromas)“.

Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai ir 
paprašoma užrašyti, kokios, jų nuomone, gali būti priklausomy-
bės nuo narkotikų, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų 
priežastys. Koks gali būti įgimtas polinkis, individualus psicho-
loginis polinkis, aplinkos (socialiniai) rizikos veiksniai? Užduo-
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čiai skiriama 10 minučių. Po to grupės dalyviai prašomi perskai-
tyti savo mintis. Užsiėmimo vedėjas juos eilės tvarka užrašo 
lentoje.

Galimi klausimai:
– Kokios nurodytosios priklausomybės priežastys kartojasi?
– Ar galite pailiustruoti vieną ar kitą priklausomybės priežastį 

remdamiesi savo arba draugų patirtimi?
– Ar yra viena priklausomybės priežastis, ar jų gali būti ke-

lios?

D. Apsauginiai (prevenciniai) veiksniai
Tikslas: padėti suvokti apsauginius (prevencinius) veiksnius.
Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, skaidrių rin-

kinys „Priklausomybės ligos (priklausomybės sindromas)“.
Instrukcija: šis užsiėmimas yra tąsa ankstesniojo užsiėmimo, 

kuriame buvo identifikuoti rizikos veiksniai, galimos psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimo ir priklausomybės nuo jų priežastys. 
Šiame užsiėmime prašome identifikuoti apsauginius veiksnius 
atitinkamose sferose: individualius, šeimos, draugų, mokyklos, 
bendruomenės. Išvardytieji veiksniai užrašomi lentoje.

Galimi klausimai:
– Kokie apsauginiai veiksniai svarbūs vaikystėje?
– Kokie apsauginiai veiksniai svarbūs suaugusiam asmeniui?
– Kokie apsauginiai veiksniai svarbūs sveikstančiam nuo pri-

klausomybės ligos?

E. Priklausomybės ligos eiga ir gydymas
Tikslas: padėti suvokti lėtinį priklausomybės ligos pobūdį ir 

ilgalaikio gydymosi reikšmę.
Priemonės: popierius, pieštukai, rašomoji lenta, skaidrių rin-

kinys „Priklausomybės ligos (priklausomybės sindromas)“.
Instrukcija: grupės dalyviams išdalijami popieriaus lapai ir 

paprašoma užrašyti, kas, jų nuomone, yra bendra ir kas skirtinga 
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tarp priklausomybės nuo įvairių medžiagų ir kitų lėtinių ligų. 
Užduočiai skiriama 10 minučių. Po to grupės dalyviai prašomi 
perskaityti savo mintis. Užsiėmimo vedėjas jas eilės tvarka užra-
šo lentoje.

Galimi klausimai:
– Ar priklausomybę ir kitas ligas (diabetą, hipertenzinę ligą) 

sukelia biologiniai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai? Ko-
kie?

– Ar galima grąžinti sveikatą ir užtikrinti gerą gyvenimo ko-
kybę?

– Kaip efektyviai gydyti cukrinį diabetą, hipertenzinę ligą ir 
kitas lėtines ligas (elgsenos keitimas, paciento ir pagalbą teikian-
čio personalo bendradarbiavimas, pacientų švietimas, specialis-
tų nurodymų vykdymas, savitarpio pagalbos grupių vaidmuo ir 
kita)?

3.1.3. ŽIV ir AIDS, virusinis B ir C hepatitas, 
lytiškai plintančios ligos: plitimo būdai, prevencija

Vadovo medžiaga

Jei asmuo švirkščiasi narkotines medžiagas, didelė tikimybė, 
kad per švirkštimosi įrankius ar švirkščiamąją medžiagą jis gali 
užsikrėsti ŽIV, B ir C hepatitu. ŽIV plitimas per švirkščiamuosius 
narkotikus tebėra vyraujantis šio viruso plitimo būdas Lietuvoje 
ir kaimyninėse šalyse. Iki 2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje diagno-
zuota 1100 užsikrėtusių ŽIV žmonių. 2009 metų sausio 1 dienai 
diagnozuoti 1401 ŽIV infekuotas asmuo. Daugiausia asmenų 
(70,8 proc.) Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės duomenimis užsikrečia vartodami 
švirkščiamuosius narkotikus. 

Priklausomybei nuo narkotikų, kaip lėtinei ligai, būdingi daž-
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ni atkryčiai. Atkryčius sunku prognozuoti, jie gali įvykti ir po 
ilgos stabilios remisijos (kelių mėnesių, kelių ar keliolikos metų). 
Reabilitacijos ir resocializacijos etapas – puiki galimybė suteikti 
pagrindines žinias apie apsisaugojimą nuo ŽIV ir kitų infekcinių 
ligų. Pilnų namų bendruomenės socialinės-psichologinės reabi-
litacijos grupės asmenims pateikiamos pagrindinės žinios apie 
ŽIV, B ir C hepatitą ir LPI. 

ŽIV / AIDS. ŽIV yra retrovirusas, kuris sukelia įgytąjį imu-
nodeficito sindromą (anglų k. – Aquired Immunodeficiency 
Syndrome, AIDS). Žmogus, užsikrėtęs ŽIV, iš karto nesuserga 
AIDS. Pirmieji AIDS ligos požymiai pasireiškia po 5–10 
metų, kai virusas pažeidžia imuninę sistemą. ŽIV yra sunkiai 
aptinkamas organizme (randamas po užsikrėtimo momento praė-
jus nuo 4 savaičių iki kelių mėnesių). Užsikrėtę ŽIV žmonės 
vadinami infekuotaisiais. Didžiausia viruso koncentracija aptin-
kama užsikrėtusiųjų ŽIV kraujyje, makšties išskyrose, spermoje, 
motinos piene. Mažesnė – seilėse, šlapime. Jo kiekis čia labai 
nedidelis ir nekelia užsikrėtimo pavojaus.

ŽIV plitimo būdai:
• lytinis,
• per kraują ir kraujo produktus,
• motinos perdavimas vaikui nėštumo, gimdymo ir žindymo 

metu.
Lytinis plitimo būdas. ŽIV gali plisti įvairių nesaugių lytinių 

santykių metu per infekuoto partnerio organizmo skysčius (to-
kius kaip sperma, priešejakuliacinis skystis ar makšties išsky-
ros). 

Perdavimas per kraują. Pats greičiausias ŽIV plitimo būdas 
yra užkrėsto kraujo tiesioginis sąlytis su kito asmens krauju. 
Užsikrečiama naudojantis ŽIV užkrėstomis adatomis ir švirkš-
tais. Taip pat ŽIV galima užsikrėsti ir nesinaudojant bendrais 
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švirkštais ir adatomis, bet įtraukiant į švirkštą narkotinės medžia-
gos iš bendro indo arba plaunant švirkštą bendrame inde. 

ŽIV neplinta:
– lašeliais per orą: neužsikrečiama sergančiajam kosint, čiau-

dint, per prakaitą ar ašaras;
– buitiniu būdu ir socialinių kontaktų metu: neužsikrečiama 

naudojantis tualetu, vonia, sauna, baseinu, indais, suolais, 
sporto įrankiais, liečiant vienam kitą, žaidžiant, gyvenant 
šalia infekuoto asmens, valgant tokio asmens paruoštą 
maistą;

– dėl vabzdžių įkandimų. ŽIV neplatina uodai ir erkės.
ŽIV infekcijos eiga. Nuo užsikrėtimo momento ji skirstoma 

į keletą stadijų:
1. Pirmoji stadija – vadinamasis lango (inkubacinis) periodas. 

Tai infekcinės ligos laikotarpis nuo infekcijos patekimo į orga-
nizmą iki ūmaus ŽIV infekcijos pasireiškimo. Ši pirmoji stadija 
gali trukti 2–3 mėnesius. Praėjus keletui savaičių nuo ŽIV pate-
kimo į organizmą, apie 20–30 procentų ŽIV infekuotų asmenų 
pasireiškia vadinamoji ūmi pirminė infekcija. Jos simptomai 
panašūs į gripo ar kitos ūmios virusinės respiracinės infekcijos 
simptomus, bet trunka ilgiau nei gripas – išnyksta tik per 2–3 
savaites, silpnumas gali tęstis keletą mėnesių. 

2. Antroji stadija – latentinis (besimptomis) periodas, trun-
kantis maždaug nuo 6 iki 10 metų, jam būdingas limfmazgių 
padidėjimas. Daugelis užsikrėtusiųjų jaučiasi ir atrodo sveikai, 
tad gali nežinoti, kad yra užsikrėtę ir užkrėsti kitus.

3. Trečioji stadija – simptominė ŽIV infekcija, pasireiškianti 
specifiniu klinikinių simptomų (kurie nebūtinai gali būti labai 
aiškūs) kompleksu. Tai gali būti apetito stoka, kūno svorio kri-
timas, karščiavimas, padidėjęs imlumas įvairioms infekcijoms, 
padidėję limfmazgiai ir prakaitavimas.
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4. Ketvirtoji stadija – AIDS. Tai paskutinė stadija, kurios 
metu žmogaus imuninė sistema nebesugeba kovoti ir įveikti 
oportunistinių infekcijų, sukeliamų pirmuonių, grybelių, virusų 
ir bakterijų, bei navikinių ligų. Ši stadija gali trukti 3 metus ir 
ilgiau, atsižvelgiant į teikiamą medicinos pagalbą.

Virusinis B hepatitas. Tai B hepatito viruso (HBV) sukeltas 
kepenų uždegimas. Ši infekcija sukelia kepenų pažeidimą, kuris 
gali progresuoti ir sukelti kepenų cirozę (kepenų randėjimą) ar 
kepenų vėžį. Viena iš B hepatito formų yra žaibinės eigos, kuri 
greitai baigiasi mirtimi.

Virusinio B hepatito plitimo būdai. Ypač pavojingas infekuo-
to asmens kraujas ar kiti skysčiai su kraujo priemaiša, sperma, 
makšties išskyros. HBV kur kas lengviau užsikrėsti nei ŽIV, nes 
jo infekcinės savybės 100 kartų stipresnės nei ŽIV. B hepatitas 
yra apie šimtą kartų labiau užkrečiamas nei ŽIV.

Virusinio B hepatito perdavimo būdai:
– dažniausiai šiuo virusu užsikrečiama lytinių santykių su 

infekuotu HBV partneriu metu, jei nesinaudojama prezer-
vatyvu; 

– HBV užsikrečiama ir per kraują (užkrėsta adata švirkščiantis 
narkotikus, darant tatuiruotes, veriant auskarus, naudojantis 
užsikrėtusio asmens dantų šepetėliu, skutimosi mašinėle, 
manikiūro įrankiais);

– motinos perduodama vaisiui – nėštumo ir gimdymo metu.
Ligos simptomai
50–60 proc. žmonių, užsikrėtusių HBV, niekuo nesiskundžia 

ir jaučiasi gerai, tačiau gali užkrėsti kitus.
Galimi šie klinikiniai simptomai:
– didelis silpnumas, sąnarių skausmas,
– apetito stoka, pykinimas, kartumas burnoje,
– karščiavimas, patamsėjęs šlapimas (alaus spalvos),
– skausmas ir diskomforto pojūtis dešiniajame šone;
– sklerų ir odos pageltimas.
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Dauguma gydomų HBV užsikrėtusių ligonių pasveiksta, ta-
čiau apie 10 proc. suaugusiųjų tampa lėtiniais B hepatito viruso 
nešiotojais, o dalis suserga lėtiniu hepatitu. Tokie pacientai po 
daugelio metų suserga kepenų ciroze, kartais pirminiu kepenų 
vėžiu. Yra vakcina nuo B hepatito.

Virusinis C hepatitas. Tai kepenų uždegimas, kurį dažniau-
siai sukelia C hepatito virusas (HCV). C hepatitas gali pereiti į 
kepenų cirozę ir pirminį kepenų vėžį. 

Virusinio C hepatito plitimo būdai:
– dažniausiai užsikrečiama per kraują, švirkščiant narkotikus 

užkrėsta adata (net vienintelį kartą); atliekant tatuiruotes, 
veriant auskarus, naudojantis dantų šepetėliu, skutimosi 
mašinėle, manikiūro įrankiais. Užsikrėsti C hepatito virusu 
10 kartų lengviau nei ŽIV;

– lytinių santykių metu; 
– mažesnė tikimybė, kad virusinis C hepatitas motinos bus 

perduotas vaisiui: tik 5–6 proc. atvejų užsikrėtusi motina 
perduoda HCV vaisiui nėštumo ar gimdymo metu.

Klinikiniai simptomai. Daugelis žmonių, užsikrėtusių HCV, 
nejunta jokių simptomų. Vidutiniškai 6–7 savaitę po užsikrėtimo 
20–30 proc. pacientų pajunta bendrą silpnumą, sumažėja jų 
apetitas, pagelsta oda bei akių skleros, patamsėja šlapimas, 
pašviesėja išmatos. Per kelias savaites šie simptomai išnyksta. 
Tačiau 75–85 proc. užsikrėtusiųjų suserga lėtiniu kepenų užde-
gimu, kuris laikui bėgant gali pereiti į kepenų cirozę.

Lytiškai plintančios ligos. Lytiškai plintančios ligos ar in-
fekcijos (LPI) – tai ligos, kuriomis dažniausiai užsikrečiama 
per lytinius santykius. Užsikrėsti galima, jei lytinių santykių su 
užsikrėtusiais asmenimis metu nesinaudojama apsisaugojimo 
priemonėmis. Daugelis LPI yra pagydomos. Kai kurios, laiku 
negydomos, gali turėti rimtų padarinių sveikatai. Yra ir neišgy-
domų LPI (ŽIV, žmogaus papilomos virusas, herpes virusas).



50 51

Praktinės užduotys

A. Ar tu sutinki?
Tikslas: išsiaiškinti asmenines dalyvių vertybes ir požiūrį į 

ŽIV bei AIDS.
Tinka 17 metų ir vyresniems asmenims.
Priemonės: trys dideli popieriaus lapai, pirmame jų užrašyta 

„SUTINKU“, antrame – „NESUTINKU“, trečiame – „SUNKU 
PASAKYTI“, vadovo medžiaga, kurioje pateiktas diskutuotinų 
teiginių sąrašas (žr. toliau).

Pasirengimas: pakabinkite ar padėkite popieriaus lapus su 
užrašais skirtinguose klasės kampuose.

Eiga: paprašykite dalyvius sustoti kambario viduryje. Paaiš-
kinkite, kad perskaitysite keletą diskutuotinų teiginių, susijusių 
su ŽIV ir AIDS. Išgirdę teiginį dalyviai turi tuoj pat atsistoti 
tame kampe, kuriame yra užrašas, geriausiai išreiškiantis jų 
atsakymą. Pabrėžkite, kad atsakyti reikia spontaniškai, ilgai ne-
svarstant.

Visiems užėmus vietas, paprašykite savanorių iš kiekvieno 
kampo paaiškinti, kodėl jie stovi būtent toje vietoje. Keliems 
dalyviams pareiškus savo nuomonę, suteikite galimybę kitiems 
į ją reaguoti. Išklausę kelių dalyvių nuomonės, suteikite daly-
viams galimybę pakeisti savo pozicijas.

Pabaiga: perskaitę ir aptarę visus teiginius, galite tęsti disku-
siją šiais klausimais:

– Kaip jautėtės galvodami apie šiuos teiginius?
– Kaip jautėtės, kai jums reikėjo savo vertybes atskleisti ki-

tiems dalyviams, ypač jei buvote mažuma?
– Ar buvo lengva pakeisti savo vietą?
Siūlomi diskutuotinų teiginių pavyzdžiai:
– Žmonės, užsikrėtę ŽIV, turi kaltinti tik save.
– Švarūs švirkštai turi būti prieinami, jei jų pageidauja švirkš-

čiamųjų narkotikų vartotojai.
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– Užsikrėtusiems ŽIV asmenims neturi būti leidžiama dirbti 
maisto pramonėje.

– Lietuvoje nėra ŽIV problemos.
– Kad būtų sustabdytas ŽIV plitimas, reikia uždrausti prosti-

tuciją.
Vadovo medžiaga pratimui „Ar tu sutinki?“
Dalykai, kuriuos reikia pabrėžti aptariant diskutuotinus 

teiginius:
1. „Žmonės, užsikrėtę ŽIV, turi kaltinti tik save“. Dažnai 

užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDS žmonės skirstomi į „nekaltas 
aukas“ ir „kaltuosius“. Užkrėsti kūdikiai, kraujo perpylimo 
metu užkrėsti asmenys, užsikrėtusių vyrų sutuoktinės paprastai 
vadinami „nekaltaisiais“ ir vertais užuojautos, o kalbant apie 
„kaltuosius“, pavyzdžiui, prostitutes, homoseksualius asmenis, 
švirkščiamų narkotikų vartotojus, dažnai sakoma, kad jie nusi-
pelnė mirties. Svarbu paminėti, kad alternatyvus gyvenimo 
būdas (prostitucija, homoseksualumas) iš tiesų nėra jų pasirin-
kimas, nors taip ir atrodo. Šiomis dienomis efektyviausias būdas 
kontroliuoti ŽIV ir AIDS yra prevencijos priemonės visų žmo-
nių atžvilgiu, bet ne tikėjimasis, kad kas nors ims keisti savo 
gyvenseną. Visuomenė, imdamasi tam tikrų veiksmų, gali padėti 
kai kuriems žmonėms pasirinkti saugią elgseną, pavyzdžiui, 
sudarydama galimybes gauti nemokamų prezervatyvų, suteik-
dama alternatyvą darbo rinkoje, dalydama švarias adatas bei 
švirkštus, teikdama konsultavimo paslaugas ir kita.

2. „Švarūs švirkštai turi būti prieinami, jei jų pageidauja 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojai“. Pastangas kontroliuoti ŽIV 
plitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų labai sunkina tai, 
kad narkotikų vartojimas, ne taip, kaip alkoholio ar tabako, yra 
visuotinai smerkiamas. 

3. „Užsikrėtusiems ŽIV asmenims neturi būti leidžiama dirb-
ti maisto pramonėje“. Šis teiginys yra infekuotų ŽIV asmenų 
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diskriminavimo pavyzdys, kurio pagrindas – klaidingas įsitiki-
nimas apie ŽIV plitimą. Tiesa ta, kad ŽIV negali būti perduo-
damas per maistą, virusas maiste neišgyvena.

4. „Lietuvoje nėra ŽIV problemos“. ŽIV / AIDS yra kiek-
vienos šalies problema. Nors Lietuva laikoma „žemo paplitimo 
valstybe“ (užsikrėtimo ŽIV atvejų skaičius yra mažas), užsi-
krėtusių žmonių skaičius nuolat auga. 2007 m. sausio 1 d. buvo 
1264 ŽIV atvejai, 2009 m. sausio 1 d. – 1401. Švirkščiamųjų 
narkotikų vartojimas yra pagrindinis ŽIV plitimo Lietuvoje bū-
das (daugiau nei 3⁄4 infekuotųjų užsikrėtė per nesterilius švirkš-
tus). Žinant, kad švirkščiamųjų narkotikų vartotojai gali perduo-
ti virusą lytiniu būdu, kyla didelė grėsmė, kad ŽIV išplis toliau, 
į kitas gyventojų grupes.

5. „Kad būtų sustabdytas ŽIV plitimas, reikia uždrausti pros-
tituciją“. Pirmiausia reikia pabrėžti, kad prostitucija daugelyje 
šalių draudžiama. Todėl, anot visuomenės sveikatos specialistų, 
prevencinės informacijos teikimas bei propagavimas tuo pat 
metu ir tarp prostitučių, ir tarp jų klientų yra daug veiksmingesnis 
būdas kovoti su ŽIV / AIDS nei prostitucijos draudimas.

Pagalbinė medžiaga dalyviams. Devyni svarbiausi faktai 
apie ŽIV ir AIDS

Tai tavo teisė žinoti...
1. AIDS ligą sukelia ŽIV (žmogaus imunodeficito virusas), 

kuris pažeidžia organizmo apsaugos sistemą. Žmonės, sergantys 
AIDS, tampa silpnesni, nes jų organizmas praranda gebėjimą 
kovoti su ligomis. Galų gale jie miršta. Nuo AIDS kol kas nėra 
vaistų.

2. Nuo užsikrėtimo ŽIV virusu momento iki AIDS ligos 
pradžios gali praeiti iki 10 metų. Todėl užsikrėtęs ŽIV asmuo 
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kartais atrodo ir jaučiasi sveikas daugelį metų, tačiau gali per-
duoti virusą kitam asmeniui. Gydymas naujais vaistais padeda 
žmogui ilgiau išlikti sveikesniam, tačiau jis vis tiek bus užsikrė-
tęs ŽIV ir galintis perduoti virusą kitiems.

3. ŽIV užsikrečiama per užkrėstus šiuo virusu organizmo 
skysčius. Užsikrėsti galima visose infekcijos (ligos) stadijose. 
ŽIV virusas aptinkamas šiuose kūno skysčiuose: kraujyje, sper-
moje (ir priešejakuliaciniame skystyje), makšties išskyrose, 
motinos piene.

4. Pasaulyje ŽIV dažniausiai užsikrečiama lytiniu būdu. 
Susimaišius organizmo skysčiams virusas gali patekti į kito 
žmogaus organizmą, ypač jeigu makšties ar išeinamosios angos 
gleivinėse yra įtrūkimų, žaizdų ar sergama kitomis lytiniu būdu 
plintančiomis ligomis. 

5. ŽIV perdavimo lytiniu būdu grėsmę galima sumažinti, 
jei žmonės neturi lytinių santykių, jeigu lytiškai santykiauja tik 
neužsikrėtę asmenys arba jei jie renkasi saugius lytinius santy-
kius.  

6. Žmonėms, vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus, ky-
la didelis pavojus užsikrėsti ŽIV. ŽIV gali būti perduodamas ir 
tuo atveju, kai nesterilia adata, švirkštu, skutimosi peiliuku, pei-
liu ar bet kokiu kitu įrankiu prapjaunama arba praduriama oda. 
Žmonėms, vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus arba tu-
rintiems lytinių santykių su narkotikus vartojančiais partneriais, 
kyla didelis pavojus užsikrėsti ŽIV. Lietuvoje, kaip ir kitose 
Rytų Europos šalyse, ŽIV daugiausia perduodamas per nesteri-
lius švirkštimosi įrankius.

7. Kreipkis į sveikatos priežiūros darbuotoją ar į AIDS cen-
trą, kad išsitirtum dėl ŽIV ir gautum konsultaciją. Bet koks 
asmuo, įtariantis, kad gali būti užsikrėtęs ŽIV, turi kreiptis į 
sveikatos priežiūros darbuotoją arba ŽIV / AIDS centrą, kad 
gautų konfidencialią konsultaciją ir atliktų tyrimus.
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8. ŽIV neperduodamas socialinių kontaktų metu: apsikabi-
nant ir glėbesčiuojantis, spaudžiant ranką; įprastinio, kasdienio 
bendravimo metu; plaukiojant baseine; naudojantis tualetu, ben-
dra patalyne, valgymo įrankiais, maistu; uodų ir kitų vabzdžių 
įkandimu; kosint, čiaudint.

9. Kiekvienas nusipelno užuojautos ir paramos. Žmonių, už-
sikrėtusių ŽIV, diskriminacija pažeidžia žmogaus teises ir kelia 
grėsmę visuomenės sveikatai. Kiekvienas užsikrėtęs arba pa-
žeistas ŽIV / AIDS asmuo nusipelno užuojautos ir paramos.

3.2. PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS 

Konsultavimo tikslai: stiprinti psichosocialinės reabilitacijos 
grupės narių psichologinę adaptaciją, ugdyti motyvaciją gydytis 
ir sveikti, konstatuoti, aptarti ir įveikti asmeninius psichologinius 
sunkumus.   

Individualios ir grupinės konsultacijos bei elgsenos terapija 
yra svarbūs efektyvaus priklausomybe sergančių asmenų gydy-
mo komponentai. Konsultacijų metu sprendžiamos motyvacijos 
problemos, lavinami įgūdžiai atsispirti potraukiui narkotikams, 
mokomasi gyventi be jų, skatinami gebėjimai įveikti problemas. 
Elgesio terapija pagerina tarpasmeninius santykius ir gebėjimą 
funkcionuoti šeimoje bei bendruomenėje.

Reikalavimai psichologams, besinaudojantiems šia metodika: 
klinikinio ar pedagoginio psichologo magistro diplomas.

Suaugusiam žmogui būdingo brandumo susiformavimui svar-
bi asmenybės raida. Nuosekli, tinkama raida suaugusiam žmogui 
suteikia tapatumo, vientisumo jausmo. Sėkmingai perėjęs raidos 
etapus žmogus pasitiki pasauliu ir savimi, savo gebėjimais, yra 
aktyvus, geba užmegzti ryšius su išoriniu pasauliu ir savimi, žino 
savo vietą pasaulyje, yra atviras pokyčiams. Tuo tarpu netinkamo 
psichosocialinių krizių sprendimo atveju galima didelė visokio 
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lygio sunkumų įvairovė – nepasitikėjimas savimi ir aplinkiniu 
pasauliu, nepilnavertiškumo jausmas, nepakankamas savęs pa-
žinimas, savo vietos žinojimas, galimos frigidiškos nuostatos, 
sunkumai užmegzti ir puoselėti artimus ryšius, spręsti konfliktus 
bei priimti sprendimus ir kita.

3.2.1. Individualus konsultavimas

Sergančiųjų priklausomybe individualus konsultavimas reabi-
litacijos metu labai svarbus, jį galima apibūdinti, kaip sveikatą 
grąžinantį gydymą. Individualios psichologo konsultacijos tei-
kiamos visiems reabilitacijos bendruomenėse besigydantiems 
asmenims kartą per savaitę, prireikus – ir dažniau. Standartinė 
individualios konsultacijos trukmė – 50 minučių.

Priklausomas nuo narkotikų vartojimo asmuo dažniausiai yra 
praradęs savosios vertės jausmą, kurį reikia atgaivinti. Be to, 
priklausomas asmuo turi išmokti gyventi be narkotikų, o tokia 
gyvensena jam iš esmės neįprasta (ypač jauniems žmonėms). 
Priklausomybe sergantys priima savo ligą, kai nuo minties 
„Aš retkarčiais galiu pavartoti narkotikų / išgerti“ pereina prie 
teiginio „Aš niekada negalėsiu vartoti / išgerti.“ Individualaus 
konsultavimo metu jauni žmonės skatinami ir mokomi atsisakyti 
cheminės medžiagos, nuo kurios jie priklausomi. 

Individualioje priklausomų žmonių konsultacijoje dalyvauja 
klientas ir psichologas. Vėliau, kai atsiranda psichologinis kon-
taktas, tarpusavio supratimas, įtraukiami priklausomo asmens 
šeimos nariai, kiti jam artimi asmenys. Būtina remtis sisteminiu 
požiūriu. Psichosocialinės reabilitacijos grupėje kuriama nuola-
tinės paramos sistema, turint omenyje, kad ji bus ilgalaikė ir 
vėliau perkelta į „natūralią“ aplinką, į kurią po gydymosi grįš 
žmogus. Ji kuriama derinant individualų, grupinį ir šeimos kon-
sultavimą.
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Individualus sergančiųjų priklausomybės ligomis konsulta-
vimas yra procesas, kuriam reikia laiko. Svarbu atsiminti, kad 
kliento poreikiai ir individualaus konsultavimo technika gali 
keistis. Individualus konsultavimas privalo turėti struktūrą 
– pradžią, vidurį ir pabaigą (kaip ir visas reabilitacijos procesas), 
nors ši struktūra, konsultuojant priklausomus žmones, gali būti 
ne iki galo aiški, keistis dėl pačios ligos ypatumų. Individualaus 
psichologinio priklausomo asmens konsultavimo struktūra api-
ma keletą procesų:

Įsipareigojimas. Tai procesas, vykstantis konsultavimo pra-
džioje, kurio metu nustatomi kliento ir psichologo tarpusavio 
santykiai. Nustatyta, kad tam tikros psichologo savybės padeda 
sumažinti kliento nerimą, susijusį su gydymo procesu. Kartais 
įsipareigojimas tampa sunkiu procesu dėl motyvacijos trūku-
mo.

Skatinimas gydytis. Šis procesas realizuojamas viso konsul-
tavimo eigoje. Klientas turi suprasti, ką jis gaus ir ką praras ne-
vartodamas narkotinių medžiagų ir priimti svarbius sprendimus. 
Žmonėms labai svarbu žinoti, kas jų laukia reabilitacijos eigoje, 
todėl visi žingsniai turi būti aptariami su jais. 

Priėmimas. Daugelis priklausomų žmonių iki galo nepriima 
faktų, kad narkotikų vartojimas jiems sukelia daug neigiamų 
pasekmių. Nors jų gyvenimas nebekontroliuojamas, jie neana-
lizuoja, kodėl taip yra, neigimu gindamiesi nuo problemos aiš-
kaus įvardijimo ir atsakomybės prisiėmimo. Tam, kad pradėtų 
sveikti, sergantysis privalo pripažinti savo priklausomybę. Priė-
mimo procesas yra sunkus tiek klientui (sunku pripažinti savo 
priklausomybę), tiek psichologui (sunku dirbti su klientu, kuris 
nepripažįsta savo priklausomybės), tačiau jis labai svarbus už-
mezgant kontaktą individualaus konsultavimo pradžioje.

Atkryčio prevencija. Atkrytis yra natūrali priklausomybės 
ligos dalis ir gali prasidėti bet kuriuo gydymosi etapu, tad indi-
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vidualiose konsultacijose ši tema turėtų būti dažnai analizuo-
jama.

Pasiruošimas keistis

Žmogui nelengva apsispręsti pakeisti įprastą, kad ir žalojan-
čią, elgseną. Labai dažnai žmonės parodo norą keistis, bet ne-
siryžta ką nors daryti arba daro tai neryžtingai. Kartais jau apsi-
sprendęs, jis staiga apsigalvoja, dar nespėjęs žengti pirmų žings-
nių pasikeitimo link. Paanalizuokime elgesio keitimo procesą.

Elgsenos keitimo procesą sudaro du komponentai:
–  samprotavimas apie elgsenos keitimą;
–  elgsenos keitimas.
Samprotavimas apie elgsenos keitimą, tai:
– problemos supratimas (žmogus sužino naujos informaci-

jos apie narkotikų vartojimo pasekmes, kuri priverčia jį 
susimąstyti);

– emocinis problemos išgyvenimas (žmogų sukrečia įvykiai, 
susiję su narkotikų vartojimu, pavyzdžiui, draugo mirtis 
dėl perdozavimo arba pažįstamam, su kuriuo buvo kartu 
vartoti narkotikai, diagnozuotas ŽIV);

– problemos poveikio kitiems žmonėms, ypač artimiesiems, 
suvokimas (turintis vaikų žmogus pastebi švirkštus vaikų 
žaidimo aikštelėje);

– asmeninių vertybių perkainojimas (mintys apie savo as-
menybę ir savo problemas, pavyzdžiui, samprotavimai 
apie tai, kad narkotikų vartojimas gyvenimo neužpildo, 
trūksta prasmės patyrimo);

– socialinių resursų įvertinimas (kas galėtų padėti keičiant 
elgseną, pvz., kokios yra terapijos programos ir kaip jose 
dalyvauti).
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Elgsenos keitimas:
– savų resursų aktyvizavimas (savęs paskatinimas aktyviai 

veikti, tikėjimas galimybe pasikeisti ir pasiruošimas veikti, 
pvz., pasakyti sau, kad gali atsisakyti narkotikų, paskirti 
dieną, kai nustosi vartoti, pasakyti kitiems, kad planuoji 
nustoti vartoti);

– palaikantys santykiai (pasitikėjimo sukūrimas ir kitų pa-
galbos priėmimas elgsenos keitimo metu, pvz., kreipimasis į 
pažįstamą, kuris liovėsi vartojęs, skambinimas pasitikėjimo 
telefonu);

– pokyčiams palankių sąlygų sudarymas (keisti narkotikų var-
tojimą kuo nors kitu, teigiamu, reikalaujančiu aktyvumo);

– pokyčių palaikymas (savęs pagyrimas už blaivumą (susi-
laikymą nuo vartojimo);

– provokuojančių veiksnių kontrolė (vengimas aplinkybių, 
kurios gali provokuoti probleminį elgesį, arba pasipriešini-
mas tokiam elgesiui).

Elgsenos keitimo stadijų modelis

Tam, kad geriau suprastume žmogaus elgsenos keitimo 
procesą, naudojamas elgsenos keitimo stadijų modelis, kurį 
sukūrė mokslininkai-praktikai James Prochaska ir Charles Di 
Clemente. Pagal šį modelį, elgsenos keitimas suprantamas kaip 
procesas, kuris trunka tam tikrą laiko tarpą, jis suskirstomas į 
kelias elgsenos keitimo stadijas:

Sumanymo stadija (išankstinė stadija). Žmogui, esančiam 
šioje stadijoje, vartojimo nauda yra kur kas didesnė už patiriamą 
žalą, todėl jis nepasitiki ar netgi ignoruoja aiškinimus apie tokio 
elgesio žalą. Šiame etape anksti kalbėti apie sąmoningą elgsenos 
keitimą.

Ketinimo stadija (pirmos mintys, samprotavimai apie prob-
lemas, susijusias su vartojimu). Šioje stadijoje patiriami dvejopi 
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jausmai arba abejonės dėl narkotikų ar alkoholio vartojimo. Iš 
vienos pusės – narkotikų vartojimas teikia malonumą, iš kitos 
– kelia problemų ir verčia rimtai apie jas susimąstyti. Žmogui 
būdingas siekimas atsikratyti su narkotikų ar alkoholio var-
tojimu susijusių problemų, ir tęsti vartojimą. Nors žmogus mato 
tik pasekmes, o ne problemos priežastį ir neketina keisti elgesio, 
tokio supratimo užtenka, kad jis pradėtų elgtis saugiau – keisti 
švirkštimo priemones ir t.t. 

Sprendimo priėmimo ir pasiruošimo veikti stadija. Žmo-
gus pereina į šią stadiją, įvertinęs savo elgseną ir pasiruošęs veik-
ti. Gal jis ketina mažinti dozę ar nustoti vartoti, jis apsisprendęs 
permąstyti savo vartojimo įpročius.

 Aktyvių veiksmų stadija prasideda ir tęsiasi, kol žmogus 
įgyvendina veiksmus – konkrečius žingsnius, nukreiptus į pasi-
keitimus, kurie buvo numatyti ankstesniame etape. Laikydama-
sis numatyto plano, žmogus išbando naujus elgesio modelius, 
susiduria su kliūtimis ir įveikia jas.

Pokyčių palaikymo stadija. Šią stadiją pasiekę žmonės sėk-
mingai pakeitė savo elgseną ir jau ilgą laiką gyvena naują gyve-
nimą (pavyzdžiui, nevartoja narkotikų ar alkoholio daugiau nei 
12-18 mėnesių).

Atkryčio stadija (nebūtina pasikeitimų stadija). Kai kurie 
žmonės nesėkmės atveju grįžta į vieną iš ankstesnių stadijų, 
dažniausiai į sumanymo ar ketinimo stadiją. Svarbu žinoti, kad 
keisdami savo elgseną, žmonės gali tiek pažengti į priekį (pa-
siekti vis kitą elgesio keitimo proceso stadiją), tiek grįžti atgal (į 
ankstesnę stadiją). 

Kas padeda pereiti nuo vienos stadijos prie kitos? Motyvuo-
jančio interviu taikymas ypač naudingas ankstyvose stadijose. 
Keičiant elgseną svarbu, kad žmogus keitimą suprastų kaip pro-
cesą, o ne kaip noro išsipildymą akimirksniu. 
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Motyvavimas keisti priklausomą elgesį

Kaip minėta, pradiniuose elgsenos keitimo etapuose svarbu 
stiprinti kliento motyvaciją keisti priklausomą elgesį. Tam tiks-
lui naudojamas motyvuojantis interviu.

Motyvuojančio interviu metodas paremtas kognityvinio diso-
nanso teorija ir skirtas palankiems pokyčiams pasiekti. Vien 
kliento informavimas apie problemas, susijusias su priklauso-
mybe nuo narkotikų, bei apie blaivumo privalumus sukelia gy-
nybą, pasipriešinimą, argumentus prieš susilaikymą. Toks po-
kalbis neskatina nutraukti vartojimą. O motyvuojantis interviu 
skatina klientus pačius atrasti prielaidas nebevartoti narkotikų. 

Elgesys yra mūsų įsitikinimų ir pojūčių santykio rezultatas. 
Taigi, norėdami koreguoti elgesį, turime pakeisti asmens po-
žiūrį ir jausmus, susijusius su žalingu elgesiu. Susidūrus su 
probleminiu elgesiu, pirmiausia dėmesį patraukia paties asmens 
ambivalencija jo atžvilgiu (ypač priklausomybių atvejais), t.y. 
klientas dažniausiai netraktuoja savo elgesio kaip keliančio 
grėsmę jo ar aplinkinių sveikatai. Dėl šios priežasties motyvacija 
keisti elgesį būna silpna. Net tvirtai apsisprendęs koreguoti 
nepageidaujamą elgesį asmuo dažnai pastebi nepatogumus, kai 
įprasti, kasdieniški dalykai kinta, kyla vidinis pasipriešinimas 
pokyčiams, pasąmoninis siekis išlaikyti gal ir „nesveiką, tačiau 
priprastą kasdienybės pusiausvyrą“. Gali paaiškėti, kad žalingas 
elgesys turi ir teigiamų pusių (pvz., alkoholio vartojimas slopina 
įtampą, padeda lengviau bendrauti ir pan.), atsiranda argumentų, 
kliudančių pasikeisti, silpsta motyvacija.

Motyvuojantis interviu – tai tiesiogiai į asmenį nukreipta psi-
choterapinė intervencija, skirta probleminio elgesio aspektams 
išskirti, ambivalencijai silpninti, neatpažintoms silpnosioms bei 
stipriosioms asmens pusėms atskleisti. Jo metu parodomos fazės, 
kurias patiria kiekvienas pokyčių siekiantis asmuo. Pokalbio 
metu svarbu atsižvelgti, kurioje fazėje yra asmuo. Pvz., suma-
nymo fazėje asmuo nėra nusprendęs keistis, todėl jokie įkalbinė-
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jimai ar bandymai motyvuoti greičiausiai nebūtų veiksmingi; 
esant ketinimo stadijai, atsiranda poreikis keistis, tačiau nėra 
konkrečių veiksmų plano; sprendimo priėmimo ir pasiruošimo 
veikti metu jau būna pasirinkta elgesį modifikuojanti strategija, 
bet nepakanka ryžto veikti; esant veikimo fazei dedamos pastan-
gos aktyviai keičiant elgesį, pvz., metama rūkyti; esant pokyčių 
palaikymo fazei, atsiranda nusivylimas, sunku išlaikyti pakeistą 
elgesį, gali būti nusprendžiama grįžti prie buvusio elgesio.

Esant ketinimų fazei, rekomenduojama pradėti taikyti moty-
vuojantį interviu, nors atskiri jo metodai padeda ir kitų fazių me-
tu. Motyvuojantis interviu paremtas principais:

– padėti suprasti, kaip jis ar ji „mato“ problemą;
– padėti nustatyti emocinės reakcijos intensyvumą problemos 

atžvilgiu;
– įvertinti kognityvinę ir emocinę sąveikas, lemiančias tam 

tikrų įpročių atsiradimą;
– pašalinti žalingą elgesį ir pasiūlyti alternatyvų, priimtines-

nį.
Naudojant motyvuojančio interviu metodą, kuriama saugi ir 

pagarbi terapinė aplinka, kai konsultuojamas asmuo pats vertina 
save, savo gyvenimą, pasiekimus, padedant psichoterapeutui, 
psichologui ar socialiniam darbuotojui geriau įsisąmonina tam 
tikrus gyvenimo aspektus, akcentuoja esminius būties klausi-
mus. Šio proceso metu pats konsultuojamasis pastebi, kaip 
jo vertybės, siekiai, svajonės kertasi su žalingomis jo elgesio 
formomis. Šis vidinis prieštaravimas padeda aiškiau suvokti 
asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą bei kuria motyvaciją 
keistis. Svarbu, kad konsultantas nekritikuotų ar kitais būdais 
nebandytų „spausti“ kliento keistis. Motyvuojančio interviu 
tikslas – konfrontacija kliento viduje, o ne išorėje, nes ir pas-
tangos keistis turi kilti iš vidinio poreikio, o ne iš aplinkos.

Dirbant pagal motyvuojančio interviu techniką, nesiūlomi 
kokie nors nauji unikalūs pokalbio su klientu metodai bei tech-
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nikos. Šio interviu metu aktyviai taikomi bet kokie metodai ar 
technikos, atitinkančios šio metodo stilių ir leidžiančios veiks-
mingai padėti klientui analizuoti vidinius savo prieštaravimus, 
siekiant priimti sprendimą dėl elgsenos keitimo. Taigi, norint 
padėti klientui pasikeisti, atsižvelgiama į šias pokalbio organiza-
vimo rekomendacijas:

– empatiškas reagavimas;
– užmezgami ir palaikomi geri santykiai su klientu;
– klientas išklausomas, siekiant suprasti jo elgesį, motyvus ir 

jausmus;
– apibendrinama informacija, kad klientas ją geriau suprastų;
– siūlomi problemų sprendimo būdai ir aptariami su klientu;
– klientas pats renkasi, išsamiai analizuojant galimus veiks-

mus.
Galima užduoti klausimus, atidžiai klausytis, apsvarstyti tai, 

ką sako klientas, perfrazuoti aiškiau, perpasakoti kliento suteiktą 
informaciją jam pačiam, siekiant parodyti kitokią tos informa-
cijos prasmę, daryti išvadas ir naudoti kitus būdus.

Pagrindiniai motyvuojančio interviu metodai: atvirų klau-
simų formulavimas, atspindintis klausymas, išvados, apibendri-
nimas ir palaikymas. 

3.2.2. Grupinė terapija 

Grupinė terapija yra vienas efektyviausių reabilitacijos meto-
dų. Grupės užsiėmimai vyksta kelis (3–5) kartus per savaitę, jų 
trukmė – nuo 1 iki 3 valandų. 

Vienas svarbiausių šio metodo privalumų yra ekonomišku-
mas: tuo pat metu per trumpą laiką galima suteikti paslaugas 
dideliam žmonių kiekiui. Dėl laiko apribojimų vien individualus 
konsultavimas ne toks efektyvus. Be to, priklausomi žmonės 
mieliau mokosi vieni iš kitų. Grupinė terapija sudaro sąlygas 
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užmegzti atvirus santykius ir leidžia mokytis įvairių produkty-
vesnių bendravimo modelių.

Gydant nuo priklausomybės, grupinė terapija yra efektyvi 
ir dėl kitų priežasčių. Pirmiausia, žmonės pamato, kad kiti turi 
panašių problemų, kaip jie. Grupė tampa priklausomo žmogaus 
įsitikinimų sistemos dalimi, nes dėl priklausomybės jie jaučia-
si atstumti. Taigi, buvimas kartu ir kalbėjimasis su tais, kurie 
sprendžia tokias pat problemas, leidžia priklausomiems žmo-
nėms pasijusti tvirčiau ir labiau stengtis gydytis – tai ypač svar-
bu gydymosi pradžioje.

Mokymosi procesas grupinės terapijos metu yra gana patrauk-
lus. Kai vienas grupės narys pasakoja apie savo problemas, kiti 
gali susitapatinti su juo ir mokytis vengti panašių sprendimų. 
Išgyvenamas bendrumo jausmas, emocijos skatina atsiverti ir 
sveikti psichologiškai. Tokia taktika ypač naudinga nedrąsiems, 
nekalbiems priklausomiems asmenims, kurie vengia dalintis sa-
vo sunkumais tiek grupėje, tiek individualiose konsultacijose.

Priklausomybės pasekmės paliečia visas gyvenimo sritis – fi-
zinę, psichologinę, socialinę ir t. t. Grupinė terapija gali padėti 
spręsti šias specifines problemas, nes padedami psichologo 
klientai suvokia, jog priklausomybė nereiškia, kad žmogus yra 
blogas. Tiesiog, žmogus serga ir stengiasi pasveikti. 

3.3. PSICHOLOGINIS MOKYMAS

Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų psi-
chosocialinės reabilitacijos procese labai svarbios motyvacijos 
stiprinimo, pasitikėjimo savimi vystymo, problemų sprendimo 
gebėjimų, streso įveikimo ir kitų socialinių įgūdžių ugdymo 
programos. Šias programas gali vykdyti psichologas, specialiai 
pasirengęs pedagogas, socialinis darbuotojas. 
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3.3.1. Motyvacijos gydytis ir sveikti ugdymas

Vadovo medžiaga
Motyvacija – esminis reabilitacijos aspektas, įtakojantis kli-

ento pasirengimą gydytis ir gydymosi pokyčius. Tai teikianti 
energiją ir nukreipianti elgesį jėga, kartais lyginama su automo-
bilio varikliu ir vairu. Mūsų poreikiai ir siekimas juos patenkinti 
yra pirmasis motyvacijos šaltinis, kiti šaltiniai – mūsų interesai, 
vertybės ir pažiūros, siekiai bei polinkiai.

Vieni poreikiai žmogui svarbesni už kitus. A. Maslow (1970) 
aprašė žmogaus poreikių hierarchiją. Ši piramidė apima penkių 
lygmenų poreikius. Aukščiausias lygmuo – saviraiškos porei-
kis, kai svarbu būti tuo, kuo norite. Tai savo galimybių įgyven-
dinimas, siekis būti savarankišku ir kūrybišku, būti smalsiu ir 
nuoširdžiai bendrauti su aplinka. 

Žmogaus elgesys priklauso nuo individo savybių (vidinės mo-
tyvacijos) ir aplinkos (išorinės motyvacijos), nuo jų tarpusavio 
sąveikos ir to, kaip žmogus vertina savo paties elgesį. 

Vidinė motyvacija – tai noras būti veiksmingam ir veikti dėl 
pačios veiklos. Ji gali būti labai įvairi:

– smalsumas. Tai poreikis suprasti, suvokti, sužinoti; 
– džiaugsmas, kuris lydi išmokimą, dažnai vadinamas vidine 

paskata;
– pasiekimų motyvacija susijusi su gyvenimo prasmės ir žmo-

giškųjų vertybių įsisąmoninimu. Žmogus pats pasirenka 
tikslą, deda pastangas jam realizuoti ir kontroliuoja, kaip 
jam pavyko ir koks rezultatas gautas;

– kiekvienam žmogui būdingas ryšio su kitais žmonėmis 
siekimas, noras priklausyti grupei, būti gerbiamam, pripa-
žintam, kad jį priimtų tokį, koks jis yra;

– savigarba, kaip vienas iš svarbių motyvų, stimuliuoja akty-
vumą, siekiant pasiekimų įvairiose gyvenimo srityse;
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– laimėjimai ir lūkesčiai. Šiai motyvacijai priklauso viltis ir 
lūkestis, kad laimėjimas bus pasiektas. Dažnos nesėkmės 
sukuria nesėkmės baimės ir vengimo motyvaciją, kuri silp-
nina norą veikti;

– kompetencija. Žmonėms svarbu jaustis kompetentingiems. 
Žmogus, kuris save tapatina su kompetencija, laimėjimais 
darbo arba mokslo srityje, motyvuotas veikti ir išsaugoti 
kompetentingumą.

Išorinė motyvacija – tai siekis išorinio atlygio arba noras 
išvengti bausmės. Skatina pažymiai ar finansinis atlygis, baimė, 
kitos paskatos ir įvertinimai. 

Apibendrinant, galima sakyti, kad veiklos rezultatus lemia 
trys veiksniai, iš kurių kiekvienam tenka tam tikra dalis įtakos:

Aplinka – tai, ko negalima pakeisti, kas egzistuoja nepriklau-
somai nuo mūsų, kaip objektyvi duotybė. Tai gamtos dėsniai, 
laikmetis, ekonominė, politinė bei geografinė šalies padėtis. 
Asmeniniai norai ir pageidavimai tiesioginės įtakos neturi ir 
mūsų amžiui, lyčiai, fiziologinei konstitucijai ir kt. Siekiant sa-
vo tikslų, į minėtas aplinkybes verta atsižvelgti, tačiau jų jokiu 
būdu negalima pernelyg sureikšminti.  

Kiti žmonės – tai šeimos nariai, artimieji, kaimynai, draugai, 
pažįstami, mokytojai, klasės draugai, vadovai, seimo nariai, vy-
riausybė ir t.t. Kiti žmonės ar atitinkamos institucijos (mokyk-
la, savivaldybė, vaiko teisių apsaugos tarnyba, darbo birža, kt.), 
atlieka mažesnį ar didesnį vaidmenį, tačiau jų vaidmens taip pat  
negalima pernelyg sureikšminti. Tokia pozicija nekonstruktyvi, 
nors labai patogi. 

Aš – tai pats žmogus. Tik jis yra atsakingas už savo jausmus, 
mintis, kurias išreiškia žodžiais, ir elgesį (veiksmus). Šių veiks-
nių valdymas yra paties žmogaus valioje. Kuo didesnę asmeni-
nę atsakomybę žmogus prisiima (be abejo, turėdamas omeny 
pirmus du veiksnius), tuo daugiau jis valdo situaciją, tuo sėk-
mingiau sprendžia savo problemas ir geriau jaučiasi. 
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Ugdant vidinę motyvaciją, labai svarbu:
– įsisąmoninti, ką jaučiu, ką ir kaip darau, ko vengiu, ko no-

riu;
– savarankiškai spręsti, ką ir kaip toliau daryti;
– jaustis atsakingu dėl savo pasirinkimų ir padarinių, jaustis 

reikšmingu žmogumi, siekiančiu įprasminti save gyveni-
me.

Vidinę motyvaciją veikia atpildo pobūdis. Žmogui svarbus 
išorinis, kitų žmonių palaikymas. Jis ypač reikšmingas, kai 
žmogui nesiseka, nėra vilčių ir jėgų, kai jis savimi nepasitiki. 
Motyvuoja:

– pritarimas – suteikia viltį, drąsą, ryžtą arba pasitikėjimą 
(dažnai aktyviai padedant). Pastumia, pažadina, įtikina. Sti-
muliuoja padedant arba apdovanojant;

– vilties suteikimas – palaiko moraliai ir suteikia jėgų tam, 
kad nepamestų savo pasirinkto kelio;

– įkvėpimas – įkvėpia pasitikėjimą savimi ir ryžtą. Uždega 
entuziazmą. Įtakoja, sužadina, nukreipia. Įkvėpia kilnumu 
ir aukštais jausmais. Įkvėpia gyvybės;

– palaikymas – be tinkamo palaikymo, žmogus gali patirti 
nesėkmę. Pagalba reikalinga išgyvenimui ir vystymuisi;

– padrąsinimas – suteikia žmogui tikėjimą, kad imtųsi kaž-
kokios veiklos. Įteigia drąsą ir ryžtą;

– stimuliavimas – įkvėpia veiksmui arba pastangų sutelkimui. 
Skatina kažką daryti. Greitina veiksmus arba procesą.

Nors vidinė motyvacija yra efektyvesnė, siekiant ilgalaikių 
priklausomų asmenų gydymosi rezultatų, tačiau išorinė moty-
vacija labiau skatina trumpalaikį susilaikymą nuo narkotinių 
medžiagų vartojimo, aktyvesnį dalyvavimą reabilitacijos progra-
mose. Vis dėlto, dėl riboto išorinės motyvacijos efektyvumo gy-
dymas labiau orientuojamas į vidinės motyvacijos skatinimą.
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Vartojimo apribojimas (pvz., įkalinimas, detoksikacija, grės-
mė netekti darbo) nelemia ilgalaikio susilaikymo nuo narkotikų. 
Tokie pokyčiai dažnai yra laikini, jų tikslas – išvengti neigiamų 
pasekmių ar bausmės. Išlaikyti šiuos primestinius pokyčius gana 
sunku, jie išnyksta kartu su baime (tai susiję su išorinės moty-
vacijos problema).

Praktinės užduotys

A. Už ir prieš narkotinių medžiagų vartojimą
Tikslai: stiprinti motyvaciją keistis, supažindinti su priklau-

somybės simptomais, suteikti daugiau informacijos apie poky-
čius, pagalbą ir galimybes išlikti „švariam“.

Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai, lenta arba didelis po-
pieriaus lapas, žymekliai.

Instrukcija:
1) Grupės nariai įvertina savo motyvaciją keistis pagal tokią 

schemą:
– neigiamos narkotinių medžiagų vartojimo pasekmės;
– teigiamos narkotinių medžiagų vartojimo pasekmės;
– vertinimas. 
2) Atlikę užduotį dalyviai diskutuoja apie nurodytas pasek-

mes, surašo jas ant didesnio popieriaus lapo (ar lentos) ir užtik-
rina vieni kitiems grįžtamąjį ryšį.

3) Dalyviai įvertina pasekmes balais (0–10).
4) Grupės nariai balsuodami įvertina pasekmes balais (0–10).
Galimi klausimai:
– Kaip sekėsi atlikti užduotį?
– Ką nauja sužinojote? Kuo jums tai gali būti naudinga?
– Ką ruošiatės keisti? Kas gali padėti, o kas – trukdyti?
– Kaip jūsų atsakymai skiriasi nuo kitų grupės narių atsaky-

mų?
– Kokios pasekmės yra svarbiausios (visai grupei ir asmeniš-

kai)?
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– Kas kelia daugiausia abejonių?
Pastabos. Užsiėmimą galima kartoti keletą kartų dėl svarstant 

kylančių abejonių ir mąstymo nepastovumo.

B. Alternatyvi narkotinių medžiagų vartojimui veikla
Tikslai: stiprinti motyvaciją keistis, suteikti daugiau informa-

cijos apie pokyčius, pagalbą ir galimybes išlikti „švariam“.
Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai, lenta arba didelis po-

pieriaus lapas, žymekliai.
Instrukcija:
1) Grupės nariai prašomi išsamiai aprašyti alternatyvią nar-

kotikų vartojimui veiklą pagal tokią schemą:
– alternatyvi veikla; 
– kuo ji svarbi; 
– galimas jos vykdymo planas.
2) Atlikę užduotį, visi dalyviai diskutuoja apie alternatyvią 

veiklą ir jos vykdymą, surašo veiklos rūšis ir vykdymo planus 
ant didesnio popieriaus lapo (ar lentos) ir aptaria.

3) Surašytas alternatyvios veiklos rūšis dalyviai įvertina pa-
gal priimtinumą.

Galimi klausimai:
– Kaip sekėsi atlikti užduotį?
– Ką nauja sužinojote? Kuo jums tai gali būti naudinga?
– Ką ruošiatės keisti? Kas gali padėti, o kas – trukdyti?
– Kaip jūsų atsakymai skiriasi nuo kitų grupės narių atsaky-

mų?
– Kokia alternatyvi veikla yra patraukliausia?
– Kas kelia daugiausia abejonių?

C. Ką praradau vartodamas narkotines medžiagas?
Tikslai: stiprinti motyvaciją keistis, suteikti daugiau infor-

macijos apie pokyčius, pagalbą ir galimybes išlikti „švariam“.
Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai, lenta arba didelis po-
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pieriaus lapas, žymekliai.
Instrukcija:
1) Grupės nariai prašomi išsamiai aprašyti praradimus, ku-

riuos patyrė vartodami narkotines medžiagas, pagal tokią sche-
mą:

– Gyvenimo sritis – praradimai;
– Problemos dėl teisėsaugos;
– Santykiai šeimoje;
– Padėtis moksle / darbe;
– Vertybės;
– Socialinė sritis;
– Emocinė sritis;
– Asmeniniai įsitikinimai;
– Psichologinės sritis;
– Materialinė sritis.
2) Atlikę užduotį, visi dalyviai diskutuoja apie patirtus prara-

dimus, surašo juos ant didesnio popieriaus lapo (ar lentos) ir 
užtikrina vieni kitiems grįžtamąjį ryšį.

3) Surašyti praradimai vertinami pagal svarbumą, aptariamos 
galimybės keisti situaciją.

Galimi klausimai:
– Kaip sekėsi atlikti užduotį?
– Ką nauja sužinojote? Kuo jums tai gali būti naudinga?
– Ką ruošiatės keisti? Kas gali padėti, o kas – trukdyti?
– Kaip jūsų atsakymai skiriasi nuo kitų grupės narių atsakymų?
– Kokie praradimai skaudžiausi?
– Kas kelia daugiausia abejonių?

D. Koks aš esu ir koks norėčiau būti
Tikslai: stiprinti motyvaciją keistis, supažindinti su priklauso-

mybės simptomais, suteikti daugiau informacijos apie pokyčius, 
pagalbą ir galimybes išlikti „švariam“.

Priemonės: popieriaus lapai, piešimo priemonės.
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Instrukcija:
1) Dalyviai ant vienos lapo pusės nupiešia save – tokius, ko-

kie jie yra dabar.
2) Ant kitos lapo pusės dalyviai nupiešia save tokius, kokie 

jie norėtų būti, jei nevartotų narkotinių medžiagų.
3) Atlikus užduotį, vedėjas surenka visus piešinius, visi susė-

da ratu ir traukiama po vieną piešinį.
4) Ištrauktas piešinys siunčiamas ratu, kiekvienas dalyvis pa-

sakoja, kokį mato piešinio autorių: koks jis dabar, koks norėtų 
būti, kas jam trukdo keistis, kas yra sunkiausia ir t.t.

5) Piešiniui apėjus ratą, jo autorius papasakoja apie save ir 
pats reaguoja į kitų grupės narių reiškiamas mintis. Pabaigus 
aptarti vieną piešinį, ratu siunčiamas kitas – tol, kol aptariami 
visi piešiniai.

Galimi klausimai:
– Kaip sekėsi atlikti užduotį?
– Ką nauja sužinojote? Kuo jums tai gali būti naudinga?
– Ką ruošiatės keisti? Kas gali padėti, o kas – trukdyti?
– Ką nauja sužinojote apie save?
– Kaip jautėtės atlikdami užduotį?
– Kas buvo sunkiausia?
Pastabos. Užsiėmimas gali būti tęstinis, nes reikia skirti pa-

kankamai laiko kiekvienam piešiniui. Todėl gali neužtekti vie-
nam užsiėmimui skirto laiko. Be to, jis gali būti naudingas ir ki-
tose sveikimo fazėse, kaip skatinimas pastebėti vidinius poky-
čius, todėl jį galima vesti periodiškai ir palyginti tarpusavyje 
ankstesnius bei vėlesnius piešinius. 

3.3.2. Socialinė kompetencija 

Socialinė kompetencija – tai socialiniai, emociniai, mąstymo 
ir elgsenos įgūdžiai, kurie padeda prisitaikyti ir gerai jaustis 
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socialinėse situacijose, siekti pozityvių rezultatų įvairiose veik-
lose, bendraujant ir bendradarbiaujant su žmonėmis. Tai gebė-
jimas suprasti savo ir kitų žmonių poreikius, ugdyti asmeninius 
įgūdžius ir socialiai priimtinas vertybes. Gyvenimas iš žmogaus 
gali reikalauti nevienodų gebėjimų – kartais reikalinga greita 
reakcija ir gebėjimas apsispręsti, kartais situacijos analizė ir in-
formacijos rinkimas, kruopštus faktų apsvarstymas. Svarbi socia-
linės kompetencijos dalis – gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, 
interpretuoti socialinius ženklus, realiai vertinti kliūtis, numatyti 
elgesio pasekmes sau ir kitiems, kurti teigiamus tarpusavio san-
tykius, pasitikėti savimi, siekti savo asmeninių tikslų, nepažei-
džiant kitų žmonių interesų bei socialinių taisyklių (normų). 

Socialiai kompetentingas asmuo sugeba:
– nustatyti tikslus, kaupti ir analizuoti informaciją, priimti ap-

galvotus sprendimus (mąstymo gebėjimai);
– kontroliuoti savo elgesį ir emocines reakcijas, vengti impul-

syvaus, socialiai nepriimtino elgesio;
– analizuoti savo elgesį, pažinti save ir pasitikėti savimi;
– pasirinkti gyvenimo būdą, kuris padeda išsaugoti sveikatą;
– bendradarbiauti, ir konstruktyviai elgtis įvairiose socialinė-

se grupėse: su bendraamžiais, darbo aplinkoje, bendruome-
nėje;  

– kurti tarpusavio santykius su aplinkiniais, elgtis nepažei-
džiant kitų žmonių interesų ir jausmų, suprasti kitų žmonių 
elgesį ir jausmus;

– lanksčiai prisitaikyti įvairiose situacijose prie kintančių so-
cialinės aplinkos reikalavimų bei lūkesčių. 

Siekiant Pilnų namų bendruomenės ugdytinių psichosocia-
linės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę, vykdomos socia-
linės kompetencijos vystymo programos:

Savęs pažinimas. Tai sugebėjimas pažinti ir įvertinti savo 
asmenybės ypatumus, stipriąsias ir silpnąsias puses, pasirinkti 
socialiai priimtinus, tinkamus elgesio būdus.
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Problemų sprendimas. Ši programa lavina konstruktyvaus 
problemų sprendimo gebėjimus. Jos eigoje įsisavinami keturi 
problemų sprendimo žingsniai: aiškus problemos apibrėžimas, 
įvairių sprendimo būdų analizė ir paieška, jų teigiamų ir neigia-
mų pusių, alternatyvų įvertinimas, sprendimo pasirinkimas ir 
veiksmų planavimas.

Bendravimo įgūdžių lavinimas. Šie įgūdžiai padeda už-
megzti ir išlaikyti draugiškus ryšius su aplinkiniais.

Pasitikėjimo savimi stiprinimas. Pasitikėjimas savimi – la-
bai svarbi asmenybės savybė, padedanti suformuluoti tikslus ir 
juos įgyvendinti, išsaugoti gyvenimo pasiekimus, pasipriešinti 
aplinkos spaudimui ir laikytis savo principų, nepaisant nepalan-
kių aplinkybių. 

Streso įveikimas. Programa įgalina atskleisti svarbiausius 
streso šaltinius asmeniniame gyvenime, išanalizuoti streso reiš-
kinį ir išmokti su juo tvarkytis. 

Tvirtas (asertyvus) elgesys. Šioje programoje mokomasi 
atsisakymo įgūdžių, kurie padeda pasipriešinti spaudimui vartoti 
narkotines medžiagas, pasakyti tvirtą „NE“. 

Praktinė užduotis

Socialinės kompetencijos į(si)vertinimas 

Tikslai: susipažinti su socialinės kompetencijos sąvoka, įver-
tinti savo socialinę kompetenciją; aptarti socialinius įgūdžius, 
sudarančius socialinę kompetenciją.

Priemonės: „Socialinės kompetencijos“ klausimynas ir rašik-
lis.

Instrukcija:
1) Išdalinami „Socialinės kompetencijos“ klausimyno blan-

kai, dalyviai užpildo klausimyną ir suskaičiuoja savo rezultatus. 
Kiekvienas dalyvis individualiai parašo, kokie konkretūs bruo-
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žai, jo nuomone matuojami pateiktais klausimais, po to dalyviai 
suskirstomi į grupeles po 4-6 žmones ir kiekvienai grupelei 
duodama užduotis: aptarkite ir sudarykite bendrą sąrašą savybių, 
kurios buvo matuojamos klausimyno klausimais. Kiekvienos 
grupelės atstovas pristato grupelės rezultatą.

2) Aptarimas. Vedėjas primena, ką reiškia „Socialinė kom-
petencija“, pakomentuoja bruožus (kantrybė, pasitikėjimas sa-
vimi, sugebėjimas išklausyti, emocijų valdymas, savikontrolė, 
sugebėjimas nekaltinti savęs ir kt.).

Testas vertina asmens socialinę kompetenciją. 
Rezultatai:
20 – 40 balų – žema SK
41 – 60 balų – vidutinė SK
61 – 80 – aukšta SK
81 – 100 balų – labai aukšta SK
Rezultatus galima aptarti grupėje, padiskutuoti. 

Medžiaga dalyviui
Socialinės kompetencijos klausimynas
Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite, kiek dažnai 

jums būdingas nurodytas elgesys balais nuo 1 (niekada) iki 5 
(visada).

Teiginiai

Atsakymai

Niekada
1

Retai
2

Kartais
3

Dažnai
4

Visada
5

1. Esu kantrus žmogus 1 2 3 4 5

2.

Man rūpi, kaip kitus 
žmones paveiks 
mano žodžiai ar 
veiksmai

1 2 3 4 5
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3.

Kai aš padarau ką 
nors ne taip, smerkiu 
save, pvz. sakau sau: 
„Koks aš nevykėlis, 
kvailys“ ar „Nieko 
negaliu padaryti 
teisingai“ 

5 4 3 2 1

4.
Man nesunku 
pamatyti situaciją 
taip, kaip tai mato 
kiti žmonės

1 2 3 4 5

5.
Perdaug analizuoju 
kliūtis, kurios trukdo 
man pasiekti tikslus

5 4 3 2 1

6.
Kalbėdamas su 
žmonėmis, kreipiu 
dėmesį į jų kūno 
kalbą

1 2 3 4 5

7.
Net tada, kai ką nors 
pasiekiu, jaučiuosi 
kaltu, kad ne viskas  
buvo padaryti puikiai

5 4 3 2 1

8.
Ne visada suprantu, 
ką kiti žmonės nori 
pasakyti

5 4 3 2 1

9. Streso situacijose 
galiu save nuraminti 1 2 3 4 5

10.
Pastebiu, kai kitas 
žmogus kalbėdamas 
jaučiasi nejaukiai

1 2 3 4 5
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11.
Galiu nusileisti, 
prisitaikyti, jeigu 
situacija to reikalauja

1 2 3 4 5

12. Gerai dirbu, kai mane 
„paspaudžia“ 1 2 3 4 5

13. Galiu įveikti savo 
blogą nuotaiką 1 2 3 4 5

14.
Supykstu dėl dalykų, 
kuriuos kiti laiko  
nereikšmingais

5 4 3 2 1

15.
Galiu gana tiksliai 
apibūdinti, koks 
yra kitų žmonių 
charakteris

1 2 3 4 5

16.
Jaudinuosi dėl 
dalykų, apie kuriuos 
kiti žmonės net 
negalvoja

5 4 3 2 1

17.
Kai kurie žmonės 
priverčia mane būti 
nepatenkintu savimi, 
nesvarbu, ką aš darau

5 4 3 2 1

18.
Jei reikia, galiu 
atrodyti ramus, net 
jeigu tokiu nesijaučiu

1 2 3 4 5

19. Ką bedaryčiau, viskas 
baigiasi nesėkmingai 5 4 3 2 1

20.
Esu nepatenkintas 
tuo, ką padarau, jei 
manęs nepagiria kiti

5 4 3 2 1
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3.3.3. Savęs pažinimas

Medžiaga vadovui
Savęs pažinimas (supratimas) padeda geriau orientuotis gyve-

nime, aiškiau surikiuoti mintis ir jausmus, įvardinti savo norus ir 
tikslus, ieškoti būdų jiems realizuoti. Senovės graikų išminčiai 
sakė „Pažink save ir tu pažinsi pasaulį“. Žmogaus sugebėjimas 
suvokti ir daugiau ar mažiau pažinti savo vidinį pasaulį yra va-
dinamas savimone. Jos pagalba mes savąjį AŠ išskiriame iš viso 
likusio objektyvaus pasaulio. Taigi savimonė – tai savęs paties, 
savo bruožų, poreikių ir galimybių, savo vietos pasaulyje suvo-
kimas, pažinimas ir vertinimas.

Žmogus save pažįsta veikdamas ir bendraudamas. Gyvenimo 
bėgyje susiformuoja taip vadinamas „Aš“ vaizdas – santykinai 
pastovūs savęs stebėjimai, savotiškas veidrodis, kuriame atsi-
spindi fizinės ar kitos mūsų savybės: emocijos, gebėjimai, norai, 
vertybės, socialiniai vaidmenys. „Aš“ vaizdas – tai mūsų žinių 
apie save bei nuostatų savo pačių atžvilgiu visuma. 

Labai svarbi asmenybės charakteristika yra savosios vertės 
supratimas. Savosios vertės lygis reguliuoja mūsų elgesį įvairiau-
siose gyvenimo srityse, veikia mūsų tarpasmeninius santykius, 
veiklos krypčių ir tikslų pasirinkimą bei jos efektyvumą, apsis-
prendimą sudėtingose situacijose ir t.t. Asmenybės raidos sėkmė 
ypač priklauso nuo bendro asmenybės požiūrio į save. Savigarba 
– tai vertinamasis požiūrio į save aspektas. Tai reiškia, ar aš 
laikau save gabiu, turinčiu valios, energingu, ar mane lydi sėk-
mė, ar esu sugebantis kontroliuoti savo gyvenimą, ar esu toks 
žmogus, kuriuo galima pasitikėti, turintis už ką save gerbti ir ar 
sukeliu kitiems pagarbą. Tai domėjimasis savuoju Aš, artuma ir 
šiluma sau pačiam, draugiški santykiai ir sutarimas su savimi. 
Tai besąlygiškas savęs priėmimas su visais trūkumais ir priva-
lumais, savęs pripažinimas. Be abejonės, tai meilė sau, neturinti 
nieko bendro su egoizmu, savanaudiškumu ar išpuikimu. Ji 
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didžiąja dalimi lemia mūsų gyvenimo kokybę, nes suteikia vi-
dinės ramybės, darnos ir taikos pojūtį. 

Svarbu aptarti su grupės dalyviais, kad be praeities paslapties 
egzistuoja ir ateities paslaptis – koks yra žmogaus potencialas? 
Ką mes iš tikrųjų sugebame daryti? Kaip kitaip galime elgtis, 
kalbėti, judėti? Nepasisekė vienaip? Pasiseks kitaip. Kas sakė, 
kad būtinai turi sektis iš pirmo karto? Juk pagrindinė raidos 
sąlyga yra nepasitenkinimas egzistuojančia situacija, esamais 
dalykais, ir noras, troškimas tobulėti patiems bei tobulinti pa-
saulį.

Praktinės užduotys 

A. Savybių inventorius
Tikslai: įsisąmoninti savo asmenybės savybes, mokėjimus 

ir įgūdžius, pripažinti savo teigiamus bruožus, pripažinti savo 
trūkumus, paieškoti kitokios (pozityvios) trūkumų prasmės.

I dalis
Vedėjas prašo dalyvių pagalvoti ir surašyti, ką jie moka, jų 

manymu, gerai daryti, veikti. Raginama parašyti bent po penkis 
mokėjimus ir įgūdžius. Surašius, prašoma, kad dalyviai susėstų 
poromis su žmogumi, kuriuo pasitiki. Porose raginama perskai-
tyti savo sąrašus. Vedėjas, kelia klausimą, kiek panašūs ar skir-
tingi buvo mokėjimai ir įgūdžiai. Prašoma pasidalinti jausmais 
ir mintimis. 

Siūloma dalyviams surašyti ne mažiau 5 savo asmenybės 
stipriąsias savybes. Raginama visus dalyvius rate perskaityti sa-
vo teigiamas savybes. Aptariama, kokios mintys ir jausmai kilo, 
atliekant šią užduotį. 

Dalyviai prašomi aptarti klausimus:
– Kokios savybės, mokėjimai ir įgūdžiai padeda žmogui ben-

draujant ir mokantis/dirbant? 
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– Kas trukdo bendrauti ir veikti/mokytis?
Po nuomonių pristatymo, vedėjas apibendrina diskusiją ir 

akcentuoja stipriųjų asmenybės savybių pozityvią reikšmę ben-
dravimui ir veiklai/mokymuisi.

II dalis
Dalyvių prašoma surašyti iki 5 savo asmenybės silpnųjų sa-

vybių. 
Siūloma visiems atsipalaiduoti, užsimerkti ir prisiminti gyve-

nimo situacijas, kai surašytos asmenybės savybės gyvenime pa-
dėjo. Tuos prisiminimus galima trumpai užsirašyti.

Papasakojama situacija, kada asmenybės trūkumai padėjo. 
Vedėjas pristato, kad negatyviose savybėse galima rasti po-

zityvų pradą. Todėl jas naudinga perfrazuoti, t.y. pervadinti į 
labiau teigiamas. Dalyviams individualiai siūloma pervadinti 
neigiamas savybes, pvz., „aš bailus“ perfrazuojame į „aš atsar-
gus“ ir pan. 

Toliau aptariama, kaip sekėsi pervadinti neigiamas savybes. 
Jei dar yra nepervadintų, kiti dalyviai siūlo galimus variantus. 

Bendras aptarimas. Kas buvo lengva? Kas buvo sunku? Ap-
tariami jausmai ir mintys, kilę užduoties metu. 

B. Eisena
Tikslas: atsipalaidavimas, draugiškos atmosferos kūrimas, 

savo kūno kalbos pažinimas.
1) Vadovas paprašo dalyvių stebėti jo eiseną, kaip jis vaikšto. 

Greitai ar lėtai, ar galima spėti iš eisenos apie jo charakterį, savi-
jautą? 

2) Vadovas paprašo dalyvių vaikščioti patiems. Lyg jiems 
niekas nerūpėtų, lyg būtų pavargę, kaip 7 metų vaikas, kaip se-
nas žmogus, nešantis sunkų krepšį, kaip mergina, kuri jaučiasi 
labai graži. 

Aptarkite, kaip dalyviai jaučiasi, kokia pratimo dalis patiko ir 
kodėl, kas buvo sunku. 
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C. Mano unikalumas 
Tikslas: formuoti supratimą apie savo individualybę.  
Priemonės: popieriaus lapai A4 formato, flomasteriai, spal-

voti pieštukai.
Popieriaus lape dalyviams pasiūloma nupiešti saulę su daug 

spindulių. Saulės centre užrašome savo vardą, o ant keleto spin-
dulių parašome savo savybes,  padedančias įveikti sunkumus. 

Užduotį, pagal galimybės, atlikite su muzika. 
Paprašykite dalyvius, kai užpildys lapą, ratu perduoti savo 

piešinius. Kiekvienas, gavęs svetimą lapą, ant vieno iš spindulių 
parašo pavadinimą savybės, pabrėžiančios piešinio autoriaus 
individualumą. Taip siunčiame jį toliau, kol apėję ratą, lapai su-
grįš pas savo autorius.

Skirkite laiko dalyviams susipažinti su rezultatais, tada pa-
prašykite pažymėti pliusus šalia ryškiausių savybių ir taškus 
– šalia mažiau išreikštų. 

Aptariant pratimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į žmonių sa-
vybių bendrumą ir skirtingumą bei unikalumą. 

Galimi klausimai: 
– Ar patiko užduotis?
– Ką jautėt, kai rašėte savo savybes?
– Ar patenkinti savo portretu?
– Ar jums patinka, kai kiti vertina jūsų savybes?
– Ar lengva buvo „apdovanoti“ kitus jų savybėmis?
– Ką naujo sužinojot apie save?

3.3.4. Problemų sprendimas

Medžiaga vadovui
Problema – tai ne tik sudėtingos situacijos. Tai neatitikimas 

tarp tikslo ir dabartinės situacijos arba naujų galimybių ieško-
jimas.
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Sėkmingų sprendimų probleminėse situacijose principai: 
analizuoti priežastis, ne tik požymius, sprendimus pagrįsti fak-
tais, o ne jausmais, nuodugniai analizuoti situaciją ir sprendimus 
ir neskubėti veikti.

Žmonės skirtingai elgiasi, spręsdami tą pačią problemą:
– vieni sunkesnius klausimus atideda, vengia priimti spren-

dimą, laukia, todėl sprendimai dažniausiai būna pavėluoti;
– sprendžia problemas, tik tada kai jos itin išryškėja;
– numato potencialias problemas ir planuoja, kaip šalinti jų 

priežastis. 
Problemos sprendimo etapai:
1. Problemos konstatavimas, pavadinimas, tyrimas:
– kokia yra problema: kas, kur, kokiu būdu, kada vyksta? 
– koks asmens ir kitų žmonių vaidmuo situacijoje? 
– ar problema gali būti sprendžiama, ar ją reikia tikslinti?
 Jeigu problema (sprendžiamas klausimas) yra labai plati, ne-

konkreti, ji turi būti skaidoma į smulkesnius klausimus. Sudė-
tinga būtų spręsti problemą „Noriu geriau gyventi“. Sprendimui 
pirmiausia reikia nustatyti, kas konkrečiai turi būti gerinama, 
kokių konkrečių tikslų siekia žmogus.     

2. Tikslo, kurį pasiekus problema bus išspręsta, suformu-
lavimas. 

3. Galimų sprendimo variantų paieška
4. Sprendimo variantų įvertinimas pagal pasirinktus kriterijus 

(laikas, kaina, nauda ir kt.).
5. Sprendimo įgyvendinimo planavimas ir įgyvendinimas. 

Planuojama veikla, numatomos priemonės, kurios reikalingos 
pasirinktos alternatyvos įgyvendinimui: 

– ką reikia padaryti, kokie yra sprendimo įgyvendinimo žings-
niai; 

– kas dalyvauja veikloje ir kas atsako už sprendimo įgyven-
dinimą;
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– kokie ištekliai reikalingi įgyvendinimui; 
– kokie vykdymo terminai, 
– kaip bus vertinami rezultatai ir kas juos įvertins.
Sprendimo įgyvendinimas turi būti kontroliuojamas, renkama 

tarpinė informacija apie tai, kaip vykdomas planas, kokie yra 
tarpiniai rezultatai, ar nereikia koreguoti planą.

6. Rezultatų analizė ir įvertinimas
Kokie yra sprendimo įgyvendinimo rezultatai? Ar padėjo 

sprendimo įgyvendinimas pašalinti problemą? Ar įvyko pasikei-
timai, kurie buvo planuoti? Ar nesukėlė pakeitimai naujų prob-
lemų?

Praktinės užduotys 

A. Suplanuoti šventę
Tikslai: panaudoti problemų sprendimo įgūdžius, identifikuoti 

problemą, numatyti sprendimo variantus, suplanuoti laiką ir fi-
nansus. 

Priemonės: rašymo lenta, popieriaus lapai, rašikliai.  
Instrukcija: kiekvienas dalyvis turi suplanuoti, kaip organizuos 

šventę savo grupės draugams, kuriuos kviečia į gimimo dieną, 
turėdamas 30 litų ir norėdamas pakviesti 10 draugų.

Planuojant svarbu atsakyti į tokius pagrindinius klausimus:
– ką reikia padaryti? (veikla skirstoma į atskiras dalis)
– kas tai padarys?
– kada turi būti padaryta? (laiko planavimas)
– kiek tai kainuos ar kokie kiti ištekliai reikalingi?
– kaip nuspręsime, ar padaryta tinkamai?
Dalyviai individualiai parengia vakarėlio ir išlaidų planą ir 

trumpai pristato grupei. Kiti dalyviai pristatymo metu gali pa-
teikti papildomus klausimus.

Aptarimas. Galimi klausimai:
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– kaip sekėsi planuoti vakarėlio laiką ir išlaidas?  
– kas padėjo, kokie buvo sunkumai, planuojant? 
– pagal ką bus galima įvertinti, ar pasiektas geras rezultatas? 
– į ką svarbu atsižvelgti, kai pradedame ką nors planuoti? 

B. Laiko planavimas
Planuojant laiką, darbus galima suskirstyti į 4 grupes:
1. skubūs ir svarbūs darbai;
2. neskubūs ir svarbūs;
3. skubūs ir nesvarbūs;
4. neskubūs ir nesvarbūs.
Dalyvių prašoma raštu atsakyti į pateiktus klausimus: 
– ar padariau šiandien viską, ką turėjau padaryti?
– ar skubėjau, kad suspėčiau viską atlikti?
– ar įveikiau visas kliūtis?
– kokie asmeniniai įpročiai neleido pasiekti tikslų?
– kokiu dienos metu  buvau darbingiausias?
– kokiu dienos metu buvau mažiausiai darbingas?
Dalyviai paprašomi sudaryti ateinančios dienos darbų planą.

Kaip suplanuoti dienos darbus?

Pasidarykite išsamų dienos darbų sąrašą ir padalinkite jį į dvi 
dalis:

– tvirti įsipareigojimai (tai užduotys, kurias turite atlikti tiksliu 
laiku – susirinkimai ir susitikimai, treniruotės, apmokymai, val-
gis, miegas ir t.t.);

– kintantys įsipareigojimai (tai įsipareigojimai, kuriuos pla-
nuojate pats – tai visuomeninė veikla, laikas skirtas draugams, 
aktyvus ir pasyvus poilsis ir kt.).

Tiksliai vadovaukitės sąrašu:
– užsirašykite: surašykite viską, ką privalote padaryti. Kol 

sąrašas nebus sudarytas darbų nepradėkite.
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– atnaujinkite sąrašą: kiekvieną dieną išbraukite darbus, ku-
riuos atlikote, ir įrašykite naujus.

– nustatykite prioritetus: prioritetai padės lengviau vertinti 
darbus ir skatins pirmiausia atlikti tuos, kurie yra svarbiausi ne-
gaištant laiko prie ne tokių svarbių darbų.

Prioritetus galima skirstyti taip:
A – darbai, kurie turi būti atliekami neatidėliojant;
B – darbai, kurie gali palaukti, kol bus atlikti A (prioritetiniai) 

įsipareigojimai;
C – nelabai svarbūs darbai, kurie gali luktelėti.
Aptariant užduotį, pasidalijama nuomonėmis, jausmais.

C. Geros ateities numatymas (adaptuota pagal T. E. 
Arnkil)

Tikslas: parengti geros ateities planą.  
Vadovas paaiškina užduotį. 
1. Įsivaizduokime, kad ateities linija nubrėžiama ant grindų 

(nubrėžkite ją popieriaus lape). Kur ji turėtų prasidėti (galbūt, 
šiandienoje?) ir kur ji jus nuves? Linijos gale nupieškite savo 
ateitį. 

2. Pabandykime įsivaizduoti, kad Jūs jau esate ateityje, įgy-
vendinęs savo siekius. Tai ką piešėte prieš 5 metus – jau realybė. 
Mintyse atsistokite greta savo piešinio. Sekite liniją nuo dabar 
atgal į praeitį.  

3. Prisiminkite, kaip jūs įgyvendinote savo siekius, iš kur, iš 
ko jūs gavote pagalbą bei išteklius ir kokio pobūdžio? Užrašy-
kite visus galimus išteklius ant popieriaus lapelių ir išdėliokite 
juos ant linijos jūsų išvardinta seka. 

4. Ar kas nors kėlė jums rūpesčių „prieš 5 metus“? Surašykite 
visus galimus nerimo šaltinius ar priežastis ant skirtingos spal-
vos popieriaus nei anksčiau išvardinti ištekliai. Rūpesčiai taipogi 
išdėliojami ant linijos.  

5. Kas sumažino rūpesčius? Kaip pavyko išspręsti kilusius 
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sunkumus? Šie klausimai aptariami ir įvertinami, po to sužy-
mėtus popieriuje rūpesčius galite nuimti nuo linijos pagal savo 
pageidavimą. 

Remiantis tokia technika, sudaromas geros ateities planas, 
numatant (prisimenant) pirmą žingsnį, antrą ir kt. Žingsniai taip 
pat surašomi ant lapelių arba ant atskiro lapo. 

3.3.5. Bendravimo įgūdžių lavinimas

Medžiaga vadovui
Bendravimas – tai tikslingas pasikeitimas informacija tarp 

dviejų ar daugiau žmonių, naudojant įvairius informacijos perda-
vimo būdus. Bendraujant žmonės ne tik keičiasi informacija, 
bet ir kuria tarpusavio santykius. Konstruktyviam bendravimui 
nepakanka vien informacijos perdavimo. Ji turi būti priimta ir 
suprasta. Informacija perduodama įvairiais būdais: žodžiu, raš-
tu, gestais, kitais kūno kalbos signalais ir t.t. Nepriklausomai 
nuo būdo, kuriuo perduodama informacija, bendravimas vyksta 
dviem kryptimis: pirmiausia informacinė žinutė (pranešimas) 
vieno pašnekovo perduodama kitam, o po to kitas pranešimas, 
žinutė iš klausančiojo asmens grįžta atgal. 

Komunikacijos procesą sudaro:  
1) informacijos šaltinis – žmogus, kuris žinią (pranešimą)  

perduoda kitam žmogui. Tik konkrečiai ir aiškiai sufor-
muluotas pranešimas gali būti tiksliai suprastas. Svarbus 
gebėjimas ne tik teisingai vartoti žodžius, bet ir mąstyti; 

2) užkodavimas – informacija yra užkoduojama, t.y. išreiš-
kiama žodžiais, judesiais, pauze, tyla ar kitu būdu, t.y. 
kūno kalba;

3) užkoduota informacija perduodama gavėjui;
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4) gavėjas gauna pranešimą ir jį dekoduoja (išsiaiškina jo 
prasmę). Labai svarbus klausytojo dėmesingumas, sugebė-
jimas klausyti ir suprasti tai, kas perduodama;  

5) gavėjas grįžtamuoju ryšiu informuoja siuntėją apie gautą 
pranešimą ir perduoda savo reakciją (nuomonę, sprendimą 
ar pan.). 

Kas padeda ir kas trukdo bendrauti. Atrodytų, labai pa-
prastas bendravimo procesas slepia savyje nemažai kliūčių, 
kurios gali trukdyti efektyviai bendrauti, t.y. tiksliai perduoti ir 
priimti informaciją. Bendravimo kliūtys gali atsirasti bet kurioje 
informacijos perdavimo grandyje. 

1. Perduodant pranešimą svarbiausia bendravimo kliūtis yra 
netikslus minties suformulavimas. Taip vadinamas miglotas 
mąstymas sąlygoja nepakankamai tiksliai suformuluotą prane-
šimą:

1) blogai parinktas informacijos perdavimo būdas (siunčiamas 
raštas, kai reikėtų bendrauti tiesiogiai ir pan.);

2) kliūtys, susijusios su bendravimo situacija. Nustatyta, kad 
pokalbyje iki 75 proc. informacijos gaunama ne iš paties 
pranešimo, o stebint pašnekovo veido išraišką, kalbos in-
tonaciją, jo gestus, veido mimiką, elgseną ir t.t. Žmogus 
gali kalbėti pernelyg lėtai arba per greitai, neaiškiai tarti 
žodžius, gali būti užsiėmęs dar ir kitu darbu, pokalbį gali 
pertraukti telefono skambučiai ir t.t.

2. Priimant informaciją, svarbiausia kliūtis susijusi su gavė-
jo sugebėjimu informaciją priimti. Turi reikšmės kalbėtojo iš-
vaizda, elgsena, kalbos greitis, tarimas ir t.t. Efektyviausiai infor-
macija priimama tuomet, kai abu pašnekovai jaučiasi lygiais 
bendravimo partneriais. Kitos kliūtys – laiko stoka, informacija 
neįdomi pašnekovui, išankstinė nuomonė apie informaciją, iš 
anksto jau priimtas sprendimas svarstomu klausimu ir t.t.
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3. Grįžtamojo ryšio etape didžiausiai kliūtis, kai to ryšio iš 
viso nėra. T.y. kai informacija siunčiama, o gavėjas neparodo, 
kad informaciją priėmė. Todėl sakoma, kad už pokalbio rezulta-
tus atsakingi visi pokalbio dalyviai, t.y. ir siuntėjai, ir gavėjai. 
Jeigu informacijos siuntėjui svarbu, kaip jis suprastas, jis turi 
pats paskatinti grįžtamąjį ryšį, t.y. paraginti klausytoją atsakyti, 
parodyti, kaip jis suprato informaciją.

Grįžtamajam ryšiui taip pat gali kliudyti aplinka, kurioje ben-
draujama: triukšmas, aplinkinių žmonių reakcija ir t.t.

4. Psichologinės bendravimo kliūtys: bendraujančių suvokimo 
skirtumai, patirtis, įvairios nuostatos (pavyzdžiui, išankstinė 
nuostata svarstomu klausimu, nuostata pašnekovo atžvilgiu ir 
t.t.), emocinė pašnekovų būsena pokalbyje, fizinė savijauta, 
mąstymo charakteristikos (loginis mąstymas, abstraktus ar kon-
kretus mąstymo tipas), įsitikinimai, vertybinės orientacijos, net 
charakterio ypatybės.

Bendravimo elementai

Bendravimas toli gražu nėra vien žodžiai, kuriais mes keičia-
mės. Pagrindinė bendravimo paskirtis – pasikeitimas informa-
cija. Tyrimais nustatyta, kad iš žodžių gauname 8 procentus 
informacijos, 31 procentą iš taip vadinamų prakalbos elementų 
(balso, kalbos tembro, tono, pauzių ir pan.), 61 procentą – iš 
neverbalinių informacijos šaltinių, kitaip vadinamų kūno arba 
gestų kalba. 

Neverbalinis bendravimas arba kūno (gestų) kalba

Tai bendravimo forma, kai informacija perteikiama ne žo-
džiais, o kūnu – gestais, poza, mimika, balso ypatybėmis, akių 
kontaktu, erdvės panaudojimu, prisilietimais prie kito žmogaus. 
Jau minėta, kad gestų kalba teikia daugiausia informacijos apie 
bendravimo partnerio jausmus, savijautą, susidomėjimą ar abe-
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jingumą, įtampą ar atsipalaidavimą, susikaupimą, priešiškumą 
ir kt. Žmonės bendrauja visada. Net kai tyli, jų kūnas teikia 
informaciją.

Kūno kalba, tai:
– prakalba (balso aukštis, tembras, tonas, kirčiai, akcentavi-

mas, pauzės, formuluotės, atviri, uždari klausimai ir kt.);
– gestai (rankų, kojų, galvos), veido mimika, akys, kūno po-

za, prisilietimai; 
– erdvės panaudojimas, teritorija. Asmeninė erdvė – tai er-

dvė, kurią žmogus laiko sava, tarsi tai būtų jo fizinio kūno 
tęsinys. Šią teritoriją galima padalinti į 4 aiškias erdvines 
zonas: intymus nuotolis (15–46 cm), asmeninis (46 cm–1,2 
m), socialinis, draugiškas (1,2–3,6 m), viešasis, visuome-
ninis (daugiau nei 3,6 m). 

Neverbalinio bendravimo priemonių panaudojimas: 
– žiūrėdami partneriui į akis, galime išreikšti dėmesingumą, 

pasiruošimą jį išklausyti, pritarimą, pyktį ar agresiją. Be 
to, tai padeda sutelkti dėmesį į partnerį. Svarbu žvilgsnio 
fiksacija, trukmė. Pernelyg ilgas žiūrėjimas į akis (spokso-
jimas), trumpas žvilgtelėjimas ir kt.; 

– pasirinkdami atstumą tarp savęs ir partnerio, galite apspręsti 
pokalbio pobūdį: kai pokalbis formalus, pasirenkate didesnį 
atstumą, kai asmeniškas – mažesnį; 

– pasirinkdamas atvirą pozą (nesukryžiuotos rankos, kojos), 
pasikreipdami į partnerį, jūs rodote, kad priimate pašneko-
vą, esate atviri jo mintims ir jausmams; 

– pasirinkdami balso intonaciją, garsumą, stiprumą, kalbos 
tempą, ritmą, pabrėždami reikšmingus žodžius, galite su-
stiprinti savo argumentų poveikį ir labiau įtikinti partnerį;

– neverbalinio bendravimo elementai – kojų pėdų kryptis, 
liemens padėtis, lengvas palinkimas į priekį, galvos pakrei-
pimas į šoną, šypsena – ne tik padarys jūsų draugiją malonią 
aplinkiniams, bet ir padės juos palenkti į savo pusę. 
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Partnerio neverbalinis elgesys gali mus informuoti apie: 
– jo emocinę būseną, pvz., įeina nedrąsiai, vengia akių kontak-

to, nerišliai kalba. Galima spręsti, kad partneris jaudinasi, 
yra įsitempęs. Tad pirmiausia, reikėtų jį nuraminti; 

– emocinės būsenos kitimą, pvz., partneris staiga atsitraukia, 
didina atstumą, sukryžiuoja rankas ar kojas, pakeičia kūno 
pozą, nusisuka, galima spręsti, kad paliesta skaudi tema, 
pokalbis gali tapti skausmingas, nemalonus. Tai turėtų būti 
ženklas keisti pokalbio temą; 

– žodinę informaciją. Svarbu, ar partnerio kūno kalba patvir-
tina žodžius, ar atvirkščiai, jiems prieštarauja. Tokiais atve-
jais kyla abejonės dėl jų teisingumo, nuoširdumo. Kartais 
žmonės kalba tai, ką reikia sakyti, o ne tai, ką galvoja ar 
jaučia.  

Informaciją teikia ir išvaizda, drabužiai, fizinis patrauklumas. 
Labai svarbu atsiminti, kad kūno kalba yra daugiareikšmė. 

Tas pats gestas, kūno poza gali reikšti visai skirtingus dalykus, 
priklausomai nuo konteksto, situacijos. 

Ženklų ir gestų kalbą žmonės naudoja jau tūkstančius metų. 
Kalbos tyrinėtojai mano, kad gestų kalba atsirado anksčiau už 
žodinę kalbą. Egzistuoja daugybė simbolių ir ženklų, kurių 
reikšmę mes suvokiame be žodžių. Pavyzdžiui, jeigu priglausite 
rodomąjį pirštą prie lūpų, pašnekovas tikriausiai supras, ką jūs 
tuo norite pasakyti. Mokslininkai tvirtina, kad kasdien mes pa-
naudojame apie šimtą tokių ženklų.

Praktinės užduotys

A. Instrukcija
Tikslai: įsisąmoninti dėmesingumo svarbą. 
Priemonės: lapai su „INSTRUKCIJA“ kiekvienam dalyviui.
Vadovas kiekvienam dalyviui duoda lapą su Instrukcijos 

tekstu. Nurodo atidžiai perskaityti instrukciją ir atlikti nurodytus 
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veiksmus. Užduotis atliekama individualiai, nesikalbant“.
Aptarimas: Pasidalinama mintimis ir jausmais.
Medžiaga dalyviui. Instrukcija
1. Perskaitykite viską atidžiai, prieš pradėdami vykdyti šios 

instrukcijos nurodymus.
2. Parašykite savo vardą dešiniame lapo kampe.
3. Apibraukite savo vardą.
4. Nupieškite 4 nedidelius kvadratus kairiame lapo kampe, 

viename lygyje su parašytu savo vardu.
5. Į kiekvieną iš 4 kvadratų įrašykite raidę „X“.
6. Apie kiekvieną kvadratą nupieškite apskritimą.
7. Parašykite žemiau lapo viduryje žodį „Pratimas“.
8. Po žodžiu „Pratimas“ antrą kartą parašykite savo vardą.
9. Po antrą kartą parašytu savo vardu parašykite 3 kartus 

„Taip“.
10. Parašykite skaičių 7 po trimis „Taip“.
11. Apibraukite skaičių 7.
12. Parašykite Y dešiniame apatiniame lapo kampe.
13. Nupieškite trikampį apie raidę Y.
14. Padauginkite 30 iš 70 ir sandaugą parašykite lapo apati-

niame kairiajame kampe.
15. Parašykite sakinį „Aš atidžiai skaitau instrukciją“ lapo 

viduryje apačioje.
16. Pasakykite garsiai  „Viskas“.
17. Perskaitykite šios „Instrukcijos“ 1 ir 2 punktus ir atlikite 

tik antrąją užduotį.

B. Pasisveikinimas
Tikslas: neverbalinės komunikacijos priemonių pažinimas, 

jų analizė, mokymasis sąmoningai panaudoti elgesyje tinkamas 
kūno kalbos priemones.     

Dalyviai vaikšto po auditoriją ir sveikinasi vienas su kitu. 
Vedėjas skelbia kaip jie tai turi daryti: kaip geri bičiuliai, kaip 
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dideli viršininkai, kaip susipykę, labai drovūs, pasitikintys savi-
mi, nepažįstami ir pan.

Aptarimas: Kokie neverbaliniai signalai parodė žmonių 
emocinę būseną, charakterį, statusą, santykius ir pan.? Kokie 
jausmai, mintys kilo šio pratimo eigoje? Kas juos galėjo išpro-
vokuoti?

Medžiaga vedėjui: Rankos paspaudimas – informatyvi kūno 
kalbos detalė. Pagal rankos paspaudimą susidarome pirmąjį įspū-
dį apie žmogų – tvirtas, malonus, vyriškas, darbštus, suglebęs, 
moteriškas, švelnus, agresyvus ir pan. Iš rankos paspaudimo 
galima spręsti apie santykį su tuo žmogumi. Kai sveikinantis 
delnas yra pasuktas žemyn kito atžvilgiu, galima spėti, kad 
žmogus užima dominuojančią padėtį. Pavaldžioje pozicijoje 
esančio žmogaus ranka paprastai būna delnu į viršų. Lygiaverčio 
paspaudimo metu abiejų delnai laikomi vertikaliai. Pageidautina, 
kad spūdis būtų tvirtas ir pasitikintis. Niekam nepatinka, kai 
paduodama ranka yra vangi it padvėsusi žuvis. Netinka ir kitas 
kraštutinumas, kai spūdis yra stiprus it replėmis. Sveikinimasis 
dviem rankomis liudija žmogaus nuoširdumą, gerus jausmus 
kitam, bet toks būdas labiau tinka gerai pažįstamiems žmonėms. 
Taip spausti ranką mažai pažįstamam arba visai nepažįstamam 
– rizikinga, nes toks gestas gali būti suvoktas kaip asmeninės 
zonos pažeidimas.

3.3.6. Pasitikėjimo savimi stiprinimas

Medžiaga vadovui
Pasitikėjimas savimi yra viena iš pagrindinių savybių kiek-

vienam, norinčiam gyvenime ko nors pasiekti arba tiesiog gyventi 
pilnavertį gyvenimą. Kaip apibūdinti pasitikėjimą savimi? Kodėl 
taip svarbu, kad pasitikėtume savimi? Kaip susiję pasitikėjimas 
savimi ir savigarba? Ar gali atsitikti, kad pasitikėjimo savimi 
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būtų perdaug? Ar skiriasi pasitikėjimas savimi ir pasipūtimas? 
Ką daryti, kai pasitikėjimo savimi trūksta? 

Ši svarbi savybė labiausiai priklauso nuo savęs vertinimo, 
t.y., kaip žmogus pats įvertina savo galimybes ir vietą tarp kitų 
žmonių. Nuo savęs vertinimo priklauso mūsų santykiai su aplin-
kiniais žmonėmis, reiklumas sau ir kitiems, požiūris į laimė-
jimus ir nesėkmes. Savęs vertinimas turi įtakos mūsų aktyvumui 
ir asmenybės vystymuisi, nuo jo priklauso, kokius sau keliame 
tikslus.           

Nepasitikintys savimi žmonės netiki savo galiomis. Pasiklau-
sykite jų kalbos – kaip dažnai jie vartoja žodžius „aš negaliu“. 
Jie neleidžia sau norėti, daryti, netgi bendrauti. Savo mintyse, 
numatydami bet kokią veiklą, jie užkerta sau kelius, tuoj pat 
suranda daugybę priežasčių, kodėl nereikia ko nors daryti, saky-
dami – „man neišeis“.

Nepasitikintys savimi žmonės yra neveiklūs. Gali pasirodyti, 
kad jie tingi, neturi energijos, nesugeba kryptingai veikti. O 
priežastis – nepasitikėjimas savimi, vidinis savęs stabdymas ir 
slopinimas. Ši vidinė nuostata neleidžia žmogui labiau stengtis, 
siekiant užsibrėžtų tikslų. Taip neatsiskleidžia tikrieji žmogaus 
sugebėjimai.

Nepasitikintys savimi žmonės tinkamai neįvertina savo pasie-
kimų. Jie iškreiptai vertina save, lygindami su kitais žmonė-
mis. Įdomiausia, kad beveik visada jie lygina save su kitais 
savo pačių nenaudai.  Jie netiki, kad visa, kas gero jų gyvenime 
atsitinka, yra jų pačių darbo rezultatas. Kai jiems pasiseka, 
sako, kad tai tik atsitiktinumas, o kai juos ištinka nesėkmė, jie 
traktuoja, kad kitaip ir būti negalėjo, taip būna visada ir jie net 
nesitikėjo kitokio rezultato. 

Nepasitikintys savimi, neigiantys save žmonės nemėgstami 
aplinkinių. Jiems sunku rasti artimą ryšį su kitais, nes netiki, 
kad juos galima mylėti ir gerbti tokius, kokie jie yra. Jų kalboje 
daug negatyvumo, akcentuojamos ir aptarinėjamos negatyvios 
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gyvenimo pusės, sureikšminant jas ir neigiant pozityviąsias. 
Stokodami pagarbos savo asmenybei, jie negerbia ir kitų žmonių 
– juk negali duoti kitiems to, ko neturi. Šie žmonės perdėtai bijo 
kritikos, – rodos, jų asmenybės branduolys toks silpnas, kad 
jį gali suardyti kiekvienas nepalankus žodis iš išorės. Be to, 
kritikos baimė paremta dar ir tikėjimu, kad visa, kas negatyvaus 
sakoma apie juos, yra tiesa. Nepasitikintys savimi žmonės nuo-
lat bijo suklysti, bijo savo žmogiškumo, savo silpnybių. Dėl šios 
priežasties jie įsitempę, sukaustyti, nedrįsta atsipalaiduoti.     

Kaip matome, susidaro užburtas ratas. 
Trūksta pasitikėjimo savimi → neveiklumas, energijos stoka 

→ neteisingas, iškreiptas savęs ir kitų matymas → nelaimingas 
asmeninis gyvenimas → rezultate – dar labiau įsitvirtina pasiti-
kėjimo savimi stoka. 

Ką daryti?
Kaip ištrūkti iš šio užburto rato? Juk sėkmingai veiklai kaip 

oras reikalingas pasitikėjimas savimi, o tam kad pasitikėtume 
savimi, mums vėlgi reikia, kad sektųsi. Aišku, ne taip paprasta 
pakeisti asmenybės pamatą – juk jis formavosi metų metais, 
visą ligšiolinį žmogaus gyvenimą. Be to, vėl susiduriame su 
problema – nepasitikintis savimi žmogus nori greito rezultato. 
Jam sunku triūsti ir laukti. Kai tikslo įgyvendinimas nusikelia 
į tolimesnę ateitį, kai reikia dėl jo padirbėti, dažnas pasiduoda. 
Tad pirmiausia, būtina susitarti – teks pasistengti. 

1. Pradėkime nuo savęs priėmimo. Pamėginkime popieriaus 
lape surašyti visas teigiamas ir neigiamas savo ypatybes. Surašy-
kite, kokie esate, ką mokate daryti, ką galite, įskaitant visus savo 
gebėjimus ir talentus. 

2. Padrąsinkime save. Svarbiausia sakyti sau – „aš galiu“. 
Jeigu gali kiti žmonės, ir aš galiu.

3. Pagirkime save. Nelaukime, kad mus girtų kiti žmonės, jie 
pamiršta, kaip mums tai svarbu. Pagirkime save patys – mintyse 
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paplokime sau per petį už kiekvieną atliktą darbelį, nesvarbu, 
dideliu ar mažu  jį laikome. 

4. Pagalba sau. Kiekviename žmoguje tūno pasikeitimų bai-
mė, ir tai galima suprasti. Taigi, svarbu sau padėti – neskubinti 
savęs, paskatinti už kiekvieną atliktą žingsnelį, darbą, tegu pa-
prastą ir mažą. Patikėkite, sėkmingi žmonės žino, kad jie gali 
keistis, ir keičiasi.

5. Duokite sau laiko. Skirkite laiko sau, savo mintims ir 
jausmams, pabuvimui su pačiais savimi. Negailėkime laiko 
mėgiamam užsiėmimui, savo sveikatos ir grožio puoselėjimui. 
Neeikvokime brangių savo gyvenimo valandų savigraužai, 
nieko gero ji neduoda – užtenka kad mus graužia ir kritikuoja 
kiti. Atsiminkite, kad sėkmingi žmonės turi tikslus, nesėkmingi 
– problemas. 

6. Pagarba ir meilė. Neverta stengtis būti kažkuo kitu. Jeigu 
mes esame, tai matyt, jau pačiame šitame fakte yra prasmė. 
Džiaukimės būdami tuo, kas esame – juk kiekvienas esame 
unikalus žmogus, vienintelis toks ar tokia tarp milijonų žemės 
rutulio gyventojų. Kai pamėginome suprasti, kas yra pasitikė-
jimas savimi, ką jis reiškia mūsų gyvenime, atsakykime į keletą 
klausimų.

Praktinės užduotys

A. Pamąstykime 
Vadovas pasiūlo dalyviams namuose pagalvoti apie žemiau 

pateikiamus klausimus. Trumpai užsirašyti atsakymus ir kitame 
susitikime aptarti.

Kam savo kasdienybėje skiriame daugiausia laiko? Ar galė-
tumėt trumpai suformuluoti, kokie yra jūsų norai ir tikslai, ką 
norėtumėt atlikti šiai dienai, savaitei, mėnesiui, metams? Pamė-
ginkite juos apibūdinti, pamąstykite apie tai. Yra tikslų, kuriems 
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reikia laiko. Bet suformuluoti juos galite jau dabar.
Kokias jėgas ir galimybes jūs šiandien turite – fizines, žino-

jimo, patirties, jausmines? Jeigu žinotumėt ir jaustumėt visas 
savo galias, ką atliktumėt per artimiausias tris dienas savo tiks-
lams pasiekti? Per mėnesį, artimiausius metus?

Kokių galimybių jums reikia įgyti, ko reikia išmokti? Kas 
jums gali padėti?

B. Be apsimestinio kuklumo
Tikslai: suteikti dalyviams žinių apie savęs vertinimą ir savi-

garbą, mokytis pozityviai kalbėti apie save, suprasti, kokias sa-
vybes ir gabumus jie norėtų išsiugdyti. 

Priemonės: didelis popieriaus lapas ir flomasteriai.
Instrukcija: pagalvokite apie tris dalykus, kuriuos jūs norėtu-

mėte išmokti arba daryti dar geriau, nei dabar. Išsirinkę šiuos 
tris dalykus, įsivaizduokite, kad jūs jau mokate tai daryti tobulai. 
Suformuluokite tai esamajame laike. Pavyzdžiui: „Aš puikiai 
drožinėju iš medžio“, „Mano auginami augalai klesti, aš esu ge-
ras sodininkas“, „Aš gražiai dainuoju“... Dabar popieriaus lape 
užrašykite šias tris frazes didelėmis raidėmis. Nuspalvinkite 
raides. Jei norite, kiekvieną frazę apvedžiokite gražiu rėmeliu. 

Paprašykite dalyvius parodyti savo plakatus kitiems grupės 
nariams ir garsiai paskaitykite, kas juose parašyta. Pasiūlykite 
dalyviams pasiimti šiuos plakatus namo ir pasikabinti ant sienos 
matomoje vietoje. Pasakykite dalyviams, kad kuo dažniau jie 
žiūrės į plakatus, tuo greičiau pasieks juose esančių teiginių išsi-
pildymo.

Aptarimas: 
– Ar lengva save pagirti?
– Ką naujo sužinojote apie save?
– Ar yra tokių dalykų, kuriu jūs ankščiau nesugebėjote pada-

ryti, o dabar galite? Prašome papasakoti apie tai.
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C. Komplimentai
Tikslas: stiprinti teigiamą savęs vertinimą, suteikti galimybę 

grupės dalyviams priimti dėmesio ženklus iš kitų.
Paprašykite dalyvius sustoti dviem ratais ir atsistoti veidu 

vienas į kitą. Stovintys vienas priešais kitą, sudaro porą. Pateiki-
te užduotį:

Vienas iš dalyvių turi pasakyti kitam kažką labai malonaus, 
o kitas atsakyti: „Taip, tikrai, bet be to aš dar...“ (vardina tai ką 
jis savyje vertina ir laiko, kad nusipelno už tai dėmesio ženklų). 
Dėmesio ženklais gali būti elgesys, įgūdžiai, išorė ir kt. 

Po to partneriai keičiasi vaidmenimis, žengia žingsnį į kairę ir 
tokiu būdu sudaro naujas poras. Viskas tęsiasi tol, kol apsisuka 
pilnas ratas ir visi dalyviai pabendrauja tarpusavy. 

Aptarimas:
– Kokius jausmus jautėte, kai rodėte kitam dėmesį?
– Ką jūs jautėte, kai dėmesio ženklai buvo skiriami jums?
– Ar lengva buvo reaguoti į dėmesio ženklus? Kodėl?

D. Aš įveikiau
Tikslas: mokytis parodyti savo didelius ir mažus laimėjimus 

aplinkiniams ir gauti iš jų patvirtinimus, kad jie iš tikrųjų padarė 
kažką svarbaus.

Priemonės: popierius ir flomasteriai.
Instrukcija: paprašykite dalyvius prisiminti, kaip jiems sekėsi 

atlikti kokią nors sudėtingą užduotį, darbą? Užduotis buvo 
nelengva, bet su ja susidorojo! Kiti, galėjo nepastebėti, kad jūs 
padarėt kažką svarbaus, bet jūs buvot savim patenkinti. Prisimin-
kit keletą tokių atvejų. Ar galėtumėt nupiešti save atliekant tą 
svarbų darbą. Tai gali būti simbolio, šūkio, nuotaikos piešinys. 

Aptarimas:
– Kai jums gerai sekasi, kam jūs apie tai papasakojat?
– Kai jūs savim didžiuojatės, kaip jūs tai jaučiate, kurioje 

kūno dalyje yra tas jausmas?
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– Iš kokių požymių aplinkiniai gali pastebėti jog savim 
didžiuojatės?

– Ką jums prireikė padaryti, kad pasiektumėte tai, apie ką pa-
sakojat savo piešinyje?

3.3.7. Streso įveikimas 

Medžiaga vadovui
Stresu vadinama organizmo reakcija į aplinkos veiksnius, ke-

liančius grėsmę žmogaus gerovei, sveikatai ar gyvybei ir sutrik-
dančius įprastinę psichofizinę pusiausvyrą. Dažniausiai stresas 
išgyvenamas kaip nepageidaujamas spaudimas bei nemalonūs 
jausmai. Stresą sukeliantys aplinkos veiksniai vadinami streso-
riais. Jie gali būti fiziniai (šaltis, karštis, alkis, trauma, infekcija 
ir kt.) ir psichosocialiniai (konfliktas, nesėkmė, nelaimė, proble-
mos šeimoje, mokykloje, netikrumas dėl ateities ir kt.).

Daugumai žmonių ši sąvoka turi neigiamą prasmę. Tačiau iš 
tiesų stresas reiškia stimulą, kuris nedidelėmis dozėmis reikalin-
gas. Savaime stresas nėra nei geras, nei blogas. Problema kyla 
tada, kai stresorius yra per stiprus arba pernelyg ilgai trunka.

Paprastai stresas turi tris fazes:
Nerimo reakcija arba baimė. Šioje fazėje mobilizuojamos 

organizmo apsauginės jėgos. Daugeliui žmonių padidėja darbin-
gumas, pagerėja dėmesys, padidėja susidomėjimas veikla. 

Stabilizacijos (pasipriešinimo) fazė. Šioje fazėje žmogus 
bando prisitaikyti prie naujų sąlygų. Organizmas eikvoja adap-
tacinius rezervus. Jei stresas trunka ilgai, organizmo rezervai 
senka, prasideda trečioji fazė – išsekimas, kuri pasireiškia nuo-
vargiu, beprasmybės ir tuštumo jausmu. Žmogus gali susirgti 
arba net numirti.

Stresoriai neturėtų viršyti žmogaus adaptacinių organizmo ga-
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limybių. Žmonės turi skirtingą tolerancijos laipsnį: kai kuriems 
adrenalino nuolat trūksta, jie rizikuoja lipdami į kalnus, greitai 
važinėdami, o kitiems pakanka įtampos, vien pažiūrėjus baisesnį 
kino filmą. Stresas yra natūralus gyvenimo reiškinys, skatinantis 
veiklumą, išradingumą, netgi kūrybiškumą ir tobulėjimą. Tačiau 
per stiprus, dažnai pasikartojantis arba užsitęsęs (chroniškas) 
stresas gali paskatinti įvairių ligų atsiradimą.

Streso požymiai:
Fiziniai – širdies plakimas, padidėjęs kraujospūdis, kojų ir 

rankų šalimas, skrandžio spazmai, prakaitavimas, oro trūkumas, 
nuovargis.

Emociniai – nuotaikos svyravimas, susijaudinimas, prislėgtu-
mas, sutrikimas, susirūpinimas, nerimas, įtampa, pablogėjusi at-
mintis, neviltis, žlugimo jausmas.

Elgesio pakitimai – irzlumas, nekantrumas, pykčio protrū-
kiai, miego, apetito sutrikimai, padidintas kalbumas, dažnesnis 
rūkymas, alkoholio, vaistų vartojimas.

Streso įveikimo būdai

Gyvenimas kelia reikalavimus, kurie ne visada patinka, bet 
mes negalime jų išvengti. Spaudimas šeimoje, tarpusavio santy-
kių sunkumai, praradimai ir liūdesys – tai patiriame visi. Kartais 
stresą sukelia ne pats įvykis, bet mūsų požiūris į jį. Stresą ga-
lima įveikti, jam pasiruošus arba turint tam reikalingų žinių ir 
sugebėjimų. 

Žmogui gali padėti:
Aiškus pozityvus mąstymas. Pozityvios mintys gimdo po-

zityvius veiksmus. Viena iš streso įveikimo paslapčių yra mūsų 
minčių ir proto valdymas. Tai gali padėti sutaupyti laiko, siekiant 
tikslų bei pakeisti negatyvų pokalbį su savimi daug pozityvesniu 
„vidiniu tekstu“. Tikinčiam žmogui padeda malda, meditacija.
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Paramos ieškojimas ir teikimas. Daugumai iš mūsų sunku 
įveikti stresą vieniems, taigi mes ieškome paramos. Mums reikia 
žmonių, kad užjaustų, padėtų susigaudyti mintyse, pakeltų nuo-
taiką arba tiesiog pasiginčytų su mumis. Stiprindami savo tarpu-
savio santykius ir bendravimo įgūdžius, mes galime geriau pa-
laikyti ryšius su kitais žmonėmis.

Fizinė sveikata. Fizinė mankšta, sportas, pasivaikščiojimas, 
bėgiojimas ir daugelis kitų fiziškai aktyvių užsiėmimų yra natū-
raliausias būdas sustiprinti organizmą, nervų sistemą, pagerinti 
nuotaiką. Reikia vengti tabako, alkoholio ir kitų narkotinių me-
džiagų. Streso įveikimui svarbus poilsis – pakankamas miego 
kiekis, tinkamas darbo ir poilsio režimas.

Atsipalaidavimas. Daugumai tai reiškia pomėgius ir lais-
valaikio užsiėmimus, mažus „malonumus“. Kitiems tai yra siste-
mingi metodai – atsipalaidavimo pratimai, joga, kvėpavimas ir 
meditacija. Šie metodai padeda greitai ir patikimai atsipalaiduoti 
ir susikaupti, kai užvaldo įtampa ir nerimas.

Praktinės užduotys

A. Jūsų streso šaltiniai
Tikslas: suteikti galimybę dalyviams įsisąmoninti savo streso 

šaltinius.
Priemonės: didelis įvairių daiktų rinkinys, pavyzdžiui, akme-

nukai, kriauklės, lapai, monetos, žaisliniai modeliai, Kinder 
kiaušinių žaisliukai, sąvaržėlės ir t.t. Plastilinas.

Instrukcija: šioje užduotyje dalyviai turės galimybę išsiaiš-
kinti savo streso priežastis. Dalyvių prašoma užsimerkti ir 
minutėlę pagalvoti apie tai, kas jiems sukelia stresą. Tuo metu 
vedėjas kambario centre išdėlioja turimus daiktus ir plastiliną. 
Dalyviai raginami pasirinkti po tris ar keturis daiktus, geriausiai 
apibūdinančius jų streso priežastis. Jei tinkamų objektų nėra, 
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siūloma jiems patiems nulipdyti iš plastilino. 10 min. porose 
papasakojama vienas kitam apie savo streso priežastis. Klausy-
tojas turi padėti aiškiau apibūdinti kalbančio dalyvio streso 
priežastis.

Grįžtamasis ryšys. Porose dalyviai 5 minutes pasakoja vienas 
kitam, kas jiems padėjo ir kas trukdė aiškiai nusakyti priežastis. 
Po to kiekvienas garsiai išvardina savo (bet ne poros partnerio) 
streso priežastis.

Aptarimas: galimi klausimai:
– Kokios yra bendros streso priežastys?
– Kokius jausmus išgyveno pratimo metu?
– Ko išmoko, atlikdami šią užduotį?
Pastaba: laikantis konfidencialumo principo, dalyviai turi tei-

sę nekalbėti grupėje visko, kas buvo aptarta poroje.

B. Laiko paskirstymas
Tikslai: paanalizuoti, kaip naudojamas laikas, pasiaiškinti, 

kada laikas tampa stresoriumi, paieškoti laiko rezervų.
Priemonės: popieriaus lapai, rašikliai.
Instrukcija: dažnai stresoriumi tampa laikas, o tiksliau – jo 

trūkumas. Tenka svarbius darbus dirbti iki vėlumos arba jų ne-
atlikti, paskui bijoti pasekmių. Reikia mokytis maksimaliai pa-
naudoti laiką. 

Užduotis: popieriaus lapą sulenkite pusiau. Vienoje pusėje 
nubrėžkite apskritimą. Įsivaizduokite, kad tas apskritimas yra 
100 procentų jūsų laiko, kai nemiegate. Šalia apskritimo sura-
šykite, ką atliekate per dieną: pusryčiai, užsiėmimai, darbas, pa-
maldos, bendravimas, būreliai, poilsis ir pan. Pagalvokite, kiek 
laiko per dieną skiriate šioms veikloms procentais. Nubrėžtą 
apskritimą padalinkite į segmentus, kurie atitiktų tų veiklų pro-
centinę išraišką. 

Kitoje perlenkto popieriaus pusėje vėl nubrėžkite tokio pat 
dydžio apskritimą. Pagalvokite, kaip norėtumėte perskirstyti 
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laiką, kad pasiekimai būtų geresni, o streso mažiau. Vėl išreikš-
kite tai procentine išraiška apskritime. Gali atsirasti veiklų ar 
užsiėmimų, kurių nebuvo pirmame apskritime.

Aptarimas: Kam skiriama daugiausia laiko? Kam norėtųsi 
skirti laiko daugiau, kad pasiekimai būtų geresni? Kokios veik-
los sąskaita tai būtų galima pasiekti? Kokie streso mažinimo 
resursai?

C. Progresyvi raumenų relaksacija
Raumenų veikla susijusi su stresu. Žinoma, kad raumenų 

įtampa yra baimės ir kitų nemalonių emocijų išraiška. Vidinę 
įtampą išduoda įtempti raumenys. Manoma, kad tai organizmo 
pasirengimas bėgti ar kautis. Raumenų atpalaidavimas yra tei-
giamų emocijų, bendros ramybės, pusiausvyros, pasitenkinimo 
būsenos išorinis rodiklis. Raumenys atsipalaiduoja prieš užmie-
gant.

Tuo buvo paremtas progresuojančios raumenų relaksacijos 
metodas, 1922 metais sukurtas E. Džeikobsono. Jo manymu, 
atsipalaidavęs išoriškai, atsipalaiduoji ir viduje.

„Progresyvios raumenų relaksacijos pratybos“
Atsipalaidavimui naudojamas garso įrašas „Ramybės sodas“, 

atliekami progresyvios raumenų relaksacijos pratimai. Dalyviai 
supažindinami ir su kitomis streso įveikimo galimybėmis. 

3.3.8. Tvirtas (asertyvus) elgesys

Medžiaga vadovui 
Skiriami tokie bendravimo stiliai:
1. Pasyvus elgesys (pats žmogus vengia spręsti, reikšti min-

tis, laukia kol kiti patys supras);
2. Agresyvus elgesys (žmogus bendraudamas siekia asmeni-

nių tikslų kitų sąskaita);
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3. Asertyvus (leidžia kitiems išreikšti savo mintis, atsižvelgia 
į savo ir kitų nuomonę, derina mintis).

Asertyvumas apibrėžia savęs suvokimą ir pasitikėjimą savi-
mi, mokėjimą ramiai išreikšti savo poziciją, pasakyti „ne“, kai 
to reikia. Tai autentiškas buvimas savimi, be pašalinių įtakos 
veiksmams ir be manipuliavimo kitais dėl savo tikslų, gerbiant 
kitų teises. Būdami asertyvūs, galime sąmoningai augti, suprasti 
save ir nepasiduoti kitų žmonių manipuliacijoms, nes kuo 
geriau suprantame save, tuo geriau suprantame ir kitus žmones. 
Suprasdami save, taip pat aiškiau matome savo elgesio motyvus 
ir galime atsisakyti manipuliavimo kitais žmonėmis. Jei savo 
mintimis ar elgesiu žeminame save ar kitus žmones, niekada ne-
sukursime pozityvaus bendravimo. 

Tam, kad suprastume, kas formuoja žmogaus savimonę, turi-
me pažvelgti į vaikystę. Vaikui yra natūralu būti įvairių nuotaikų, 
būsenų ir atvirai reikšti savo jausmus ir emocijas, sakyti „ne“ 
be kaltės jausmo. Vaiką valdo aplinka ir artimi žmonės, kurie 
ir formuoja palengva tolimesnį vaiko elgesį. Už sakymą „ne“, 
už nepaklusimą dažniausiai jis yra baudžiamas. Vaikas gana 
greitai adaptuojasi prie aplinkybių ir suaugusiųjų reikalavimų 
ir išmoksta manipuliuoti. Juk „geras“ elgesys apdovanojamas 
šypsenomis ir naudingu vaikui suaugusiųjų elgesiu.

Taip formuojamas elgesys, kurio dėka galima pasiekti nori-
mų rezultatų, išsaugoti taikius santykius ir patenkinti aplinkinių 
poreikius, kartais aukojant savo ramybę ir poreikius – tai mani-
puliavimas. Jis pasireiškia, panaudojant pasyvų arba agresyvų 
elgesio modelį. Pasyvus – nuolaidos, nutylėjimai, prisitaikymas, 
o agresyvus – spaudimas, verksmas, rėkimas. Ilgainiui toks el-
gesys tampa spontanišku, nekontroliuojamu, instinktyviu.

Tuo tarpu sąmoningas elgesys ir sąmoningi sprendimai reika-
lauja sąmoningumo, o ne instinktyvios reakcijos. Taigi, tam, 
kad pasiektume asertyvios būsenos, turime atsisakyti bet kokio 
manipuliatyvaus elgesio, įtakoto reakcijos. Manipuliuojame to-
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dėl, kad nepakankamai pasitikime savo jėgomis ir toks elgesys 
kenkia pačiam žmogui, nes jis yra nuolatinėje įtampos būsenoje, 
nes yra priklausomas nuo kitų žmonių elgesio. Tai negatyvi 
būsena, nukreipta prieš patį žmogų.

Asertyvaus elgesio pagrindas – pozityvus mąstymas. Kai 
mąstome ir elgiamės pozityviai, mažesnė tikimybė sulaukti pa-
sipriešinimo savo veiksmams. Geranoriškumas skatina atsako-
mąjį geranoriškumą. Pozityvus mąstymas taip pat kelia savimo-
nę ir orumą, nes mes patys dažnai savo mintimis jį žeminame. 
Tokios mintys, kaip:  „o ką pagalvos; o kas, jei manęs nesupras; 
man atsakys; negaliu; nemoku; nesugebėsiu...“ ir panašios, iš-
reiškia ir sutvirtina nepasitikėjimą savimi ir parodo, kad nesa-
me savo gyvenimo šeimininkais. 

Dar vienas žlugdantis asmenybę veiksnys – gailestis sau. Tai 
neproduktyvus jausmai, nes tai, kas įskaudino ar sužeidė, yra 
praeitis. Pozityvus elgesys tokioje situacijoje – padaryti išvadas 
iš patirties ir eiti į priekį.

Savimonę žemina ir klaidingas pareigos ir įsipareigojimo su-
pratimas. Jeigu pareiga primestas veiksmas, tai našta. Visiškai 
priešingai jaučiamės, kai įsipareigojame, prisiimame atsakomy-
bę. Tai sąmoningas veiksmas, aiškiai suvokiant jo pasekmes, tai 
brandaus žmogaus poelgis. Jei jau priėmėme sprendimą kažką 
nuveikti ar prisiėmėme atsakomybę, tai reikia žiūrėti į tai kaip į 
galimybę, o ne kaip į problemą ar naštą. Mes patys kuriame savo 
realybę ir galime ją kurti pozityvia linkme. 

Rekomendacijos vadovui
Užsiėmimų metu svarbu pabrėžti, kad iš bet kokio gyvenimo 

taško kiekvienas turime galimybę iš naujo kurti save ir tobulin-
ti. Asertyvus elgesys – tai elgesys be manipuliavimo, spaudimo, 
įtakos darymo. Tai harmoningas atitikimas, sąlyčio taškų ieško-
jimas, pagarba. Tam turime išmokti pamatyti savo emocijas ir 
neleisti joms mūsų valdyti. Į kitą žmogų mokykimės žiūrėti kaip 
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į partnerį, o ne kaip į oponentą. Ieškokime bendradarbiavimo 
galimybių su žmonėmis, to, kas mus jungia, o ne to, kas skiria. 
Ir visuomet prisiminkime, kad jei mes turime teises, lygiai taip 
pat ir kitas žmogus turi tokias pačias teises.

Grupei labai svarbus paskatinimas, pritarimas keliamoms 
idėjoms. Daugelis vaikų aktyviau dalyvauja grupės veikloje tik 
suvokę, kad jie taip pat kitiems rūpi. Siūlomos užduotys turėtų 
padėti atskleisti, kas vaikams geriau pavyksta, už ką jie vienas 
kitą vertina. Siekdamas, kad vaikai bendrautų tiesiogiai, vadovas 
paskatina juos kreiptis vienas į kitą vardu, pvz., Tomai, tu moki 
klausytis, o ne – Tomas moka klausytis. Stengtis išsakyti kuo 
daugiau teigiamų vertinimų, reaguoti į pagyrimą. Reikėtų vengti 
palyginimų, kaip antai: Tu esi protingiausias šioje grupėje. Tokie 
palyginimai skatina konkurenciją. Nekomentuoti tų grupės narių 
savybių, kurių jie negali kontroliuoti, pvz., išvaizdos. Gana sun-
ku sugalvoti, kaip pagirti draugus, todėl skirkime daugiau laiko 
pagalvoti, leiskime pagyrimus užsirašyti. 

Praktinės užduotys

A. Norai ir galimybės
Tikslai: leisti pajausti, kurios problemos yra tikros, o kurios 

– ne,  pajausti save aukštos savigarbos žmogumi.
Priemonės: popieriaus lapas, rašiklis.
Instrukcija dalyviams: parašykite popieriaus lape kuo dau-

giau dalykų, kurių jūs negalite, pradėdami kiekvieną sakinį žo-
džiais: „Aš negaliu...“.

Perrašykite tuos pačius sakinius, pakeisdami „Aš negaliu“ į 
„Aš nenoriu“. Aptarkite patirtį. Galimi klausimai:

– Ką pastebėjote, atradote, sužinojote? 
– Ką jaučiate, rašydami šiuos teiginius? 
– Ar tai tiesa, ką jūs parašėte?
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B. Mandagus atsakymas 
Tikslai: mokytis korektiškai reikšti savo nuomonę, mokytis 

pasakyti NE įvairiose situacijose.
Priemonės: situacijų sąrašas.
Instrukcija dalyviams: dalyviai pasiskirsto poromis, kiekviena 

pora gauna po keletą situacijų aprašymų:
a) vakare grupės vadovas perspėja jus, kad laikas miegoti, 

paprašo eiti į lovą;
b) draugas prašo eiti su juo į miestą pasivaikščioti, paieškoti 

nuotykių, nes nuobodu;
c) draugė prašo paskolinti iki rytojaus 30 litų, nors yra jums 

skolinga. Pinigų jūs turit;
d) bičiulis prašo jūsų pagalbos padėti jam savaitgalį sukasti 

daržą, nors jūs jau pažadėjote tą dieną atšvęsti kito draugo gim-
tadienį užmiestyje;

e) kaimynė prašo, kad jūs išplautumėt laiptinę, nes ji neturi 
laiko. Laiko jūs turit;

f) draugas prašo, kad jūs po pietų suplautumėt indus, nors da-
bar jo eilė tą darbą padaryti;

g) giminaitė prašo nueiti į turgų ir nupirkti pusę maišo bulvių. 
Jums reikia atsisakyti, t.y. pasakyti NE kiekvienoje situacijo-

je. Pasistenkite, kad jūsų atsakymas būtų mandagus ir tvirtas. 
Pasikeiskite vaidmenimis.
Aptarkite patirtį. Galimi klausimai:
– Ar užduotis buvo sudėtinga?
– Ar sunku pasakyti NE giminėms, draugams ir pažįstamiems?
– Kaip pasakyti NE, neįžeidžiant kito žmogaus?

C. Siūlymas vartoti narkotikus
Tikslas: nustatyti sunkiai valdomas situacijas, kuriose siūlo-

ma vartoti narkotikus.
Priemonės: dalomoji medžiaga „Siūlymas vartoti narkotikus“, 

rašikliai.
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Instrukcija: padalijama medžiaga „Siūlymas vartoti narkoti-
kus“, pristatoma užduotis: „Prisiminkite situacijas, kuriose jau-
čiatės spaudžiami vartoti narkotikus. Pirmame stulpelyje apra-
šykite jas, pradėdami nuo tos, kurią lengviausia suvaldyti.

Dalyviams parašius atsakymus, kiekvienas jų skatinamas 
pasidalinti savo situacijų vertinimais. Po pasidalijimo sunkaus 
spaudimo situacijų vertinimais prašoma užpildyti antrąją už-
duoties dalį – pateikti galimą situacijos sprendimo būdą. Atlikę 
šią užduotį grupės nariai pasidalina savo sprendimo būdais. Ap-
tariamos situacijos, kurioms nerasta tinkamų sprendimo būdų.

Galimi klausimai:
– Kokiose situacijose sunkiausia atsispirti pasiūlymui?
– Jei esama „neišsprendžiamų“ situacijų, gal grupėje yra žmo-

nių, patiriančių panašią situaciją? Kokį sprendimą jie galėtų 
pasiūlyti?

– Ar užsiėmimo metu grupės nariai sužinojo naujų atsisakymo 
būdų? Kokių?

– Kokias sunkiai suvaldomas situacijas priminė kiti grupės 
nariai?

– Koks dažniausias tokių situacijų sprendimo būdas?
– Ko galiu pasimokyti iš grupės narių atsakymų?
– Kaip ši užduotis padės atsisakyti siūlymų vartoti?

Dalomoji medžiaga „Siūlymas vartoti narkotikus“

Eil.
Nr.

Siūlymas vartoti 
narkotikus Galimas atsakymas
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3.4. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

Socialinių paslaugų poreikio ir kliento būklės vertinimas

Vertinimo tikslai: išsiaiškinti ir įvertinti psichosocialinės 
reabilitacijos grupės narių socialinę aplinką, socialinių ryšių 
tinklą. Gauti visapusišką informaciją apie kliento problemas, 
jų priežastis, aplinkybes ir kt.; nustatyti, įtraukiant patį klientą, 
konkrečius jo poreikius bei realiai pasiekiamus tikslus; įvertinti 
kliento savybes, esamas paramos sistemas, stipriąsias bei silpną-
sias puses, svarbias problemai spręsti ir pan.; bendradarbiauti 
su kitais paslaugų teikėjais ir institucijomis, galinčiomis padėti 
geriau įvertinti bei suvokti kliento poreikius.

Vienas pagrindinių poreikių vertinimo metodų yra interviu. 
Jo metu užmezgama ir įgyvendinama socialinio darbuotojo ir 
kliento sąveika. Pradėdamas pokalbį, darbuotojas turėtų supa-
žindinti klientą su pokalbio tikslu. Siekiant bendradarbiauti ir 
įtraukti klientą, reikėtų paskatinti jį pasakyti savo nuomonę apie 
šį tikslą bei esamus savo poreikius. 

Interviu metu socialiniam darbuotojui reikia šių įgūdžių: 
stebėjimo, klausymo, klausinėjimo, dėmesio sutelkimo, vadova-
vimo ir interpretavimo, bendravimo klimato sudarymo. Dėmesio 
sutelkimo, vadovavimo ir interpretavimo įgūdžiai praverčia per-
frazuojant ir apibendrinant tai, kas pasakyta, perteikiant mintis 
ir jausmus, konfrontuojant, kuriant. Be to, svarbus gebėjimas 
planuoti laiką, sutelkiant dėmesį į tai, kas svarbiausia, kada in-
terpretuoti. Interviu gali būti ne tik su klientu, bet ir su jo šeimos 
nariais, draugais, kitais asmenimis. 

Kitas poreikių vertinimo metodas – dokumentų analizė. Atlie-
kant kliento poreikių vertinimą, svarbu išskirti bendrą kliento 
socialinę situaciją (foną) bei pagrindines poreikių vertinimo 
sritis. Remiantis šiomis sritimis bus planuojama intervencija bei 
teikiamos paslaugos.  



108 109

Svarbi poreikių sritis, susijusi su kliento socialiniu funkcio-
navimu, yra jo išsilavinimo bei užimtumo poreikiai. Šių proble-
mų sprendimas labai glaudžiai susijęs su kliento reabilitacijos 
efektyvumu.

Nustačius kliento išsilavinimą, skiriamos tokios pagrindinės 
profesinės reabilitacijos paslaugos:

– profesinis orientavimas, konsultavimas;
– profesinių gebėjimų grąžinimas arba naujų gebėjimų ugdymas;
– profesinis mokymas;
– pagalba įsidarbinant.

Kliento išsilavinimo ir užimtumo poreikių išsiaiškinimas

Tikslas: kliento problemų įgyjant išsilavinimą ir integruojantis 
į darbo rinką įvertinimas.

Galimi interviu klausimai:
– koks Jūsų išsilavinimas, įgyta kvalifikacija?
– papasakokite, kur dirbote, kiek laiko?
– kuo norėtumėte dirbti, ar norėtumėte mokytis?
– ar galite laisvai pradėti pokalbį su būsimuoju darbdaviu?
– ar kada nors esate rašęs gyvenimo aprašymą?

Socialinių paslaugų planavimas

Tikslas: remiantis poreikiais, išskirtomis jų sritimis, numatyti 
reikiamą socialinio darbuotojo pagalbą, konkretizuojant socia-
linio darbo metodus, paslaugų teikimo eigą.

Įvertinus kliento poreikius, įvardijus problemas planuojama 
socialinio darbuotojo veikla. Pagal Lietuvos įstatymus socialinės 
paslaugos, kurios gali būti teikiamos įvairioms klientų grupėms, 
tarp jų ir sergantiesiems priklausomybės ligomis, yra skirstomos 
į:

– bendrąsias socialines paslaugas;
– specialiąsias socialines paslaugas.
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Bendrosios socialinės paslaugos:
– informavimas,
– konsultavimas,
– tarpininkavimas ir atstovavimas,
– maitinimo organizavimas,
– aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
– transporto organizavimas,
– sociokultūrinės paslaugos,
– asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,
– kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti 

asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu 
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šei-
mos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę 
arba tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę 
pagalbą. 

Socialinių paslaugų teikimas. Atsižvelgiant į kliento porei-
kius, teikiamos šios socialinės paslaugos:

– dokumentų tvarkymas,
– socialinių ryšių tinklo kūrimas, atkūrimas, stiprinimas,
– darbas su šeima, artimaisiais,
– šeimos narių švietimas,
– išsilavinimo, profesijos įgijimo poreikius tenkinančios. 
Jei poreikių įvertinimo metu išsiaiškinama, kad klientas ne-

įgijęs išsilavinimo arba jo išsilavinimo nepakanka norimam 
darbui gauti, socialinis darbuotojas padeda jam kreiptis į darbo 
biržą ar darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybas dėl pro-
fesijos įgijimo ar perkvalifikavimo. 
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3.5. DARBINIS UGDYMAS

Darbo terapija ir užimtumas

Pilnavertei priklausomų asmenų reabilitacijai būtinas tiek 
medicininių ir psichologinių, psichoterapinių, tiek ir socialinių 
bei darbinių reabilitacijos priemonių taikymas gana ilgą laiką. 
Tik naudojamų metodų visuma gali padėti radikaliai pakeisti 
priklausomo asmens gyvenimo būdą ir užtikrinti ilgalaikę ir 
tvirtą vartojimo remisiją. 

Darbo terapija yra būtina reabilitacinio proceso dalis, ugdanti 
visą eilę reabilituojamo asmens psichofiziologinių savybių: or-
ganizuotumą, disciplinuotumą, atsakomybę, toleranciją, valią, 
savo vertės jausmą. Darbas pakelia gyvybinį tonusą, yra natū-
ralus stimuliatorius, mažina nerimą ir įtampą. Darbo terapija 
integruoja psichinius ir fizinius prisitaikymo prie aplinkos ele-
mentus ir yra patraukli savo socialiniu turiniu (tikslingumu). Po-
zityvų bendrą poveikį organizmui daro fizinis darbas, leidžian-
tis apjungti daugumą raumenų grupių, gerinantis medžiagų 
apykaitą.

Naudojami darbo terapijos metodai: darbo įgūdžių ugdymas, 
aktyvus kasdieninis dalyvavimas psichosocialinės reabilitacijos 
grupės ūkinėje veikloje, darbas bendruomenės gerbūvio geri-
nime, meninė kūryba (medžio drožyba, mažųjų želdinių sodi-
nimas ir priežiūra, želdynų formavimas, darbas lauke, miške, 
darže, dirbtuvėse). 

Darbinis ugdymas arba darbo terapija parengia žmogų so-
cialiam gyvenimui. Šios veiklos tikslai apima platų žmogaus 
gyvenimiškos veiklos lauką. Pagrindinis darbo terapijos tikslas 
– pakeisti per psichiką veikiančių narkotinių medžiagų vartoji-
mo laikotarpį susiformavusį neigiamą kliento požiūrį į darbą, 
padėti jam suformuoti darbinius įgūdžius bei pripratinti prie 
kasdienio darbo. Paprastai vartojantieji narkotines medžiagas 
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nepasižymi pozityviu darbinės, profesinės veiklos vertinimu. 
Darbo terapijos eigoje stiprinama motyvacija, įgyjami darbiniai 
įgūdžiai, reikalingi tolesniame reabilituojamų asmenų gyvenime, 
stiprinama fizinė ir psichologinė jų sveikata. Pirmiausia, ji padeda 
atsistatyti fizinėms, protinėms, socialinėms ir profesinėms ga-
lioms. Didesniąją dalį psichosocialinės reabilitacijos grupės su-
daro jauni žmonės, kurie neturi darbo patirties arba turi ją labai 
nedidelę. 

Darbo terapija yra praktiškai orientuota. Jos metu įgyti prak-
tiniai darbo įgūdžiai ateityje labai pravers psichosocialinės rea-
bilitacijos grupės nariams. Atlikdamas paskirtą darbą, kuris gali 
ir nepatikti, nuolankiai priimdamas darbą, kaip pareigą, kurią 
reikia atsakingai atlikti, žmogus  ugdo charakterį bei susitaikymą 
su liga. Šios savybės jam padės visą likusį gyvenimą. Baigęs 
reabilitaciją, žmogus nebus naujokas gamybos procese. Įgijęs 
tam tikrą žinių bagažą, galės dirbti, nes čia bus įgijęs pradinius 
darbo įgūdžius.

Darbui skiriama didelė priklausomo asmens bendruomenėje 
praleidžiamo laiko dalis. Rekomenduojamas darbo laikas nuo 2 
iki 5 valandų per dieną. Pilnų namų bendruomenėje daugiausia 
dirbama gryname ore, gamtoje. Toks darbas teikia atsipalaidavi-
mą, malonias emocijas, gerina nuotaiką. Čia sudarytos sąlygos 
kuo platesnei darbinei veiklai: pagal galimybes ir bendruomenės 
poreikius reabilitacijos grupės nariai atlieka aplinkos tvarkymo, 
žemės ūkio, patalpų remonto, sodo darbus. Miško tvarkymo, 
valymo, malkų ruošimo darbai, kaip ir žemdirbystė, smulkiųjų 
želdynų priežiūra, vaistažolių auginimas, jų priežiūra ir apdoro-
jimas iki galutinio produkto pasižymi savitu terapiniu poveikiu. 
Darbas žemės ūkyje pasižymi ramia proceso eiga, jis užtrunka 
ilgiau, reikalauja kantrybės, bet rezultatas būna akivaizdus. Tai 
mažina vidinę įtampą ir nerimą, skatina pozityvias emocijas, 
džiugina akivaizdžiai matomi rezultatai ir jų laukimas.

Darbo terapijos eigoje skatinamas bendruomeniškumas. Ben-
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dras darbas padeda organizuoti bendradarbiavimo procesus, 
atskleisti asmens galimybių rezervus, suformuoti asmeninio 
reikšmingumo ir naudos aplinkiniams jausmą, įtvirtina efekty-
vaus elgesio ir tarpasmeninės komunikacijos įgūdžius, ugdo 
objektyvų ir kritinį savo veiklos vertinimą, skatina iniciatyvumo 
raišką. Darbo terapijos eigoje siekiama gilesnio profesinio ap-
sisprendimo, įtvirtinant pozityvų santykį į darbą, sprendžiant 
profesinio orientavimo uždavinius, grąžinant socialinį profesinį 
statusą, formuojant motyvaciją paciento socialinei raidai profe-
sinėje srityje (aktualizuojami reikšmingi interesai ir perspekty-
viniai tikslai).  

Fizinis darbas savaime yra sveikatos ir fizinio aktyvumo šal-
tinis.  Jis rekomenduojamas, esant patiems įvairiausiems fizinės 
ir psichinės sferos sutrikimams, pvz., tuberkuliozės, nervų sis-
temos sutrikimams ir kt.  

Darbo terapija turi auklėjamąjį poveikį, ugdo valią ir sąmo-
ningumą. Padeda priklausomam asmeniui atitrūkti nuo asmeni-
nių problemų, suteikia pasitikėjimo ir optimizmo, ugdo higienos 
įpročius. Meninė kūryba ugdo kūrybiškumą, skatina saviraišką, 
jos įtakoje vyksta gyvenimiškųjų vertybių perkainojimas, kei-
čiasi asmenybė.

3.6.  PAGALBA ĮSIDARBINANT

Pagal sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų me-
džiagų ligomis asmenų integracijos į visuomenę koncepciją, 
siekiant užtikrinti sėkmingą jų integraciją į darbo rinką, būtina 
sudaryti jiems tinkamas sąlygas mokytis, ugdyti bendruosius 
ir specialiuosius gebėjimus, padėti įgyti tinkamą profesiją bei 
profesinę kvalifikaciją, atitinkančią rinkos poreikius. Pagalba 
įsidarbinant – tai darbo rinkos situacijos analizė, galimų darbo 
vietų klientams paieška, potencialių darbdavių paieška, tarpi-
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ninkavimo paslaugos įdarbinant, kliento darbo paieškos įgūdžių 
formavimas, darbdavių konsultavimas įdarbinimo klausimais.

Psichosocialinės reabilitacijos grupės dalyviui, siekiančiam 
profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, rekomenduojama pasi-
naudoti darbo biržos, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
tarnybos ir profesinio mokymo centrų galimybėmis. Taip pat 
jis mokomas bendrauti su darbdaviu, parašyti motyvacinį laišką 
ir gyvenimo aprašymą. Išsiaiškinami kliento gebėjimai, infor-
muotumas apie darbo paieškos būdus, galimybės.

Praktinės užduotys 

A. Gyvenimo aprašymo rašymas
Tikslas: išmokyti klientus tinkamai nurodyti savo išsilavinimą 

ir darbinę patirtį gyvenimo aprašyme.
Priemonės: popieriaus lapai ir rašikliai, gyvenimo aprašymo 

pavyzdžiai (dalomoji medžiaga). 
Instrukcija: klientams išdalijami gyvenimo aprašymo pavyz-

džiai. Nurodomos pagrindinės gyvenimo aprašymo dalys: bio-
grafiniai (asmens duomenys), išsilavinimas, darbo patirtis, įgū-
džiai, laisvalaikis, galima pridėti rekomendacijas. Atsakoma į 
kilusius grupės narių klausimus.

Grupės nariams duodama laiko pagal pavyzdį patiems sura-
šyti savo gyvenimo aprašymus. Socialinis darbuotojas peržiūri 
gyvenimo aprašymus ir aptaria juos su grupe. 

Patarimai dėl gyvenimo aprašymo:
Svarbiausias gyvenimo aprašymo tikslas – sudominti darbda-

vį, siekiant, kad jis pakviestų į pokalbį.
Gyvenimo aprašyme reikia akcentuoti tik svarbiausius daly-

kus, susijusius su būsimu darbu.
Jei nėra darbo patirties, galima nurodyti savanoriškojo darbo 

patirtį ar dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veikloje.
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Gyvenimo aprašyme neturėtų būti gramatinių klaidų bei poli-
tinių ar religinių pažiūrų dėstymo.

Dalomoji medžiaga. Gyvenimo aprašymo pavyzdys

Gyvenimo aprašymas
Vardas, pavardė Saulius R.
Gimimo data 1980.01.01.
Šeiminė padėtis nevedęs
Adresas Šeimyniškių g. 1a, Vilnius
Telefonas 8 600 00000 (mob.)
El. paštas saulius.r@takas.lt
Išsilavinimas
2002 m. Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švieti-

mo centras. Padavėjų ir barmenų kursai
Darbo patirtis. 2002.08 – UAB „Kavinė“ padavėjas
Kalbos: lietuvių – gimtoji, anglų – moku gerai, rusų – moku 

gerai, vokiečių – žinau pagrindus.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai. Dirbu su MS Windows, MS Office, 

Exsel.
Asmeninės savybės: komunikabilus, paslaugus, mandagus, 

sąžiningas, pareigingas.
Kursai 2004 m. „Darbų sauga, higiena, apsauga“
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Rekomenduojantieji asmenys Dalia M., UAB „Kavinė“, di-

rektorė.

B. Motyvacinio laiško rašymas
Tikslas: išmokyti klientus parašyti motyvacinį laišką.
Priemonės: popieriaus lapai ir rašikliai, motyvacinio laiško 

pavyzdžiai.
Instrukcija: klientams išdalijami motyvacinio laiško pavyz-

džiai. Nurodomi pagrindiniai motyvacinio laiško rašymo akcen-
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tai, struktūra: prisistatymas, motyvacija užimti siūlomą darbo 
vietą, argumentai, kodėl rinktis turėtų būtent Jus, užuomina, 
kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įmonės veiklos, įsipa-
reigojimas paskambinti ir pasiteirauti, ar darbdaviui nereikia 
daugiau informacijos. 

Atsakoma į kilusius klausimus.
Grupės nariams duodama laiko parašyti motyvacinį laišką dėl 

norimo darbo. Jie pristato savo motyvacinius laiškus ir aptaria 
juos su grupe. Grupės nariams duodama užduotis pasibaigus su-
sitikimui surašyti motyvacinį laišką.

Patarimai dėl motyvacinio laiško:
Motyvacinis laiškas rašomas konkrečiam asmeniui (personalo 

skyriaus vadovui ar įmonės vadovui), todėl geriau sužinoti as-
mens, į kurį kreipsitės, pavardę. Svarbu rašyti įtikinamai, inicia-
tyviai ir pateikti tikrus faktus.

Reikėtų pabrėžti, kad Jūsų įgūdžiai tinka dirbti tam tikroje 
srityje ir būtent toje įmonėje, į kurią pretenduojate (pvz., nera-
šykite: „Norėčiau dirbti šioje kompanijoje“, geriau rašykite: 
„Manau, kad mano įgūdžiai leidžia man dirbti šioje srityje“).

Venkite neiginių, reikėtų rašyti paprastai, neilgais sakiniais, 
kad būtų lengva skaityti. Reikėtų nekartoti informacijos, pateik-
tos gyvenimo aprašyme, motyvacinis laiškas turi papildyti gyve-
nimo aprašymą.

Dalomoji medžiaga. „Motyvacinio laiško pavyzdys“    

Motyvacinis laiškas
Klientų aptarnavimo viešbučio priimamajame pareigybė
Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į klientų aptarna-

vimo viešbučio priimamajame pareigas.
Jūsų siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją: daugiausia 

praktinės patirties turiu klientų aptarnavimo srityje, kvalifikaciją 
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kėliau Santykių su klientais užmezgimo ir palaikymo bei As-
meninio efektyvumo seminaruose, turiu padavėjo ir barmeno 
kvalifikaciją. Dirbu kompiuteriu, laisvai kalbu angliškai ir rusiš-
kai.

Esu tikras, kad mano praktinė patirtis klientų aptarnavimo 
srityje bei akademinių studijų metu įgytos žinios leis profesio-
naliai atlikti Jūsų siūlomo darbo užduotis.

Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei 
asmeninės savybės, tokios kaip iniciatyvumas, komunikabilumas, 
gebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali būti sėk-
mingai panaudotos Jūsų viešbutyje, siekiant pritraukti kuo dau-
giau klientų ir juos išsaugoti.

Tikiuosi, kad mano kandidatūra Jus sudomino ir maloniai 
laukiu Jūsų atsakymo. Mielai su Jumis susitikčiau Jums patogiu 
metu.

Pagarbiai
Vardas, pavardė

C. Darbo paieškos būdai 
Tikslas: supažindinti klientus su darbo paieškos būdais ir ga-

limybėmis.
Priemonės: patalpa su prieiga prie kompiuterio. Įvairių laik-

raščių su darbo skelbimais pavyzdžiai.
Instrukcija: grupės nariai turi turėti savo gyvenimo aprašymus 

ir motyvacinius laiškus. Vadovas pateikia elektroninių adresų 
sąrašą (tiek kopijų, kiek numatoma grupės dalyvių), pagal kurį 
galimos darbo paieškos ir darbo biržų kontaktų kopijų tiek, kiek 
numatoma grupės narių.

Socialinis darbuotojas pristato, kokiuose laikraščiuose ir ko-
kiuose jų puslapiuose galima rasti skelbimų dėl darbo, kompiu-
teryje parodo elektroninius puslapius, kuriuose grupės nariai 
gali skelbti savo gyvenimo aprašymus ir ieškoti darbo.
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D. Pokalbis su darbdaviu
Tikslas: paaiškinti grupės nariams, kaip turi būti plėtojamas 

pokalbis su darbdaviu ir kokios yra jo pagrindinės taisyklės.
Priemonės: popieriaus lapai, pieštukai, kiek numatoma gru-

pės narių. Iš pradžių demonstruojamos pokalbio su darbdaviu 
skaidrės (kaip elgtis pokalbio metu).

Instrukcija: socialinis darbuotojas nurodo prisistatymo darb-
daviui akcentus (skaidrės). Grupės nariai pasiskirsto į tris grupe-
les: įdarbinimo komisiją (ne daugiau kaip 3 asmenys), ieškan-
čiuosius darbo (2–3 asmenys) ir žiūrovus (1–3 asmenys).

Socialinis darbuotojas su įdarbinimo komisija aptaria klausi-
mus, kuriuos užduos pokalbio metu. Žiūrovams duodamas nuro-
dymas stebėti ieškančiojo darbo prisistatymą žodžiais ir kūno 
kalba.

Įvyksta 2–3 pokalbiai. Po kiekvieno pokalbio tiek komisija, 
tiek žiūrovai pasižymi pastabas. Po pokalbių vyksta aptarimas. 
Kiekvienas pokalbis aptariamas atskirai. Pirmiausia „ieškantieji 
darbo“ pasakoja savo įspūdžius, tada „darbo komisija“, o vėliau 
– ir „žiūrovai“ pateikia savo pastabas.

Socialinis darbuotojas stebi, kad pastabos būtų susijusios su 
asmens elgesiu, o pats asmuo nebūtų aptarinėjamas. 
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