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Apie trečiąją pusę smurto atvejuose: specialistų refleksijos (pranešimo santrauka) 
 
Rasa Pietarienė, psichologė, Šeimos santykių institutas 
 
Pranešimas skirtas apžvelgti specialistų, dirbančių su smurto atvejais, darbo kontekstą bei jų 
emocinius išgyvenimus.  
 
Dirbant su smurtą patyrusiais vaikais ir jų šeimų nariais yra svarbu: 

• Taikyti sisteminį požiūrį. 
• Specialistui suprasti savo vaidmenį. 
• Išlaikyti profesionalumą. 
• Dirbti komandoje. 
• Turėti ekologinį požiūrį į save ir į aplinką. 

 
Šeimos santykių institutas 6-rius metus (2008 – 2013 m.) vykdo projektą „Kompleksinė pagalba 
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimos nariams” 2008 – 2013 m. 
Tikslas, kurio siekiame darbe – vaiko apsauga. Sisteminis požiūris leidžia suprasti, kad kompleksinę 
pagalbą galime suteikti tik matydami visas sistemos dalis ir atrasdami tų dalių sąveikas. Šiuo metu 
gana dažnai naudojame ne sisteminį, o linijinį požiūrį, kuris verčia ieškoti priežasčių kiekvienai 
pasekmei, pvz., vaikas elgiasi agresyviai, nes auga tam tikromis jam netinkamomis sąlygomis, vaiką 
perkelsime kitur ir jo elgesys pasikeis. Sistemų teorija pabrėžia tarpusavio sąveikų abipusiškumą. 
Kiekvienas asmuo vertinamas kaip darantis įtaką kitiems, o atsakomosios reakcijos veikia ir jį patį, 
ir kitus. Todėl daug naudingiau yra įvertinti tai, kaip sistemos nariai veikia vienas kitą ir kokią įtaką 
tai turi visai sistemai – net menka detalė gali paveikti visą sistemą. Pavyzdžiui, galima reikalauti, 
kad vienam smurtą patiriančiam vaikui apsaugoti ir jam padėti reikia y  specialistų. Tačiau tas 
požiūris nepadės tinkamai rūpintis vaikais, nes reikšmės turi ne tik skaičius, bet ir specialistų 
išsilavinimas, patirtis, amžius, gebėjimas dirbti komandoje ir t.t. 
 
Kas sudaro sistemą smurto atvejuose? Tai: 

• Smurto aukos. 
• Smurtautojai. 
• Specialistai, institucijos. 
• Kontekstas (aplinka, ekonominiai faktoriai, įstatymai, vyriausybės nutarimai). 

 
Socialinis darbas su rizikos grupės šeimomis ir vaikais smurto atvejuose kelia didelius reikalavimus 
specialistams ir daug streso, ypač dėl žinojimo, kokio pasmerkimo sulauksime, jei nepavyks padėti 
savo klientams ar apsaugoti vaiko. Linijinis–priežastinis požiūris talpina savyje potencialą sukurti 
netikrą/apgaulingą saugumo sistemą, nes asmenys, ne sistema, pripažįstami kaltais, jeigu 
prarandami ar neapsaugomi vaikai. Abipusio priežastingumo samprata padeda išvengti kaltinimų, 
nes žmogus negyvena izoliuotas, jis yra susijęs su kuo nors, jį supa kiti žmonės ir aplinka, tam tikras 
kontekstas, o visa tai abipusiškai veikia. Pavyzdžiui, galime paklausti, kaip veikia sistemą kai kurių 
atvejų pateikimas visuomenei, žiniasklaidos įtaka? O kaip paveikė Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymas? 
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Pranešime kalbama apie specialistų refleksijas. Profesinėje veikloje refleksija padeda formuotis 
specialisto savižinai, supratimui ir prisideda prie profesinio tobulėjimo (Career Counselling, 
Constructivist Approaches, 2006). Refleksijomis dalinosi VTAS darbuotojai (Kauno miesto ir rajono, 
Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Šakių), Šeimos santykių instituto (Kaunas) psichologai, socialiniai 
darbuotojai dirbantys su smurto atvejais. Specialistams buvo pasiūlyta atsakyti į tris klausimus. 
Dažniausiai pasitaikantys atsakymai pristatomi pranešime. 
 
1 klausimas: Kokie jausmai ir mintys kyla bendraujant su smurto atvejų dalyviais (išskirkite atskirai 
vaikus ir suaugusius, aukas ir smurtautojus)? 
Atsakymai: 

• Auka – vaikai. Nerimas, baimė, gailestis, susirūpinimas, atjauta. 
• Auka – suaugusieji. Nerimas, susirūpinimas, atjauta, nuostaba, pasimetimas, pyktis. 
• Smurtautojai – pyktis, pasibjaurėjimas, panieka, nerimas, kartais baimė, gailestis, 

susirūpinimas. 
• Jokie jausmai nekyla. 

 
2 klausimas: Kas padeda atpažinti ir suvaldyti kilusius savo jausmus bei tęsti darbą? Ar turite darbe 
komandinius susitikimus, kur dalinatės jausmais ir įžvalgomis apie darbą, patariate kolegoms? 
Atsakymai: 

• Savo darbo analizė, atskyrimas savo asmeninės patirties nuo nuketėjusiųjų patirties. 
• Ypač padeda jei yra galimybė apie sunkesnius atvejus pasikalbėti su kolegomis ar darbo 

komandoje apsvarstyti iškilusius sunkumus.  
• Tęsti darbą padeda kolegų supratimas ir priėmimas mano kilusių jausmų, galimybė 

išsikalbėti, pasitarti. 
• Išgyventais jausmais ir įžvalgomis dažnai pasidaliname su kolegomis pietų metu, tuomet 

vieni kitiems daliname patarimus, guodžiame, palaikome, pasijuokiame iš savęs ir kitų, taip 
“nuimdami” susikaupusią įtampą. 

• Psichologinės žinios, profesiniai įgūdžiai. 
• Supratimas, kad žmonės dažniausiai daro tą, ką moka geriausiai. Nedaug smurtautojų 

ramiai ir apgalvotai smurtauja. Dauguma jų – patys smurto aukos, turinčios ilgametę 
smurtinę patirtį.  

 
3 klausimas: Kas, jūsų nuomone, yra efektyvu dirbant su smurto atvejais? 
Atsakymai: 

• Tikėjimas, kad žmonės gali keistis. 
• Kolegos, jų atvirumas/parama, bendras supratimas, jų gebėjimas išklausyti, priimti ir 

talpinti mano išgyvenimus. 
• Pastangos nesitapatinti su aukomis, ypač vaikais. 
• Mokymai, tame tarpe ir apie atpažinimą bei valdymą savo jausmų. 
• Profesinė ir asmeninė patirtis, jų aiškus suvokimas ir atskyrimas. 

 
Refleksijos parodė, kad specialistui yra svarbu turėti ekologinį požiūrį į savo aplinką ir save. Niekas 
neabejoja, kad reikalingos pagalbos priemonės smurto aukoms ir smurtautojams. Vis dar turime 
pratintis prie minties, kad pagalbos priemonės reikalingos ir specialistams, dirbantiems su smurto 
atvejais. Tai yra komandiniai susitikimai, galėjimas pasidalinti savo emocijomis su kolegomis 
komandoje, kai kuriais atvejais ir su psichologais, profesinių įgūdžių gerinimas. 
 


