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SANTRAUKA 

 

Ši metodika parengta įgyvendinant projektą Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-02-002 „Asmenų, 

sergančių priklausomybės ligomis nuo psichoaktyvių medţiagų, reabilitacija ir integracija 

į darbo rinką VšĮ „Pusiaukelis“, įgyvendinamą pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ 

priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo 

rinką“. 

Galutinis priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų gydymo tikslas yra įgalinti 

pacientą/klientą ilgalaikiam susilaikymui nuo psichoaktyvių medţiagų vartojimo. Bet 

pats pirmiausias ir artimiausias uţdavinys yra sumaţinti narkotinių medţiagų vartojimą, 

pagerinti paciento/kliento gebėjimą funkcionuoti, minimizuoti medicinines ir socialines 

narkotinių medţiagų vartojimo pasekmes.  

Priklausomybė nuo psichoaktyvių medţiagų yra kompleksinė liga, lydima stipraus 

potraukio narkotinėms medţiagoms, kompulsyvaus jų siekimo ir vartojimo, nepaisant 

sunkių tokio elgesio pasekmių. 

 

Gydymas nėra paprastas, kadangi narkotinių medţiagų vartojimas ir priklausomybė turi 

daugybę dimensijų bei paţeidţia labai daug kliento gyvenimo sričių. Efektyvios darbo su 

priklausomybėmis sergančiais asmenimis programos paprastai būna sudarytos iš daugelio 

komponentų, iš kurių kiekvienas nukreiptas į tam tikrą konkretų ligos aspektą ar 

pasekmę. Priklausomybės gydymu turi būti pasiekta, kad asmuo nebevartotų narkotinių 

medţiagų, išmoktų naujo gyvenimo būdo be šių medţiagų, pasiektų produktyvaus 

funkcionavimo šeimoje, darbe ir visuomenėje. 

 

Socialinio darbo metodika darbui su priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų 

ligomis sergančiais asmenimis (toliau - metodika) yra skirtingų metodų kompleksinė 

visuma, kuria siekiama uţtikrinti efektyvią priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų 

ligomis sergančių asmenų socialinę integraciją.  

 

Šia metodika siekiama aprašyti darbo su priklausomybės ligomis sergančiaisiais 

principus, etapus bei metodus.  

 

Pagrindinis darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis tikslas – uţtikrinti 

efektyvią, visapusišką ir ilgalaikę tokių asmenų integraciją į visuomenę. 

 

Išskiriami uţdaviniai tikslui pasiekti: 

1. Uţtikrinti efektyvią psichosocialinę reabilitaciją, teikiant numatytas paslaugas; 

2. Suteikti profesinės reabilitacijos paslaugas. 

 

Siektini rezultatai – asmenys, atsisakę psichoaktyvių medţiagų vartojimo, įvairiapusiškai 

socialiai (re)integravęsi į visuomenę ir darbo rinką. 

 

Darbo su priklausomybėmis sergančiais asmenimis metodika apima skirtingų metodų, 

uţtikrinančių integracijos procesą, komplektą, kurie įgyvendinami etapais. Pagrindiniai 
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darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis etapai yra psichosocialinė 

reabilitacija ir profesinė reabilitacija. 

 

Vienas pagrindinių socialinės atskirties maţinimo uţdavinių yra padėti asmenims, 

priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medţiagų, integruotis į darbo rinką.  

 

Metodikoje trumpai aprašoma priklausomybės ligomis sergančių asmenų situacija 

Lietuvoje, socialinės atskirties problema, esamos prevencijos, gydymo bei kitos 

paslaugos. Pateikiami darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis metodai, 

būklės įvertinimas, konsultavimo principai, socialinių paslaugų teikimas, psichosocialinė 

bei profesinė reabilitacija, psichologinė pagalba sergančiųjų šeimoms bei reabilitacijos 

rezultatų vertinimas.   
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1. SITUACIJOS ANALIZĖ 

1.1.  Priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis sergantys asmenys 

Lietuvoje 

 

LR Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, 2008 m. pabaigoje Lietuvoje 

buvo 5809 asmenys, besigydantys nuo psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant 

psichotropines ar narkotines medţiagas. Šis skaičius 2006-2008 m. laikotarpiu augo. Taip 

pat augo ir šių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (1 lentelė), visgi pirmą 

kartą uţregistruotų atvejų maţėjo. Ši maţėjimo tendencija nebūtinai liudija apie 

maţėjantį naujų susirgimų skaičių, tai gali būti retesnio registravimosi gydymosi 

įstaigose pasekmė.  
 

1 lentelė. Asmenys besigydantys nuo psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ar 

psichotropines medţiagas 

 2006 2007 2008 

Pirmą kartą 

uţregistruota 

  

Besigydantys asmenys 323 318 273 

100 000 gyventojų tenka besigydančių 

asmenų 9,5 9,4 8,1 

Sirgo metų 

pabaigoje 

  

Besigydantys asmenys 5573 5715 5809 

100 000 gyventojų tenka besigydančių 

asmenų 164,6 169,8 173,4 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, 2010 m. (Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys) 

 

Kaip galima matyti 2 lentelėje, vyrų, besigydančių nuo psichikos ir elgesio sutrikimų 

vartojant narkotines ar psichotropines medţiagas, yra keturiskart daugiau, nei moterų. 

2 lentelė. Asmenys besigydantys nuo psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ar 

psichotropines medţiagas 

   2006 2007 2008 

Vyrai 

  

  

  

Pirmą kartą 

uţregistruota 

  

Besigydantys asmenys 258 252 208 

100 000 gyventojų tenka 

besigydančių asmenų 16,3 16 13,3 

Sirgo metų 

pabaigoje 

  

Besigydantys asmenys 4529 4638 4709 

100 000 gyventojų tenka 

besigydančių asmenų 287,2 296 302 

Moterys 

  

  

  

Pirmą kartą 

uţregistruota 

  

Besigydantys asmenys 65 66 65 

100 000 gyventojų tenka 

besigydančių asmenų 3,6 3,7 3,6 

Sirgo metų 

pabaigoje 

  

Besigydantys asmenys 1044 1077 1100 

100 000 gyventojų tenka 

besigydančių asmenų 57,7 59,9 61,4 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, 2010 m. (Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys) 
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2008 m. pakartotinai atlikto reprezentatyvaus 15-64 metų Lietuvos gyventojų tyrimo 

duomenimis
1
, bent vieną narkotiką bent kartą gyvenime (LTP) yra bandę 12,5 proc., bent 

kartą per pastaruosius 12 mėn. (LYP) – 6,2 proc., o bent kartą per pastarąsias 30 dienų 

(LMP) – 1,5 proc. gyventojų. Narkotikus bent kartą gyvenime nurodė vartoję daugiau 

vyrai (16,4 proc.), nei moterys (9,2 proc.), jaunesni (15-34 metų amţiaus) nei vyresni 

(35-64 metų amţiaus) respondentai, atitinkamai 22,1 proc. ir 4,7 proc. 

Šie duomenys rodo, kad narkotinių medţiagų vartojimo paplitimas yra nemaţa problema, 

taip pat tai, jog tai labiau vyrų problema, nei moterų. Tačiau yra įrodyta, jog moterims 

priklausomybė nuo psichoaktyvių medţiagų išsivysto greičiau ir lengviau, nei vyrams. 

Kaip ir 2004 m. labiausiai šalyje tarp narkotinių ir psichotropinių medţiagų yra paplitęs 

kanapių vartojimas (4 lentelė). 

 

3 lentelė.  Respondentų, vartojusių bent vieną narkotiką, pasiskirstymas pagal amţių ir lytį (proc.) 

  

15 - 64 m. 15 -34 m. 35 - 64 m. 

Vyr. Mot. Iš viso Vyr. Mot. Iš viso Vyr. Mot. Iš viso 

LTP 19,4 9,2 12,5 28,3 16,5 22,1 6,4 3,3 4,7 

LYP 8,4 4,2 6,2 14,3 7,4 10,6 3,5 1,6 2,5 

LMP 2,2 0,9 1,5 4,1 1,8 2,9 0,6 0,2 0,4 

Šaltinis: Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2010 m. 

4 lentelė. Respondentų, vartojusių kanapes, pasiskirstymas pagal amţių ir lytį (proc.) 

  

15 - 64 m. 15 -34 m. 35 - 64 m. 

Vyr. Mot. Iš viso Vyr. Mot. Iš viso Vyr. Mot. Iš viso 

LTP 15,8 8,5 11,9 27,6 15,6 21,2 6 2,8 4,3 

LYP 7,7 3,8 5,6 13,4 6,9 9,9 3 1,3 2,1 

LMP 1,7 0,7 1,2 3,6 1,6 2,6 0,1 0,1 0,1 

Šaltinis: Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2010 m. 

Ekstazi bent kartą gyvenime vartojo 2,1 proc., per pastaruosius 12 mėnesių – 1 proc., per 

paskutines 30 dienų – 0,3 proc. 15-64 metų amţiaus Lietuvos gyventojų. Rezultatus 

lyginant 2004 m. tyrimo duomenimis – 2008 m. ekstazi vartojimo paplitimas reikšmingai 

išaugo bent kartą gyvenime ir per paskutinius 12 mėnesių. Ţymiausias ekstazi vartojimo 

LTP ir LYP paplitimo augimas – 15-24, 25-34 ir 35-44 metų amţiaus respondentų 

grupėse
2
. 

 

2008 m. tyrimo Lietuvoje duomenimis, kokainą bent kartą gyvenime vartojo 0,5 proc., 

per pastaruosius 12 mėnesių – 0,2 proc., per paskutines 30 dienų – 0,1 proc. 15-64 metų 

amţiaus Lietuvos gyventojų. Lyginant su 2004 m. tyrimo duomenimis – reikšmingų 

skirtumų kokaino vartojimo paplitime nenustatyta. Kitų narkotinių ir psichotropinių 

medţiagų vartojimo paplitimas pateikiamas 1 paveiksle.        
 

                                                 
1
 Šaltinis: http://www.nkd.lt/lt/statistika/ , 2010m. geguţės 20 d. 

2
 Šaltinis: http://www.nkd.lt/lt/statistika/ , 2010m. geguţės 20 d. 

http://www.nkd.lt/lt/statistika/
http://www.nkd.lt/lt/statistika/
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1 pav. Narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo paplitimas tarp 15-64 metų amţiaus 

Lietuvos gyventojų, proc. (NKD duomenimis, 2008 m.) 

 

Vilniaus priklausomybės ligų centro pateiktais duomenimis, 2010 metų sausio 1 d. 

Lietuvoje pakaitinio gydymo programose metadonu ir buprenorfinu dalyvavo 562 

asmenys (2009 metų sausio 1 d. - 512 asmenų). Per 2009 metus pakaitinis gydymas buvo 

taikytas 815 asmenų, per 2008 metus - 872 asmenims.
3
  

Neteisėtas narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimas tiesiogiai siejamas su 

infekcinių ligų (ţmogaus imunodeficito viruso (ŢIV) infekcija, hepatito) plitimu.  

Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centro pateiktais duomenimis 2009 metais Lietuvoje 

diagnozuota 180 naujų uţsikrėtimo ţmogaus imunodeficito virusu (toliau - ŢIV) atvejų ir 

tai beveik dvigubai daugiau nei 2008 metais (2008 m. – 95, 2007 m. – 106, 2006 m. – 

100, 2005 m. – 120).  

 

5 lentelė. Sergamumas ir ligotumas ŢIV/AIDS Lietuvoje 2006-2008 m. 

  2006 2007 2008 

Naujai susirgusių AIDS skaičius 27 28 55 

100 000 gyventojų tenka naujai susirgusių AIDS 0,8 0,8 1,6 

100 000 gyventojų tenka sergančių AIDS metų 

pabaigoje 2 2,4 3,5 

                                                 
3
 Šaltinis: http://www.nkd.lt/lt/statistika/ , 2010m. geguţės 20 d. 

http://www.nkd.lt/lt/statistika/
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Sergančių AIDS skaičius metų pabaigoje 68 81 117 

100 000 gyventojų tenka per metus nustatytų ŢIV 

nešiotojų 3 3,1 2,8 

Naujai nustatyti  ŢIV nešiotojai 100 106 95 

100 000 gyventojų tenka ŢIV nešiotojų metų 

pabaigoje 32,1 34,9 37,1 

ŢIV nešiotojų skaičius metų pabaigoje 1087 1174 1242 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, 2010 m. (Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenys) 

Pagal ŢIV uţsikrėtimo būdą, 2009 m. padidėjo naujai išaiškintų uţsikrėtusiųjų ŢIV 

infekcija asmenų dalis, kurie uţsikrėtė švirkšdamiesi injekcinius narkotikus nesteriliomis 

adatomis ir švirkštais. 2009 m. iš visų naujai per metus ŢIV infekcija uţsikrėtusių 

asmenų skaičiaus - 65 proc. uţsikrėtė švirkšdamiesi injekcinius narkotikus nesteriliomis 

adatomis ir švirkštais (2008 m. – 44,2 proc., 2007 m. – 55,6 proc., 2006 m. – 62 proc., 

2005 m. - 70,8 proc., 2004 m. - 74,8 proc.)
4
.  

2010 metų sausio 1 dienai viso Lietuvoje diagnozuoti 1581 ŢIV infekuoti asmenys, iš jų 

– 1145 asmenys (72,4 proc.) uţsikrėtė neteisėtai švirkšdamiesi injekcinius narkotikus. 

ŢIV infekuotų vyrų beveik 5 kartus daugiau nei moterų. Atitinkamai 1314 ir 267. 

Uţsikrėtusių ŢIV amţiaus vidurkis kasmet jaunėja. 2009 m. uţsikrėtusiųjų ŢIV amţiaus 

vidurkis - 34 metai (2008 m. - 35 metai).  

Apsinuodijimai ir mirtys susijusios su narkotikų vartojimu. 

2009 m. nuo narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo mirė 68 ţmonės, 62 vyrai ir 

6 moterys. Palyginti su 2008 m. mirusiųjų skaičius padidėjo 8 ţmonėmis. 

Miesto gyventojai sudarė didţiąją dalį mirusiųjų nuo narkotinių ir psichotropinių 

medţiagų vartojimo (mieste mirė 56, o kaime 12 ţmonių). 

Vidutinis mirusiųjų nuo narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo amţius 2009 m. 

buvo 32,6 metų, vyrų – 32,4, moterų – 34,2 (2008 m. atitinkamai – 31,8, 31,6 ir 33,8 

metų). 

Daugiausia mirčių sukėlė atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais – 

54, bei psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kelis narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias 

medţiagas – 11. 2008 m. šios dvi prieţastys taip pat buvo pagrindinės, lėmusios 

daugiausia mirčių, atitinkamai 42 ir 12. 

 

                                                 
4
 Šaltinis: http://www.nkd.lt/lt/statistika/ , 2010m. geguţės 20 d. 

http://www.nkd.lt/lt/statistika/
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1.2. Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medţiagų, socialinė atskirtis
5 

 

Daugeliui priklausomų nuo psichoaktyviųjų medţiagų asmenų būdinga socialinė atskirtis, 

nes jie neturi pastovaus būsto, jų uţimtumas nereguliarus, daţnai jie turi nemaţą 

įkalinimo patirtį. Socialinę atskirtį didina ir negatyvus visuomenės poţiūris į 

priklausomus asmenis. Todėl siekiant padėti šiems ţmonėms pasveikti ir integruotis į 

visuomenę, reikalinga patenkinti ne vieną, o visą kompleksą jų poreikių. Mėginančiam 

prisitaikyti visuomenėje priklausomam nuo psichoaktyviųjų medţiagų asmeniui būtina 

visapusiška socialinė, dvasinė, psichologinė pagalba. Vienas iš svarbiausių uţdavinių yra 

įsigyti profesiją ir susirasti darbą, uţtikrinantį bent minimalias pajamas. Valstybei iškyla 

uţdavinys ne tik plėsti psichologinių ir socialinių paslaugų teikimą, bet ir spręsti šių 

ţmonių įdarbinimo, būsto bei kitas problemas. 

Tik tokia kompleksinė pagalba sąlygos sėkmingą priklausomų asmenų socialinę 

integraciją ir tai, kad pasibaigus psichologinės ir socialinės reabilitacijos laikotarpiui, jie 

bus atsparesni atkryčiams. 

 

Pagalba (atskirties maţinimui). 

Lietuvoje 2008 m. veikė 17 ilgalaikės psichologinės ir socialinės reabilitacijos 

bendruomenių ir 5 dienos centrai, skirti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų 

medţiagų.  

Aktualiausia reabilitacijos programose dalyvaujančių asmenų problema išlieka socialinė 

– nedarbas. Elementarių darbo įgūdţių neturėjimas, kvalifikacijos ir specializacijos stoka 

maţina priklausomų nuo psichoaktyviųjų medţiagų asmenų konkurencingumą darbo 

rinkoje. Kai kurių asmenų darbo paieškas apsunkina jų pačių psichologinis nestabilumas 

ar paprasčiausias nenoras dirbti. Nepalankus darbdavių poţiūris į asmenis, priklausomus 

nuo psichoaktyviųjų medţiagų, taip pat didina uţimtumo problemą. 

 

Priklausomiems asmenims trūksta socialinių, kasdieninio bendravimo įgūdţių. 

Reabilitacijos procese dėl adaptacijos problemų taip pat kyla sunkumų: nevisai stabili 

psichinė ir emocinė kai kurių bendruomenės narių būsena bei išankstinės nuostatos 

sąlygoja nepasitenkinimą kitais bendruomenės nariais, vidinės tvarkos taisyklėmis. Visa 

tai gali išprovokuoti konfliktus, kurie daţniausiai sprendţiami išsiunčiant 

neprisitaikiusius asmenis į kitą bendruomenę. Noras grįţti prie seno gyvenimo įpročių ar 

motyvacijos keistis stoka apsunkina jų adaptaciją net tik konkrečioje bendruomenėje, bet 

ir visuomenėje.  

 

Psichoaktyvių medţiagų vartojimo ţala. 

Narkotikų vartojimas sukelia rimtus sveikatos sutrikimus, psichologines bei socialines 

pasekmes. Socialinės narkomanijos pasekmės yra sunkiausios ir skaudţiausios 

visuomenei. Kadangi psichoaktyviųjų medţiagų vartojimas sukelia neigiamas socialines 

pasekmes ir daro ţalą įvairioms visuomenės gyvenimo sritims, o visuomenei dėl to tenka 

sumokėti didelę kainą, šiai socialinės atskirties ţmonių grupei labai aktuali reabilitacija ir 

                                                 
5
 Metinis pranešimas 2009, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

2009, ISSN 1822-1181, http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-

2009web.pdf  

 

http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
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integracija į visuomenę. Be psichologinių ir ugdymo paslaugų, asmenims, 

priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medţiagų, labai svarbu teikti socialines paslaugas, 

mokyti juos ir tobulinti jų socialinius įgūdţius, perkvalifikuoti ir įdarbinti.  

 

Socialinė reintegracija – tai ne tik psichologinė ir socialinė reabilitacija. Ypač svarbu 

teikti kompleksinį paslaugų paketą, t.y. šalia psichologinių ir socialinių paslaugų ir 

švietimo, profesinio mokymo bei įdarbinimo paslaugas. Daugelyje ES šalių pripaţįstama, 

kad socialinė reintegracija yra gerokai maţiau išplėtota nei gydymas (Lietuvoje taip pat), 

todėl jai būtina skirti daugiau dėmesio ir finansinės paramos. 

1.3. Prevencija ir gydymas 

 

Lietuvoje numatoma, kad asmuo dėl sveikatos sutrikimų pirmiausia turi kreiptis į 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos prieţiūros (šeimos gydytojo) paslaugas 

teikiančią įstaigą.
6
 Šeimos gydytojai, terapeutai, gydytojai pediatrai ir kiti gydytojai, 

dirbantys ambulatorinėse asmens sveikatos prieţiūros (šeimos gydytojo) įstaigose, 

nustatę rizikingą ar ţalingą alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimą, jo 

ryšį su stebimojo paciento sveikatos sutrikimais, skiria atitinkamą gydymą. 

Specializuotą medicininę pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybe, teikia asmens 

sveikatos prieţiūros įstaigos, turinčios galiojančią psichikos sveikatos prieţiūros  

licenciją. Asmuo į gydytoją psichiatrą gali kreiptis tiesiogiai arba gali būti nukreiptas 

šeimos gydytojo. Gydytojas psichiatras, nustatęs priklausomybės (psichikos ir elgesio 

sutrikimų) nuo narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo ligos diagnozę, sudaro 

individualų, pacientui priimtiną, priklausomybės ligos gydymo ir reabilitacijos planą. 

Gydymo procese dalyvauja asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje dirbantis psichologas, 

socialinis ir (arba) slaugos darbuotojai. Gydymo procese, vykdant gydymo planą, 

dalyvauja paciento šeimos nariai. Šeimos nariams teikiamos psichologo konsultacijos, 

rengiami psichoterapijos uţsiėmimai grupėse.  

 

2009 m. Lietuvoje veikė 87 psichikos sveikatos centrai, 2010 m. sausio 1 d. tokių centrų 

buvo 89. 

Specializuotą medicininę pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybe nuo narkotinių  

ir psichotropinių medţiagų vartojimo, Lietuvoje teikia priklausomybės ligų centrai, 

esantys Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėţyje. Priklausomybės ligų 

centrai teikia ambulatorines ir stacionarines paslaugas. 

 

Ambulatorinis gydymas be vaistų neapima medikamentinio gydymo, bet apima įvairias 

programas pacientams, kurie lankosi reguliariai klinikoje arba kitoje paslaugas 

teikiančioje įstaigoje. Dauguma programų susijusios su individualiomis arba grupinėmis 

konsultacijomis. Daţniausi tokių programų klientai yra kitas, nei opiatai, narkotines 

medţiagas vartojantys asmenys, kuriems palaikomasis gydymas vaistais 

nerekomenduojamas, pvz. tie, kurie yra stabilios būklės, gana gerai integravęsi 

                                                 
6
 Metinis pranešimas 2009, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

2009, ISSN 1822-1181, http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-

2009web.pdf  

http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
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visuomenėje, o jų psichotropinių medţiagų vartojimo ir priklausomybės epizodai yra 

palyginus trumpi.  

 

Priklausomybės ligos Lietuvoje gydomos ne tik vaistais, bet taikomas ir gydymas be 

vaistų – anoniminių narkomanų 12 ţingsnių programos, Minesotos programos, 

kognityvinė elgesio terapija, psichodinaminė terapija. Priklausomybės ligų centruose 

teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės medicininės reabilitacijos paslaugos.  

 

Kalbant apie priklausomybės ligų prevenciją, skiriama pirminė ir antrinė prevencija, o 

tretinė - tai būtų reabilitacija ir socialinė integracija. Pirminė prevencija paprastai skirta 

„sveikajai“ visuomenės daliai, kad ţmonės nepradėtų vartoti psichoaktyvių medţiagų, 

netaptų priklausomi. Antrinė prevencija taikoma asmenims, jau turintiems sunkumų su 

psichoaktyvių medţiagų vartojimu, kad nesikartotų atkryčiai, priklausomybės bei su 

jomis susiję ligos neplistų toliau.  

Šiuo konkrečiu atveju darbuotojai susiduria jau su turinčiais problemų dėl psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo asmenimis. Todėl metodikoje nekalbama apie pirminės prevencijos 

priemones. 

Galutinis priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų gydymo tikslas yra įgalinti 

pacientą/klientą ilgalaikiam susilaikymui nuo psichoaktyvių medţiagų vartojimo. Bet 

pats pirmiausias ir artimiausias uţdavinys yra sumaţinti narkotinių medţiagų vartojimą, 

pagerinti paciento/kliento gebėjimą funkcionuoti, minimizuoti medicinines ir socialines 

narkotinių medţiagų vartojimo pasekmes.  

Yra keletas priklausomybės ligų gydymo metodų. Trumpalaikiai metodai trunka maţiau 

nei 6 mėnesius ir apima apgyvendinimo paslaugas, medicinines paslaugas ir abstinencijos 

palaikymą ambulatoriškai. Ilgalaikis gydymas gali apimti, pvz. ambulatorines metadono 

programas opiatų vartotojams ir stacionarių terapinių bendruomenių gydymą.  

Taikant terapiją priklausomiems nuo heroino asmenims, paprastai skiriamos sintetinių 

opiatų dozės, daţniausiai tai gali būti metadono hidrochloridas ar levoalfaacetilmetadolis, 

skiriant tinkamas dozes, kad būtų blokuojami heroino efektai ir palaikoma stabili 

neeuforinė būklė, nesukelianti fizinių abstinencijos simptomų.  Tokioje stabilioje būklėje 

klientas gali atsisakyti nuolatinio narkotinės medţiagos siekimo ir su tuo susijusio 

nusikalstamo elgesio, bei gaudamas tinkamas konsultavimo ir socialines paslaugas tapti 

produktyviu bendruomenės ir visuomenės nariu.  

1.3.1.1. Ţemo slenksčio programos 

Siekiant sumaţinti su neteisėtu narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimu ir 

rizikinga elgsena susijusias neigiamas medicinines, socialines, ekonomines ir teisines 

pasekmes visuomenei ir asmeniui, nuo 2006 m. kryptingai plėtojamos stacionarios ir 

mobilios ţemo slenksčio paslaugos (švirkštų/adatų keitimo, informavimo, konsultavimo 

ir kt.), skirtos švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medţiagas neteisėtai 

vartojantiems asmenims. 2009 m. Lietuvoje veikė 14 ţemo slenksčio paslaugų kabinetų, 

kuriuose nuolatos lankėsi daugiau nei 5000 asmenų.  
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1.3.1.2.  Pakaitinis gydymas Lietuvoje (Farmakoterapija)
7
 

 

Gydymą opioidų turinčiais vaistiniais preparatais siūloma vadinti priklausomybių 

opioidams farmakoterapija. Pakaitiniai opioidiniai vaistiniai preparatai savo sudėtyje turi 

sintetinės kilmės vaistinių medţiagų, priklausančių opioidų grupei, kurie pagal 

indikacijas skiriami sergančiųjų priklausomybe nuo opioidų gydymui. 

Lietuvoje registruoti ir leidţiami naudoti gydymui metadono hidrochloridas (metadonas) 

ir buprenorfino hidrochloridas (buprenorfinas). Lietuvoje taip pat registruotas sudėtinis 

vaistas subuxonas, turintis buprenorfino ir nalaksono (opioidų antagonisto). 

Pakaitinis gydymas skiriamas kaip abstinencijos gydymas arba pakaitinis palaikomasis 

gydymas. 

 

Pakaitinis gydymas – asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, gydymas 

pakaitiniais opioidiniais vaistiniais preparatais. 

 

Abstinencijos gydymo tikslas – sušvelninti ar nuslopinti abstinencijos būklę, 

atsirandančią nutraukus opioidų vartojimą. Opioidinės abstinencijos būklės gydymas 

pakaitiniais opioidiniais vaistiniais preparatais skiriamas tik apibrėţtą ir gydytojo bei 

paciento suderintą laiką.  

 

Pakaitinis palaikomasis gydymas – asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, 

tęstinis gydymas, skiriant santykinai stabilias opiodinių vaistinių preparatų dozes, 

siekiant maksimaliai normalizuoti paciento somatinę ir psichikos būseną, skatinti 

pozityvius elgesio ir socialinės adaptacijos pokyčius. 

 

2. SOCIALINIO DARBO METODIKA DARBUI SU PRIKLAUSOMYBĖS NUO 

PSICHOAKTYVIŲ MEDŢIAGŲ LIGOMIS SERGANČIAIS ASMENIMIS 

 

Priklausomybė nuo psichoaktyvių medţiagų yra kompleksinė liga, lydima stipraus 

potraukio narkotinėms medţiagoms, kompulsyvaus jų siekimo ir vartojimo, nepaisant 

sunkių tokio elgesio pasekmių. Narkotikų vartojimo kelias prasideda nuo savanoriško 

vartojimo akto, vėliau pereinama prie kompromisų su pačiu savimi, kai asmuo nebenori 

vartoti, kol narkotinės medţiagos siekimas tampa kompulsyvus ir nevaldomas. Toks 

elgesys atsiranda dėl ilgalaikio smegenų veikimo narkotinėmis medţiagomis. 

Priklausomybė – tai smegenų liga, kuri veikia daugelį smegenų sričių, įskaitant ir tas, 

kurios atsakingos uţ motyvaciją, mokymąsi ir atmintį, bei slopinanti elgesio kontrolę.
8
 

Gydymas nėra paprastas, kadangi narkotinių medţiagų vartojimas ir priklausomybė turi 

daugybę dimensijų bei paţeidţia labai daug kliento gyvenimo sričių. Efektyvios darbo su 

                                                 
7
 Metinis pranešimas 2009, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

2009, ISSN 1822-1181, http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-

2009web.pdf     
8
 Treatment Approaches for Drug Addiction, NIDA – NATIONAL Institute of Drug Abuse, National 

Institutes of Health – U. S. Department of Health and Human Servines, 2009, 

http://www.drugabuse.gov/PDF/InfoFacts/IF_Treatment_Approaches_2009_to_NIDA_92209.pdf  

http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_metinis-2009web.pdf
http://www.drugabuse.gov/PDF/InfoFacts/IF_Treatment_Approaches_2009_to_NIDA_92209.pdf
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priklausomybėmis sergančiais asmenimis programos paprastai būna sudarytos iš daugelio 

komponentų, iš kurių kiekvienas nukreiptas į tam tikrą konkretų ligos aspektą ar 

pasekmę. Priklausomybės gydymu turi būti pasiekta, kad asmuo nebevartotų narkotinių 

medţiagų, išmoktų naujo gyvenimo būdo be šių medţiagų, pasiektų produktyvaus 

funkcionavimo šeimoje, darbe ir visuomenėje. Kadangi priklausomybė – lėtinė liga, 

ţmonės negali tiesiog kelioms dienoms nustoti vartoti ir taip pasveikti. Dauguma 

pacientų reikalauja ilgalaikio gydymo ir kartotinių jo epizodų, kad pasiektų pagrindinį ir 

galutinį tikslą. 

Priklausomybė nuo psichoaktyvių medţiagų, kaip liga, yra išgydoma. Taikant 

individualiai pritaikytą gydymą, klientai gali išmokti kontroliuoti savo būklę ir gyventi 

normalų, produktyvų gyvenimą. Panašiai, kaip ţmonės, sergantys cukriniu diabetu ar 

širdies liga, priklausomi nuo psichoaktyvių medţiagų, gydantis nuo priklausomybės, 

mokosi keisti elgesį, neretai gydymosi dalį sudaro ir medikamentų vartojimas.  

Į elgesio keitimo terapiją (bihevioristinę) gali būti įtrauktas konsultavimas, 

psichoterapija, paramos terapija ar šeimos terapija. Medikamentai vartojami, kad būtų 

nuslopinti abstinencijos simptomai bei blokuojant narkotinių medţiagų poveikį. Tyrimai 

rodo, kad derinant metadono programos metu gaunamą pakaitinį palaikomąjį gydymą 

heroino vartotojams su bihevioristine terapija, sumaţėja įvairių su heroino vartojimu 

susijusių sveikatos problemų bei su tuo susijusių mirčių skaičius.
9
 

Bendrąja prasme, kuo daugiau gydymo ir reabilitacijos priemonių teikiama, tuo geresni 

rezultatai. Daţnai klientai reikalauja daugiau paslaugų, pvz., medicininių, psichikos 

sveikatos, ŢIV prevencijos paslaugų ir pan. Klientai, kurie pasilieka reabilitacijoje ilgiau 

nei 3 mėnesius, paprastai pasiekia kur kas geresnių rezultatų, nei tie, kurie uţsibūna 

trumpiau. Pacientai, kurie gydomi mediciniškai, kad būtų sumaţintas abstinencijos 

simptomų keliamas diskomfortas, tačiau negauna jokių tolesnių socialinių ar 

psichologinių paslaugų, grįţta prie vartojimo įpročių beveik taip pat greitai, kaip ir tie, 

kurie niekada negavo jokių paslaugų.  

Elgesio keitimo metodų taikymas priklausomybės ligų gydyme padeda pacientams 

patiems įsitraukti į gydymo procesą, keisti savo poţiūrį ir elgesį, susijusius su narkotinių 

medţiagų vartojimu, įgyti ir stiprinti sveiko gyvenimo būdo įgūdţius. Tokie metodai taip 

pat gali padidinti medikamentinio gydymo efektyvumą bei išlaikyti klientus gydymo 

programose ilgiau. Galimi įvairūs elgesio keitimo metodai, tokie, kaip: 

 Kognityvinė terapija. Šios terapijos metu siekiama, kad klientas suvoktų, vengtų 

ir tvarkytųsi su situacijomis, kuriose jie daţniausiai vartoja narkotines medţiagas. 

 Multidimensinė šeimos terapija. Ši terapija buvo sukurta paaugliams, 

vartojantiems narkotines medţiagas kartu su jų šeimomis, skirta daryti įtaką 

įvairioms su vartojimu susijusioms sritims ir pagerinti bendrą šeimos, kaip 

sistemos funkcionavimą. 

 Motyvacinis interviu. Tai metodas, skirtas išsiaiškinti, kiek klientas jau yra 

pasirengęs keisti savo elgesį ir dalyvauti reabilitacijos programoje. 

                                                 
9
 Šaltinis: http://www.drug-rehabs.com/treatment-methods.htm 2010 01 13 

http://www.drug-rehabs.com/treatment-methods.htm
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 Motyvaciniai paskatinimai (nenumatytų atvejų valdymas). Šiame metode 

naudojami pozityvūs paskatinimai ir padrąsinimai susilaikyti nuo narkotinių 

medţiagų. 

 

Socialinio darbo metodika darbui su priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų 

ligomis sergančiais asmenimis (toliau - metodika) yra skirtingų metodų kompleksinė 

visuma, kuria siekiama uţtikrinti efektyvią priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų 

ligomis sergančių asmenų socialinę integraciją.  

 

Šia metodika siekiama aprašyti darbo su PSA (priklausomybėmis sergančiaisiais 

asmenimis) principus, etapus bei metodus.  

2.1. Darbo tikslai, uţdaviniai, siektini rezultatai 

 

Pagrindinis darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis tikslas – uţtikrinti 

efektyvią, visapusišką ir ilgalaikę tokių asmenų integraciją į visuomenę. 

 

Išskiriami uţdaviniai tikslui pasiekti: 

3. Uţtikrinti efektyvią psichosocialinę reabilitaciją, teikiant numatytas paslaugas; 

4. Suteikti profesinės reabilitacijos paslaugas. 

 

Siektini rezultatai – asmenys, atsisakę psichoaktyvių medţiagų vartojimo, įvairiapusiškai 

socialiai (re)integravęsi į visuomenę ir darbo rinką. 

 

Efektyvaus kompleksinio gydymo ir reabilitacijos principai, kuriais vadovaujamasi 

teikiant paslaugas (parengta pagal „Priklausomybės nuo narkotinių medţiagų 

gydymo poţiūriai“, NIDA ):
10

 

 Priklausomybė yra kompleksinė, bet išgydoma liga, paveikianti smegenų 

funkcijas ir ţmogaus elgseną. 

 Nėra vieno gydymo, tinkančio visiems. 

 Gydymas turi būti lengvai prieinamas. 

 Efektyvus gydymas atliepia skirtingus individo poreikius, ne tik jo poreikį 

nevartoti narkotinių medţiagų. 

 Itin svarbu, kad klientas dalyvautų programoje ne trumpiau, nei tai būtina. 

 Konsultavimas – individualus ir/ar grupinis – ir kitos elgesio terapijos turi būti 

sudedamoji gydymo nuo priklausomybių dalis. 

 Individualūs paslaugų (prevencijos, gydymo ir reabilitacijos) planai turi būti 

nuolat vertinami ir keičiami taip, kad visiškai atitiktų kliento poreikius. 

 Daugelis nuo psichoaktyvių medţiagų priklausomų asmenų kartu turi ir kitokių 

psichikos sutrikimų. 

                                                 
10

 Treatment Approaches for Drug Addiction, NIDA – NATIONAL Institute of Drug Abuse, National 

Institutes of Health – U. S. Department of Health and Human Servines, 2009, 

http://www.drugabuse.gov/PDF/InfoFacts/IF_Treatment_Approaches_2009_to_NIDA_92209.pdf  

http://www.drugabuse.gov/PDF/InfoFacts/IF_Treatment_Approaches_2009_to_NIDA_92209.pdf
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 Medicininė detoksikacija yra tik pirminė priklausomybės ligų gydymo stadija ir 

pati savaime beveik nedaro ilgalaikės įtakos gydymui dėl psichoaktyvių  

medţiagų vartojimo.  

 Gydymo ir reabilitacijos programos turėtų apimti klientų tikrinimą dėl ŢIV/AIDS, 

hepatitų B ir C, tuberkuliozės, bei kitų su intraveninių narkotinių medţiagų 

vartojimu susijusių uţkrečiamųjų ligų, taip pat turėtų būti teikiamos konsultavimo 

paslaugos, kad būtų keičiamas rizikingas elgesys,  maţinama tikimybė uţsikrėsti 

ar uţkrėsti kitus bei siekti integracijos į visuomenę. 

 

2.2. Darbo metodai 

 

Darbo su priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medţiagų sergančiais asmenimis (PSA) 

metodika yra kompleksinė ir apima įvairias priemones, skirtas asmens socialinei 

integracijai. Integracija uţtikrina keturių pagrindinių sisteminių jos elementų 

įgyvendinimą: 

− demokratinė ir teisinė sistema, uţtikrinanti pilietinę (ţmogaus teisių) 

integraciją; 

− darbo rinka, uţtikrinanti ekonominę integraciją; 

− socialinio aprūpinimo sistema, uţtikrinanti socialinę integraciją; 

− šeima ir bendruomeninė sistema, uţtikrinanti tarpasmeninę integraciją. 

 

Darbo su PSA metodika apima skirtingų metodų, uţtikrinančių integracijos procesą, 

komplektą, kurie įgyvendinami etapais. Pagrindiniai darbo su PSA etapai yra: 

I. Psichosocialinė reabilitacija 

II. Profesinė reabilitacija 

 

Darbo su priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medţiagų sergančiais asmenimis 

metodikos pagrindiniai metodai pristatyti 2 paveiksle. 
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2 pav. Darbo su priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medţiagų sergančiais asmenimis metodikos 

pagrindiniai metodai  

 

2.3 Būklės įvertinimas 

 

Įvertinimas yra neatskiriama paslaugų asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių 

medţiagų, teikimo dalis. Svarbiausios įvertinimo charakteristikos yra šios
11

: 

1. Tai nuolatinis procesas. Įvertinimas vyksta nuolat, visą pagalbos teikimo laiką. 

Ankstyvaisiais etapais jam skiriama daugiausia dėmesio. Ir vėliau, kai sprendţiamos 

problemos. Vykdoma intervencija, įvertinimui taip pat skiriama daug dėmesio. Kai 

klientas ir darbuotojas pradeda kartu dirbti, atsiranda naujos informacijos ir naujas 

supratimas. Šie dalykai tampa nuolatinio vertinimo dalimi. Nuolatinis įvertinimo 

procesas leidţia geriau suprasti asmenis ir situacijas, socialinio darbo procesui 

progresuojant.  

2. Įvertinimas yra dvigubas procesas, pabrėžiantis kliento tam tikroje situacijoje 

supratimą ir teikiantis planavimo ir veiklos pagrindą. Būtina surinkti informaciją apie 

visus ţmones ir visas sistemas, dalyvaujančias procese, apie jų santykius ir aplinką. Be 

to, renkama informacija apie poreikį, kliūtis, atsirandančias tenkinant poreikį, problemą, 

ţmones ir sistemas, svarbius problemai spręsti. Taip pat svarbu apibrėţti stiprybes ir 

silpnybes, kaitos motyvaciją ir priešinimąsi pokyčiams. 

3. Įvertinimas yra dvišalis procesas, įtraukiantis klientą ir darbuotoją. Klientas yra 

įtraukiamas į visus vertinimo aspektus maksimaliai pagal savo galimybes. Pirminis 

                                                 
11

 Jonson L. C., Socialinio darbo praktika. Bendrasis poţiūris, VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 

Vilnius, 2001, ISBN 9986-9357-2-5 
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įvertinimo turinys atsiranda po darbuotojo ir kliento sąveikos interviu metu ar po grupės 

diskusijos, taip pat gavus informacijos, kai darbuotojas stebi klientą interviu ar grupinės 

diskusijos metu. Jis kyla ir stebint klientą gyvenimo situacijose. Darbuotojas turi aptarti 

su klientu tai, ką matė, kitą informaciją ir ţinias, mėgindamas suteikti reikšmę faktams ar 

suprasti klientą situacijoje. Kliento atsakymai yra svarbi ir vertinga gaunamos 

informacijos dalis. Klientui taip pat paaiškinamas supratimo ir planuojamų intervencijų 

galimybių ir ribotumų ryšys. Dvišalis procesas įvertinant yra vienas iš kliento įgalinimo 

būdų, kadangi padeda klientams suvokti savo vertę ir parodo, kad tai, ką jie mato ar kuo 

tiki, yra labai svarbu. Klientai suvokia nesą pasyvūs paslaugos gavėjai, bet reikšmingi 

atliekamo darbo partneriai. 

4. Svarbūs ir horizontalūs ir vertikalūs tyrimai. Ankstyvaisiais įvertinimo etapais 

paprastai naudinga paţvelgti į situaciją horizontaliai: situacija analizuojama į plotį 

identifikuojant visas galimas jos dalis, sąveikas ir ryšius. Vėliau šios identifikuotos dalys, 

svarbios situacijai ar problemai spręsti, tiriamos vertikaliai arba į gylį. Informacijos 

rinkimas gali judėti nuo horizontalaus prie vertikalaus tyrimo ir vėl prie horizontalaus 

keletą kartų. Darbuotojai turėtų išsilavinti įgūdį numatyti, kada tinkamiausias 

horizontalus tyrimas, o kada geriausia naudoti vertikalų.  

5. Įvertinimas padeda identifikuoti poreikius, apibrėžti problemas, paaiškinti jų 

reikšmę ir modelius. Įvertinant naudojamasi problemų sprendimo procesu išsiaiškinti 

poreikį ir kliūtis, trukdančias jį patenkinti. 

6. Įvertinimu nustatomos kliento vertybės, kurios vėliau panaudojamos intervencijai. 

Ţmonės tobulėja dėl savo stipriųjų, o ne silpnųjų savybių. Kruopštus fizinių, protinių, 

emocinių ir elgesio ypatybių įvertinimas turi būti atliktas, siekiant dirbti su kliento 

sistema, numatant tikslus, uţdavinius ir uţduotis, savo prigimtimi orientuotus į sėkmę. 

Nustatant kliento stiprybes, reikia aptikti kliento sistemoje ir aplinkoje esančius šaltinius 

ar surasti situacijas, skatinančias kliento funkcionavimą. 

7. Įvertinimas yra individualus. Ţmogaus gyvenimo situacijos yra skirtingos, nėra dviejų 

vienodų. Kiekvienas įvertinimas yra kitoks ir susijęs su skirtingomis kliento situacijomis.  

8. Sprendimas yra svarbus. Daug sprendimų turi būti priimama remiantis kiekvienu 

įvertinimu. Sprendimai paaiškina, kuriomis dalimis remiamasi, kurias ţinias taikyti, kaip 

įtraukti klientą, kaip apibrėţti problemą. Priimami sprendimai lemia turinį ir to turinio 

interpretavimą. Reikia kruopščiai įvertinti kliento poţiūrį į įvykių svarbą, nes tai, kas 

darbuotojo poţiūriu gali būti nesvarbu, gali būti labai svarbu kliento sistemai. 

9. Yra supratimo ribos. Joks įvertinimas niekada nėra baigtinis (visiškas). Ne tik 

neįmanoma iki galo suprasti kiekvienos situacijos, bet kartais tai yra nepageidaujama. 

Suprasti reikia laiko. Darbuotojas neturi jaustis sutrikdytas dėl to, kad supratimas turi 

ribas, ir išmokti pasitikėti įvertinimo procesui progresuojant. 

 

Remiantis socialinio darbo perspektyva, svarbu išsiaiškinti ir suprasti pirmines kliento 

priklausomybės prieţastis, jos atsiradimą lemiančius veiksnius, kiek tai susiję su socialine 

aplinka, kliento socialinių ryšių tinklu, apimant visas jo sąveikos su socialine aplinka 

kryptis.
12
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Šis įvertinimas turėtų apimti tokius pagrindinius aspektus: 

- pirminio tinklo (ryšių su šeimos nariais, artimaisiais) įvertinimas, 

- antrinio tinklo (ryšiai darbovietėje, vaikams – mokykloje, uţklasinėje veikloje) 

įvertinimas, 

- kliento materialinio savarankiškumo įvertinimas (ar finansiškai priklausomas nuo 

artimųjų, ar gyvena atskirai, uţsidirba pragyvenimui), 

- kliento nusikalstamumo įvertinimas (ar buvo teistas, sulaikytas ir pan.), 

- kliento motyvacijos keistis stiprumo ir pagalbos motyvacijai stiprinti poreikio 

įvertinimas. 

 

Kliento būsenos ir poreikių vertinimas yra labai svarbi priklausomybės gydymo, 

priklausomo asmens reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę bei darbo rinką 

sudedamoji dalis. Kaip buvo minėta anksčiau, svarbu įvertinti kliento motyvaciją 

pokyčiams, t. y. keisti savo gyvenimo būdą, įpročius, atsisakyti psichotropinių medţiagų 

vartojimo ir su tuo susijusių gyvenimo būdo elementų. Vertinant motyvaciją svarbu turėti 

informacijos apie ţmogaus poţiūrį ir ketinimus, pasitikėjimą ir įsipareigojimus, gebėjimą 

priimti sprendimus. Pamatiniai motyvacijos aspektai, kuriuos labai svarbu įvertinti prieš 

vertinant individualius motyvacijos ypatumus yra trys
13

: 

1. Motyvacijos šaltiniai. Išskiriami du: vidinis ir išorinis. Nors vidinė motyvacija yra 

efektyvesnė siekiant ilgalaikių gydymosi rezultatų, tačiau išorinė motyvacija labiau 

skatina trumpalaikį susilaikymą nuo narkotinių medţiagų vartojimo, aktyvesnį 

dalyvavimą gydymosi procese bei geresnes trumpalaikes jo pasekmes. Kaip tik todėl 

svarbu į reabilitacijos procesą įtraukti ir kitas, išorines kliento aplinkos sistemas (šeimą, 

artimus ţmones, jei įmanoma, darbdavius). Tačiau tokia išorinė motyvacija gali duoti 

postūmį vidinei motyvacijai atsirasti ar stiprėti sveikimo procesui judant į priekį. 

2. Pokyčio pobūdis. Jis gali būti primestinis (pvz., įkalinimas, detoksikacija, grėsmė 

netekti darbo ar šeimos) arba intencionalus (vartojimas nutraukiamas tikslingai, patiriant 

kitų asmenų spaudimą). Primestinis pokytis daţniausiai būna labai trumpalaikis ir 

siekiamo rezultato neduoda. Šiuo poţiūriu VšĮ „Pusiaukelis“ klientų motyvacija sveikti 

yra stipresnė, kadangi į reabilitacijos bendruomenę jie atvyksta savo noru, nėra laikomi 

prievarta. Taip pat jie atvyksta jau po detoksikacijos, praėjus fizinės abstinencijos 

simptomams.  

3. Pasirengimo pobūdis: pasirengimas gydytis (apribotas laike procesas, nukreiptas labiau 

į medicininį priklausomybės gydymo aspektą), pasirengimas keistis (ilgesnis laike 

procesas, apimantis labiau psichologinį pasirengimą atsisakyti tam tikrų elgesio modelių 

ir gyvenimo būdo elementų, mokytis naujų). 

Itin svarbu tai, kaip pats klientas suvokia ir jaučia problemą bei situaciją, ar pripaţįsta 

turintis priklausomybę, ar supranta, kad tai yra liga, kurią reikia gydyti. Rūpestingas 

kliento pasakojimo suvokimas skatina pagarbą ir pripaţinimą, kad klientas yra savo 

„istorijos“ ekspertas. Maniera, kuria klientas pasakoja istoriją, kartu ir neverbalinio 

bendravimo stebėjimas suteikia svarbios informacijos. Istorijos nuoseklumą, sąveikos ir 
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elgesio modelius, kliento suvokimo galimybes, vertinimus ir susidorojimo su 

problemomis galimybę galima įvertinti išklausius jo istorijos.  

 

Kliento psichologinius poreikius ir esamą būklę galima vertinti naudojantis „Kliento 

psichologinių poreikių vertinimo forma“
14

 – 1 priedas. 

 

2.4. Reabilitacijos plano sudarymas 

 

Kiekvienam klientui individualiai kartu su konsultantu turi būti sudaromas reabilitacijos 

planas, kuriame aiškiai nurodomi tikslai, kurių siekia klientas, uţdaviniai, kuriuos reikia 

įgyvendinti siekiant tikslo, priemonės, kuriomis tai bus daroma. Visas reabilitacijos 

procesas turi būti suskaidomas nedideliais ţingsniais, kiekviename iš jų aiškiai 

apibrėţiant konkretų siekiamą rezultatą tam ţingsniui. Ţingsniai turi būti riboti laike.  

Klientas pasirašo po reabilitacijos planu. Tokiu būdu jis, kiek tai įmanoma, prisiima 

atsakomybę uţ savo paties sveikimą, reabilitacijos procesą, tikslų ir uţdavinių siekimą, 

tam tikros tvarkos laikymąsi. Vienas egzempliorius atiduodamas klientui, kitas lieka 

konsultantui.  

2.5. Motyvacijos formavimas 

 

Motyvaciją lemia tai, ko ţmogus nori, ar labai nori. Kad ţmogus, padedamas darbuotojo 

spręstų savo problemą ar pasinaudotų siūloma paslauga, pirmiausia jis pats turi to norėti. 

Veiksniai, kurie yra svarbūs motyvacijai – tai diskomfortas, viltis, kad galima kaţką 

pakeisti į gerą, ir vidinės jėgos, vedančios į tikslą. Motyvacija turi svarbią reikšmę 

suprantant klientą. Kaip jau buvo minėta anksčiau, yra du esminiai motyvacijos veiksniai. 

Pirmas – kontrolės vieta. Tai susiję su tuo, motyvacija kyla iš vidaus ar iš aplinkos, kitaip 

sakant – individas pats nori ar jam sudaroma galimybė pačiam daryti sprendimus, 

remiantis vidiniais veiksniais (ką mano pats klientas) ar išoriniais veiksniais. Nuo 

motyvacijos priklauso, kaip ţmonės pasirenka ir apsibrėţia tikslus, kuriems turi įtakos 

vertybės.
15

  

Pagrindinė motyvacinės terapijos uţduotis dirbant su priklausomybės ligomis sergančiais 

asmenimis yra etapas po etapo keisti motyvaciją atsisakyti narkotinių medţiagų vartojimo 

dėl išorinių prieţasčių, iki tikrojo vidinio motyvo atsisakyti psichotropinių medţiagų, 

kaip pilnaverčio poreikio gyventi blaiviai. Tam gali būti naudojami motyvaciniai interviu. 

Pagrindinis motyvacinio interviu vedimo principas - sukurti disonansą (prieštaravimą) 

tarp dabartinio elgesio ir svarbių asmenybinių tikslų bei ţmogaus vertybių. 

 

Demotyvuojantys veiksniai: 
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 Darbuotojas įsitraukia į ginčą su klientu apie problemos esmę. 

 Siūlomas direktyvus patarimas arba peršamas sprendimas be kliento sutikimo. 

 Darbuotojo nesugebėjimas stimuliuoti klientą, kad jis priimtų savarankišką 

sprendimą. 

 Darbuotojas uţima autoriteto poziciją, palikdamas klientą pasyvioje rolėje. 

 Darbuotojas kalba didţiąją laiko dalį. 

 Vartojama diagnostinė kalba, etiketės. 

 Naudojamas priverstinio ar baudţiamojo stiliaus elgesys. 

 

Motyvacinės konsultacijos remiasi 4 esminiais principais: 

1. Rodyti empatiją.  

2. Vystyti kliento ambivalenciją/prieštaravimus. 

3. Analizuoti kliento pasipriešinimą, vengti konfrontacijos. 

4. Palaikyti kliento vidinius resursus.  

 

Rodyti empatiją: 

 Priėmimas skatina pokyčius. 

 Tinkama refleksija ir išklausymas yra pagrindiniai veiksniai siekiant sukurti 

kontaktą. 

 Pvz.: „Jūs atrodote susirūpinęs tuo, kad Jūsų vartojimas kelia tam tikrą spaudimą, 

daromą Jums namuose ir darbe...“ 

 

Vystyti kliento ambivalenciją: 

 Ambivalencija yra normalus reiškinys. 

 Svarbu suvokti ambivalentiško poţiūrio į problemą pasekmes. 

 Prieštaravimas tarp esamo elgesio ir svarbių ţmogui tikslų paskatina pokyčius. 

 Klientas turi pats siūlyti argumentus pokyčiams. 

 Ambivalentiškumą išryškinti reikėtų nesukeliant kliento pasipriešinimo. 

 

Analizuoti kliento pasipriešinimą, vengti konfrontacijos: 

 Priešinimasis – elgesio keitimosi signalas. 

 Tinkamas priešinimosi išnaudojimas – ne prieštarauti, o prisijungti. 

 Perfrazuoti kliento suvokimą į labiau pozityvų (refreimingas). 

 Konfrontacija su įsitikinimais neproduktyvi. 

 Kritikos, smerkimo ir vertinimo vengimas formuoja saugią atmosferą klientui. 

 

Palaikyti vidinius kliento resursus: 

 Ne piršti savo nuomonę, o sveikinti naujas perspektyvas, jei jas inicijuoja pats 

klientas (tikėti jo asmenine kompetencija). 

 Klientas – problemų sprendimo šaltinis. 

 Svarbus motyvuojantis faktorius – tikėjimas pokyčių galimybe. 

 Palaikyti kliento laisvę rinktis, nes pats klientas neša atsakomybę uţ savo 

pasirinkimus ir galimus pasikeitimus savyje. 

 Skatinti viltį, kad galima rasti alternatyvų priėjimą prie problemos ir jos 

sprendimą.  
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Motyvuojant priklausomus ţmones sveikti, labai svarbu ţinoti, kokie tam tikru momentu 

jų poreikiai, susiję su narkotikų vartojimu, yra svarbiausi, ir koks motyvacijos lygmuo. 

Populiariausias motyvacijos sampratos variantas, turintis biopsichosocialinį pagrindą, yra 

laikomas transteorinių pokyčių modeliu ir vadinamas pokyčių ratu.
16

 

 
3 pav. Pokyčių ratas. 

 

Nesusimąstymo stadijoje ţmogus nesvarsto galimybės keistis, jis neįţvelgia savo 

elgsenos ydingumo ar netiki, kad jo elgesys yra problemiškas. Nesusimąstymo stadijoje 

esantys ţmonės apibūdinami kaip esantys „neigimo“ ar „priešinimosi“ stadijoje. Dirbant 

su priklausomais ţmonėmis, esančiais nesusimąstymo stadijoje, svarbu prisiminti, kad 

pernelyg intensyvus motyvacijos didinimas sukelia atvirkščią efektą, ir kad tokių ţmonių 

negalima priversti keistis, galima tik paskatinti svarstyti galimus pokyčius.  

 

Keturios rezistencinio kliento elgesio kategorijos: 

 Ginčas (iššūkis, nepasitikėjimas, priešiškumas). 

 Pertraukimai. 

 Neigimas (kaltinimai, nesutikimas, pasiteisinimai, pavojaus nebuvimo 

deklaravimas, problemos menkinimas, pesimizmas, nenoras keistis). 

 Ignoravimas (nedėmesingumas, neteisingi atsakymai, atsisakymas duoti 

atsakymus, temos keitimas). 

 

Pagrindinės pasipriešinimo įveikimo technikos: 

 Paprastojo atspindţio – atsakinėjimas į pasipriešinimą nesipriešinant: kliento 

reiškiamų nepasitenkinimo, emocijų, įvairių minčių priėmimas skatina tolesnę 

analizę, o ne didesnį gynybiškumą. Šioje situacijoje padeda aktyvus klausymasis. 
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 Stipresnio atspindţio – kartojimas to, ką pasakė klientas, pabrėţtina forma, 

sustiprinant pasakytą frazę. 

 Dvigubo atspindţio – priėmimas to, ką pasakė klientas, ir ankstesnių jo abejonių 

pakartojimas. 

 Dėmesio perkėlimo – kliento dėmesio perkėlimas kitur nuo trukdančios kliūties, 

tai padeda sumaţinti pasipriešinimą. 

 Sutikimo su pokyčiu – šiek tiek pakeisto pradinio teiginio pakartotinis siūlymas. 

 Asmeninio pasirinkimo ir kontrolės svarbos pabrėţimo. 

 Perfrazavimo – informacijos, kurią pateikė klientas, persakymas kitu būdu.
17

 

 

Svarstymo stadijoje ţmogus suvokia, kad jo elgsena jam kelia problemų, ir svarsto 

argumentus, kiek jam naudinga keistis ir kiek naudinga nieko nedaryti. Priklausomi nuo 

narkotikų asmenys nerimauja dėl to, kad vartoja narkotikus, tačiau neţino, ką daryti, ir 

abejoja, ar norėtų ką nors keisti. 

Svarstymo stadijoje svarbiausia priklausomiems ţmonėms suteikti informacijos ir 

paskatinti juos keistis. Taip pat šioje stadijoje svarbu pabrėţti teigiamus dalykus, nes 

daţnai ją patiriantys priklausomi ţmonės susitelkia vien į neigiamus savo elgsenos 

aspektus. 

Efektyviausia motyvacijos didinimo strategija svarstymo stadijoje yra įveikti abejones, 

numatyti kliūtis, sumaţinti probleminės elgsenos poreikį ir padidinti „Aš“ sampratos 

efektyvumą. 

Pagrindinės motyvacijos didinimo strategijos svarstymo stadijoje: 

 Patarimo davimas. Patarimas turi aiškiai apibrėţti probleminę sritį, paaiškinti 

pasikeitimo svarbumą, skatinti tam tikrą pokytį, nustatyti tikslus. 

 Kliūčių pašalinimas. Reikia išsiaiškinti kliūtis, kurios trukdo siekti pokyčio, ir jas 

pašalinti (daţniausiai kliūtys yra susijusios su gydymo ir kitų pokyčių strategijų 

prieinamumo problemomis). 

 Pasirinkimo suteikimas. Klientas turi jausti pasirinkimo laisvę ir ţinoti, kad esama 

alternatyvių elgsenos keitimo strategijų – tai sumaţina ir jo priešinimąsi. 

 Poreikio maţinimas. Reikia identifikuoti kliento argumentus uţ esamąją 

probleminę elgseną ir ieškoti juos paneigiančių argumentų. 

 Empatija. Ji didina motyvaciją keistis ir reiškia kliento supratimą, o ne 

susitapatinimą su juo. 

 Grįţtamojo ryšio uţtikrinimas. Motyvacijai keistis labai svarbu ţinoti savo 

esamąją situaciją. Tai gali suteikti šeimos nariai, draugai, objektyvūs testai, 

dienoraštis. 

 Tikslų išaiškinimas. Esamoji situacija turi būti lyginama su tam tikru standartu 

(tikslu). Svarbu išsiaiškinti, kokių tikslų realu siekti. 

 Aktyvi pagalba. Svarbu domėtis kliento kitimo procesu ir prisiminti, kad 

tikslingas motyvacijos didinimo strategijų taikymas jam labai padeda priimti 

sprendimą. 

                                                 
17

 Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir 

darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas. Darbo su priklausomais nuo narkotinių medţiagų 

asmenimis metodika. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius 
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 Asmeninės atsakomybės skatinimas. Svarbu pabrėţti kliento asmeninę 

atsakomybę uţ pokyčius. 

 „Aš“ sampratos efektyvumo didinimas. Tikslas – įtikinti klientą, kad jis gali 

pasikeisti. 

 

Apsisprendimo stadijoje priklausomas ţmogus ieško prieinamos ir efektyvios keitimosi 

strategijos, jis nusprendţia ţengti tam tikrus ţingsnius, kad nutrauktų probleminę elgseną 

ar kad inicijuotų teigiamą.  

Viena iš apsisprendimo stadijos uţduočių – sustiprinti įsipareigojimą atlikti tam tikrą 

veiksmą.  

Efektyvi motyvacijos didinimo apsisprendimo stadijoje strategija yra pagalba 

analizuojant veiksmų planą ir susitelkimas ties detalėmis, kurios galėtų būti naudingos 

apsisprendimo stadijoje. 

Pagrindinės motyvacijos didinimo technikos apsisprendimo fazėje: 

 Reziumė. Kliento esamosios situacijos apibendrinimas (kaip jis pats suvokia savo 

problemą; kokie yra jo argumentai „uţ“ ir „prieš“ probleminę elgseną; kokie 

objektyvūs dabartinių problemų įrodymai; kliento pareikštų norų keistis, intencijų 

ar planų patvirtinimas; objektyvus kliento situacijos įvertinimas). 

 Reikšminiai klausimai. Jie pateikiami, kai klientas aiškiausiai suvokia savo 

problemą. Šie klausimai yra atviri (į juos negalima atsakyti tik „taip“ arba „ne“) ir 

skatinantys klientą kalbėti bei mąstyti apie pokyčius. Pagrindinė reikšminių 

klausimų tema – būsimas ţingsnis; daţniausiai jie uţduodami po reziumė. 

 Informacija ir patarimas. Reikia siūlyti daugiau alternatyvų ir idėjų. Plano 

sudarymas susideda iš: 

1) tikslų numatymo (reikia išsiaiškinti, koks skirtumas tarp asmeninių kliento tikslų ir 

dabartinės jo situacijos, svarbu neprimesti klientui savo tikslo ir apsvarstyti priemones 

uţsibrėţtiems tikslams pasiekti); 

2) pokyčio galimybių svarstymo (galimų metodų, kaip pasiekti uţsibrėţtus tikslus, 

svarstymas, pagalba klientui, besirenkančiam tinkamiausią metodą; svarbu klientą 

parengti atkryčiui, jei pasirinktasis metodas nebūtų tinkamiausias); 

3) plano numatymo (ankstesnių pokalbių apibendrinimas: svarbu, kad planas atitiktų 

kliento tikslus, poreikius, įsitikinimus ir intencijas). 

 Įsipareigojimo stiprinimas yra kliento pritarimo sudarytajam planui gavimas ir 

sprendimo dėl nedelstinų veiksmų priėmimas. Įsipareigojimas vykdyti planą gali 

būti stiprinamas jį paviešinant (pvz., artimiesiems). 

 Perėjimas prie veiksmo stadijos yra kliento ţodinio sprendimo vykdyti planą 

gavimas, šio sprendimo ir neatidėliotinų ţingsnių skatinimas tam, kad būtų 

įgyvendintas planas. 

 

Veiksmo stadijos tikslas yra sukelti pokyčius probleminėje sferoje. Veiksmo stadijos 

metu įtvirtinami susilaikymui nuo narkotinių medţiagų reikalingi įgūdţiai. Tačiau realus 

blaivumas gali būti vertinamas tik iš ilgalaikės perspektyvos. Paprastai veiksmo stadija 

trunka apie 3–6 mėnesius. 

 

Per kelerius išlaikymo stadijos metus naujoji elgsena tampa gerai įtvirtinta, o atkryčio 

grėsmė, jos daţnumas ir intensyvumas maţėja (nors paties atkryčio galimybė išlieka ir po 
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daugelio metų). Išlaikymo stadijos tikslas yra išlaikyti veiksmo metu pasiektus pokyčius 

ir pasirengti galimam atkryčiui bei vykdyti jo prevenciją. Tad šioje stadijoje svarbu 

įdiegti įgūdţius nustatyti ir naudotis strategija, kuri padėtų išvengti atkryčio. 

Būtina nuolatos palaikyti savo cheminės priklausomybės suvokimą, reikia kasdien stebėti 

savo elgseną ir neatidėliojant spręsti galimas problemas. Išlaikymo stadijoje dėmesys 

sutelkiamas į kokybiško gyvenimo kūrimą. 

Šis etapas ateina, kai išsilaisvinama nuo kaltės, gėdos ir skausmo jausmų, kuriuos kėlė 

priklausomybė. Išlaikymo stadija orientuojama į tarpasmeninių santykių ir dvasingumo 

augimą. Jos metu neišvengiamai pasitaiko įstrigimo, sąstovio akimirkų, kurios neturi būti 

laikomos nei blogais, nei gerais reiškiniais. Esant tokių būsenų, problemos pripaţįstamos 

ir sprendţiamos, prireikus kreipiamasi pagalbos į kitus ţmones. 

 

2.6. Konsultavimas 

Konsultuojant asmenis, sergančius priklausomybės ligomis, daţniausiai taikomi ir yra 

naudingiausi bihevioristinio konsultavimo metodas, konfliktų valdymo metodas. 

2.6.1. Bihevioristinis (elgesio keitimo) metodas 

 

Bihevioristinio konsultavimo rėmuose paţinimo ir poveikio objektas yra elgesys, kurio 

pagrindinėmis determinantėmis laikomos stimulų sekos, o ne ankstesnė patirtis. Taigi 

konsultuojamas ţmogus suprantamas, kaip norintis pakeisti savo poelgių seką. 

Bihevioristinis konsultavimas remiasi A. Banduros socialinio išmokimo teorija.
18

 Čia 

galima paţymėti didelę aplinkos, kurioje reabilituojamas priklausomybės liga sergantis 

asmuo, įtaką naujų elgesio formų, problemų ir konfliktų sprendimo modelių išmokimui. 

Reabilituojamasis mato, kaip elgiasi kiti terapinėje bendruomenėje besigydantys 

asmenys, personalas, kaip veikia bausmių ir pastiprinimų sistema. Tokiu būdu įgyjami 

nauji įgūdţiai, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kokie elgesio ir bendravimo būdai 

visuomenėje priimtini, o kokie – ne. 

Šios teorijos rėmuose manoma, kad kiekviena asmenybė turi savitą bausmių ir 

apdovanojimų sistemą. Darbuotojo uţdavinys – surasti raktą į ją ir atitinkamai veikti 

elgesį. Jei elgesio daţnumas didėja, poveikis įvertinamas kaip apdovanojimas, jei 

priešingai – elgesio daţnumas maţėja ar elgesys išnyksta – poveikis tapatinamas su 

bausme.  

Daugelis elgesio korekcijos metodų remiasi kokiomis nors uţduotimis, kurias 

konsultuojamieji atlieka jiems įprastu būdu arba vadovaudamiesi darbuotojo 

rekomendacijomis. Būdinga prielaida, kad pakeitus veiksmų seką pakis nuostatos ir 

jausmai. 

Elgesio modeliavimo metodai yra pagrįsti kai kuriomis teorinėmis prielaidomis
19

: 

 Bet kurio elgesio, taigi ir naujo, galima išmokti; 
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 Konsultuojamieji, remdamiesi savo intelektu ir emocijomis, gali atpaţinti 

poreikius ir lūkesčius ir rasti naujų sprendimų, kuriuos įgyvendins veikloje ir 

racionaliai įvertins jos rezultatus; 

 Analizuodami savo mintis ir veiksmus, konsultuojamieji geba atpaţinti 

nelogiškus, iracionalius elgesio vaizdinius; 

 Nepageidaujami elgesio vaizdiniai gali būti įveikti – susilpninant jų intensyvumą, 

formuojant ir sustiprinant naujus, pozityvius elgesio vaizdinius. 

 

Elgesio išmokimas vyksta „sąlygojimu“ vadinamo proceso metu. Šis terminas pasirinktas  

todėl, kad ţymi elgesio mokymąsi, su sąlyga, kad elgesys susijęs su kitu įvykiu. Išskirtos 

dvi pagrindinės sąlygojimo formos: klasikinis sąlygojimas ir operacinis sąlygojimas.
20

 

Klasikinis sąlygojimas – tai elgesio išmokimas dėl to, kad jis per ilgą laiką susijęs su tam 

tikru stimulu, su kuriuos anksčiau nebuvo susijęs. 

Operacinis sąlygojimas susijęs su išmoktu elgesiu, kuris yra toks dėl to, kad operuoja 

aplinka arba, kitaip sakant, ją veikia. Iš esmės, jei elgesys sukelia ţmogui malonų 

rezultatą ar reakciją, toks elgesys tikriausiai kartosis; jeigu elgesio sukeliamas rezultatas 

ar reakcija nėra maloni, maţai tikėtina, kad toks elgesys kartosis.  

Šiame kontekste itin svarbi socialinio išmokimo teorija, paremta trimis svarbiausiomis 

idėjomis
21

: 

 Išmokimas pastiprinimo ir grįţtamojo ryšio būdu; 

 Išmokimas imitavimo ir modeliavimo būdu; 

 Išmokimas kognityvinių procesų būdu. 

 

Išmokimas pastiprinimo ir grįţtamojo ryšio būdu 

Teigiamas pastiprinimas ir grįžtamasis ryšys (apdovanojimas) – tai bet koks įvykis, kurio 

padarinys padidina tikimybę, kad ką tik matytas elgesys vėl pasikartos; pvz., palankus 

vertinimas, pagyrimas, pripaţinimas.  

Terapinėje bendruomenėje gyvenantiems asmenims tokie metodai turėtų būti taikomi itin 

intensyviai ir daţnai, nes tikslas yra pakeisti elgesio sekas, reakcijas į tam tikras 

situacijas. Pirmiausia naujai atvykę klientai turi būti supaţindinami su tam tikromis 

elgesio taisyklėmis, kurios taikomos visiems be išimties. Darbuotojai ir ilgiau 

bendruomenėje gyvenantys jos nariai turi itin atidţiai stebėti kliento elgesį, ir kiekvieną 

kartą, pastebėję pozityvų pokytį (pvz., kliento išreikštą iniciatyvą darbo terapijos metu, 

didesnės atsakomybės prisiėmimą, norą pagelbėti kitiems bendruomenės nariams, 

tinkamą reakciją į situacijas, galinčias sukelti agresiją ar net atkrytį, dedamas dideles 

pastangas konsultacijų metu ir numatytų planų laikymąsi), nepraleisti to per akis, bet 

naudoti teigiamą pastiprinimą, kuris gali apimti: 

- asmeninį pagyrimą; 

- pagyrimą per bendrą susirinkimą; 

- tam tikrų privilegijų ar nuolaidų suteikimą (pvz., papildomas telefono skambutis 

artimiesiems, maţesnis darbo krūvis ir pan.); 

- perėjimas į aukštesnę reabilitacijos fazę. 
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Neigiamas pastiprinimas ir grįžtamasis ryšys – tai bet koks įvykis, kuris, būdamas 

nemalonus, nuteikia palankiai tada, kai liaujasi. Neigiamas pastiprinimas ir grįţtamasis 

ryšys – tai daţniausiai bausmė. 

Bausmė. Tai bet koks įvykis, kurio padarinys maţina tikimybę, kad ką tik matytas elgesys 

pasikartos; pvz., kritika, kaltinimas, ignoravimas.  

Terapinėje bendruomenėje gyvenančių asmenų neigiamas elgesys turėtų būti baudţiamas, 

taip pat kaip stiprinamas pozityvus. Klientų elgesys turi būti stebimas ir bet kokios 

neigiamos jo apraiškos (agresija, bendruomenės taisyklių nesilaikymas) turėtų būti 

baudţiamos: 

- asmeniškai kritikuojant; 

- kritiką išsakant bendrų susirinkimų metu; 

- tam tikrų privilegijų sumaţinimas ar atėmimas; 

- papildomų darbų ar atsakomybių priskyrimas klientui. 

 

Išmokimas imitavimo ir modeliavimo būdu 

„Modeliavimo“ reiškinys yra būdas, kokiu ţmonės vieni kitus pamėgdţioja, ypač tuos, 

kurie jiems turi galios, tokiu būdu išmokdami vienokio ar kitokio elgesio. Elgesio, tiek 

socialaus, tiek asocialaus, išmokstama imituojant. Tai daţnai pasakytina apie jaunimą, 

nes bendraamţių grupės spaudimas jaunimui didelis ir daugelis jaunų nusikaltėlių išmoko 

tokio elgesio iš įtakingų bendraamţių grupės narių. 

Elgesio imitavimas ir modeliavimas terapinėje bendruomenėje yra svarbus tinkamo 

elgesio išmokimo veiksnys. Pakankamai ilgai išbuvus bendruomenėje ir intensyviai 

imituojant sėkmingai sveikstančių klientų bei darbuotojų elgesį, galima įgyti įgūdţių, 

būtinų siekiant išlaikyti blaivų gyvenimą. Čia taip pat gali stipriai pasitarnauti įvairių 

situacijų simuliacijos, mokymasis reaguoti naujai į situacijas, kurios stipriai asocijuojasi 

su vartojimu (stresas, tam tikros geografinės vietos, susitikimai su kai kuriais asmenimis, 

su kuriais anksčiau buvo vartojamos narkotinės medţiagos). Galima iš anksto sudaryti 

veiksmų planus, kaip elgtis tokiose situacijose, jas aptarti su darbuotoju bei kitais 

bendruomenės nariais, ar net suvaidinti tokias situacijas. Tai tarsi repeticija, savo jėgų 

išbandymas, kaip elgtis iškilus pavojui vėl pradėti vartoti. Kad modeliavimas būtų 

efektyvus, pirmiausia reikia išsiaiškinti ir aptarti su klientu visas įmanomas situacijas, 

vietas, asmenis, kurie kelia grėsmę vėl pradėti vartoti, kadangi kelia atitinkamas 

asociacijas. Tai gali būti daroma asmeninių konsultacijų, ar grupinių uţsiėmimų metu. 

Elgesio mokymosi modeliavimo būdu schema būtų gana nesudėtinga, svarbu rasti 

tinkamus ir prieinamus klientui reakcijų būdus, veiksmų sekas: 

 

Situacija, kurioje kyla 

grėsmė vartoti 

Galimų tinkamų 

veiksmų/reakcijų seka 

Situacijos sumodeliavimas 

su pozityvia 

pabaiga/išėjimu iš situacijos 

Vietos, kuriose esant, kyla 

grėsmė vartoti 

Būdų, kaip išvengti tų vietų 

radimas, veiksmų/reakcijų 

seka, atsidūrus tokioje 

vietoje 

Situacijos sumodeliavimas 

su pozityvia 

pabaiga/išėjimu iš situacijos 

Asmenys, kuriuos sutikus, 

kyla grėsmė vartoti 

Būdų, kaip išvengti 

susitikimų su tokiais 

Situacijos sumodeliavimas 

su pozityvia 
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asmenimis radimas, 

reakcijų/veiksmų seka, 

susidūrus su tokiu asmeniu 

pabaiga/išėjimu iš situacijos 

 

Itin svarbu, keičiant besigydančio asmens gyvenimo būdą, tai išmokyti jį leisti laisvalaikį, 

atsipalaiduoti be svaigalų. Pradedant nuo pirmos reabilitacijos fazės iki gydymo pabaigos 

bendruomenės nariai organizuotai leidţia laisvalaikį, sportuoja, ţaidţia grupinius 

ţaidimus ir pan. Pagal įstaigos galimybes siūlomos šios sporto rūšys: krepšinis, futbolas, 

tinklinis, stalo, lauko tenisas, stalo ţaidimai (šachmatai, šaškės) ir pan. 

Iš pradţių besigydantis asmuo tik dalyvauja laisvalaikio uţsiėmimuose, o vėliau ir pats 

prisideda prie turiningo laisvalaikio organizavimo. Organizuojant laisvalaikį 

atsiţvelgiama į bendruomenės narių norus, tačiau kartu siekiama, kad laisvalaikio 

uţsiėmimai skatintų jų bendravimą ir padėtų stiprinti grupės ryšius. 

Pagal reabilitacijos bendruomenių dienotvarkę laisvalaikiui skiriama pora valandų per 

dieną. Jei besigydantis asmuo yra religingas ir nori praktikuoti savo tikėjimą, jam turėtų 

būti sudarytos tam sąlygos, t.y. skirta atskira patalpa, kurioje jis galėtų netrukdomas 

melstis, o kontaktinėje reabilitacijos fazėje leidţiama nueiti į arčiausiai bendruomenės 

esančią baţnyčią ir pan.
22

 

2.6.2. Konfliktų valdymas 

 

Neretai terapinėse bendruomenėse gyvenančių priklausomybės ligomis sergančių asmenų 

emocinis raštingumas yra itin ţemas. Nesugebėjimas atpaţinti savo jausmų ir tinkamai 

juos išreikšti, skatina netinkamas ir socialiai nepriimtinas reakcijas. Todėl tiek asmeninių 

konsultacijų, tiek grupinės terapijos metu ypač svarbu mokyti klientus atpaţinti savo 

jausmus ir emocijas, bei tinkamai jas reiškti.  

Svarbu pabrėţti, kad nėra teigiamų ar neigiamų jausmų ir emocijų, tik netinkama reakcija 

į jas ir nepriimtinas jų reiškimas. Taip pat svarbu ne tik tai, ką ţmogus jaučia, bet ir tai, 

ką galvoja tuo metu, kaip juos suvokia.  

Individualių konsultacijų metu svarbu aptarti su klientu skirtingas situacijas, stengiantis 

išryškinti jausmus, kuriuos jaučia klientas, atsidūręs tose situacijose. Pvz., galima prašyti 

kliento pabaigti tokius sakinius
23

: 

1. Jaučiuosi svarbus, kai... 

2. Jaučiuosi vienišas, kai.... 

3. Kai ţmonės ant manęs šaukia, aš jaučiu... 

4. Kai kas nors mane ignoruoja, aš jaučiu... 

5. Jei ţinočiau, kad mano tėvai nuolatos mane kontroliuoja man neţinant, aš pajusčiau... 

6. Jei neįvykdau susitarimų, aš jaučiu... 

7. Kai pykstu ant savęs, aš jaučiu... 
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8. Jaučiuosi depresyviai, kai... 

9. Kartais gailiuosi savęs, kai... 

10. Šią akimirką aš apgailestauju dėl... 

11. Šią akimirką jaučiu kaltę, nes... 

12. Kai nusiperku trokštamą daiktą, aš jaučiu... 

13. Kai ţiūriu į veidrodį, jaučiu... 

14. Kai mąstau apie ateitį, jaučiu... 

15. Kai ką nors pradedu ir pabaigiu, jaučiu... 

Paţinti jausmus nėra gana. Svarbu išmokti teisingai su jais elgtis. Kalbant su klientais 

apie jausmus, jų atpaţinimą, galima prašyti pačius nurodyti naudingus ir ţalingus būdus 

tuos jausmus reikšti. Pvz., „baigdami sakinius aprašykite konkrečią situaciją, kurioje kyla 

nurodytasis jausmas. Po to pateikite galimus naudingos ir ţalingos elgsenos pavyzdţius: 

kaip galėtumėte elgtis, kai patiriate minėtąjį jausmą.”
24

 

Itin svarbu, kaip klientai reaguoja į stresines situacijas ir pyktį. Nes kaip tik šie emociniai 

veiksniai kelia didelę grėsmę blaivaus gyvenimo išsaugojimui, didina atkryčio tikimybę. 

Tam, kad būtų galima sumaţinti neigiamas streso pasekmes, neuţtenka vien pastebėti 

neįvardytą stresą, būtina ir suprasti, kas jį sukelia, pakeisti streso šaltinį ir savo reakciją į 

jį. Norėdami valdyti stresą ir išlaikyti optimalų jo lygį, klientai gali remtis streso įveikos 

ţingsniais:
25

 

1. Atpaţinti savo stresorius, emocines ir fizines reakcijas į juos. 

2. Įvardyti, ką galima pakeisti. 

3. Sumaţinti emocinės reakcijos į stresą intensyvumą. 

4. Išmokti kontroliuoti savo fizines reakcijas į stresą. 

5. Stiprinti fizines jėgas. 

6. Palaikyti emocines jėgas. 

Streso įveika yra svarbus socialinis įgūdis, būtinas optimaliam funkcionavimui. 

Pyktis yra emocija, jausmas, taip pat vienas iš streso įveikos būdų. Kartais jis pasireiškia 

kaip įsiūtis, tačiau iš tikro yra gilus, besireiškiantis nuolatos ir niekada visiškai 

neišnykstantis. Svarbu su klientais tiek individualių, tiek grupinių konsultacijų metu 

išsiaiškinti, kokios situacijos sukelia jų pyktį, bei (galimai simuliuojant įvairias situacijas) 

mokytis teisingai, visuomenei priimtinais būdais jį išreikšti, atsisakant tokių 

delinkventinio elgesio elementų, kaip fizinė agresija ar psichologinė prievarta. 

Kalbant apie stresines situacijas ir stresą kaip tokį, svarbu kalbėti ir apie tarpasmeninius 

konfliktus, kurie neišvengiamai kyla tiek terapinės bendruomenės viduje tarp klientų, tarp 

klientų ir darbuotojų.  

Konfliktą daro destruktyvų sumaţėjusi elgesio kontrolė, neadekvačiai suvokiamas kitas 

ţmogus – kai elgesys painiojamas su asmenybe, klijuojamos etiketės, stereotipai. 

Tikimybę, kad konfliktas taps destruktyvus didina ir pakankamos konfliktų sprendimo 

patirties stoka. Agresyvus ar pasyvus elgesys konflikto metu taip pat gali paversti 
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konfliktą destruktyviu: oponentui išliejamos negatyvios emocijos, jis kaltinamas dėl 

kilusio nesutarimo, ant jo šaukiama. Konflikto sprendimus ir eigą apsunkina išankstinės 

nuostatos, negebėjimas objektyviai vertinti savo ir kitų elgesį savo elgesio ir jo pasekmių 

tarpusavio ryšio neįţvelgimas. Vienas svarbiausių destruktyvaus konflikto poţymių – 

keliamas asmeninis, o ne bendras tikslas. Siekiant valdyti konfliktą svarbi emocinė 

konfliktų profilaktika. Ji apima empatiją, savo jausmų paţinimą, bendravimo atvirumą, 

gebėjimą sudominti pašnekovą, neigiamų jausmų stiprėjimo prevenciją, humoro jausmą, 

geranoriškumą, atsparumą stresui, ankstyvą emocinio šleifo atsikratymą, emocinių 

būsenų modifikavimą.
26

 

Teigiama, kad egzistuoja 5 konflikto valdymo stiliai
27

: 

1. Konkuravimas – tai laimėjimo/pralaimėjimo stilius, kai vienas iš konfliktuojančių 

neišvengiamai pralaimi. Toks konfliktų valdymo stilius gali sukelti problemų, nes į 

kaţkieno poreikius neatsiţvelgiama. 

2. Vengimas – tai pralaimėjimo/pralaimėjimo stilius, nes nepatenkinami nei vienos pusės 

poreikiai, konfliktas „sprendţiamas“ pasitraukimu iš situacijos. 

3. Prisitaikymas – tai pralaimėjimo/laimėjimo stilius, kai „prisitaikanti“ pusė nepatenkina 

savo poreikių, kad būtų patenkinta kita konflikto pusė. 

4. Kompromisas – potencialus laimėjimo/laimėjimo arba pralaimėjimo/pralaimėjimo 

stilius. Šiuo atveju poreikiai patenkinami arba abiems pusėms, arba nei vienai. 

5. Bendradarbiavimas – laimėjimo/laimėjimo stilius, kai problemos sprendţiamos ieškant 

priimtino sprendimo abiems pusėms.  

Terapinėje bendruomenėje neretai nutinka taip, kad konfliktinė situacija tarp dviejų 

asmenų išplinta tarp visų kartu gyvenančiųjų, sukeldama sunkumų gydytis ir progresuoti. 

Tai gali būti ne tik tarpasmenini konfliktai, bet ir nepasitenkinimas bendra situacija, 

priimamais sprendimais. Tokiais atvejais gali būti rengiamas aktyvus terapinės 

bendruomenės narių susirinkimas. Tokiu būti gali būti ne tik išsprendţiama konfliktinė 

situacija, bet ir parodomas konstruktyvus konfliktų sprendimo būdas klientams, kaip 

simuliacinė, sumodeliuota situacija, suteikianti teigiamų emocijų reiškimo bei konfliktų 

sprendimo įgūdţių.  

Aktyvaus susirinkimo eiga. Prieš pradedant dalyviai suskirstomi grupelėmis. Kiekviena 

grupelė išsirenka sekretorių. Sekretoriai supaţindinami su savo vaidmeniu: diskusijoje jie 

nedalyvauja, o tik uţrašo viską, ką sako grupės dalyviai. Jeigu ko nors nesuprato, gali 

paklausti, bet turi būti nešališki ir uţrašyti mintį taip, kaip buvo sakyta. Be to, sekretoriai 

turi pasirūpinti, kad kiekvienas dalyvis galėtų pasakyti, ką nori. 

Susirinkimas susideda iš 4 dalių: 

1. „Kritika“. Pradedama nuo kritikos, kad ţmogus pirmiausia galėtų nusimesti neigiamų 

emocijų naštą. Dalyviai kalbama tema išsako viską, kas jiems nepatinka. Nevalia ginčytis 

ar įrodinėti. Sekretoriai uţrašo tai, ką sako dalyviai. Ši dalis trunka 10-15 min. Tada 

kiekvienos grupės atstovas atsistoja ir visiems perskaito savo grupės pareikštą kritiką. 
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2. „Kas patinka, pozityvu“. Per 10-15 min. dalyviai išsako viską, kas, jų nuomone, 

daroma gerai. Sekretoriai, kaip ir pirma, uţrašo viską, ką girdi, o pabaigoje atstovai 

perskaito savo grupės mintis. 

3. „Pasiūlymai“. Ši dalis trunka 15-20 min. tai ţvilgsnis į netolimą ateitį, idėjų metas. Ką 

galima pakeisti? Ko reikėtų imtis? Ką įmanoma nuveikti tomis priemonės, kurios 

turimos? Sekretoriai uţrašo visas mintis.  

Prieš skaitant visas mintis, susirinkimo vadovas kiekvienam dalyviui išdalina po lapelį ir 

pasirūpina, kad visi turėtų rašiklius. Grupių vadovams lėtai skaitant pasiūlymus, 

kiekvienas dalyvis pasiţymi 2-6 (nustato grupės vadovas) labiausiai patikusias idėjas. Jei 

dalyvis atrinko daugiau gerų idėjų, privalės jas dar kartą perţvelgti ir kaţką išbraukti.  

4. „Mes norime tai įgyvendinti“. Ši dalis trunka 10-15 min. dalyviai savo atrinktus 

pasiūlymus perskaito grupėse ir drauge aptaria. Tada kiekviena grupė išrenka keletą 

geriausių idėjų, kurias, jų nuomone reikėtų įgyvendinti pirmiausia. 

Kai skaitomi galutiniai grupių pasiūlymai, galima padiskutuoti ir ilgiau, dalyviai gali 

paaiškinti, kaip norėtų vieną ar kitą pasiūlymą įgyvendinti. 

 

Taikant šį metodą, galima pasiekti, kad klientai įgytų problemų bei konfliktų sprendimo 

įgūdţių, išmoktų generuoti idėjas, susitarti dėl vienos ar kitos idėjos įgyvendinimo, 

konstruktyviai diskutuoti. 

2.7. Socialinių paslaugų teikimas
28

 

Vienas iš efektyvių reabilitacijos modelių - terapinės bendruomenės (TB). Tai grieţtai 

struktūruotos programos, kurių metu klientai gyvena bendruomenėje, daţniausiai nuo 6 

iki 12 mėnesių. TB klientai daţniausiai būna ilgą vartojimo istoriją turintys 

priklausomybės ligomis sergantys asmenys, susiję su nusikalstama veikla, su stipriai 

neigiamai paveiktu socialiniu funkcionavimu. TB orientuota į kliento resocializaciją, 

paremtą gyvenimo būdu be narkotinių medţiagų vartojimo ir nusikalstamos veiklos. TB 

skiriasi nuo kitų gydymo programų iš esmės tuo, kad naudoja bendruomenę – gydantį 

personalą ir pačius klientus – kaip pagrindinę priemonę keisti kliento poţiūrius, suvokimą 

ir elgesį, kurie asocijuojami su narkotinių medţiagų vartojimu. 

Trumpalaikės programos su apgyvendinimu, skirtos priklausomybės ligomis sergantiems 

asmenims, daţnai pagrįstos alkoholizmo gydymo „Minesotos modeliu“. Šios programos 

paprastai apima 3-6 savaičių stacionarią fazę ir vėlesnę ambulatoriškai taikomą terapiją, 

arba dalyvavimą 12 ţingsnių programoje tarpusavio paramos grupėse, tokiose, kaip 

anoniminiai narkomanai, anoniminės kokaino vartotojų grupės ir pan. 

Pasaulyje yra nemaţai įvairioms visuomenėms, bendruomenėms ar individų tipams 

pritaikytų gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos metodų ir programų. Šioje metodikoje 

remiamasi pamatine bihevioristine (elgesio) teorija, aptariamas konsultavimas, grupinis 

darbas šios teorijos rėmuose, siekiant, kad klientas negrįţtų prie psichotropinių medţiagų 

vartojimo, gyventų blaivą gyvenimą, nesiejamas su nusikalstamu pasauliu, bei darbinių ir 
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įsidarbinimo įgūdţių ugdymo metodai, siekiant klientus reintegruoti į darbo rinką, kad jie 

taptų visaverčiais bendruomenės ir visuomenės nariais.  

2.7.1. Mokymai ir socialinių įgūdţių tobulinimas
29

  

 

Mokymui uţtikrinti teikiamos šios paslaugos: 

• sveikos gyvensenos vertybių ugdymas (sporto uţsiėmimai, grieţta dienotvarkė, 

atsakomybės ugdymas); 

• darbo terapija (aplinkos tvarkymo darbai, sodo, darţo darbai, gyvulių ir paukščių 

auginimas); 

• menų terapijos uţsiėmimai (dailė, grojimas, dainavimas, eilėraščių kūrimas) 

• darbo kompiuteriu kursai; 

• anglų kalbos kursai; 

• kiti profesinių įgūdţių mokymai, konsultavimas apie įsidarbinimo galimybes ir pan. 

Daugelyje reabilitacijos bendruomenių priklausomi asmenys uţsiima remonto darbais, 

įgyja staliaus, mūrininko bei kitų statybininkų profesijų įgūdţių. Kai kuriose 

bendruomenėse priklausomi asmenys uţsiima vaistaţolių auginimu, įgyja graviravimo 

įgūdţių. 

Socialiniai įgūdţiai bendruomenėse formuojami mokantis atsispirti poreikiui vartoti 

narkotikus ir vykdoma atkryčio prevencija, mokoma suvaldyti jausmus ir juos išreikšti, 

skatinamas asmeninis tobulėjimas ir savigarba, problemų įsisąmoninimas, santykių su 

šeima atstatymas ir konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas. 

 

2.8. Psichosocialinė reabilitacija 

 

Priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis sergančių asmenų reabilitacija 

suprantama kaip asmens po (dėl) ligos išlikusių įgūdţių pritaikymas, kad jis galėtų kiek 

įmanoma optimaliau funkcionuoti įprastinėje aplinkoje. Ši samprata apima psichinę ir 

socialinę reabilitaciją, kuri apibrėţiama kaip psichosocialinė reabilitacija.    

 

Psichosocialinės reabilitacijos sąvoka naudojama skirtingai, tai priklauso nuo paslaugų 

teikimo tradicijos ar net šalies specifinio socialinio konteksto. Psichosocialinės 

reabilitacijos sampratą apibendrino olandas J.P.Wilken, apibrėţdamas ją kaip „procesą, 

kuriame imamės veiksmų, padedame asmenims su psichosocialine negalia, geriname 

jų gyvenimo kokybę ir savarankiškumą, kad jie galėtų funkcionuoti įvairioje laisvai 

pasirinktoje aplinkoje (būsto, darbo, kitoje) ir būtų patenkinti tiek asmeniškai, tiek 

socialiai“
30

. Psichosocialinė reabilitacija mokslinėje literatūroje neretai suprantama kaip 

priešdarbinė reabilitacija. 
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Vienas iš psichosocialinės reabilitacijos apibrėţimų - suteikti priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medţiagų ligomis sergantiems asmenims galimybę dirbti, gyventi 

bendruomenėje ir dţiaugtis socialiniu gyvenimu pagal jų gebėjimus per planuojamą 

patirties gavimą juos palaikančioje, gerbiančioje ir realistinėje atmosferoje.   

 

Psichosocialinė reabilitacija apima asmens dėl susirgimo prarastų socialinių ir psichinių 

gebėjimų atstatymą, motyvacijos sukūrimą, nuolatinį konsultavimą bei bazinius 

(nespecifinius) mokymus (pvz., lietuvių kalbos mokymas klientams, kurių gimtoji kalba 

kita nei lietuvių).   

.  

2.9. Profesinė ir socialinė reabilitacija 

 

Vienas pagrindinių socialinės atskirties maţinimo uţdavinių yra padėti asmenims, 

priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medţiagų, integruotis į darbo rinką. Tyrimais 

nustatyta, kad radusieji darbą asmenys vėl grįţta prie psichoaktyviųjų medţiagų 

vartojimo dvigubai rečiau negu tie, kurie jo neturi. Į ankstesnes darbo vietas grįţta 

nedaugelis, nes iš jų būna jau atleisti dėl psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo. Pagrindinė 

prieţastis, kodėl darbdaviai nenori įdarbinti priklausomybę turinčių asmenų, baigusių 

reabilitacijos programas, yra atkryčio pavojus, galimos drausminės problemos ir 

atsakomybės trūkumas. Pagrindinės kliūtys įsidarbinti yra sergančių priklausomybės 

ligomis asmenų motyvacijos, kvalifikacijos stoka ir sveikatos problemos. 

 

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.
31

 

Socialinė reabilitacija – socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti <...> socialinį 

savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo maţėjimą siekiant 

uţtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
32

 

Priklausomybės ligomis sergančių asmenų profesinė reabilitacija neatskiriama nuo 

socialinės reabilitacijos ir reintegracijos. Neatkūrus priklausomybės liga sergančio 

asmens socialinių gebėjimų tinkamai funkcionuoti visuomenėje, bendrauti, 

bendradarbiauti, uţmegzti naujus ryšius ir išlaikyti jau esamus, neugdant atsakomybės, 

pareigos jausmo, kasdienių socialinių įgūdţių, o tik suteikiant profesinių ţinių ar darbinių 

įgūdţių, profesinė reabilitacija nebus efektyvi. 

Skiriamos šios pagrindinės socialinės reabilitacijos paslaugos
33

: 

- socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas; 

- motyvacijos įsigyti išsilavinimą ir dirbti didinimas; 

- meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimas. 

Taip pat skiriamos šios pagrindinės profesinės reabilitacijos paslaugos: 

- orientavimas; 

- konsultavimas; 
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- profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas; 

- perkvalifikavimas. 

Nors teikiant minėtas paslaugas tai nėra pagrindinis tikslas, visgi vienas iš svarbiausių 

akcentų – atliepti poreikius, atstovauti interesus.  

 

Egzistuoja įvairūs metodai bei priemonės klientų specifiniams poreikiams įvertinti. 

Vertinant psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių ţmonių specialius poreikius, pasaulyje 

gana plačiai naudojamas Kembervelo poreikių vertinimo klausimynas, kurį 2004 m. iš 

anglų kalbos išvertė  ir adaptavo Ieva Povilaitienė ir dr. Arūnas Germanavičius, gavę 

Londono psichiatrijos instituto leidimą. 2 priede pateikiama sutrumpinta klausimyno 

forma, atsisakant klausimų, skirtų nustatyti psichozės simptomams, taip adaptuojant 

poreikių nustatymo klausimyną priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. 

Vykdant socialinę reabilitaciją itin svarbu atsiţvelgi į kasdienius klientų gebėjimus 

planuoti laiką, rūpintis savimi ir namais, t.y. buitimi, planuoti savo finansinius išteklius. 

Darbingumo atkūrimas yra vienas iš svarbiausių gydymo ir reabilitacijos tikslų. Profesinė 

reabilitacija apima tiek paprastų darbinių įgūdţių atstatymą, tiek konkrečią pagalbą 

grįţtant į darbą pagal specialybę, o taip pat naujų praktinių įgūdţių mokymą, 

atsiţvelgiant į specialiuosius poreikius. 

Olandų mokslininkai (Van Erp N. H. J., Giesen F. B. M., van Weeghel J., 2007) pasiūlė 

naudingą struktūrą, kuri apima keturias, viena kitą papildančias, darbinės reabilitacijos 

funkcijas
34

:  

1. Pasiruošimas darbui: profesinis orientavimas ir apmokymas. 

2. Perėjimas prie darbo: darbo paieška ir suradimas, bandomasis laikotarpis, praktikanto 

pareigos. 

3. Pagalba saugaus darbo vietose ar socialinėse įmonėse: tokių galimybių sukūrimas ir 

ţmonių dirbančių pagal šias programas, palaikymas. 

4. Pagalba laisvoje darbo rinkoje: pagalba jau dirbantiems, darbinės aplinkos pritaikymas 

prie specifinių šių asmenų poreikių.  

Vykdant darbinę klientų reabilitaciją, itin svarbu atsiţvelgti į realius pačių klientų 

keliamus tikslus šioje srityje. Tyrimai rodo, kad beveik visi sunkių psichikos sutrikimų 

turintys ţmonės (taip pat ir priklausomybės ligomis sergantys asmenys), pareiškę 

pageidavimą dirbti, jau turi realistišką tikslą. Be to, įsidarbinę savo tikslus atitinkančiose 

vietose, klientai labiau dţiaugiasi ir ilgiau išsaugo darbą, negu tada, kai dirba ne pagal 

savo pageidavimus.
35

 

Labai svarbu, kad klientas pats sau išsiaiškintų savo tikslus, lūkesčius ir galimybes. Tai 

galima daryti pateikiant klientui schemą, kurią jis turėtų uţpildyti
36

: 
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Kaip buvo minėta anksčiau, siekiant vykdyti efektyvią profesinę reabilitaciją, būtina ne 

tik suteikti profesinių ţinių, bet ir bendrųjų darbinių įgūdţių, bei ugdyti įsidarbinimo 

įgūdţius. VšĮ „Pusiaukelis“ tai vykdoma pagal Darbo su tikslinėmis grupėmis programą 

(3 priedas). Taip pat VšĮ „Pusiaukelis“ vykdomi Automechanikų bei Stogdengių 

mokymai, siekiant sutekti profesinių ţinių. 

Klientams įgijus minėtų ţinių ir reikalingų įgūdţių, ne maţiau svarbu nusistatyti sau 

tikslus, bei pamėginti susiplanuoti karjerą. Tai galima daryti taikant Karjeros planavimo 

proceso schemą:
37
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Tam, kad karjera būtų planuojama realistiškai ir tinkamai, neretai gali praversti skirtingų 

asmenybių tipų ţinojimas. Darbuotojas, individualių konsultacijų metu, taip pat 

stebėdamas klientą kasdienėje veikloje, gali nustatyti dominuojančius kliento asmenybės 

bruoţus ir pamėginti padėti jam apsisprendţiant, kokios profesinės veiklos (tolesnių 

mokymų ir pan.) jis norėtų ir galėtų imtis. John L. Holland išskiria 6 asmenybės tipus: 

Realistinis – individai, kuriems patinka dirbti su mašinomis, įrengimais, įrankiais. Šiems 

ţmonės labiausiai tinka tokios profesinės veiklos, kaip pvz., staliaus, sunkveţimio 

vairuotojo, ūkininko, inţinieriaus. 

Tiriamasis – individai, kuriems patinka stebėti, tyrinėti, analizuoti, vertinti. Jiems labiau 

tinka su aukštesniosiomis technologijomis susiję profesinės veiklos, pvz., mikrobiologas, 

antropologas, geologas, medicinos technologas ir pan. 

Meninis – individai, turintys artistinių gebėjimų, novatoriški, kupini kūrybinės energijos. 

Tokiems ţmonėms tinkamos profesijos, pvz., kompozitorius, rašytojas, interjero 

dizaineris, teatro reţisierius ir pan. 

Bendrautojo (socialinis) – individai, linkę padėti kitiem, juos informuoti, mokyti, jais 

rūpintis. Tokiems ţmonėms tinka būti, pvz., psichologais, logopedais, socialiniais 

darbuotojais, mokytojais. 
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Iniciatyvus – individai, kuriems patinka įtikinėti kitus, juos valdyti, siektina tam tikrų 

tikslų. Tokie ţmonės gali būti geri, pvz., vadybininkai, verslo administratoriai, TV 

prodiuseriai, technikai. 

Normatyvinis (konvencionalus) – individai, kuriems patinka dirbti su skaičiais, apdoroti 

duomenis, dirbti pagal instrukciją. Tai geri buhalteriai, mokesčių ekspertai, klerkai, 

redaktoriai. 

 

Nemaţo efektyvumo darbinei reabilitacijai turi darbo terapija. Darbo terapijos pagrindinis 

tikslas – suformuoti teigiamą poţiūrį į darbą, kurio paprastai neturi vartojantieji 

narkotines medţiagas (arba jei susidaro neigiamas poţiūris į darbą narkotinių medţiagų 

vartojimo metu), bei padėti įgyti darbinius įgūdţius, kurių prireiks įsidarbinus. Todėl 

būtina sudaryti sąlygas kuo platesnei darbinei veiklai pagal įstaigos galimybes: aplinkos 

tvarkymo, rankdarbių, ţemės ūkio, sodo darbų, gyvulių prieţiūros, patalpų remonto, 

medţio apdirbimo darbų ir pan. Rekomenduojamas darbo laikas 4–5 val. per dieną. 

Kiekvienam klientui privalu laikytis dienotvarkės. Įvertinus jo polinkius ir pageidavimus 

sudaromas individualus uţimtumo planas.
38

 

 

Ugdant įsidarbinimo įgūdţius, svarbu išmokyti klientus, kaip ir kur ieškoti darbo. Tam 

gali praversti tokie uţsiėmimai, kuriuose būtų aptartos galimybės ir pagrindiniai 

ţingsniai, norint uţsiregistruoti darbo birţoje, nurodyti pagrindiniai interneto tinklalapiai, 

kuriuose publikuojami darbo skelbimai. Klientai turėtų išmokti tinkamai sudaryti savo 

gyvenimo aprašymą, parašyti motyvacinį laišką. Rekomendacijos gyvenimo aprašymui 

bei motyvaciniam laiškui pateikiamos 4 ir 5 prieduose
39

. 

2.10. Psichologinė pagalba šeimoms 

 

Greta paties priklausomybėmis sergančio asmens reabilitacijos, rekomenduotina 

psichologinė pagalba ir šeimos nariams. 

 

Daugelio klientų būklė labai priklauso nuo šeimų materialinės ir emocinės paramos. 

Tokios šeimos, gyvendamos su priklausomybės liga sergančiu asmeniu, daţnai išgyvena 

stresines situacijas, todėl pagalba turi būti teikiama ne tik klientams, bet ir jų šeimų 

nariams, taip uţtikrinant geresnius psichosocialinės reabilitacijos rezultatus.
40

  

Ilgą laiką praleidę vartodami psichotropines medţiagas, priklausomybės ligomis 

sergantys asmenys praranda daugelį turėtų kasdienio gyvenimo ir bendravimo įgūdţių, 

susitapatina daţniausiai su vieninteliu socialiniu vaidmeniu – ligonio. Tokiai patologiškai 

tapatybei formuotis padeda ir bloga psichologinė atmosfera šeimoje.  
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Numatomi tokie pagalbos klientų šeimoms ir artimiesiems teikimo tikslai:
41

 

 Suteikti šeimos nariams informacijos apie klientų būklę ir priklausomybės ligas; 

 Pagerinti bendravimo būdus šeimoje; 

 Pagerinti šeimos problemų sprendimo gebėjimus; 

 Pagerinti artimųjų psichologinio prisitaikymo strategijas; 

 Paskatinti artimųjų įsitraukimą į bendruomenės veiklas uţ šeimos ribų. 

Taip pat pagalbos artimiesiems teikimas gali sumaţinti atkryčio tikimybę. 

 

Pagalbos šeimai būdai.
42

 

Psichoedukacija. Tai artimųjų informavimas apie priklausomybės simptomus, prieţastis, 

eigą, gydymą bei teorines ţinias siejant su konkretaus kliento simptomais bei 

aplinkybėmis. Tam skiriamas keletas sesijų, gali būti duodama dalomoji medţiaga, 

atsakoma į artimųjų klausimus. 

Socialinis darbas su šeima. Tai socialinių problemų išsiaiškinimas ir sprendimas. 

Padedama artimiesiems prisitaikyti prie pokyčių, nulemtų šeimos nario priklausomybės, 

ir klientui integruotis į visuomenę. 

Psichologinis, psichoterapinis darbas su šeima. Tai šeimos sesijos, artimųjų grupės. 

Šeimos sesijos padeda išsiaiškinti šeimos problemas, įveikti emocines krizes, maţinti 

kritiškumą ir per dideles emocijas, nei tai turi įtakos atkryčių profilaktikai. Nustatomas 

struktūruotas santykis su šeima, naudojamos elgesio ir kognityvinės pokalbio technikos. 

Artimųjų grupės padeda maţinti kritiškumą (priešiškumą) ir per didelį rūpestį, 

pasidalijama išgyvenimais, stabilizuojama emocinė pusiausvyra, ieškoma naujų, 

tinkamesnių problemų sprendimo būdų, skatinama socializacija ir maţinama izoliacija 

bei stigmatizacija. Artimųjų grupės uţsiėmimai gali vykti lygiagrečiai su šeimos 

sesijomis.  

3. REABILITACIJOS REZULTATŲ VERTINIMAS 

 

Reabilitacinio gydymo tikslas yra padėti psichoaktyviųjų medţiagų vartotojams spręsti 

vartojimo ir jo pasekmių problemas. Norint tinkamai planuoti reabilitacinį gydymą būtina 

nuolat stebėti ir vertinti patį reabilitacijos procesą bei jo rezultatus. 

Yra galimi du stebėsenos aspektai – tai reabilitacijos programos baigimas ir kliento 

išsilavinimas bei uţimtumas po minėtosios programos baigimo. 

Pirmuoju atveju sėkmingu rezultatu laikoma, kai klientas baigia visą reabilitacijos 

programą. Taip pat reabilitacijos proceso analizės tikslais renkama informacija ir apie 

prieţastis, dėl kurių klientui nepavyko baigti visos reabilitacijos programos. Galimi 

atvejai, kad klientas iš reabilitacijos programos pasitraukia pats, yra pašalinamas uţ 

vidaus taisyklių paţeidimą arba išsiunčiamas į kitą sveikatos prieţiūros ar reabilitacijos 

įstaigą. 

Antruoju atveju vertinama kliento veikla po reabilitacijos programos baigimo. Tam 

naudojamasi jo socialinės integracijos rodikliais – socialine padėtimi, išsilavinimu (taip 

pat įgytu reabilitacijos metu) ir įsidarbinimu.
43
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VšĮ “Pusiaukelis” klientų veiklos po programos baigimo vertinimas vykdomas renkant 

informaciją apie klientų būklę: ar jie nevartoja, ar toliau mokosi, ar dirba. Pradėdami 

dalyvauti programoje, klientai pasirašo dalyvio sutartį, kurioje yra punktas, jog “po 

dalyvavimo <...> veiklose pabaigos dar 12 mėnesių, <...> darbuotojams pareikalavus, 

teikti informaciją apie įsidarbinimo/tolesnio mokymosi faktus.“ Taip įpareigojant klientus 

teikti informaciją, didesnė tikimybė ją iš tiesų gauti ir susisteminti, norint suţinoti, kiek 

veiksmingos bendruomenėje suteiktos paslaugos. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas 

KLIENTO PSICHOLOGINIŲ POREIKIŲ VERTINIMO FORMA
44

 

 

Emocinė sfera 

Stabilumas (labilios, stabilios)  

Intensyvumas (intensyvios, vangios)  

Adekvatumas situacijai (adekvačios, 

neadekvačios) 
 

Emocijų fonas (depresija, liūdesys, 

laimingumas, euforija, irzlumas, 

nerimas, baimė, pyktis, apatija ir kita) 

 

Nuotaika (kliento ţodţiais)  

 

Minčių turinys 

Suicidinis  

Noras mirti  

Fobijos  

Paranojiškos mintys  

Maginis mąstymas  

Obsesinės-kompulsinės mintys  

 

Poţiūris į savo ligą (motyvacijos sveikti ir gydytis lygis) 

Kokių problemų, kliento nuomone, jam 

sukelia narkotikų vartojimas: 

– psichologinių, 

– fiziologinių, 

– socialinių ir kt.? 

 

Ar klientas nori pagalbos? Kokios ir kaip ji 

turi būti suteikta? 

 

Kiek ir ko klientas gali investuoti į šią 

gydymo programą? 

 

Ar klientas patiria spaudimą gydytis? Kokį 

ir kas jį daro? 

 

Ar be šios gydymo programos klientas turi 

galimybių sveikti? Kokių ir kaip jas 

vertina? 

 

Kiek laiko klientas pasirengęs dalyvauti 

įgyvendinant šią gydymo 

programą? 
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Ar klientas tiki, kad jo gyvenimas yra 

nekontroliuojamas ir kad ši 

gydymo programa gali jam padėti? 

 

 

Poţiūris į savo psichologinį funkcionavimą 

Kada klientas jaučiasi geriausiai (kaip pats 

tai apibūdina): vieta, ţmonės, laikas? 
 

Kaip klientas jaučiasi didţiąją laiko dalį?  

Nuo ko priklauso kliento savijauta?  

Kaip klientas elgiasi krizinių, stresinių 

situacijų metu? Kokios kyla emocinės 

reakcijos, kaip su jomis tvarkomasi? Kokie 

sprendimai priimami / nepriimami? 

 

Kaip elgiamasi frustracinėje situacijoje?  

Kam priskiriama atsakomybė?  

Ar klientas patenkintas visomis savo 

gyvenimo sritimis? Kuriomis ne? Kodėl? 
 

Ar klientui svarbu, ką apie jį mano kiti? 

Ką klientas daro, kad patiktų kitiems? 
 

 

Dabartinės psichikos būklės įvertinimas 

Kokia yra kliento nuotaika pastaruoju 

metu? Ar klientas jaučia liūdesį, neviltį, 

beprasmybę, depresiją? Kaip seniai? Ar 

taip jaučiasi kiekvieną dieną? Kiek laiko 

per dieną trunka tokia būsena? 

 

Ar klientas domisi tais pačiais dalykais, 

kaip ir anksčiau? Ar veikla, anksčiau 

teikusi malonumą, ir dabar yra tokia pat 

maloni? 

 

Kokia veikla klientui paprastai suteikia 

malonumo? 
 

Ar paskutiniu metu pasikeitė kliento 

apetitas? Kaip seniai? 

Kiek daugiau ar maţiau klientas valgo 

dabar? 

 

Ar pasikeitė kliento miego įpročiai? 

Kaip seniai? 

Kiek valandų per naktį klientas miega? Ar 

jam tai normalu? 

 

Ar klientas gali ramiai nusėdėti vienoje 

vietoje? 

Ar sėdėdamas linguoja pirmyn-atgal? 

Ar aplinkiniai tai pastebi? 

 

Kaip keičiasi kliento energingumo lygis? 

Ar jis jaučiasi pavargęs ar išsekęs: kaip 
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ilgai? 

Kaip klientas jaučiasi galvodamas apie 

save? 

Koks yra kliento savęs vertinimo lygis? 

Ką klientas mano apie save (kokios jo 

mintys)? 

Ar klientas jaučiasi bevertis? 

Ar kaltina save? Dėl kokių dalykų? 

Ar sunku atsikratyti minčių apie kaltę? 

 

Ar klientas turi mąstymo ar dėmesio 

koncentravimo problemų? 

Ar jis gali skaityti, ţiūrėti TV, sukaupti 

dėmesį bendraudamas? 

Ar klientui sunkiau apsispręsti nei 

anksčiau? 

Kokiomis aplinkybėmis? 

 

Ar klientas kada nors galvojo apie 

saviţudybę? 

Kokiomis aplinkybėmis? 

Ar turėjo konkretų planą? 

 

Kokias problemas klientui sukelia tokia jo 

būsena? 

Ar tai jam kelia nerimą? 

Ar tai sukelia problemų bendraujant, 

mokykloje, kitose gyvenimo 

srityse? Kokiose? 

 

Ar per pastaruosius kelis mėnesius klientas 

jautė nerimą dėl kasdienių 

dalykų? Dėl kokių? 

Ar aplinkiniai yra klientui sakę, kad jis per 

daug jaudinasi? 

Ką klientas pats apie tai mano? 

Ar klientas mano, kad jo nerimas yra 

nepagrįstas ir labai stiprus? 

Ar klientas jaudinasi, kad jam ar jo 

artimiesiems gali nutikti kas 

nors bloga? Kaip daţnai dėl to nerimauja? 

 

Ar sunku klientui kontroliuoti nerimą ar 

sustoti nerimauti? 
 

Ar per pastaruosius 6 mėnesius klientas, 

jusdamas nerimą ar įtampą, 

daţnai... 

...nenustygsta vietoje, yra neramus; 

...labai greitai pavargsta; 

...jam sunku sutelkti dėmesį; 

...junta raumenų skausmą, tempimą; 
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...sunkiai uţmiega ar visai neuţmiega? 

Kaip nerimas veikia kliento gyvenimą? 

Ar nerimas sukelia problemų įvairiose 

gyvenimo srityse? 

Kokiose ir kokių? 

 

 

Santykiai su aplinka, socialinis tinklas 

Su kokiais ţmonėmis klientas susiduria 

daţniausiai? 
 

Kokie ţmonės supa tiriamąjį? 

Kaip klientas su šiais ţmonėmis bendrauja? 
 

Ar turi artimų ţmonių, draugų? Kiek? 

Kokie šie santykiai? Kaip daţnai klientas 

bendrauja su šiais ţmonėmis? 

Ar jie palaiko, supranta, jei būna sunku? 

Ar kyla konfliktų? Kaip jie sprendţiami? 

 

Kokius būdo bruoţus gerbia kliento 

kompanija, kuriai jis priklauso? 
 

Kiek klientas pasitiki savo draugais?  

Kaip, kliento nuomone, jis uţmezga ir 

palaiko santykius (sunkiai, 

lengvai)? 

Ar jaučiasi priimtinas savo draugų 

aplinkoje? Kodėl? 

 

Ar klientas turi tokių ţmonių, į kuriuos gali 

kreiptis pagalbos? 
 

Kaip artimieji klientui padeda, kokią teikia 

paramą: 

psichologinę; 

buitinę; 

finansinę; 

kitokią funkcinę paramą? 

 

Ar klientas turi merginą (vaikiną)? 

Kaip ilgai su ja (juo) draugauja? 

Kokie šie santykiai? 
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2 priedas 

Kembervelo poreikių įvertinimo sutrumpinta forma
45

 

Kliento vardas: 

 

 

Vertinimas 

0= nėra problemos 

1= vidutinės problemos suteikus pagalbą 

2= rimtos problemos 

9= neţinoma ar nenorima atsakyti 

 

 1 2 3 4 

Paţymėkite, kas apklausiamas (K=Klientas, 

P=Profesionalas, A=Artimieji: 

K/P/A K/P/A K/P/A K/P/A 

Įvertinimo data:     

Vertintojas:     

1. Būstas 

Ar vieta, kurioje gyvenate yra tinkama? 

    

2. Maistas 

Ar sugebate apsipirkti ir pasigaminti maistą? 

    

3. Namų tvarkymas 

Ar sugebate susitvarkyti savo namus? 

    

4. Prisiţiūrėjimas 

Ar Jums sunku būti švariam ir tvarkingam? 

    

5. Dienos uţimtumas 

Ar Jūsų diena pakankamai užimta? 

    

6. Fizinė sveikata 

Ar turite kokių nors fizinių negalavimų? 

    

7. Informacija apie sveikatos būklę ir 

gydymą 

Ar Jums buvo suteikta informacija apie Jūsų 

ligą ir vartojamus vaistus? 

    

8. Psichologiniai sunkumai 

Ar pastaruoju metu jautėtės liūdnas, prislėgtas, 

nerimastingas? 

    

9. Saugumas sau 

Ar kada kyla minčių sužaloti save? 

    

10. Saugumas kitiems 

Ar kada kilo minčių sužaloti kitą žmogų? 

    

11. Alkoholis 

Ar turite problemų dėl piktnaudžiavimo 

alkoholiu? 

    

12. Vaistai ir narkotikai     

                                                 
45

 Germanavičius A., Bendruomenės (socialinės) psichiatrijos pagrindai. Psichikos ligonių reabilitacija 

bendruomenėje, BMK, Vilnius 2008, ISBN 978-9955-701-94-1  
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Ar vartojate nepaskirtus vaistus? 

13. Draugija 

Ar Jūs patenkintas savo socialiniu gyvenimu? 

    

14. Artimi santykiai 

Ar Jūs turite partnerę? Ar Jūsų poroje kyla 

problemų? 

    

15. Lytinis gyvenimas 

Koks Jūsų lytinis gyvenimas? 

    

16. Vaikų prieţiūra 

Ar Jums kyla sunkumų prižiūrint vaikus? 

    

17. Pagrindinis išsilavinimas 

Ar galite rašyti, skaityti, suprasti lietuvių kalbą? 

    

18. Telefonas 

Ar kai reikia, galite pasinaudoti telefonu? 

    

19. Transportas 

Kaip sekasi naudotis viršuoju transportu? 

    

20. Pinigai 

Kaip sekasi paskirstyti lėšas? 

    

21. Pašalpos 

Ar įsitikinęs, kad gaunate visas pašalpas, kurios 

Jums priklauso? 

    

 

A Patenkintų poreikių iš viso (atsakymai – 1) 

B Nepatenkintų poreikių iš viso (atsakymai – 

2) 

C Iš viso poreikių (A ir B suma) 
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3 priedas 

 

 

DARBO SU TIKSLINĖMIS GRUPĖMIS PROGRAMA 

 

 

Reabilitacijos bendruomenėje  veikla bei bendravimas yra laikomi svarbiais 

procesais, kurie padeda narkomanui keistis. Darbinė ir mokomoji veikla skirstoma ir 

organizuojama pagal   tikslą: suteikti darbinių įgūdţių, taip pat jų metu narkomanai 

mokosi efektyvių bendravimo įgūdţių. 

 

Darbinių įgūdţių atstatymo uţsiėmimai.  

 

Tikslas - pakeisti per psichoaktyvių medţiagų vartojimo laikotarpį susiformavusį 

neigiamą priklausomybe sergančio asmens poţiūrį į darbą, padeti jam suformuoti ar 

atstatyti darbinius įgūdţius bei pripratinti prie kasdienio darbo. Paruošti klientą 

socialiniam gyvenimui. 

 

Uţdaviniai:  

1. Lavinti darbo įpročius; 

2. Lavinti  nedidelę ar visai neįgytą darbo patirtį; 

3. Išmokyti priklausomus asmenis atlikti veiklą, uţduotis, siekiant uţtikrinti 

produktyvų gyvenimą. 

4. Lavinti sugebėjimą planuoti, organizuoti darbą; 

5. Skatinti ir palaikyti sveikimo tęstinumą. 

Uţsiėmimo metodas - darbo terapija, kurios metu konsultantas dirba kartu su 

tiksline grupe.  

Yra naudojamas darbas gryname ore, reikalaujantis daugelio raumenų įtempimo (pvz. 

darbas sode, statybiniai darbai ir pan.). Konsultantas su tiksline grupe sudaro darbo planą 

savaitei į priekį. Atsiţvelgiant į planą kiekvieną dieną ryte klientas su konsultanto 

pagalba organizuoja savo darbo dieną. Vakare jis atsiskaito uţ atliktą darbą, ir jeigu 

klientui nepavyko atlikti suplanuotą darbą, su konsultanto pagalba uţsiėmimo metu 

išaiškina problemas ir sunkumus, dėl kurių nepavyko atlikti darbo, ir ieško tų problemų 

sprendimo būdus. 

 

Įsidarbinimo įgūdţių formavimas. 

 

Sergančiųjų priklausomybės lygomis uţimtumo tikslas yra stiprinti priklausomų 

asmenų motyvaciją siekiant įsidarbinti, mokyti efektyvių darbo paieškos metodų.  

 

Uţdaviniai:  

1. supratimas ar ţinojimas savo unikalius talentus, interesų sritį, polinkius, 

sunkumus ir iššūkius; 

2. pozityvaus mąstymo lavinimas; 

3. bendravimo įgūdţių lavinimas; 
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4. Mokymas spręsti konfliktus 

5. Socialinių įgūdţių ugdymas  

Konsultanto funkcijos darbe su tiksline grupe: 

- padėti tikslinės grupės dalyviui integruotis i kolektyvą; 

- spręsti problemas, kurios trukdo integracijai; 

- padėti visam kolektyvui funkcionuoti gerai ir kurti draugišką visiems palankią 

darbinę aplinką. 

Konsultantas su tiksline grupe veda uţsiėmimus pagal šias temas:  

Problemų sprendimas. Tai padeda konstruktyviai spręsti problemas. Klientas turi 

įsisavinti keturis problemų sprendimo ţingsnius: problemos apibrėţimas; įvairių 

sprendimo būdų ieškojimas, šių sprendimo būdų įvertinimas (teigiamų ir neigiamų 

ypatumų); vieno sprendimo pasirinkimas ir veiksmų suplanavimas. 

Sprendimų priėmimas. šis įgūdis padeda priimti konstruktyvius sprendimus. Klientas turi 

mokėti pats pasirinkti, nuspręsti ir „savo kailiu“ pajusti tokio sprendimo ar pasirinkimo 

pasekmes. Tada, prieš pasielgdamas vienaip ar kitaip, jis pirmiausia pagalvos. 

Kūrybinis mąstymas. Kūrybinis mąstymas leidţia surasti ir įvertinti įvairius sprendimo 

būdus, alternatyvas, mūsų veiklos ar neveiklumo pasekmes. 

Kritinis mąstymas. Tai - sugebėjimas analizuoti informaciją ir patyrimą. 

Bendravimo įgūdžiai. Jie padeda uţmegzti ir išlaikyti draugiškus ryšius su aplinkiniais. 

Savęs pažinimas. Tai - sugebėjimas paţinti ir įvertinti savo asmenybės ypatumus, 

stipriąsias ir silpnąsias puses. Tuomet lengviau bendrauti, prognozuoti savo elgesį 

stresinėse situacijose. 

Streso įveikimas. Tai streso šaltinių mūsų gyvenime atskleidimas ir ţinojimas, kaip jie 

mus veikia. Galima pabandyti jų išvengti arba konstruktyviai išspręsti situaciją. 

Atsisakymo įgūdžiai. Jie įgalina pasipriešinti bendraamţių ar kitokiam spaudimui vartoti 

narkotines medţiagas, pasakyti „NE“. Išmokę pasakyti „NE“, moksleiviai apsaugos save, 

savo interesus, vertybes. Sugebėjimas pasakyti tvirtą ,,NE" rodo ne silpnumą, o stiprybę. 

 

ĮSIDARBINIMO KOMPETENCIJOS ĮGŪDŢIAI BEI BENDRIEJI GEBĖJIMAI 

 

BENDRAVIMO PAGRINDAI 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Bendravimo etapai. Pokalbis. 2 2 4 

2 Neverbalinis bendravimas. 2 2 4 

3 Klausymosi kliūtys, aktyvus klausimasis, 

tinkami klausimai. 

2 2 4 

4 Kritikos, nepasitenkinimo išsakymas ir  

išklausymas. 

2 2 4 

5 Kaip sakyti "ne". 2 2 4 

  Iš viso: 10 10 20 

 

KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI 
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Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Konflikto samprata ir vaidmuo  

socialiniuose santykiuose. 

2 2 4 

2 Konfliktai, jų rūšys ir ypatumai. 2 2 4 

3 Konfliktai, jų prieţastys ir kiti ypatumai. 2 2 4 

4 Konfliktai ir galimi jų valdymo būdai. 2 2 4 

5 Konfliktinių situacijų sprendimo būdai. 2 2 4 

  Iš viso: 10 10 20 

 

STRESO ĮVEIKIMAS 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Stresas, teoriniai aspektai. 1 2 3 

2 Streso tyrimai. 1 2 3 

3 Streso ir krizių ypatumai bei prieţastys. 1 2 3 

4 Streso ir krizių simptomai bei poţymiai. 1 4 5 

5 Streso ir krizių valdymo būdai. 2 4 6 

  Iš viso: 6 14 20 

 

MOTYVACIJOS SKATINIMAS 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Poreikis, motyvas, motyvacija. 2 3 5 

2 Motyvacijos teorijos ir jų praktinis taikymas 

gyvenime. 

2 3 5 

3 Motyvacijos skatinimo būdai. 2 3 5 

4 Motyvacija ir pasiekimai. 2 3 5 

  Iš viso: 8 12 20 

 

POZITYVAUS MĄSTYMO LAVINIMAS 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Pozityvaus mąstymo samprata. 2 3 5 

2 Pozityvios nuostatos ir pozityvūs vertinimai. 2 3 5 
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3 Pozityvaus mąstymo strategijos ir laiko 

planavimas. 

2 3 5 

4 Savęs motyvavimas. 2 3 5 

  Iš viso: 8 12 20 

 

DARBO KOMANDOJE ĮGŪDŢIAI 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Grupės kaip komandos kūrimosi etapai. 2 2 4 

2 Komandos formavimosi kliūtys. 2 2 4 

3 Sprendimai, sprendimų priėmimas. 2 2 4 

4 Lyderystė, psichologinė atmosfera. 2 2 4 

5 Grupės dinamika. 2 2 4 

  Iš viso: 10 10 20 

 

PROFESINĖ BRANDA IR DARBO PAIEŠKA 

     

Eil. 

Nr. 
Dalykų ir temų pavadinimas 

Skiriama valandų 

teorijai praktikai iš viso 

1 Profesinė branda ir brandi asmenybė.  2 3 5 

2 Karjeros projektavimo ciklas. 2 3 5 

3 Gyvenimo aprašymas ir jo parengimas. 

Pasiruošimas susitikti su darbdaviu. 

2 3 5 

4 Darbo paieška. 2 3 5 

  Iš viso: 8 12 20 
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4 priedas 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

Gyvenimo aprašymas – tai raštas, kuris dar yra vadinamas CV (lot. Curriculum vitae – 

gyvenimo istorija), o kai kuriose šalyse – reziumė. 

Gyvenimo aprašymas tai: 

 Jūsų profesinio gyvenimo ir karjeros santrauka; 

 Būdas pristatyti save darbdaviui; Svarbiausias įdarbinimo dokumentas. 

Atsiliepdamas į skelbimą laikraštyje arba tiesiog teiraudamasis bet kurioje imonėje, ar 

nėra laisvų darbo vietų, siunčiate savo gyvenimo aprašymą. Jį vertėtų turėti parengus 

lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau jei anglų kalba nereikalaujama, siųskite tik lietuvių 

kalba. 

Gyvenimo aprašymo tikslas – pristatyti save kaip įdomų, patrauklų, įmonei 

(organizacijai) reikalingą ţmogų ir sulaukti kvietimo pasikalbėti su darbdaviu. Todėl jūsų 

gyvenimo aprašymas turėtų būti kuo geresnis. 

 

Kaip darbdaviai elgiasi su jūsų atsiųstu gyvenimo aprašymu 

Darbdaviui gyvenimo aprašymas – tai pirmasis kontaktas su kandidatu. Remdamasis juo 

jis sprendţia apie kandidato domėjimąsi konkrečiu  darbu arba organizacija. 

 

Pirmajame etape atmetami gyvenimo aprašymai tų atsiuntusiųjų, kurių tam tikros 

savybės yra netinkamos (amţius, darbo patirtis arba kvalifikacija) bei netvarkingai ar 

netinkamai parašyti gyvenimo aprašymai. 

 

Antrajame etape perţiūrimi ir perskaitomi likusieji gyvenimo aprašymai ir 

nusprendţiama, ką kviesti į pokalbį su darbdaviu. 

 

Kaip rašyti gyvenimo aprašymą 

 

Prieš pradėdamas rašyti gyvenimo aprašymą įsivaizduokite, kad esate darbdavys, 

ieškantis naujo darbuotojo. Apmąstykite, kokio darbuotojo ieškote. Remkitės šiuo 

įvaizdţiu rašydamas savo gyvenimo aprašymą. 

 

Skirkite laiko gyvenimo aprašymui parengti. Kad geriau suprastumėte, kaip rašyti 

gyvenimo aprašymą, paskaitykite taisykles bei paieškokite pavyzdţių, kaip jis rašomas. 

Paredaguokite turimą standartinį gyvenimo aprašymą taip, kad jis kuo geriau atitiktų 

skelbime nurodytus reikalavimus. 

Pagalvokite, kaip jūsų išsilavinimas, įgūdţiai bei patirtis atitinka siūlomo darbo specifiką. 

Jeigu darbo pasiūlyme trūksta informacijos, pasistenkite kuo daugiau suţinoti apie šio 

darbo ypatumus. 

 

Pirmasis įspūdis 

 

Pirmasis įspūdis visada yra svarbiausias. Jei darbdavys, skaitydamas jūsų gyvenimo 

aprašymą, per pirmąsias 20 sekundţių nepastebėjo, kad jūs galite būti tinkamas šiam 

darbui – galimybė būti pakviestam į pokalbį gerokai sumaţėja. 
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Gyvenimo aprašymo pradţios neperkraukite detalėmis apie savo išsilavinimą bei 

asmenines savybes. 

 

Vaizdinis gyvenimo aprašymo išdėstymas 

 

Gyvenimo aprašymas turi būti tinkamai apipavidalintas: 

Palikite pakankamai tuščios vietos, tarpus tarp pastraipų, kad išryškėtų esminės antraštės. 

Patikrinkite, ar nėra rašybos ir gramatikos klaidų. 

Venkite ţargonų. 

Rašykite kompiuteriu, atspausdinkite A4 formato balto popieriaus lape. 

Tekstas turi būti tvarkingas ir aiškiai išdėstytas. 

Nenaudokite daug skirtingų šriftų bei dydţių. 

 

Gyvenimo aprašymo apimtis 

 

Geriausia, jei jūsų gyvenimo aprašymas telpa į vieną ar du A4 formato lapus. Darbdavys 

nenori ţinoti visos jūsų gyvenimo istorijos. Jam tereikia nuspręsti viena – kviesti jus į 

pokalbį ar ne, o tam uţteks pagrindinių jūsų gyvenimo faktų. 

Puslapius sunumeruokite, ši smulkmena padaro gerą įspūdį.  

Prie gyvenimo aprašymo galite pridėti ir savo nuotrauką (nukopijuotą arba priklijuotą), 

tačiau ji turi būti kokybiška ir vykusi. 

 

Logika grįstas skirstymas 

 

Gyvenimo aprašymą rašykite pirmuoju asmeniu. 

Kad būtų lengviau skaityti, suskirstykite aprašymą loginiais dalykiniais skirsniais: 

biografiniai duomenys, išsilavinimas, darbo patirtis, pomėgiai ir t.t.. 

Labai sunku skaityti ilgus sakinius. Be to, tai uţima daugiau laiko ir atitraukia dėmesį 

nuo svarbiausių dalykų. Todėl rašykite trumpais sakiniais. 

 

Informacijos kiekybė ir kokybė 

 

Jei pateiksite pernelyg maţai arba netinkamą informaciją, darbdaviui bus labai sunku 

nuspręsti, ar kviesti jus į pokalbį. Prieš rašydamas gyvenimo aprašymą turėtumėte 

išsiaiškinti, kokios informacijos reikia darbdaviui (daţniausiai tai aprašoma siūlomo 

darbo skelbime). Rašykite būtent tai, ko yra pageidaujama. 

Neuţmirškite paminėti naujausių faktų.  

Duomenys apie save kaip kandidatą turi būti išsamūs, bet lakoniški. 

„Išsamūs duomenys“ – tai gana smulki informacija apie save kaip kandidatą, 

tinkamiausią uţimti skelbiamą darbo vietą. 

„Lakoniški duomenys“ – svarbu įsidėmėti, kad labiau atkreipiamas dėmesys į trumpą 

informaciją, sugrupuotą lentelėje. 

Rekomenduojama gyvenimo aprašymą rengti MS Word programa kompiuteriu (jei 

neprašoma kitaip). 

 

Tikslus adresatas 
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 Jei siunčiate gyvenimo aprašymą konkrečiai įmonei, būtinai turėtumėte pridėti 

motyvacinį arba kreipimosi laišką. Nepagailėkite laiko, paskambinkite į įmonę ir 

suţinokite asmens, atsakingo uţ naujų darbuotojų priėmimą, pavardę bei tikslias 

pareigas. Savo paraišką su gyvenimo aprašymu adresuokite būtent šiam asmeniui – tada 

jūsų gyvenimo aprašymas tikrai bus perskaitytas. 

 

Gyvenimo aprašymas atspindi jūsų pasiekimus 

 

Būtinai išvardinkite savo įgūdţius, nepamirškite paminėti pasiekimų. Niekuomet savęs 

nepervertinkite ir nemeluokite! Melas vis tiek išaiškės. 

 

Rekomendacijos 

 

Nurodykite, kad prireikus galite pateikti rekomendacijas. 

Parenkite sąrašą asmenų, kurie galės jus rekomenduoti. Jame turėtų būti asmenų 

pavardės, adresai ir telefonų numeriai. 

Šį sąrašą atiduokite darbdaviui nuvykęs į pokalbį, taip pat jį įrašykite į gyvenimo 

aprašymą.  

Niekuomet nerašykite į rekomendacijų sąrašą ţmonių nesusitaręs su jais iš anksto. 

 

Atlyginimas 

 

Niekada nerašykite į gyvenimo aprašymą, kokio atlyginimo norėtumėte. Jūsų tikslas kol 

kas – būti pakviestam į pokalbį. Tada ir galėsite aptarti atlyginimo klausimą. 

 

Draugiška kritika 

 

Paprašykite, kad keli bendradarbiai ar draugai perskaitytų ir įvertintų jūsų gyvenimo 

aprašymą. Geriau kelis kartus perrašyti, nei išsiųsti netinkamą aprašymą ir prarasti 

galimybę būti pakviestam į pokalbį. 

 

Kokius duomenis rašyti į gyvenimo aprašymą 

Asmens duomenys: 

Tai jūsų vardas, pavardė, gimimo data, namų adresas, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas. 

 

Išsilavinimas: 

Išvardinkite mokymosi įstaigas pradėdamas nuo pirmųjų studijų. Jei neturite darbo 

patirties ir ieškote pirmojo darbo, galite nurodyti, kokius dalykus studijuojate ar 

studijavote, taip pat paminėti savo projektus, pasiekimus. 

 

Darbo patirtis: 

Pradėkite nuo pirmosios darbo patirties. Nurodykite savo darbo vietą, pareigas, ką veikėte 

tame darbe bei ko pasiekėte. 
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Pomėgiai: 

Darbdavį labiausiai domins jūsų pomėgiai, susiję su vadovavimu, atsakomybe arba 

komandine veikla. 

 

Įgūdţiai: 

Čia reikėtų rašyti, kokias uţsienio kalbas mokate, kokia jūsų darbo kompiuteriu patirtis, 

ar turite vairuotojo paţymėjimą ir pan. 

 

Rekomendacijos: 

Paprastai uţtenka dviejų ţmonių rekomendacijų, pvz., jei esate studentas, viena 

rekomendacija turėtų būti iš mokymo įstaigos, kita – iš vienos buvusių darboviečių. Jei 

įmanoma, nurodykite šių asmenų telefono numerius. 

 

Gyvenimo aprašymo variantai 

 

Daţniausiai rašomas vienas iš trijų gyvenimo aprašymo variantų: chronologinis, įgūdţius 

akcentuojantis arba tikslinis gyvenimo aprašymas. 

 

Chronologinis gyvenimo aprašymas  

Tokio tipo gyvenimo aprašymas pagrįstas laiko principu: pradedate nuo praeities ir 

keliaujate link dabarties per mokymosi, lavinimosi ir darbo istoriją. Šio tipo gyvenimo 

aprašymas turėtų atskleisti jūsų motyvus ir siekius. Informacija pateikiama pagal 

pagrindines antraštes: išsilavinimas, darbo patirtis ir pan. Tai daţniausiai naudojamas 

variantas. 

Įgūdţius akcentuojantis gyvenimo aprašymas 

Akcentuojami su norimu darbu susiję asmens įgūdţiai. Informacija grupuojama pagal 

sritis ir įgūdţius, susijusius su atskirais darbo periodais, atitinkančiais norimo darbo 

specifiką. 

Tikslinis gyvenimo aprašymas  

Šis gyvenimo aprašymo variantas kuriamas atsiţvelgiant į konkrečią darbo vietą. Tikslas 

– įtikinti darbdavį, kad besikreipiantis asmuo darbą atliks geriausiai. Toks gyvenimo 

aprašymo variantas tinka tuomet, kai ţmogus labai gerai išmano konkretaus darbo 

specifiką. Jis išvardija atitinkamus pasiekimus, pateikia konkrečių įrodymų, surašo savo 

darbo ir mokymosi istorijos faktus. Rašydamas tokį gyvenimo aprašymą, asmuo įrodo 

gerai išmanąs darbą, tačiau tai dar nereiškia, kad darbdavys tikrai juo susidomės. 

 

Pagrindinės klaidos , kurių reikėtų vengti rašant gyvenimo 

aprašymą 

Gerai parašytas gyvenimo aprašymas dar nesuteikia garantijos, kad būsite pakviestas į 

pokalbį. 

Nevientisas stilius arba visai nesilaikyta stiliaus. Jei esate įgijęs ţinių, patirties 

mokydamasis ar dirbdamas, tai turi atsispindėti ir gyvenimo aprašyme. Informacija turi 

būti pateikta sistemingai, vientisu stiliumi, vartojama taisyklinga kalba; 

 

Datų vengimas. Daţnai gyvenimo aprašyme ţmonės mini įmones, kuriose dirbo arba 

dirba, tačiau nenurodo datų. Darbdaviui tikrai kils klausimų ir abejonių, ir tai gali tapti 
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rimta prieţastimi, dėl kurios bus atmestas jūsų gyvenimo aprašymas. Venkite 

nepaaiškintų laiko spragų chronologiškai vardindamas darbo ir lavinimosi etapus. Jeigu 

dėl kelionių, vaiko ar šeimos nario globos bei kitų prieţasčių buvote išėjęs ilgalaikių 

atostogų, paminėkite tai. Būtina nurodyti ir mokslo, darbų, kursų metus ir mėnesį; 

 

Per daug asmeninės informacijos. Venkite pernelyg detalios asmeninės informacijos, 

tarkime, kiek turite vaikų, kiek jiems metų, kokie jūsų pomėgiai ir t.t.; 

 

Neaiškios pareigos. Daţnai pareigos nenusako, ką ţmogus iš tikrųjų dirba. Pridėkite 

vieną konkretų sakinį, apibūdinantį, ką dirbote, pvz., skaičiuodavau, prognozuodavau, 

vadovavau ir t.t.; 

Darbo patirties kratinys. Jeigu daug kartų keitėte darbo kryptį, jūsų gyvenimo 

aprašymas atrodys kaip darbų kratinys. Šiuo atveju geriausia grupuoti darbo patirtį, pvz., 

pirmiausia surašant darbus, susijusius su pardavimu, vėliau su gamyba. Svarbiausia 

akcentuoti tą darbo patirtį, kuri tiesiogiai jums praverstų naujame darbe. Tačiau anaiptol 

nereikėtų pamiršti suminėti ir kitų darbų, kad išvengtumėte laiko spragų savo karjeroje; 

 

Per ilgas gyvenimo aprašymas. Gyvenimo aprašymas turėtų tilpti į 1-2 lapus, net jei 

jūsų darbo staţas ir 20–30 metų; 

 

Aplaidumas, netvarkingumas, nesistemingumas. Pirmasis įspūdis labai svarbus! 

Pasirinkite lengvai skaitomą, o ne stilingą šriftą, būtinai patikrinkite gramatikos bei 

rašybos klaidas. Informacija turi būti tvarkingai ir sistemingai pateikta. Siūloma pradėti 

nuo svarbiausios informacijos; 

 

Netikslus, nenukreiptas į konkretų darbą aprašymas. Jei gyvenimo aprašymas neturi 

aiškaus tikslo, jis nekonkuruoja su kitais. Nesiųskite to 0paties gyvenimo aprašymo 

keliems darbdaviams, nes iš bendro aprašymo nebus aišku, kokia jūsų kvalifikacija 

susijusi su darbu, į kurį pretenduojate. Jūsų aprašyti įgūdţiai ir patirtis yra nekonkretūs ir 

neapibūdina jūsų kvalifikacijos; 

 

Per daug dėmesio buvusioms darbo vietoms. Nebūtina rašyti visų atsitiktinių darbų, 

kuriuos dirbote studijuodamas ar atostogų metu. Pagrindinė taisyklė: jei darbo patirtis 

didelė, paminėkite pastarųjų 15 metų darbus; 

 

Nepersistenkite norėdamas įtikti darbdaviui. Kiekvienas nori kuo įdomiau pristatyti 

save, akcentuoti visus sugebėjimus. Stenkitės, kad informacija būtų tiksli ir teisinga. 

Jokiu būdu nemeluokite, nes tiesa anksčiau ar vėliau išaiškės. 

 

 

GYVENIMO APRAŠYMO PAVYZDYS 

Vardas, pavardė Vaiva Xxxxxx 

Gimimo data 1970 01 01 

Šeimyninė padėtis Netekėjusi 

Adresas Pakalnės g. 44, Vilnius 

Telefonas 8 686 01333 (mob.); (8-5) 11111 (namų) 
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El. paštas Vaiva.xxx@delfi.lt 

 

Išsilavinimas 

1997-1999 Vilniaus valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas, komercinės 

kokybės vadybos magistrė. 

 

1993-1997 Vilniaus valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas, verslo vadybos 

bakalauro studijų programa. 

 

Darbo patirtis 

2002 03– šiuo metu  

UAB “xxxx”, Vilniaus pardavimų skyriaus vadovė – Verslo klientų sektoriaus vadovė 

(nuo 2004 m.). 

Planavimas ir biudţeto analizė, kontrolė, tikslų nustatymas; 

Naujo skyriaus kūrimas (21 darbuotojas), naujų darbuotojų atranka, mokymai; 

Aktyvaus pardavimo skatinimas, darbuotojų motyvacinės sistemos kūrimas ir diegimas; 

Aktyvus dalyvavimas įmonės rinkodaros strategijos kūrime ir įgyvendinime; 

Verslo klientų sektoriaus koordinavimas Vilniuje ir regionuose (papildomai 20 ţmonių). 

 

2001 04 – 2002 03 

UAB “xxxx”, Telerinkodaros ir pardavimų internetu skyriaus vadovė. 

Pardavimų skatinimo planavimas, organizavimas, kontrolė, darbuotojų mokymai; 

Telerinkodaros pardavimų veiklos organizavimas ir kontrolė Vilniuje ir regionuose; 

Rinkodaros akcijų organizavimas, darbuotojų mokymas;  

Elektroninės komercijos prieţiūra, pardavimų skatinimas, 

mokymai, tobulinimas, naujo projekto kūrimas ir įgyvendinimas; 

Darbuotojų atranka. 

66 

1999 09–2001 04 

UAB “xxxx”, pardavimų vadybininkė. 

Darbas su svarbiausiais klientais, kompleksiniai aprūpinimo sprendimai; 

Naujų klientų paieška, sutarčių pasirašymas. 

 

1999 02–1999 09 

AB “YYY”, pardavimų vadybininkė. 

 

Kalbos Lietuvių k. – gimtoji, anglų k. – gerai, rusų k. – gerai, vokiečių k. – pagrindai, 

lenkų k.– šnekamoji. 

 

Asmeninės savybės Imli naujovėms, pareiginga, komunikabili, siekianti tikslo, turinti 

organizacinių gabumų. 

 

Kompiuteris Puikios ţinios (MS Windows, MS Office, duomenų bazės, interneto 

programos, Navision, Scala ir t.t.). 

 

Kursai  
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2003 m. Soros International House – anglų kalbos kursai; 

Aon Consulting – veiklos vertinimas, veiklos valdymo sistema. 

2002 m. Valstybinių institucijų kalbų mokymo centras – anglų kalbos kursai. 

2001 m. Alnos mokymo centras – Access kursai. 

1999–dabar – nuolat vykstantys mokymai įmonėje (kviečiami lektoriai). 

 

Rekomenduojantys asmenys 

Rimas Xxxxxx, UAB “Xxxxx” generalinis direktorius. 

Marius Xxxxx, UAB “Xxxxxx” direktorius. 

(kontaktai pateikiami pareikalavus) 

 

Vairuotojo paţymėjimas 

B kategorija, vairavimo staţas nuo 1993 m. 

 

Pomėgiai Kelionės, sportas, kompiuteris. 
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5 priedas 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

 

 Tai jūsų galimybė išsiskirti iš kitų kandidatų, atskleisti savo individualias  

savybes, gebėjimus, įtikinti darbdavį, kad esate rimtas, profesionalus kandidatas 

siūlomam darbui; kad turite reikiamų bendravimo, organizacinių gebėjimų bei 

esate pasiryţęs dirbti; 

 Tai galimybė paaiškinti gyvenimo aprašyme paminėtus faktus ir motyvuotai 

pateikti daugiau informacijos apie save; 

 Jame būtina akcentuoti, kuo galite būti naudingas įmonei, o ne kuo įmonė gali 

pasitarnauti jums. Leiskite suprasti, kad padėsite išspręsti kai kurias įmonės 

problemas; 

 Skirtas pristatyti save taip, kad įmonė (organizacija) suprastų, jog esate jai 

reikalingas. Nebūkite drovus rašydamas, kodėl manote esąs pats geriausias 

kandidatas; 

 Daţniausiai siunčiamas kartu su gyvenimo aprašymu darbdaviui, tačiau tai nėra 

būtina; 

 Leidţia išryškinti tuos gyvenimo aprašyme pateiktus faktus, kurie, kandidato 

manymu, galėtų būti pagrindiniai privalumai pretenduojant į darbo vietą. 

 

Motyvacinio laiško tikslas – sudominti potencialų darbdavį, kad pakviestų jus į pokalbį. 

 

Laiško turinys turėtų atskleisti jūsų 

 

 Asmenybę, 

 Išsilavinimą, 

 Kvalifikaciją. 

  

Motyvaciniame laiške turėtų būti penkios pagrindinės dalys 

 

 Trumpas prisistatymas; 

 Paaiškinimas, kodėl domitės siūlomomis pareigomis ir įmone; 

 Jūsų tinkamumas konkrečiam darbui; 

 Uţuomina, kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įmonės veiklos; 

 Laiško pabaigoje sakinys, kuriuo įsipareigojate paskambinti ir pasiteirauti, ar 

darbdaviui nereikia daugiau informacijos. 

  

Kaip rašomas motyvacinis laiškas 

 

Laiškas rašomas laisva forma, tačiau derėtų ţinoti, kad yra tam tikros taisyklės ir 

principai, kurie padeda logiškiau ir išsamiau dėstyti mintis. Prieš pradedant rašyti laišką, 

reikėtų išanalizuoti konkrečius reikalavimus, keliamus pasirinktai darbo vietai.  

Daţnai darbdavių keliami reikalavimai yra šie: 
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 Darbo patirtis; 

 Charakterio ir asmeninės savybės; 

 Visuomeninė veikla. 

 

 Jei skelbime apie darbą išvardinti šie ir kiti reikalavimai, būtinai paaiškinkite, 

kaip juos atitinkate, ir pateikite pavyzdţių; 

 

 Nepamirškite, kad rašydamas motyvacinį laišką turite atsiţvelgti į darbdavio 

poreikius. Todėl nerašykite, ko jūs norite, bet stenkitės paaiškinti, kaip galėtumėte 

padėti darbdaviui; 

 

 Siekdamas darbdavio palankumo bei dėmesio, turite motyvuotai ir įtikinamai 

paaiškinti, kad esate būtent tas darbuotojas, kurio jam reikia; 

 

 

 Paminėkite visas savo savybes ir gebėjimus, kurie tinka toms pareigoms uţimti. 

Tačiau teiginiai turi būti pagrįsti faktais, kitaip jūsų laiškas atrodys 

neprofesionalus; 

 

 Būkite įtaigus, bet ne kategoriškas. Laiško tekstas turėtų būti parašytas 

profesionaliai, tačiau nereikėtų pamiršti, kad jis negali būti šabloniškas bei 

formalus. Laiške turėtų atsispindėti jūsų energija ir komunikabilumas; 

 

 Vertėtų duoti laišką paskaityti kitam asmeniui, kuris patikrintų: 

 

 Ar nėra nesuprantamų, netaisyklingų ţodţių, 

 

 Ar laiško tekstas skamba įtikinamai, 

 

 Ar nėra stiliaus bei gramatikos klaidų. 

 

  

Patarimai, kaip parašyti gerą motyvacinį laišką 

 

Gerai ir kūrybiškai parašytas motyvacinis laiškas – tai paprastai tinkamiausias būdas 

išsiskirti iš visos gausybės pretendentų. Taip pat tai galimybė parodyti savo išradingumą, 

kuris gali jums padėti – darbdavys įsimins jūsų laišką iš visos šūsnies panašių laiškų bei 

“privalės” priimti tinkamą sprendimą. 

Čia pateikiame keletą paprastų patarimų, kaip parašyti motyvacinį laišką, kad jį 

pastebėtų: 

Kaip ir paprastas laiškas, jis turi būti skirtas konkrečiam asmeniui arba įmonei; 

Jeigu laiškas parašytas atsiliepiant į darbo siūlymą, reikia nurodyti darbo vietą ir 

pasiūlymo šaltinį (pvz., „Lietuvos ryto“ skelbimas…, data); 
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Būkite konkretus. Jūsų laiškas neturėtų būti ilgas. Niekada nesiųskite ilgesnio nei vieno 

puslapio laiško. Pusė puslapio – idealus variantas. Įsitikinkite, kad rašote aiškiai ir 

profesionaliai, venkite specialiųjų terminų, ţargonų ar pernelyg asmeniškų dalykų. 

 

Pasistenkite išsiskirti. Turite rašyti taip, kad jūsų motyvacinis laiškas būtų 

konkurencingas – akcentuokite išskirtinius savo sugebėjimus. Kas galėtų padėti jums 

tapti idealiu kandidatu? Rašykite įtikinamai ir konkrečiai. 

 

Atkreipkite į save dėmesį. Nerašykite pirmojoje laiško dalyje nuobodţios įţangos. 

Sudominkite darbdavį išskirtinėmis detalėmis, vardinkite privalumus bei ką gero 

galėtumėte nuveikti – visa tai, ko galbūt nesugeba kiti kandidatai. Nepamirškite – turite 

tik kelias sekundes, kad išvardintumėte savo privalumus, nes po to skaitantysis imsis kito 

laiško. Laiške turėtų būti pagrindinė informacija apie jus (detalės pateikiamos gyvenimo 

aprašyme) bei motyvai, kodėl šis darbas jus domina; 

Turite nurodyti asmeninius bei kontaktinius duomenis (nors tai ir nurodyta gyvenimo 

aprašyme); 

 Nekartokite to, ką rašėte gyvenimo aprašyme; 

 Laiškui pasirinkite kokybišką popierių; 

 Laišką rašykite kompiuteriu; 

 

Venkite pasipūtimo. Kaip jausitės, kai būsite pakviestas į pokalbį ir būsimasis  

darbdavys norės suţinoti, ką reiškia jūsų ţodţiai ”esu geriausias pasaulyje”. Stenkitės 

nerašyti nieko, kas galėtų atrodyti perdėta, kurtų klaidingą jūsų įvaizdį ar pakenktų 

pasitikėjimui jumis. Taip pat nepamirškite: niekada blogai neatsiliepkite apie buvusius 

darbdavius ir bendradarbius. 

 

“Suţibėkite”. Bendras jūsų laiško įspūdis gali būti tiek pat svarbus, kaip ir tai, kas jame 

parašyta. Įsitikinkite, kad laiškui pasirinkote geros kokybės popierių. Suderinkite 

motyvacinio laiško ir gyvenimo aprašymo stilius. Pasirinkite vieną šriftą ir venkite per 

tankiai parašyto teksto, kuris gali paskatinti skaitančiojo akis tuoj pat peršokti į kitą 

puslapį. Išlaikykite vienodus tarpus tarp eilučių ir palikite platesnes paraštes– tai 

palengvina skaitymą. 

 

Daţniausi motyvacinių laiškų trūkumai 

 

 Gramatinės klaidos; netvarkingai parašytas laiškas; 

 Minimos savybės ir įgūdţiai, kurie nėra itin svarbūs norimoms pareigoms; 

 Kartojama tai, kas parašyta gyvenimo aprašyme; 

 Per ilgas laiškas: patartina, kad jis būtų ne ilgesnis kaip vieno puslapio. 

 Laiško forma – vienas svarbiausių dalykų. Netvarkingas, su gramatikos ir stiliaus 

klaidomis parašytas laiškas nekelia pasitikėjimo jį rašiusiu asmeniu, o skurdi 

kalba rodo išsilavinimo bei intelekto stoką. 

51 

Motyvacinių laiškų pavyzdţiai 

 

p. Janinai Andrejauskienei 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
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AB „Mikronet technologijos“ direktorei 

Verslo alėja, 6 

LT – 03107, Vilnius 

Konfidencialu 

Gerb. p. Andrejauskiene, 

Norėčiau pasiūlyti savo kandidatūrą į š. m. rugpjūčio 9 d. „Lietuvos ryto“ dienraštyje 

skelbtą laisvą darbo vietą, įmonės “Mikronet technologijos” Tarptautinių pardavimų 

skyriaus direktoriaus pareigoms uţimti. 

Šiuo metu esu įmonės “Intetel” pardavimų direktorius. Man uţimant šias pareigas, 

įmonės metinė apyvarta išaugo 50%. Aš turiu aštuonerių metų pardavimų informacinių 

technologijų sektoriuje patirtį. 

Kaip minėjau savo gyvenimo aprašyme, kiekvienoje įmonėje, kurioje dirbau, 

sugebėdavau padidinti apyvartą bei pelną. Taip pat labai domiuosi pardavimu internetu. 

Tai yra viena iš prieţasčių, kodėl norėčiau dirbti įmonėje “Mikronet technologijos”. 

Būdamas Tarptautinių pardavimų skyriaus direktoriumi stengčiausi plėsti jau esamus 

verslo ryšius bei diegčiau apyvartos didinimo politiką, kuri būtų grindţiama mano 

kontaktais ir patirtimi. 

Tikiuosi, kad šis laiškas liks konfidencialus. Lauksiu Jūsų skambučio dėl susitikimo. 

 

Pagarbiai 

(vardas,pavardė) 

 

Parašas 

 

 

Lina Petraitytė 

Lazdynų g. 128-514, Vilnius 

Tel. xxxxxx 

UAB “XXX” Data 

Ţemuogių g. 15 

Vilnius 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

DĖL DAR BO UAB “XXX” 

 

Rašau Jums norėdama dalyvauti konkurse pardavimų vadybininkės pareigoms uţimti 

(pagal skelbimą dienraštyje “Lietuvos rytas”, 2006 m. birţelio 3 d.). 

Mane sudomino pasiūlymas, nes norėčiau dirbti Jūsų įmonėje. UAB “XXX” – patraukli ir 

garsi įmonė, teikianti vartotojams perspektyvias telekomunikacijos paslaugas. 

Pirmoji mano darbo patirtis – tai darbas UAB “XI”. Tai įmonė, teikianti paslaugas, 

susijusias su rinkos ir rinkodaros tyrimais. Savo karjerą pradėjau nuo biuro 

administratorės pareigų. Atlikau ne tik įvairius kasdieninius darbus, bet ir teikiau bei 

įgyvendinau pasiūlymus, gerinančius biuro darbo organizavimą.  
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Šiuo metu dirbu projektų vadovo asistente. Bendras darbas su projekto vadovu sudarė 

galimybes įgyti nemaţai projektų planavimo bei bendro darbo įgūdţių. Teko dirbti su 

tokiais klientais kaip AB “LLL”, AB “MMM” ir kt. 

Tikiu, kad galiu pasiūlyti Jums reikiamas savo ţinias ir sugebėjimus. 

Mano asmeninės savybės ir kvalifikacija yra tinkama norint uţimti Jūsų siūlomas 

pareigas. Taip pat manau, kad pateisinčiau Jūsų įmonės lūkesčius. Tikiuosi, kad turėsiu 

galimybę atsakyti į Jums svarbius klausimus pokalbio metu, taip pat norėčiau daugiau 

suţinoti apie UAB “XXX” ir darbo perspektyvas joje. 

 

Pagarbiai 

Lina Petraitytė 

 

 


