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Kaune įsikūrusio   Vyrų krizių centro 
veikla įgauna naują pagreitį ir di 
džiausias dėmesys šiuo metu  ski 
riamas projekto “Vyrai kaip savita 
socialinė grupė: problemų atpažini 
mas ir sprendimų  modeliavimas  Lie 
tuvos sociokultūriniame kontekste” 
veiklai. Šio projekto tikslas – sukurti 
stebėsenos sistemos modelį, sie 
kiant pagerinti teikiamos pagalbos 
kokybę ir veiksmingumą vyrams, 
patiriantiems krizę. Jau nuo 2013 m. 
liepos centro specialistai tikslingai 
dirba tikėdamiesi atrasti atsakymus 
į  visuomenei  rūpimus klausimus, 
kokios problemos ir kokie rūpesčiai 
slegia šiuolaikinio vyro pečius. Pap 
rojektį finansuojanti   Lietuvos Res 
publikos ir Šveicarijos Konfedera 
cijos bendradarbiavimo   programa 
sudarė galimybę Vyrų krizių centro 
specialistams pasitelkti kompeten 
tingų mokslininkų pagalbą, kad 
būtų sukurta vyrams tinkanti anke 
ta, padėsianti giliau pažvelgti  į vyrų 
gyvenimą apkartinančius rūpesčius, 
išsiaiškinti netinkamo vyrų  elgesio 
priežastis. 

Jau įvyko  keturi tyrimui viešinti 
skirti forumai,  kurių tikslas supa 
žindinti visuomenę su anketa ir pa 

kviesti pildyti anketą. Forumai vyko 
Marijampolėje,  Klaipėdoje, Druski 
ninkuose ir Vilniuje. Du centro spe 
cialistai, bendraudami su forumo 
dalyviais, ne tik atsakė į susirinku 
siesiems rūpimus klausimus, bet ir 
diskutavo  įvairiais visuomenę  do 
minančiais klausimais, susijusiais 
su vyrų problemomis, visuomenės 
stereotipais ir galimybėmis proble 
mas spręsti ar užbėgti rūpesčiams 
už akių. Vykdami į forumus  centro 
specialistai spėliojo, ar  daug  su 
lauks forumo dalyvių vyrų, ir jų 
spėlionės pasitvirtino: vyrų rūpes 
čiai labiausiai rūpi moterims, nes 
net ir anketa, skirta vyrams, labiau 
siai domisi moterys. Forume buvo 
diskutuojama, kodėl vyrai mažai 
iniciatyvūs, kodėl jie daugiau linkę 
atsargiai stebėti, kas vyksta. Pasi 
rodo, kad vyrai nenori būti mato 
mi, nenori atsidurti dėmesio cent 
re, nenori kalbėti apie savo bėdas ir 
viešinti savo rūpesčių, tačiau Vyrų 
krizių centro vykdomas tyrimas pa 
reikalaus   iš vyrų iniciatyvos  ir vis 
dėlto jiems teks atskleisti savo rū 
pesčių ir bėdų atsiradimo priežastis 
jų pačių, jų šeimų ir visos visuome 
nės labui. 

Po poros mėnesių, kai anketos 
apkeliaus Lietuvą  ir tyrimo rezul 
tatai bus aiškūs ir išanalizuoti, bus 
kuriamas stebėsenos sistemos mo 
delis, leisiantis pagerinti teikiamos 
pagalbos kokybę  ir veiksmingumą 
vyrams,  patiriantiems krizę.  Šian 
dien jau matyti, kad bet kuriame 
Lietuvos regione vyrus kamuoja to 
kios pat problemos, sunkumai ir kad 
tik visuomenė vis dar bando vyrus 
vaizduoti stipresnius, nei jie yra iš 
tikrųjų. 

Žinia  apie centro vykdomą  tyri 
mą ir teikiamą pagalbą tiek tiesio 
giai, tiek ir per žiniasklaidą bei te 
leviziją skleidžiama,  ir tai jaučiama 
iš pagausėjusio pagalbos poreikio 
vyrams. Taip pat atsiranda vieta dis 
kusijai nevyriausybinių ir valstybinių 
institucijų aplinkoje, o tai žada tei 
giamą tyrimo perspektyvą. 

Centro  darbuotojai jau  ruošiasi 
kelionėms po Lietuvą – pateikti an 
ketas vyrams ir tikisi sugrįžti į centrą 
su daugybe atsakymų  į visuomenei 
rūpimus klausimus. Anketą galima 
užpildyti ir internete: http://apklau 
sa.lt/f/lietuvosvyrusociologine 
apklausaf88d2qz/answers/new. 
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