Kelmės šeimos centras
Smurtinio elgesio mažinimo programa
Ataskaita
Finansavimas: Kelmės šeimos centrui Smurtinio elgesio mažinimo programai įgyvendinti
2017 metais buvo skirta 3000 Eur.
Mokymo programoje dalyvavo dvi tikslinės grupės: 12 smurtaujančių asmenų, teismo sprendimu
įpareigotų ir Kelmės probacijos tarnybos siųstų dalyvauti, bei 10 krizines situacijas išgyvenančių
asmenų, kurie kreipėsi savarankiškai.
Programa buvo vykdoma 5 mėn. (2017 m. rugpjūčio–gruodžio mėn.): vyko individualūs
užsiėmimai, konsultacijos ir darbas grupėje. Individualiems užsiėmimams buvo skirtos 107 val.;
10 val. – individualioms konsultacijoms; darbui grupėje skirti 4 užsiėmimai (4 val.); kartu su
Probacijos tarnybos darbuotojais organizuoti 2 lankymosi namuose vizitai.
Programą vykdė socialinės (sielovadinės) veiklos darbuotoja.
Programos tikslai ir rezultatai:
Taikant įvairius intervencinius modelius, kaip pirminio mokymo programos tikslo buvo siekiama
suteikti galimybę smurtautojams išsiugdyti naujų įgūdžių, kurie keistų destruktyvų elgesį ir
smurtines reakcijas. Pasiekti programos tikslą buvo sunku todėl, kad 80 proc. dalyvių turi
priklausomybės alkoholiui problemų. Lanksčiai koreguojant ir adaptuojant programą, dalyviai buvo
mokomi atpažinti individualias priklausomybės priežastis: skausmą, kuriam malšinti jie pasirinko
būdus, vedančius į priklausomybes, bei smurtą. Buvo siekiama rasti smurto ištakas minčių ir
jausmų lygmenyje, kad smurtas neperaugtų į žodžių ir veiksmų lygmenis.
Kaip antrinio programos tikslo buvo siekiama apsaugoti smurto auką nuo pakartotinio smurto.
Programos vykdymo metu tik vieno iš 12 asmenų šeimoje kilo smurto grėsmė, tačiau grėsmę kėlė
ne programos dalyvis, bet kitas neblaivus šeimos narys.
Mokymo programa smurtaujantiems asmenims suteikė galimybę pažvelgti į save ir išmokti
atpažinti bei įvardyti savo skausmą, su juos susijusias emocijas, vertinti elgesį, pirmiausia
pergalvojant ankstesnius mąstymo būdus, sukeliančius netinkamus, į priklausomybes ir smurtą
vedančius elgesio modelius. Atsižvelgiant į tai, kad asmenys, agresyvūs savo ar kitų atžvilgiu,
slepia gilias žaizdas, daugiausia dėmesio buvo skirta tam, kad smurtautojai, kaip asmenys, būtų
priimami ir išklausomi. Taip buvo siekiama ugdyti jų savigarbą, drauge tikimasi pagarbos kitiems,
ugdomas gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Vertindami programą, dalyviai labiausiai akcentavo tai, kad nori būti kitų priimami ir išklausomi.
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