
Siekiamasukurtiefektyviąpagalbosvyramssistemą
n  VKC yra nep rik lau so ma, pel no 

ne sie kian ti, sa va no riš ku mo 
prin ci pu jau 5 me tus vei kian ti 
or ga ni za ci ja, ku riai prik lau so 
spe cia lis tai ir sa va no riai, no rin tys 
pri si dė ti spren džiant vy rų ir jų 
šei mos na rių so cia li nes bei 
psic ho lo gi nes prob le mas. Cent ras 
vyk do ne tik psic ho so cia li nę 
rea bi li ta ci nę pa gal bą, bet ir 
pre ven ci nę veik lą, vi si jo 
spe cia lis tai tu ri dau ge lio me tų 
so cia li nio, psic ho lo gi nio ir tei si nio 
dar bo pa tir tį.

n  VKC su bū rė kva li fi kuo tų sa va no rių 
ko man dą, su kū rė me to di ką dirb ti su 
jau ni mu: su itin sun kiais paaug liais 
dir ba spe cia lis tai kar tu su 
sa va no riais spor ti nin kais, ku rie 
paaug liams yra auto ri te tas.

n  Ini cia ty vi nė VKC gru pė – tai 
spe cia lis tai (psic ho lo gai, so cia li niai 
dar buo to jai, so cio lo gai, tei si nin kai) 

ir sa va no riai, nuo lat tei kian tys 
psi  c ho so cia li nes ir tei si nes pas lau gas 
vy rams bei jų šei mos na riams, 
da ly vau ja vyk dant vie ti nius 
pro jek tus, pa ra mos ir lab da ros 
ak ci jas mo kyk lo se, se ni ūni jo se, 
bend ruo me nių cent ruo se.

n  Ini cia ty vi nė gru pė at sa kin ga už 
psic ho so cia li nių pas lau gų tei ki mą, 
tu ri pro fe si nės pa tir ties kon sul tuo
jant vy rus ir paaug lius dar bo su 
so cia li nės ri zi kos bei so cia li nę 
ats kir tį dėl so cia li nės in terg ra ci jos 
prob le mų pa ti rian čiais as me ni mis.

n  Su kaup ta pa tir ties vyk dant 
vi suo me nės ge bė ji mų ug dy mą 
an ti disk ri mi na ci jos sri ty je, 
ren giant se mi na rus, pas kai tas, 
fo ru mus ir or ga ni zuo jant pa gal bos 
tei ki mą disk ri mi na ci ją pa ty ru
siems as me nims per sa via na li zės 
ir sa vi rea li za ci jos gru pi nę ar 
in di vi dua lią te ra pi ją. 
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Nedrįstaieškotiparamos
Vyrai patiria įvairių vidinių iš

gyvenimų dėl finansinės padėties,
socialinio statuso, vyro ir moters
vaidmenųpasikeitimošiuolaikinėje
visuomenėjeirfinansinėskrizės.
Tarp dažniausiai vyrus kanki

nančių problemų yra uždarumas,
vienišumas, finansų stoka, nusivy
limasgyvenimu.Daugumavyrųsu
jomismėginasusidorotipatysirne
sikreipiapagalbos,onesugebėdami
savarankiškaiišspręstiužgriuvusių
sunkumų,jiepasižymidestruktyviu
elgesiužmogausarartimiausiosap
linkos atžvilgiu. Tai tampa smurto
šeimoje, nesaikingo alkoholio, nar
kotiniųmedžiagųvartojimo,agresy
vauselgesioprieautomobiliovairo,
emigracijospriežastimis.
Pasak specialistų, vyrai dažnai

vengia pagalbos.Vis dar gajus įsi
tikinimas,kadvyrasyrastiprusir
galingas šeimos ramstis. Žmogui
dažnai sunku pripažinti, kad jam
reikiapsichologopagalbos.Norstei
giamųposlinkiųšiojesrityjematyti,
pagalbosprašomapernelygretai.

Daugumatyrimųmoterims
„Sieksime išryškinti tikrąsias

vyrųproblemasirsukurtiefektyvią
pagalbos sistemą”, – kalbėjo Vyrų
kriziųcentro(VKC)projektovado
vėNerijaKondrotaitė.
VKC vykdo projektą „Vyrai kaip

savitasocialinėgrupė:problemųat

pažinimas ir sprendimų modeliavi
masLietuvossociokultūriniamekon
tekste”.
Šiuometuvykdomaspaprojektis,

kuriotikslas–sukurtistebėsenossis
temosmodelį,siekiantpagerintitei
kiamospagalboskokybęirveiksmin
gumąvyrams,patiriantiemskrizę.
„Atliekama daug tyrimų, skirtų

moterims, o vyrai šioje srityje yra
užmiršti.Norimeužpildytiatsiradu
siąspragą”,–kalbėjoN.Kondrotaitė.
Pagrindiniaipaprojekčiouždavi

niai–atliktityrimąvyrųpatiriamų
krizių priežastims išsiaiškinti ir
stebėsenosmodeliuisukurti,teikti
konsultacijassocialiniųirpsicholo
giniųproblemųturintiemsvyrams,
pristatytivisuomeneipsichosociali
nėsgerovėsstebėsenosmodelį.

Prašėatsakytiįklausimus
VisojeLietuvojevykdomotyrimo

metubuvoužpildyta800anketų.
„Vyraiyratažmoniųgrupė,ku

risunkiausiaipildoanketas,todėl
toksanketųskaičius–neblogasre
zultatas”,–džiaugėsiVKCatstovė.
Šiuometu specialistai apibendri

na tyrimoduomenis irkuriastebė
senos sistemos modelį. Stebėsenos
modelisbusobjektyviųrodikliųvisu
ma,padedantiatpažintiproblemas,
jųmastą,paplitimąirsunkumą.An
ketųduomenysbusgretinamisuofi
cialiųšaliesįstaigųpateikiamasta
tistikairtuometieškomaproblemų
sprendimobūdų.
Siekiant surinkti anketas ir į šį

tyrimą įtraukti kuo daugiau vyrų
surengti 8 informaciniai forumai,

kuriuose dalyvavo 160 įvairių orga
nizacijųžmonių.Šių forumųtikslas
buvoskleistiinformacijąapievykdo
mątyrimąirsurinkti tikslinėsgru
pėsnarius–vyrus,susiduriančiussu
įvairiomispsichologinėmisirsociali
nėmiskrizėmis.
„Itin svarbu viešinti ir garsiai

kalbėtiapievyrųproblemas”,–įsi
tikinusiN.Kondrotaitė.
Išgirdodaugiaužmonių

VKCspecialistainuolatteikėin
dividualias psichologines konsul
tacijasbesikreipiantiemsvyrams.
„Galimepasidžiaugti,kadapklau
sosatlikimasvisojeLietuvojeišplė
tėircentroveiklą–tekokonsultuo
tivyrusapklausosatlikimometu,
nuolat sulaukiame skambučių ir
elektroniniųlaiškųįvairiaisklau
simais, stengiamės konsultuoti
nuotoliniu būdu”, – naudinga pa
tirtimidalijosiN.Kondrotaitė.
Vyrai dažnai pagalbos kreipia

sidėlskyrybųšeimojeirsantykių
su vaikais nutraukus santuoką,
priklausomybių, paramos grįžus
iš kalinimo įstaigos. „Kiekvienos
amžiausgrupėsvyraisusiduriasu
skirtingomis problemomis, tačiau
ryškėja tendencija, kad pagalbos
reikiavis jaunesniemsžmonėms”,
–kalbėjoN.Kondrotaitė.
Jaunimasdažnaikenčiadėl pri

klausomybės nuo lošimo, vidutinio
amžiausvyramsdažniaureikiapa
galbosdėlsantykiųšeimoje,alinan
čiodarboemigracijojesiekiantgauti
didesnespajamas.

Projektas buvo viešinamas radijo
ir televizijos laidųmetu, nuolat ren
giamistraipsniai.Įvairiomispriemo
nėmispavykopriartėtiprietikslinės
grupės ir pranešti visuomenei apie
aktualiasproblemas.

Visaspaprojektisbus išsamiaipri
statytas tarptautinėje konferencijoje,
kuriąsurengtinumatoma2014metų
birželio20dieną.Įjąkviečiamivisi,ku
riemsaktualiosvyrųproblemos,atliktas
tyrimasirnaujasstebėsenosmodelis.


