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TYRIMO ETAPAI:
I etapas: Kiekybinis tyrimas

siekiama išsiaiškinti, kaip nukentėjusieji vertina
teikiamas paslaugas (70 asm. Lietuva, 34 asm.
Latvija).

II etapas: Kokybinis tyrimas

siekiama išsiaiškinti, kaip nukentėjusieji, kuriems
buvo teikiama pagalba, apibūdina teikiamos
pagalbos turinį ir kokią nuomonę susidarė apie
pagalbos teikimo procesą (20 asm. Klaipėda).



Kiekybinis tyrimas
I etapas



Dedu pastangas, kad susitvarkyčiau savarankiškai 69

Kreipiuosi psichosocialinės pagalbos 34

Kreipiuosi pagalbos į teisėsaugos institucijas 31

Kreipiuosi palaikymo į artimuosius 27

Niekur nesikreipiu, nes jaučiu didelę gėdą 19

Kreipimasis pagalbos smurto artimoje 
aplinkoje atvejais



Kreipčiausi pagalbos:

1. Būtų daugiau ir įvairiapusiškesnės pagalbos 

2. Žinočiau, kad nebus numota ranka, nes smurtas ne fizinis. Policijoje mano 

pareiškimą atmetė, nes nematė grėsmės mano gyvybei.

3. Būčiau tikra, kad pagalba padės išspręsti problemas

4. vistiek bijau ir manau bijosiu, nesikreipsiu

5. Pasimetusi nežinau kaip geriausia

6. Dažnai smurto atvejais, negalvoji kad šis atvejis yra toks blogas, jog reikėtų 

kreiptis į institucijas ir yra kitų, kurie susiduria su didesniu smurtu ir būtent tie 

žmonės turėtų gauti pagalba. Labai sunku pripažinti, jog nepaisant socialinės 

padėties Tau gali reikėti pagalbos, siekiant pakeisti esamą situaciją.



Asmenų poreikiai, kreipiantis pagalbos

SAUGUMAS 91

PSICHOLOGINĖ AR EMOCINĖ PARAMA 61

ARTIMŲJŲ PALAIKYMAS 55

VIETA APSISTOTI 35

TEISININKO KONSULTACIJOS 32

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAGALBA 28

TEISINGUMAS 26

DVASINĖ PARAMA (RELIGINĖ BENDRUOMENĖ) 10



Teigiama patirtis:

LIETUVA LATVIJA

Psichosocialinės 

paslaugos 
32 % 36 %

Policija 20 % 19 %

Medicinos įstaigos 16 % 16 %

Teismų sistema 13 % 14 %



Kiekybinis tyrimas

LIETUVA LATVIJA

Nieko nesiūlyčiau - 60 %

Pasiūlyčiau savo pagalbą 30 % 14 %

Pasiūlyčiau ieškoti pagalbos (paskambinti į 

policiją, kreiptis į specialistus)
70 % 26 %

Pasiūlyčiau susitaikyti su situacija, nes nieko 

negalima pakeisti
- -

Ką respondentės pasiūlytų kitam nuo smurto kenčiančiam 

asmeniui?



Asmenų nuomonė apie tai, ar jie gavo 
pagalbos, kurios tikėjosi

LIETUVA LATVIJA

Taip 35 24

Ne 17 7

Nežinau, nesu tikra 18 3



Kokybinis tyrimas
II etapas



Informacija apie pagalbą (citatos)

Ar tai tik fizinis smurtas?

- ...Bet man kažkaip skurdžiai pasirodė puslapis (Pagalbos moterims
padalinio – aut.) ir tikrai... Arba man kažkas tada akyse buvo. Gal
klaidinanti ta informacija buvo, nes čia tik tais ta prasme tik fizinis
smurtas. Bet man buvo blogai. Ir man kažkaip pasakė, kad nemokama.
Galvoju gal psichologo pagalba, kažką. Ir tada tik pradėjau dirbti po
užsienio ten nepasisekė ir visa kita ir pinigai. Pas kažkokį psichologą nueiti
kainuoja, tai galvoju gal. Paskui pasakė apie teisininką.

- ...bandžiau internete ieškotis kažkokios informacijos, nelabai
kažką radau iš tikrųjų, kas konkrečiai kas, ką veikia. Iš tikrųjų
aš galvojau ar aš galiu kreiptis nes nebuvo to, tik psichologinis
smurtas buvo. Buvo parašytas smurtas, aš tikrai jau galvojau,
kad turi būti panaudotas fizinis. Ir aš kažkaip tai sudvejojau, gal
tiesiog šiaip, atrodo nedrąsi, bet einu, padarau, klausiu.



Informacija apie pagalbą (citatos)

Pasiūlymai, kur gali būti informacija teikiama

• Nu aišku, pirmiausia tai televizija. Bet jei kalbant, kad kažkur eini,
pamatai... gal ir Lalūnos radija Klaipėdos. Bet šiaip gal tie vizualieji
plakatai ar dar kažkas. Gal tie labiausiai. Aš atsimenu buvo stotelėse, kur
šviečiančios iškabos. Ant sienelių stotelių būdavo. Nu tu taip stovi ir
efektinga manau tokiose vietose būtų. Paimant graudžią už širdies
stveriančią nuotrauką. Nu ir kad tada atkreipia dėmesį ir tada gaunama
informacija.

• Nu prie didžiausių susibūrimo vietų. Žmonės daugiausiai eina taigi. Prie
autobusų stotelių. Nežinau, palikinėti ten vizitines. Galima retkarčiais prie
parduotuvių padalinti, nes visi eina į parduotuvę. Visi mes norime valgyti.
Ir netgi tai padėtų šiek tiek. Nes iš tikrųjų ne visi ir internetą turi namie,
kad galėtų prisijungti ar paskambinti.



Bendradarbiavimas su policija (citatos)

Požiūrio „nesutapimai“

- Kaip bebūtų, jei reiktų kreipčiau (į policiją – aut.), tačiau jų darbu esu
nusivylusi, nes pagalba buvo paviršutiniška. Kitiems irgi gal būtų
situacijų, kur be policijos neišeitų, tad rekomenduočiau bent tam kartui.

- Nu su policija esu labai nusivylusi. Kadangi nuo pat grįžimo rašiau
pareiškimus už psichologinį smurtą, už gąsdinimus, nes pošiol nuo pat
grįžimo eina žinutės su grąsinimais, kad man gręsia grėsmė sveikatai, kad
vaikas bus atimamas. Visi trys pareiškimai buvo atmesti.

- ... kurių po 150-tą kartą ateina moterys tos gavusios vėl jau. Vėl grįžta, vėl
ateina, vėl grįžta. Nu tai neva konvejeris. Nieks čia neis tos pagalbos, tai va
tokia jo buvo tarytum nuomonė apie tų pozicija, kad gal dėl to jie ten
nesiūlo nei pagalbos, nei ką ten, nes nu vis tiek ten jau gauna į galvą, kaip
sakant, ten jau tos moterys. Jos paskui grįžta, išgeria, vėl išeina va toks
ratas.



Bendradarbiavimas su policija (citatos)

Atstovavimo klausimas

- Ir tikrai man labai padėjo (teisininkė – aut.) ir aš gavau tas
kardomąsias priemones metus laiko. Tai vis tiek vien dėl jos ir ji
mane gynė policijoj labai, nes policijoj gavosi taip, jeigu tu nesi
sumušta, sužalota ir visa kita reiškia tu išsigalvoji ir panašiai ir
ten visą dieną kankina, klausinėja, bando sumaišyti viską ir
ateina vyras į akistatą. Ir viskas čia su juo gerai, atsiprašė ir
niekas čia nenori normaliai pradėti tyrimą, nieko daryti.



Bendradarbiavimas su teismais (citatos)

Sunkumai, siekiant teisingumo:

- ...kad tos tikros reakcijos nebuvo ir, kad tyrimas buvo nutrauktas, nes
neva jis sutuoktinis neišgirdo, kai policininkai siūlė papūsti. nors ten
aiškiai parašyta, kad jis atsisakė pūsti. tai kur… teisingumo nėra ir
teismas gauna tokius raštus ir nesuveda galų, kad čia vienaip sako, o
tyrėjas atrašo, kad jis nekaltas, nemato tos korupcijos, tų išvedžiojimų
tokių ir, kad vat institucijos leidžia bujoti alkoholikui.

Finansiniai sunkumai:

- Aš buvai tik tik grįžusi (iš užsienio – aut.), gavusi naują darbą aš
tiesiog finansiškai pasiskaičiavau kiek man kainuos brangiai skyrybos
jei per teismus. Žyminiai mokesčiai, visa kita.



Bendradarbiavimas su Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba (citatos)
„Vaikų teisės prieš moterų teises“

- Vaikų teisės. Aš supratau, kad aš nieko nebedarysiu. Pamačiau, kad viskas
pakrypo standartiškai, oficialiai. Apklausė jį, vaikus. Kaip į vaikus šlysi,
gerai, kad vaikus apklausti, čia reikia gero psichologo ir ilgo laiko. Gaunu
laišką ir jis gauna raštą, kad siūlo mediaciją. Būtinai su paryškinimu
psichologo konsultaciją. Aš jiems sakau, parekomenduokite psichologą. Deją
nieko negalime parekomenduoti.

- Jie ten vaikams padeda. Vaikų teisės aš skaitau vaikams padeda ne
moterims, nes mano vaikui žala pokolkas nedaroma. Jis kol kas nešneka,
bet jeigu ateity tėvas taip bendraus su vaiku necenzūriniais žodžiais, vaikas
perims iš tėvo. Vien dėl to aš pateikiau pokalbius, kaip šneka su vaiku.
Vaikui yra pilamas purvas ant mamos, taip nuteikinėjama esu. Taip visus
tuos įrašus pateikiau, žiūrėsim kaip toliau. Va bandė rašyti pareiškimą į
policiją.



Bendradarbiavimas su Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (citatos)

Specialistų žinios - ?

- Bendravimas su jais gana man sunkus, nes jie savo
pozicijas turi, jie turi atsižvelgti į Europos teises, kaip ten
su tėvais kaip ir viską. Tai visų pirmiausia dėl darbo jie
buvo tikrinti mano tėvų kokiose sąlygose mes esam
gyvenam ir taip toliau. Nu jiems iš tikrųjų trūksta tų
žinių, jiems trūksta žinių dėl bendravimo, dėl žinių kaip
su vaiku, pavyzdžiui teisėto yra neįteisinta.



Psichosocialinės paslaugos Klaipėdos mieste

Valstybės finansuojama antrinė teisinė pagalba:

- Gerai. Super. Bylas laimėjom. Buvo su tuo pačiu advokatu
ne viena byla. Tai laimėjom visas bylas. Padėjo irgi gerai,
geri žmonės. Atlieka savo darbą irgi kokybiškai.

Nemokama teisinė pagalba (Pagalbos moterims padalinys):

- Neatstovauja moteris (centro teisininkė – aut.) sakė. Tik
ateina, va tokiais klausimais padeda susitvarkyti, skyrybos,
alimentai. Jinai sakė neatstovaujanti moteris. Geras pliusas,
kad vis tiek padeda, sutvarko, duomenis kokių reikia pasako.
Kai nežinai ką.



Psichosocialinės paslaugos Klaipėdos mieste

Psichologinė pagalba:

- ... psichologe iki šių dienų labai gerai bendraujam ir tikrai dar tokią
dailės terapiją čia pradėjo vesti. Tai man vienintelis išsigelbėjimas per
tą praktiką, per kitų moterų pokalbius, patirtį, nes tada tu jautiesi
vienišas, tik tau vienam čia taip ir taip, bet pasirodo, kad ne, ir man
kažkaip per tai atėjo pasitikėjimas, savivertės tokios daugiau per visą tą
praktiką.

Socialinių darbuotojų darbas:

- Tai vat mano nuomone čia yra simpatijos antipatijos iš socialinių
darbuotojų. Ne visos socialinės darbuotojos dirba tą savo darbą.



Rekomendacijos



Ateities planas



Citata:

... mano manymu, nereikėtų užsidaryti savyje ir pasidalinti

jei vyksta namuose tas smurtas būtinai kviesti policiją, kad

tikrai tą įvykį užfiksuotų, kad eitų toliau, nenuleistų rankų.

Svarbiausia eiti į priekį, nes gyvenimas tęsiasi. Nėra to

blogo, kas neišeitų į gerą. Reikia nenusivilti savimi, patikėti

savo jėgom ir eiti į priekį. Stengtis padaryti viskas kas

įmanoma, kad tik nenusileisti tokiam smurtaujančiam vyrui

ar moterims.


