Jaunimo psichologinės paramos centro (JPPC) vykdomo projekto
„Padėkime netektį išgyvenantiems žmonėms“ tarpinė ataskaita
Laikotarpis: 2012 m. birželio 20 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
Paramos grupės artimųjų netektis išgyvenantiems žmonėms yra viena iš JPPC Krizių įveikimo centro teikiamų paslaugų. Centre organizuojamos dvi
paramos grupės: nusižudžiusiųjų artimiesiems ir kitas komplikuotas netektis patyrusiems žmonėms. Matome, kad žmonės, išgyvenantys netektį, neretai
turi ilgalaikės ir nuolatinės emocinės paramos poreikį, ypač po netikėtų ir/ar trauminėmis sąlygomis įvykusių netekčių. Mūsų organizuojamų paramos
grupių tikslas atliepti šiam poreikiui. Projekte „Padėkime netektį išgyvenantiems žmonėms” kėlėme sau tikslą – tęsti jau 7 metus veikiančią paramos
grupę nusižudžiusiųjų artimiesiems bei organizuoti paramą ir antrą paramos grupę kitas komplikuotas netektis išgyvenantiems žmonėms.
Nuo 2012 m. birželio 19 d. iki gruodžio 31 d. viso įvyko 6 paramos grupių gedintiems žmonėms susitikimai. Prie grupės prisijungė viena dalyvė.
Nuolatos ieškome ir naujų formų, kaip paskatinti žmones, išgyvenančius netektis, kreiptis pagalbos.
Vykdydami šį projektą, per minėtą laiką taip pat suteikėme 22 individualias psichologines konsultacijas pagalbos po artimojo netekties ieškantiems
žmonėms – tai pirminės konsultacijos žmonėms, norintiems lankyti paramos grupę bei tęstinės individualias psichologo konsultacijas per skaipą tiems
gedintiems žmonėms, kurie gyvena toli nuo Vilniaus ir neturi galimybės atvažiuoti į mūsų centrą.
Psichologų individualios konsultacijos bei dalyvavimas grupėse, pagalbos besikreipiančiam žmogui buvo nemokami. O psichologų darbas buvo
apmokėtas pagal mūsų centre nustatytus įkainius. Projekte buvo numatyta, kad psichologų uždarbiui už atliktą darbą bendrai išleisime 7200 lt. Nuo
birželio 20 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo panaudota 574 Lt aukotojų pastangomis surinktų lėšų. Visos šios lėšos buvo panaudotos psichologų
darbo apmokėjimui. Tačiau, surinktų lėšų suma mažesnė už reikalingą šiai paslaugai teikti. Nepaisant lėšų trūkumo, mūsų entuziazmas ir tikėjimas, kad
psichologinė pagalba netektis išgyvenantiems žmonėms turi būti prieinama, profesionali bei nemokama skatina mus ir toliau tęsti pradėtą veiklą.

Apie tai, kad ši pagalba yra reikalinga, byloja pačių gedinčiųjų, dalyvaujančių paramos grupėse, žodžiai:
„Mūsų paramos grupėje renkasi žmonės, patyrę ir išgyvenantys savo artimų žmonių netektį. Mes dalinamės savo išgyvenamu skausmu, kartu ieškome sprendimų ir atsakymų į begalinį
klausimą KODĖL, kartu mąstome ir ieškome išeities kaip sau palengvinti netekties skausmą. Grupėje yra 100%-inis konfidencialumas, todėl čia nebaugu atsiverti, išsipasakoti,
pasiguosti. Mes žinome, kad būsime teisingai suprasti, nesutiksime atstūmimo ar pasmerkimo dėl savo artimųjų pasirinkimo. Esame panašūs išgyvenimais, o atvirumo ir saugumo
jausmas padeda lengviau suprasti tiek save, tiek šalia sėdintį ir tą patį išgyvenimą kenčiantį. Su laiku skausmas kinta, jis ne mažėja, tiktai įgauna kitokį „prieskonį" ir mes kartu
mokomės su tuo skausmu susigyventi ir gyventi savo gyvenimą be savo „išėjusių" artimųjų. Grupės pagalba yra labai stipri, būtina, savalaikė ir labai reikalinga, todėl nereikia bijoti
čia ateiti.”.
„Naktis, sugriovusi mano gyvenimą, tai naktis, kai iš gyvenimo pasitraukė mano vienturtis sūnus, 21 m. amžiaus, 3-io kurso studentas, mudviejų su vyru mylimas ir lepinamas...
Begalybė klausimų kodėl, nepakeliamas sielvartas, kančia, liūdesys. Kaip toliau gyventi, vardan ko? Kaimynai ir bendradarbiai vengia mūsų, artimieji užjaučia, bet jų akyse
klausimas: kaip tu nematei artėjančios nelaimės? Ir aš nesuprantu, kaip aš nemačiau, nieko neįtariau, nenujaučiau. Tada pagalbos ranką ištiesia Krizių centras ir jame veikianti
PARAMOS GRUPĖ. Šioje grupėje renkasi žmonės, praradę savo sūnų, dukrą, brolį, seserį, vyrą. Mes bendraujame 2 val. kartą per mėnesį. Aš jau laukiu šių užsiėmimų, nes aš galiu
iškalbėti savo sielvartą, gauti atsakymus į susikaupusius klausimus iš psichologo, paklausyti kitų grupės narių, gauti patarimų iš jų, kaip kapstytis iš šio nelaimės liūno. Baigiantis
užsiėmimui, jaučiu kaip po truputį gyja mano širdyje kraujuojanti žaizda.".

Dėkojame už finansinę paramą visiems paaukojusiems JPPC Krizių įveikimo centre teikiamai paramai. Kiekvienas iš jūsų prisidedate prie to, kad ši
paslauga ir toliau būtų prieinama skaudžias artimųjų netektis išgyvenantiems žmonėms.
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