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Taikant tiek psichikos 
sveikatos vystymo tiek 

įvairias prevencines 
programas, remiamasi 

ekologiniu modeliu



Pagal šį modelį, vaiko elgesį 
lemia daugyb÷ veiksnių, 

sąveikaujančių tarpusavyje



Ekologinio modelio privalumai
• Ekologinio modelio taikymas  leidžia 

plačiau įvertinti ir pritaikyti  visus 
turimus resursus

• Vietoje gana siauro 
susikoncentravimo ties individu ar jo 
šeima, siūloma plačiai įvertinti visą 
kontekstą, kuriame individas 
funkcionuoja

• Ekologinis požiūris skatina 
partnerystę ir bendradarbiavimą



Palanki teisin÷ baz÷
Spragos švietimo sistemoje
Socialinių reformų stoka
................................................

Patyčių ir smurto tolerancija
Informacijos stoka
Pagalbos ir paramos tarnybų stoka
.................................

Tarpusavio santykių problemos
Smurtas ir konfliktai šeimoje
T÷vų “neišprusimas”
................................

Žemas savęs vertinimas
Įv. psichologin÷s problemos
................................

Ekologinis patyčių ir smurto priežasčių 
supratimo modelis



Visuomen÷s informavimas
Švietimo reforma
Įvairios socialin÷s reformos 
(skurdo mažinimo, socialin÷s 
atskirties mažinimo, darbo vietų 
sukūrimo  ir pan.)
Teisin÷s baz÷s stiprinimas  

Požiūrio keitimas

Pagalba rizikos gr. asmenims

Pagalbos ir paramos tarnybų 

veiklos gerinimas 

T÷vyst÷s 
programos
Pagalba šeimai

Gyvenimo įgūdžių ugdymo  
programos
Laisvalaikio organizavimas
Individuali pagalba ir parama

Ekologinis prevencijos priemonių modelis



AR MES PASIRENGĘ 
SPRĘSTI PATYČIŲ IR 
SMURTO PROBLEMAS

?



Problemos svarbumo 
pripažinimas dar 
nereiškia, kad yra 

pasirengta  imtis tam 
tikrų veiksmų



Remiantis steb÷jimais ir 
tyrimais yra išskirti 9 
pasirengimo etapai, 

kuriais remiantis reikia 
planuoti prevencinius 

veiksmus 
(Plested et al.1999)



Pasirengimo etapas Situacija

1. N÷ra supratimo Sąlyginai problema 
toleruojama

2. Neigimas Pas mus tai nevyksta

3. Miglotas supratimas Supratimas, bet ne 
motyvacija

4. Ikiplanavimas Lyderių supratimas ir 
tam tikra motyvacija 

5. Pasirengimas Aktyvus vadovavimas ir 

sprendimų pri÷mimas 



Pasirengimo etapas Situacija

6. Pradžia Faktai naudojami paremti 
prevencinius veiksmus 

7. Stabilizacija Bendruomen÷ remia 
egzistuojančią programą

8. Patvirtinimas, 

pl÷tojimas 

Valdžia remia programos 
pl÷trą

9. Profesionalizacija Visuomen÷ nusimano 
apie problemą, tikisi 
efektyvių sprendimų



O kuriame etape esame 
mes?

• Įvertinkime, kuriame etape 
esame

• Pasirinkime veiksmus, kurie 
mums leis pereiti į sekantį 
etapą 



Visi nori pakeisti 
pasaulį, bet niekas 
nenori prad÷ti nuo 

savęs

William James



AČIŪ UŽ DöMESĮ!


