Jaunimo psichologinės paramos centro (JPPC) vykdomo projekto
„Padėkime netektį išgyvenantiems žmonėms“ tarpinė ataskaita

Laikotarpis: 2012 m. sausio 4 d. – 2012 m. birželio 19 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
antrą paramos grupę kitas komplikuotas netektis išgyvenantiems žmonėms.

Nuo 2012 m. sausio 4 d. iki birželio 19 d. viso įvyko 12 paramos grupių gedintiems žmonėms
susitikimų. Vieną kartą per mėnesį vykstanti paramos grupė nusižudžiusiųjų artimiesiems vyko
penkis kartus. Joje nuolatos lankėsi 12 žmonių, iš jų yra keli nauji į grupę atėję dalyviai. Paramos
grupė kitas komplikuotas netektis išgyvenantiems žmonėms susitiko septynis kartus. Joje dalyvavo
5 žmonės. Šios naujos grupės narių skaičius palaipsniui, lėtai, bet didėja. Todėl, nuolatos ieškome
ir naujų formų, kaip paskatinti žmones, išgyvenančius netektis, kreiptis pagalbos.

Vykdydami šį projektą, per minėtą laiką taip pat suteikėme 24 individualias psichologines
konsultacijas pagalbos po artimojo netekties ieškantiems žmonėms - tai pirminės konsultacijos
žmonėms, norintiems lankyti paramos grupę bei tęstinės individualios psichologo konsultacijos

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. Iki 2012 m. birželio 19 d. aukotojų pastangomis buvo surinkta 2900 Lt. Visos šios lėšos buvo
panaudotos psichologų darbo apmokėjimui. Tačiau, tai mažiau nei pusė sumos, reikalingos 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:
„Po artimo žmogaus savižudybės nėra lengva tvarkytis su savo prieštaringais jausmais. Begalės klausimų,
neduodančių ramybės, kankinančios mintys, vienišumas... Tada pagalba iš išorės tiesiog būtina...Grupė – tai ta vieta,
kur esi reikalingas su savo netektimi ir begaliniu skausmu. Grup ės nariai – tai tokie patys žmonės, išgyvenantys
panašius jausmus kaip ir Tu. O kas geriau gali suprasti, jei ne žmogus, patyręs panašų sukrėtimą? Aš po sesers
savižudybės grupę lankau jau nebepirmus metus. Čia jaučiuosi saugi, galinti drąsiai šnekėti apie savo išgyvenimus.

Žinau, kad niekas nepasišaipys, išgirs ir išklausys, žinau, kad esu svarbi, taip kaip ir man rūpi kiekvienas grupės
narys. Grupėje vyrauja nuoširdumas ir geranoriškumas, o palaikymą jaučiu ir nebūdama grupėje. Nuomonė čia
neperšama, tik išsakoma. Psichologas profesionaliai palaiko grup ės dinamiką. Čia mes kartu dalinamės ne tik
skausmu, bet ir gyvenimiškais džiaugsmais. Grupei esu dėkinga už impulsą nesustoti ir gyventi toliau”.

„Po mylimos žmonos savižudybės įsivaizdavau, kad mano skausmas yra pats didžiausias. Man atrodė, kad žudosi tik
tų šeimų nariai kurie nesutaria, dažnai barasi, skriaudžia vienas kitą ir pan. O mudu taip gražiai sutarėme,

džiaugėmės vienas kitu, užaugintais ir gražiai gyvenančiais vaikais, laukėme anūko... Atėjęs į grupę, supratau, kad
ne man vienam taip sunku, kad ir kitiems yra n ė kiek ne lengviau. Išsikalbėjimas, išklausymas kito – tai lyg nuėmimas
nuo savęs dalies naštos. Grupėje nebegalvoji vien tik apie save, tu galvoji ir apie kitus. Mano bendradarbiai, kaimynai
ir artimieji atsitikus šiai nelaimei mane supranta, užjaučia, palaiko. Tad gal ir nereikėtų man jokios kitos pagalbos.
Tačiau skausmas yra didesnis, negu gaunama teigiama reakcija iš aplinkinių. Jie negali visur tiksliai „pataikyti“, o
kartais tiesiog patylėti, nes jie to nepatyrė. Neatsakytų klausimų begalė. Į kai kuriuos jų jau niekas ir neatsakys.
Tačiau adekvati paramos grupės narių reakcija į Tavo išsakytas mintis, jausmus - geriausias vaistas, susikaupusio
sunkumo „išgarinimas“. Sakoma: geriausias tokių žaizdų gydytojas yra laikas. Tačiau ir geriausiam gydytojui reikia
patalkinti, nes besikaupiantį minčių, klausimų gumulą reikia narplioti, kad liktų vietos ir kitokioms mintims,
perspektyva. Aš į paramos grupę atėjau kartu su 27-te dukra. Po nelaimės ji ėmėsi iniciatyvos ir surado šią grupę.
Buvimas paramos grupėje, manau, padeda abiems geriau suprasti vienas kit ą, įvardyti mudviem svarbius klausimus,
galvoti apie tolimesnį gyvenimą be žmonos, be mamos. Kviesčiau ir kitus tėvus nepalikti savo vaikų ar suaugusius
vaikus nepalikti savo tėvų be adekvačios pagalbos, nepatikėti šių žaizdų gydymo tik visagaliam laikui".

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