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Pagrindinės sąvokos  

 

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, 

partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys 

bendrą ūkį. 

Smurtas nuo intymaus partnerio – nuo esamo ar buvusio partnerio ar sutuoktinio patirta fizinė, 

seksualinė arba psichologinė žala, kylanti tarp heteroseksualių ar tos pačios lyties porų, 

nepriklausomai nuo lytinio intymumo [1].  
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1. ĮVADAS 

Pasaulyje atliktų tyrimų duomenimis beveik viena iš keturių moterų kada nors gyvenime 

buvo intymaus partnerio sumušta ar išprievartauta [2,3]. Statistika rodo, kad smurtas prieš moteris 

yra opi problema. Remiantis naujausio 2008 m. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis smurtą 

šeimoje patiria 15 proc. ištekėjusių moterų [4]. Tiriant smurtą prieš pagyvenusio amžiaus moteris 

nustatyta, kad 21,8 proc. pagyvenusių Lietuvos moterų (60-97 metų amžiaus) gyvenančių 

privačiame namų ūkyje yra patyrusios smurtą [5].  

Smurtas prieš moteris gali sukelti sunkias ir ilgalaikes pasekmes tiek pačios moters, tiek 

šeimoje augančių vaikų fizinei ir psichinei sveikatai, o taip pat turi įtakos ir visos visuomenės 

gerovei, sukelia ekonominę naštą valstybei [6,7]. Pažymėtina, kad smurtas nuo intymaus partnerio 

moterims sukelia įvairius sveikatos sutrikimus nuo įpjovimų ir kraujosruvų iki negalios ar net 

mirties [8]. 

Visuomenės sveikatos specialistų bendruomenė palyginti neseniai pradėjo suvokti koks 

svarbus jų indėlis į smurto prevenciją ir smurto pasekmių sušvelninimą. Nors dar 1949 m. Gordon 

paragino, kad pastangos siekiant sumažinti traumų paplitimą, būtų paremtos priežasčių supratimu, 

panašiai kaip užkrečiamųjų ir kitų ligų atvejais [9,10], o po 13 metų Gomez, remdamasis Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos apibrėžimu, akcentavo, jog akivaizdu, kad smurtas 

neprisideda prie „ilgesnio gyvenimo trukmės“ ar „visiškos valstybės gerovės“, todėl smurto 

problemą būtina spręsti ir iš visuomenės sveikatos pozicijų [11]. 

1996 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje priimtoje rezoliucijoje paskelbta, kad smurtas 

lemia fizinę, dvasinę bei socialinę sveikatą ir smurto naudojimas yra vienas iš grubių žmogaus 

teisių ir laisvių pažeidimų [9,12]. Ši rezoliucija paskatino PSO inicijuoti ir koordinuoti veiklas, 

spręsti smurto, kaip visuomenės sveikatos, problemą ir jau 2002 m. paskelbta „Pasaulinė ataskaita 

apie smurtą ir sveikatą“, kuria pradėta pasaulinė smurto prevencijos kampanija vietiniu, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais [9]. 

Atsižvelgiant į tai, kad apie smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir psichologinę 

būseną, gebėjimą ieškoti ir gauti efektyvią pagalbą, įskaitant vidutinio ir vyresnio amžiaus moteris, 

duomenų nėra, atlikti kiekybinis ir kokybinis tyrimai, kurių tikslas – įvertinti smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas smurtą patyrusioms moterims pagalbą teikiančiose 

institucijoje, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą 

Lietuvoje. 

Tyrimo tikslas - įvertinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas 

pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje. 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti smurto nuo intymaus partnerio aplinkybes ir pasekmes. 

2. Įvertinti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų gyvenimo 

kokybę ir psichologinę būseną.  

3. Įvertinti pagalbos prieinamumą smurtą nuo intymaus partnerio 

patyrusioms moterims ir jų požiūrį į smurto prevenciją.  

4. Nustatyti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių vidutinio ir vyresnio 

amžiaus moterų pagalbos paieškas, pagalbos vertinimą ir ateities lūkesčius. 
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 

Smurtas prieš moteris pasaulinio dėmesio susilaukė 1993 m., kai Jungtinių Tautų 

generalinė asamblėja priėmė „Deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo”, kuri smurtą prieš 

moteris apibrėžė „kaip bet kokį smurto aktą prieš moterį, galintį sąlygoti fizinę, seksualinę ar 

psichologinę žalą, įskaitant grasinimus, prievartą, laisvės atėmimą, nežiūrint ar tai liečia asmeninį ar 

visuomeninį gyvenimą“ bei akcentavo, kad moterys yra labiau pažeidžiamos nei vyrai [13].  

Pastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiriama smurto prieš moteris paplitimo tyrinėjimui. 

Pirmajame PSO inicijuotame „Kelių šalių tyrime apie moterų sveikatą ir smurtą prieš moteris 

šeimoje“ atliktame 2000-2003 metais, dešimtyje pasaulio valstybių apklausta 24000 moterų nuo 15 

iki 49 metų amžiaus ir nustatyta, kad smurto prieš moteris paplitimas svyruoja nuo 15 proc. 

(Japonija) ir 24 proc. (Serbija ir Juodkalnija) iki 69 proc. (Peru) ir 71 proc. (Etiopija) [9]. Smurto 

paplitimas išsamiai analizuotas ir Azijos šalyse. Atliktų tyrimų duomenimis per gyvenimą ir per 

paskutinius metus fizinį smurtą patyrė atitinkamai 31 proc. ir 8 proc. Vietnamo moterų [14]. Rytų 

Indijoje per gyvenimą fizinį smurtą patyrė 16 proc., seksualinį 25 proc. ir psichologinį 52 proc. 

ištekėjusių moterų.
 
Irane 15 proc. moterų per paskutinius metus patyrė fizinį sutuoktinių smurtą, 

seksualinį – 42 proc., psichologinį – 82 proc. moterų [15, 16]. 

Smurto problema kelia didžiulį susirūpinimą Rusijos Federacijoje. Oficialios statistikos 

duomenimis 2001-2002 m. Rusijos Federacijoje buvo užregistruota 127000 šeiminių nusikaltimų, 

tarp kurių – 10300 žmogžudysčių ar pasikėsinimų nužudyti ir 16800 tyčinių sužalojimų. Tačiau 

teigiama, jog mažas visuomenės suvokimas apie smurtą, smurto toleravimas, netikslūs pranešimai 

lemia tai, jog didžiausioje pagal užimamą plotą valstybėje šeiminio smurto paplitimas yra labai 

mažas. Pranešime teigiama, kad vienas pagrindinių veiksnių, lemiantis smurtinį elgesį Rusijos 

Federacijoje yra didelis alkoholio vartojimas [17]. 

Lietuvoje atlikti keturi reprezentatyvūs tyrimai (1994, 1997, 2002 ir 2008 m.), kuriuose 

analizuojama smurto prieš moteris problema. Pirmojo tyrimo „Moteris Lietuvos visuomenėje“ 

rezultatai parodė, kad per visą gyvenimą 16 proc. moterų ir 22 proc. vyrų patyrė fizinį smurtą tėvų 

šeimoje, 18 proc. moterų ir 3 proc. vyrų – savo sukurtoje šeimoje. Pasikėsinimą išprievartauti teigė 

patyrusios 20 proc. moterų ir 3,6 proc. vyrų [18]. Šis tyrimas buvo vienintelis Lietuvoje analizavęs 

moterų smurtą prieš vyrus. Vėlesnio, 1997 m. atlikto tyrimo duomenimis, 42,4 proc. ištekėjusių 

arba gyvenančių neregistruotoje santuokoje moterų bent kartą gyvenime patyrė 

sutuoktinio/partnerio fizinį, seksualinį smurtą arba joms buvo grasinta (iš jų 38,1 proc. moterų 

patyrė fizinį, 9,9 proc. seksualinį smurtą ir 33,5 proc. grasinimus) [19]. 

2002 m. atlikta Lietuvos gyventojų (vyrų ir moterų) apklausa, kurioje be smurto prieš 

moteris paplitimo analizuotas smurto suvokimo ir egzistavimo mastas. Tyrimo rezultatai parodė, 

kad absoliuti gyventojų dauguma (87 proc.) pripažįsta, kad šalyje egzistuoja prievarta prieš moterį 

šeimoje. Psichologinę prievartą kaip prievartą prieš asmenį pripažįsta 56 proc. apklaustųjų, 

rečiausiai pripažįstama ekonominė prievarta. Vertinant smurto prieš moterį paplitimo duomenis 

nustatyta, kad seksualinę prievartą patyrė 17 proc. apklaustų moterų, dažnai fizinę prievartą šeimoje 

patyrė 10 proc., retai – 25 proc. moterų. 80 proc. respondenčių nurodė patyrusios psichologinę, 20 

proc. – ekonominę prievartą [20]. Naujausias išsamus 2008 m. tyrimas „Smurto prieš moteris 

šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“ nustatė, kad smurtą šeimoje patyrė 15 

proc. ištekėjusių moterų [4]. Minėti tyrimai orientavosi į smurto paplitimą, tačiau buvo renkami 

duomenys apie smurto pasekmes ir pagalbos paieškas. Rezultatai parodė, kad moterys nelinkusios 

ieškoti pagalbos, nes neretai yra įsitikinusios, kad pakeisti situaciją nėra įmanoma. 

2010 m. Lietuvoje ir dar keturiose Europos valstybėse (Suomijoje, Portugalijoje, Belgijoje 

ir Austrijoje) buvo tirtas smurto paplitimas prieš pagyvenusio amžiaus moteris. Šio tyrimo 

duomenimis 21,8 proc. moterų (60-97 metų amžiaus), gyvenančių privačiame namų ūkyje, yra 

patyrusios smurtą. Labiausiai paplitusi smurto forma prieš pagyvenusio amžiaus moteris yra 

psichologinis smurtas (17,8 proc.). Ekonominio smurto paplitimas buvo 9,5 proc., fizinio – 4,5 
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proc. Pagrindinis smurtautojas – vyras arba partneris, o nepriežiūros kaltininkai – sūnus arba dukra. 

Šio tyrimo metu vertinant psichologinę savijautą ir gyvenimo kokybę nustatyta, kad smurtą 

patyrusių moterų gyvenimo kokybė žemesnė lyginant su smurto nepatyrusiomis. Šio tyrimo 

rezultatai parodė, kad su gyvenimo kokybe susijęs smurto sunkumas – moterų, kurios patyrė kelias 

smurto formas arba patyrė smurtą labai dažnai, gyvenimo kokybė buvo žemesnė, negu patyrusių 

vienos formos ar retesnį smurtą. Tyrime pažymėta, kad pagrindinė sąlyga prievartą patyrusių 

moterų pagalbai teikti bei gyvenimo kokybei gerinti – prievartos atskleidimas. Šio tyrimo 

duomenimis tik 24,3 proc. prievartą patyrusių moterų apie tai su kuo nors pasikalbėjo. Pagrindinės 

prievartos neatskleidimo priežastys yra tai, jog moteris nemano, kad tokioje situacijoje jai kažkas 

galėtų padėti, nemano, kad įvykis toks rimtas, jog apie jį reikėtų kam nors pasakoti, nenori, kažkas į 

tai kištųsi, nenori, kad skriaudikas būtų uždarytas į kalėjimą [5]. 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2004-

2010 m. laikotarpiu, moterų, nukentėjusių nuo sutuoktinio/partnerio/sugyventinio, skaičius 

Lietuvoje nuolat mažėjo – 2004 m. užregistruota 633 moterys, tuo tarpu 2010 m. – 334 

nukentėjusios moterys. Tačiau 2011 m. vėl stebimas nukentėjusių moterų padidėjimas: nuo 

sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio veiksmų nukentėjo 618 moterų [21].  

Smurto prieš moteris tyrimai rodo, kad didesnė rizika patirti intymaus partnerio smurtą 

patriarchalinėje visuomenėje, kurioje palaikoma lyčių nelygybė, lyčių vaidmenys yra nelankstūs, o 

smurtas prieš moterį dažnai yra pateisinamas [22]. Šalyse, žemėjant išsilavinimo lygiui, didėjant 

bedarbystei tarp moterų, rizika moteriai tapti smurto auka didėja [23]. Socialinės ir kultūrinės 

normos bei teisinė sistema šalyje dažnai sukelia sunkumų moterims palikti smurtaujantį partnerį. 

Neigiamas policijos pareigūnų požiūris, finansinė priklausomybė, šeiminiai ryšiai, vaikai šeimoje 

sukelia spaudimą moteriai pasilikti su smurtaujančiu intymiu partneriu [22]. 

Smurtas prieš moteris įtakoja smurto aukos savigarbos jausmą, gebėjimą dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime. Tyrimai rodo, kad smurtą patyrusios moterys dažniau skundžiasi bloga 

sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir psichologinę būklę, rizikingą elgesį (fizinio aktyvumo 

sumažėjimą, rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą), lyginant su smurto nepatyrusiomis 

moterimis [9]. Pažymėtina, kad moterys, gyvenančios su smurtaujančiu partneriu turi didesnę 

nepageidaujamo nėštumo ar lytiškai plintančių ligų, įskaitant ŽIV, riziką, o smurtas nėštumo 

laikotarpiu gali turėti neigiamas pasekmes ne tik pačiai moteriai, tačiau taip pat ir besivystančiam 

vaisiui: persileidimas, vėlyvas moters įsitraukimas į nėščiųjų priežiūrą, negyvagimis, priešlaikinis 

gimdymas, vaisiaus sužalojimas, mažas naujagimio svoris. Nėštumo laikotarpiu patirtas 

psichologinis smurtas susijęs su pogimdyvinės depresijos pasireiškimu [24]. 

Kaip dažniausias fizinės sveikatos pakenkimas moterims įvardijamos kraujosruvos – 26 

proc. smurtą patyrusių 15-49 metų amžiaus moterų nurodė šią partnerio smurto pasekmę. Dažni 

sužalojimai, išnirimai ar nedideli nudegimai, išmušti dantys ar kiti sunkūs sužeidimai [25]. Tyrimų 

duomenimis apie 50 proc. smurtą patyrusiųjų minimalius sužalojimus, tačiau dėl įvairių sveikatos 

sutrikimų pagalbos į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi 58 proc. [26]. Teigiama, kad moterys, 

patyrusios partnerio smurtą turi didesnę tikimybę susirgti koronarine širdies liga, jausti lėtinius 

kaklo ir nugaros skausmus, lyginant su smurto nepatyrusiomis [27]. 

JAV ištyrus Lotynų Amerikos imigrančių, patyrusių smurtą nuo intymaus partnerio ir 

gaunančių paslaugas smurtą patyrusioms moterims teikiančiose institucijose, nustatyta, kad 81 proc. 

respondenčių jaučia skausmą, tiek pat teigė turinčios miego sutrikimų. Dažniausios smurto nuo 

intymaus partnerio pasekmės – neuroraumeninis paralyžius (69,7 proc.), virškinimo sutrikimai (63,6 

proc.), kaklo ar nugaros skausmas (54,5 proc.), dažnas galvos skausmas (54,5 proc.), ginekologiniai 

sutrikimai (45,5 proc.) bei skausmas dubens srityje (21,2 proc.) [28]. 

Be skaudžių pasekmių smurtą patiriančios moters ir jos šeimos narių sveikatai bei gerovei, 

tai brangiai kainuoja – didelės tiesioginės išlaidos sveikatos priežiūros, teisėsaugos, policijos ir 

kitoms smurto aukai reikalingoms paslaugoms, o taip pat ir netiesioginės išlaidos dėl smurtą 

patyrusios moters nedarbingumo. Pvz., Kanada paskaičiavo, kad 2002 m. visų smurto prieš moteris 
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formų tiesioginių išlaidų suma už medicinines paslaugas buvo 1,1 mlrd. Kanados dolerių. Ugandai 

2007 m. smurtas prieš moteris kainavo 2,5 milijono JAV dolerių, tačiau tai tik tiesioginės išlaidos 

[29,30].  

Smurto prieš moteris nuo intymaus partnerio mastai pasaulyje dideli, o pasekmės 

akivaizdžios, tačiau pažymima, kad labai nedaug vykdoma priemonių ir dedama pastangų, skirtų 

smurto išvengimui apskritai ir smurto problemai išleidžiamų finansinių išteklių bei žalos 

visuomenės sveikatai sumažinimui. Specialistai trūkumu laiko tai, kad šios tarpdisciplininės 

problemos sprendime mažai koordinuojami moksliniai tyrimai ir advokacija, o papildomų sunkumų 

sukelia problemos priežasčių įvairovė nuo lyčių nelygybės, kultūrinių normų ir skurdo iki individo 

žalingų įpročių [31]. PSO akcentuoja būtinybę įgyvendinti devynias smurto prieš moteris 

rekomendacijas: 
1. Sukurti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti nacionalinį veiksmų planą, skirtą smurto prevencijai. 

2. Tobulinti ir stiprinti informacijos ir duomenų apie smurtą rinkimą.  

3. Nustatyti prioritetus ir remti smurto priežasčių, pasekmių, kaštų ir prevencijos vertinimo mokslinius 

tyrimus. 

4. Propaguoti ir vykdyti pirminės prevencijos priemones. 

5. Stiprinti pagalbą smurto aukoms. 

6. Integruoti smurto prevenciją į socialinę ir švietimo politiką, taip skatinti lyčių ir socialinę lygybę. 

7. Gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija apie smurto prevenciją. 

8. Stebėti kaip laikomasi tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų mechanizmų, ginančių žmogaus teises. 

9. Reikalauti tarptautiniu mastu priimtų sprendimų, susijusių su narkotikų ir ginklų prekyba [32]. 

Lietuvoje „Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją“ (Žin., 2006, Nr. 144-

5474), Respublikos Vyriausybė patvirtino 2006 m. gruodžio 22 d., siekdama valstybiniu lygiu 

nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai mažinti smurtą prieš moteris šeimoje. Strategijos 

įgyvendinimas detalizuojamas 2007-2009 metų ir 2010−2012 metų (Žin., 2009, Nr. 101-4216) 

priemonių planuose [33,34], kurie atspindi minėtas PSO rekomendacijas.  

Vienas svarbesnių šiandienos pasiekimų šalyje yra 2011 m. gruodžio 11 d. priimtas 

„Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas“, kuriuo siekiama 

užtikrinti smurtą patyrusio asmens apsaugą artimoje aplinkoje [35]. Šis įstatymas gina smurtą 

patyrusias moteris ir vyrus bei vaikus tapusius smurto artimoje aplinkoje liudininkais arba 

gyvenančius aplinkoje, kurioje smurtaujama. Įstatymu siekiama apsaugoti smurtą patyrusius 

asmenis, nuo jų atribojant smurtautoją. Policijos pareigūnai įpareigoti bendradarbiauti su 

specializuotos pagalbos centrais (SPC) [36], teikiančiais kompleksinę pagalbą nuo smurto 

nukentėjusioms moterims. Jie turėtų informuoti smurtą patyrusias moteris apie pagalbos galimybes 

ir, joms sutikus, pranešti SPC jų kontaktus. SPC susisiekia su moterimi ir pasiūlo pagalbą. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2011 m. buvo įregistruoti 85 

juridiniai asmenys, teikiantys informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kitą socialinę pagalbą 

smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, tačiau šis juridinių asmenų sąrašas nėra 

prieinamas visuomenei [36].  

Nors pasauliniu lygiu susitarta, kad tokios intervencijos kaip pagalba smurtą patyrusiai 

moteriai, yra gyvybiškai būtina, reikia pažymėti, kad tyrimų, kurios intervencijos yra efektyvios, vis 

dar stokojama. Intervencijos probleminiams alkoholio vartotojams, gyvenimo įgūdžių ugdymo bei 

advokaciją remiančios programos efektyvumas patvirtintas keletu atsitiktinių imčių ir šios 

prevencijos priemonės pripažintos labai efektyviomis. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad 

alkoholio pardavimų reglamentavimas, reklamos ribojimas bei kainos didinimas, mokyklinės 

programos orientuotos į su lytimi susijusius stereotipus ir požiūrį, mikroekonomikos mokymai 

sąryšyje su lyčių nuosavybe, socialinio marketingo naudojimas socialinių normų keitimui, 

žiniasklaidos informavimo kampanijos, smurto aukų nustatymas ir nukreipimas reikalingoms 

paslaugoms gauti, psichosocialinės intervencijos (pvz., kognityvinė elgesio terapija), smurto aukos 

apsaugos orderiai yra sėkmingos intervencijos [37,38]. 
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Kai kuriose užsienio valstybėse asmens sveikatos priežiūros sektorius teikia pagalbą 

smurtą patyrusioms moterims. Pvz., Kanadoje, egzistuoja praktika vizito pas gydytoją metu 

paklausti ar jos patiria smurtą šeimoje, įtariant, kad taip gali būti [39]. Jungtinėje Karalystėje smurtą 

patyrusios moterys skatinamos pagalbos pirmiausiai kreiptis būtent į šeimos gydytoją ar akušerį 

[40]. Tokia praktika padidina pagalbos prieinamumą, nes išvengiama stigmos, kurią gali jausti 

moterys, besikreipiančios į specializuotas institucijas. Taip pat patogu, nes nereikia papildomai 

ieškoti pagalbą teikiančių institucijų kontaktų, šeimos gydytojas yra pažįstamas žmogus, todėl 

moteriai lengviau su juo kalbėti apie savo problemą.  

Interneto svetainėse http://www.bukstipri.lt, http://www.scribd.com, http://www.lygus.lt, 

htttp://www.socmin.lt galima rasti pagalbą moteriai teikiančių centrų kontaktus. Centrai yra įvairaus 

pavaldumo (valstybinės ir nevyriausybinės institucijos) ir tipo (krizių centras, socialinės ir 

psichologinės pagalbos centras, nakvynės namai ir kt.), teikiantys bendrąsias (informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.) ir specialiąsias paslaugas (laikinas 

apgyvendinimas ir kt.). Remiantis Policijos departamento prie VRM nuo LR Apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo 2011 m. gruodžio 11 d., moterų nukentėjusių nuo smurto 

artimoje aplinkoje, o taip pat ir apskritai smurto artimoje aplinkoje atvejų, mažėja. Policijos 

departamentas praneša, kad laikotarpiais nuo 2011 m. gruodžio 15 d. – 2012 m. sausio 15 d. iki 

2012 m. gegužės 16 d. – 2012 m. birželio 15 d. smurto prieš moteris artimoje aplinkoje atvejų 

užregistruota dvigubai mažiau – atitinkamai 983 ir 458 atvejų [41]. Duomenys apie tai kiek moterų 

gauna pagalbą centralizuotai nėra renkami, todėl teikiamos pagalbos apimtis ir formą galima 

sužinoti tik susisiekus su pagalbą teikiančia institucija. Viešumas nėra pageidaujamas, nes 

institucija saugo klientų anonimiškumą.  

PSO pabrėžia mokslinių tyrimų svarbą smurto prieš moteris srityje norint išvengti šios 

problemos ar bent jau sumažinti jos mastus bei pagerinti pagalbą smurto aukoms. Lietuvoje tik 

vieno tyrimo metu buvo analizuojama smurtą patyrusių pagyvenusio amžiaus moterų gyvenimo 

kokybė, tuo tarpu tyrimų vertinančių smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų psichologinę 

būseną, pagalbos prieinamumą nėra. Tyrimų, leidžiančių suskirstyti moteris į atskiras grupes pagal 

tam tikras charakteristikas ir pagal tai apibūdinti atskirus klasterius bei tyrimų pagal kokybinio 

tyrimo metodologiją atlikta nebuvo. Šis tyrimas atliktas norint įvertinti smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusių moterų, gaunančių paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, 

psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje ir remiantis gautais tyrimo 

rezultatais parengti rekomendacijas smurtą patyrusių moterų pagalbos efektyvumo gerinimui bei 

prieinamumo optimizavimui. 

http://www.bukstipri.lt/
http://www.scribd.com/
http://www.lygus.lt/
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3. DARBO APIMTYS IR TYRIMO METODAI 

 

Tyrimo tipas. Tyrimo 1,2,3 uždaviniams įgyvendinti naudotas kiekybinis aprašomasis 

analitinis tyrimas. 4 uždaviniui įgyvendinti naudotas kokybinis tyrimas. 

Tiriamoji populiacija. Tyrimo uždaviniams įgyvendinti apklaustos smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusios moterys, gaunančios paslaugas nuo smurto nukentėjusioms moterims pagalbą 

teikiančiose institucijose (toliau institucijos). 1, 2 ir 3 tyrimo uždaviniams įgyvendinti taikyta 

kiekybinio tyrimo metodika, tyrimo populiacija 18–75 metų amžiaus moterys, patyrusios smurtą 

nuo intymaus partnerio. Tyrimo 4 uždaviniui įgyvendinti taikyta kokybinio tyrimo metodika, tyrimo 

populiacija smurtą artimoje aplinkoje nuo bet kurio šeimos nario patyrusios vidutinio ir vyresnio 

amžiaus moterys. Remiantis PSO gyvenimo amžiaus tarpsnių skirstymu, vidutinio amžiaus pradžia 

laikomas 45 metų amžius [4142]. 

Tyrimo imtis. Duomenys apie smurtą patyrusias moteris, gaunančias paslaugas 

institucijose, centralizuotai nėra renkami, todėl prieš tyrimą, pagal internetinėje svetainėje 

www.bukstipri.lt pateiktą sąrašą, telefonu (2012 m. kovo mėn.) kreiptasi į 25 institucijas, siekiant 

sužinoti, kiek vidutiniškai per mėnesį į jas pagalbos kreipėsi smurtą patyrusių moterų. Remiantis 24 

centrų pateikta informacija (viena institucija duomenis pateikti atsisakė), nustatyta, kad per mėnesį į 

institucijas iš viso kreipėsi 278 smurtą patyrusios moterys. Sudaryta kiekybinio tyrimo imtis su 3 

proc. paklaida – 221 moteris.  

Tyrimo vykdymo metu (2012 m. rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje) pastebėjus 

problemas dėl sunkiai renkamos imties ir respondenčių stokos, institucijos paprašytos patikslinti 

2012 m. kovo mėn. duomenis. Institucijų pateikti skaičiai buvo 25,4 proc. mažesni (152 moterys) 

nei prieš tyrimą, todėl atsižvelgiant į tai, tyrimo imtis buvo pakoreguota iki 165 moterų. Iš viso 

gauta 89 pilnai užpildytos ir duomenų analizei tinkamos anketos. Procentas nuo perplanuotos imties 

– 53,9.  

4 uždaviniui įgyvendinti apklaustos 6 moterys [43]. Institucijos atrinktos patogiosios 

atrankos būdu, informantės atrinktos tikslinės atrankos būdu.  

Tyrimo instrumentas. Tyrimo 1, 2, 3 uždaviniams įgyvendinti sudarytas anoniminis 

klausimynas, remiantis JT EEK klausimynu bei „BGI Consulting vykdyto tyrimo klausimynu 

[4,11]. Jis papildytas Ferrans ir Powers gyvenimo kokybės klausimynu [45], Buss ir Perry agresijos 

klausimynu [46,47], Becko nevilties skale [48,49], epidemiologijos studijų centro depresijos skale 

[50], streso įveikos klausimynu [51], Daugiacentrio AIDS kohortos įveikos ir pokyčių tyrimo 

suvokiamos paramos skale [52, 53]. Visos šios skalės jau anksčiau buvo išverstos į lietuvių kalbą ir 

naudotos moksliniuose tyrimuose (1 priedas).  

Anoniminio klausimyno 23-36 klausimai matuoja respondentės smurto nuo intymaus 

partnerio patirtį: 

 23-26 – rodo psichologinio smurto patirtį; 

 27-28 – rodo vidutinio sunkumo fizinio smurto patirtį; 

 29-32 – rodo sunkaus fizinio smurto patirtį; 

 33-35 – rodo seksualinio smurto patirtį; 

 36 – rodo ekonominio smurto patirtį [44]. 

Smurto priežastys vertintos remiantis JT EEK klausimynu ir tarptautiniais tyrimais [2,44]. 

Klausimyne pateikti 6 atviri ir 62 uždari klausimai. Kadangi tyrimo instrumentas yra originalus, jo 

patikimumas vertintas naudojant test-retest metodą apklausiant dešimt smurtą nuo intymaus 

partnerio patyrusių moterų gaunančių paslaugas Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensione. 

Moterys apklaustos 2012 m. birželio mėnesį, pakartotinė apklausa vykdyta po pirmosios apklausos 

praėjus savaitei. Klausimyno patikimumas vertintas skaičiuojant Kappa koeficientą. Klausimyno 

klausimų, kurių Kappa koeficientas buvo mažesnis už 0,7, formuluotės pakeistos.  

Klausimyno pildymas užtrukdavo 50-60 minučių (2 priedas). 

http://www.bukstipri.lt/
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Tyrimo kintamieji pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Kiekybinio tyrimo kintamieji 

Kintamasis Kintamojo pobūdis Šaltinis Matavimo 

metodas 

Socio-demografiniai duomenys  

Amžius Tolydus  Kiekybinis 1 kl.  

 

 

Anketinė 

apklausa 

(2 priedas) 

 

Gyvenamoji vieta Nominalus Kokybinis  2 kl. 

Šeiminė padėtis Nominalus Kokybinis 3 – 3a kl. 

Šeiminės padėties istorija  Tolydus Kiekybinis 4 kl. 

Dichotominis Kokybinis 5 kl. 

Šeimos sudėtis  Nominalus Kokybinis 6 kl. 

Vaikų skaičius ir amžius Diskretus 

Tolydus 

Kiekybinis 7–8 kl. 

Išsilavinimas Ordinalus Kokybinis 9 kl. 

Užimtumas Nominalus Kokybinis 10 kl. 

Finansinė padėtis bei moters uždirbamų 

pajamų dalis  

Ordinalus Kokybinis 11–12 kl. 

Smurto patirtis  

Psichologinio, fizinio, seksualinio, 

ekonominio smurto patirtis ir dažnis, 

sunkumas 

Dichotominis 

Ordinalus 

Ordinalus 

Ordinalus 

Kokybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

23–36 kl. 

Smurto trukmė Tolydus Kiekybinis 44 kl. 

Smurto priežastys / aplinkybės 

Žalingi įpročiai  

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

Narkotikų vartojimas 

Ordinalus Kokybinis 13–14 kl. 

Smurto patirtis tėvų šeimoje Nominalus Kokybinis 15 kl. 

Smurto motyvai (priežastys) Nominalus Kokybinis 37 kl.  

Intymaus partnerio demografinės 

charakteristikos 

(amžius/išsilavinimas/užimtumas) 

Tolydus 

Ordinalus 

Nominalus 

Kiekybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

17 kl. 

18 kl. 

19 kl. 

Intymaus partnerio žalingi įpročiai:  

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

Narkotikų vartojimas 

 

Ordinalus 

 

Kokybinis 

 

20–21 kl. 

Intymaus partnerio smurto patirtis savo 

tėvų šeimoje 

Nominalus Kokybinis 22 kl. 

Šeimos funkcionavimo motyvai  Dichotominis 

Nominalus 

Kokybinis 

Kokybinis 

49–50 kl. 

Polinkio smurtauti dažnis Ordinalus Kokybinis 52 kl. 

Bandymų apsiginti nuo smurtaujančio 

intymaus partnerio dažnis 

Ordinalus Kokybinis 53 kl. 

Smurto pasekmės  

Smurto pasekmės psichologinei būsenai Nominalus Kokybinis 38 kl. 

Smurto pasekmės fizinei sveikatai Dichotominis Kokybinis 39–42 kl. 

Smurto pasekmės fizinei ir psichinei 

gerovei 

Ordinalus Kokybinis 43 kl. 

Intymaus partnerio baimė Ordinalus Kokybinis 51 kl. 

Gyvenimo kokybė 

Gyvenimo kokybės klausimynas Ordinalus Kokybinis 67 kl. 

Psichologinės būsenos 

Agresijos klausimynas Ordinalus Kokybinis 63 kl. 

Nevilties skalė Ordinalus Kokybinis 64 kl. 



 12 

Depresijos skalė Ordinalus Kokybinis 65 kl. 

Streso įveikos klausimynas Ordinalus Kokybinis 66 kl. 

Pagalbos prieinamumas/efektyvumas  

Pagalbos subjektai ir kreipimosi dažnis Ordinalus Kokybinis 46 kl. 

Nesikreipimo pagalbos priežastys Nominalus Kokybinis 48 kl. 

Gauta ir trūkstama pagalba Nominalus Kokybinis 55, 56 kl. 

Informuotumas apie pagalbą moterims 

teikiančias institucijas  

Nominalus Kokybinis 54 kl. 

Informuotumas apie vykdomas 

prevencines priemones  

Dichotominis Kokybinis 57, 59 kl. 

Suvokiamos paramos klausimynas Ordinalus Kokybinis 68 kl. 

Žmonių kiekis pagalbos tinkle Nominalus Kokybinis 16 kl. 

Gautos (anksčiau) pagalbos efektyvumas Ordinalus Kokybinis 47 kl. 

Gautos (šiuo metu) pagalbos 

efektyvumas 

Ordinalus Kokybinis 55.1 kl. 

Požiūris į smurto prevenciją 

Požiūris į smurtinį elgesį  Dichotominis Kokybinis 23.2–36.2 kl. 

Nuomonė apie efektyvias pagalbos 

formas 

Nominalus Kokybinis 62 kl. 

Nuomonė apie vykdomas prevencines 

priemones ir nuomonė apie jų 

efektyvumą 

Dichotominis Kokybinis 58, 60, 61 kl. 

 

Kokybinio tyrimo duomenys buvo renkami atliekant pusiau struktūruotus interviu 

(verbalinis duomenų rinkimo metodas), kurio metu informančių buvo prašoma papasakoti apie a) 

pagalbos po artimoje aplinkoje patirto smurto paieškos istoriją, b) nuomonę apie suteiktą pagalbą 

bei c) dabartinę būseną bei ateities lūkesčius (3 priedas).  

Pusiau struktūruoto interviu plane pateiktos gairės, kokiomis temomis informantė turėtų 

pasakoti savo patirtį. Interviu plane jos detalizuojamos į 13 klausimų, kurie naudojami tuo atveju, 

jei informantė nelinkusi atvirai pasakoti apie savo patirtį. Po kiekvieno interviu atsirasdavo 

klausimų, kurių, tyrėjų nuomone, reikėtų paklausti informantės, todėl pusiau struktūruoto interviu 

planas būdavo papildomas. Atliekant interviu, pokalbio metu atsirasdavo klausimų informantėms, 

kurie nėra pateikti pusiau struktūruoto interviu plane, tačiau tiko nagrinėjamoms temoms. 

Klausimai sudaryti kiek įmanoma neutraliau, vengiant išankstinių tyrėjo nuostatų, kad būtų 

lengviau užmegzti ryšį su respondente ir išgirsti atvirą istoriją. Rengiant klausimus buvo 

konsultuotasi su kokybinius tyrimus atliekančiais specialistais. Interviu vykdavo institucijose, 

uždarose patalpose, dalyvaujant tik interviuotojui ir informantei. Interviu buvo įrašomi į diktofoną.  

 

Tyrimo organizavimas. Tyrimo planavimo, organizavimo, duomenų tvarkymo ir analizės darbai 

atlikti HI. Dėl tyrimo atlikimo kreiptasi į 13 institucijų – kiekvienoje apskrityje pasirenkant po 

vieną instituciją, išskyrus Kauno apskritį, kurioje pasirinktos dvi ir Vilniaus apskritį, kurioje 

pasirinktos trys institucijos. Dvi institucijos tyrime dalyvauti atsisakė (iš Klaipėdos ir Vilniaus 

apskričių).  

Atliekant kiekybinį tyrimą bendradarbiauta su šalies visuomenės sveikatos biurais (VSB). Jų 

specialistai pagal pateiktą metodiką turėjo apklausti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusias 

moteris. Vilniaus mieste smurtą patyrusias moteris pagal metodiką turėjo apklausti Higienos 

instituto (HI) darbuotojai. Tačiau kai kurios institucijos pageidavo, kad apklausą atliktų jų 

darbuotojai ir pagalbos iš VSB ar HI darbuotojų atsisakė. Pagrindinis motyvas – galimas 

respondenčių konfidencialumo neužtikrinimas.  
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Tyrimas pradėtas 2012 m. birželio mėn. Su institucijomis nuolat bendrauta telefonu, el. 

paštu, taip pat jas vizituojant. 2012 m. rugsėjo mėn. dalyvauti tyrime pakviestos dar 12 institucijų, 

iš jų papildomai gauta 17 anketų. 2012 m. spalio mėn. tikslinta imtis. 

Užpildytos anoniminės anketos buvo siunčiamos paštu HI. Anketas, kurios buvo užpildytos 

moterų, gaunančių paslaugas Vilniaus mieste esančiose institucijose, pasiėmė HI darbuotojai.  

Pusiau struktūruoti interviu buvo atliekami Vilniuje ir Marijampolėje esančiose institucijose, 

kurios teikia paslaugas smurtą patyrusioms moterims. Juos atliko HI darbuotojai. 

Duomenų tvarkymas. Iš surinktų duomenų sudarytos dvi duomenų bazės. Kiekybinio tyrimo 

anketos susegtos į segtuvus ir saugomos. Pirminiai duomenys perkelti į elektroninę laikmeną, 

kintamieji sukoduoti. Kokybinio tyrimo duomenys iš įrašo transkribuoti į MS Word dokumentą. 

Duomenų analizės metodai. Statistinei duomenų analizei naudotas programinis statistinių 

duomenų paketas „SPSS 15.0 for Windows“. Pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo p<0,05. 

Vienos imties T-testo metodu (One-Sample T test) ir porų imčių T-testo metodu (Paired-Samples T 

test) apskaičiuoti ir palyginti vienos imties vidurkiai. Klasterinės analizės metodu išskirti 

respondenčių tipai (klasteriai), apibūdinami panašiomis charakteristikomis. Klasterinė analizė 

atlikta K-Mean metodu. Kadangi naudoti skirtingi atsakymų formatai, siekiant palyginti skales buvo 

pritaikytas standartizacijos rodiklis z – rodiklis. Kokybinio tyrimo duomenims analizuoti naudotas 

kokybinės turinio (kontentinės) analizės metodas, išskiriant kategorijas ir subkategorijas. 

Analizuojant duomenys suskirstyti į 25 kategorijas ir 76 subkategorijas. 

Tyrimo etika. Tyrimas atliktas be Lietuvos bioetikos komiteto sutikimo – peržiūrėjus 

„Biomedicininių tyrimų etikos įstatymą“ (Žin. 2000, Nr. 44-1247) nuspręsta, kad Bioetikos 

komiteto sutikimas nėra reikalingas, nes atliekamas tai nėra biomedicininis tyrimas. Tyrimas 

organizuotas vadovaujantis pagrindiniais tyrimų etikos principais – tyrimo dalyvės dalyvavo tik 

savanoriškai, jos buvo supažindintos su tyrimo esme, gautas žodinis sutikimas, užtikrintas tiriamųjų 

pateiktos informacijos konfidencialumas bei tiriamųjų anonimiškumas. Informančių vardai 

neatskleidžiami, jie pakeisti į kodinius pavadinimus (pvz. A informantė, B informantė). 
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4. TYRIMO REZULTATAI 

 

4.1. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI 

 

4.1.1. Socio - demografiniai duomenys 
 

Tyrime dalyvavo 89 smurtą nuo intymaus partnerio patyrusios moterys. Respondenčių 

amžiaus vidurkis – 40,2 ± 11,3 metų. Jauniausia tyrimo dalyvė buvo 21, vyriausia – 69 metų 

amžiaus. Tik 10,1 proc. tyrimo dalyvių yra ištekėjusios, didžioji dalis respondenčių – 44,9 proc. 

gyvena partnerystėje. Trečdalis (28,1 proc.) respondenčių tyrimo metu buvo našlės.  

Mažiau nei pusė – 40,4 proc.– moterų tyrimo metu teigė tebegyvenančios su smurtaujančiu 

intymiu partneriu. Beveik visos respondentės – 97,8 proc. – augina bent vieną vaiką, 72,4 proc. iš jų 

šeimoje yra bent vienas nepilnametis vaikas.  

Apie pusė 43,8 proc. respondenčių įgijusios spec. vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą. Šiek tiek 

daugiau negu pusė 52,8 proc. respondenčių yra dirbančios, tačiau 64,1 proc. respondenčių 

uždirbamų pajamų dalis yra mažesnė nei 50 proc. Tyrimo dalyvių demografinės charakteristikos 

pateiktos 4 priede. 

Intymaus partnerio amžius svyruoja nuo 23 iki 71 metų, amžiaus vidurkis – 42,7 ± 10,9 m. 

Didžioji dalis – 59,6 proc. – intymių partnerių turėjo aukštesnį negu vidurinį išsilavinimą. 73,1 

proc. partnerių turėjo kokį nors užimtumą. Intymaus partnerio demografinės charakteristikos 

pateiktos 5 priede. 

4.1.2. Smurto nuo intymaus partnerio paplitimas 
 

Duomenų analizė parodė, kad respondenčių įvairių formų smurto patyrimas yra labai didelis 

(2 lentelė). Per paskutinius metus smurtą patyrė visos respondentės, išskyrus tris, kurios šiuo metu 

jau yra našlės ir su smurtautoju nebegyvena. Absoliuti dauguma (95,5 proc.) patyrė psichologinį 

smurtą, daugiau nei pusė fizinį vidutinio sunkumo (69,7 proc.) ir sunkų (61,8 proc.) bei ekonominį 

smurtą (56,2 proc.), mažiau nei pusė moterų (40,4 proc.) patyrė seksualinį smurtą. 

 

2 lentelė. Smurto paplitimas per paskutinius metus ir per gyvenimą  

pagal smurto formas (n., proc.) 

Smurto paplitimas  

(N=89) 
Smurto forma  

Psichologinis  Fizinis 

(vidutinis)  

Fizinis 

(sunkus) 

Seksualinis  Ekonominis 

n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) 

Patyrė smurtą per 

paskutinius metus  

85 (95,5) 62 (69,7) 55 (61,8) 36 (40,4) 50 (56,2) 

Patyrė smurtą per gyvenimą  88 (98,5) 74 (83,1) 70 (78,7) 50 (56,2) 57 (64,0) 

 

16 (18 proc.) respondenčių per paskutinius metus nepatyrė arba patyrė vienos formos 

smurtą. Kitų respondenčių patirtis yra įvairesnė (3 lentelė). Šie duomenys patvirtina, kad tiriamąją 

populiaciją sudaro smurtą patyrusios moterys, iš kurių tik trys nepatyrė smurto per paskutinių metų 

laikotarpį, todėl ją galima analizuoti kai vieną bendrą imtį.  
 

3 lentelė. Smurto formų kiekio patyrimas per paskutinius metus (n., proc.) 

Smurto formų kiekis Nė vienos Viena Dvi Trys Keturios 

Respondenčių 

skaičius (N=89) 

3* (3,4) 13 (14,6) 20 (24,7) 26 (29,2) 25 (28,1) 

*Šios moterys yra našlės > nei vienerius metus  
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4.1.3. Smurto nuo intymaus partnerio aplinkybės ir pasekmės 
 

Dauguma respondenčių (41,6 proc.) nurodė, kad partneris vartojo alkoholį 2-3 kartus per 

savaitę ir dažniau, nustatyti (6,3 proc.) narkotikų vartojimo atvejai i (4 lentelė).  

 

4 lentelė. Intymaus partnerio alkoholio ir narkotikų vartojimo dažnis (n., proc.) 

Vartojimo dažnis Alkoholinių gėrimų vartojimas Narkotikų vartojimas 

n (proc.) n (proc.) 

Taip, beveik kasdien 30 (33,7) 0 

Taip, 2-3 kartus per savaitę 7 (7,9) 2 (2,6) 

Taip, 1-2 kartus per savaitę 23 (25,8) 1 (1,1) 

Taip, kartą per mėnesį (progomis) 20 (22,5) 2 (2,6) 

Nevartoja  9 (10,1) 84 (94,4) 

Iš viso:  89 (100) 

 

Tyrimo rezultatų analizė patvirtino, kad dalis respondenčių ir jų smurtaujantys intymūs 

partneriai turi smurto tėvų šeimoje patirties, vieni jų matė smurtą tarp tėvų (41,6 proc. moterų ir 

28,1 proc. intymių partnerių), kiti patys patyrė smurtą (27 proc. moterų ir 22,5 proc. intymių 

partnerių) nuo tėvų ar globėjų (A lentelė, 6 priedas). 

Analizuojant smurto aplinkybes nustatyta, kad tarp pagrindinių aplinkybių yra alkoholio 

vartojimas (69,7 proc.), bendravimo problemos (49,4 proc.) bei tarpusavio priekaištai (38,2 proc.). 

Svarbią vietą užima finansiniai sunkumai, nesėkmės darbe (5 lentelė).  
 

5 lentelė. Smurto aplinkybės (n., proc.) 

Smurto aplinkybės n (proc.) 

Kai partneris apsvaigęs nuo alkoholio 62 (69,7) 

Ginčo metu  44 (49,4) 

Tarpusavio priekaištai  34 (38,2) 

Kai partnerį kankina finansinės problemos 25 (28,1) 

Kai partneriui nesiseka darbe 18 (20,2) 

Kai moteris prašo pinigų namų ūkio reikmėms  17 (19,1) 

Be priežasties / neprognozuojamai 17 (19,1) 

Kai partneris susipyksta su draugais, artimaisiais 14 (15,7) 

Kai moteris prašo atlikti namų ūkio darbus 8 (9,0) 

Kai konflikto metu moteris nesusivaldžiusi pirmoji panaudoja fizinius veiksmus 8 (9,0) 

Kai moteris prašo pinigų savo asmeniniams poreikiams 7 (7,9) 

Kai partneris reikalauja pinigų 6 (6,7) 

 

Net 75 (84,3 proc.) moterys nurodė, kad joms buvo kilusi mintis palikti intymų partnerį, 

tačiau jas sustabdė tokios priežastys kaip tikėjimas, kad intymus partneris pasikeis (60,0 proc.) ir 

noras išsaugoti šeimą dėl vaikų (56,0 proc.). Po trečdalį (29,3 proc.) dar nurodė kad neturėtų kur eiti, 

baimę, kad partneris keršys ir apskritai nežinojimą kaip tokiu atveju elgtis (B lentelė, 6 priedas).  

Analizuojant situaciją ar moterys būna smurto iniciatorės bei ar bando apsiginti smurtu nuo 

smurtaujančio intymaus partnerio, nustatyta, kad du trečdaliai (70,8 proc.) nuolatinį intymių 

parnerių smurtą patiriančių moterų nė karto nepradėjo muštynių pirmos, o daugiau nei trečdalis 

(39,3 proc.) niekada nebandė apsiginti nuo smurtaujančio intymaus partnerio (C ir D lentelės, 6 

priedas). 

Smurto pasekmės psichologinei savijautai dažnai yra mažai pastebimos, lyginant su fiziniais 

sužalojimais, tačiau moters psichologinė būsena yra labai svarbi visos šeimos funkcionavimui. 

Nustatyta kad pagrindiniai jausmai, kuriuos jaučia smurtą patyrusios moterys yra bejėgiškumas 

(42,7 proc.), pyktis (41,6 proc.), baimė (37,1 proc.) ir pažeminimas (33,7) proc.) (1 paveikslas).  
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1 pav. Smurto pasekmės psichologinei būsenai – patiriami jausmai  (proc.) 

 
 

Du trečdaliai respondenčių nuo smurtaujančio intymaus partnerio bent kartą gyvenime 

turėjo kraujosruvų (69,7 proc.), trečdalis patyrė akių ar ausų traumas (37,1 proc.), vidaus organų 

sužeidimus (24,7 proc.), dešimtadalis persileidimą (9 proc. )(6 lentelė). 

 

6 lentelė. Smurto pasekmės fizinei sveikatai (n., proc.) 
Smurto pasekmės 

fizinei sveikatai 

Įbrėžimai, 

įpjovimai ar 

kraujosruvos, 

skausmas  

Akių ar ausų traumos, 

patempimai, išnirimai 

ar nudegimai 

Gilios žaizdos, kaulų 

lūžiai, vidaus organų 

sužeidimai, išmušti 

dantys 

Persileidimas  

n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) 

Patyrė smurtą per 

paskutinius metus  

38 (42,7) 19 (21,3) 11 (12,4) 1 (1,1) 

Patyrė smurtą per 

gyvenimą  

62 (69,7) 33 (37,1) 22 (24,7) 8 (9,0) 

 

Vertindamos smurto poveikį fizinei ir psichinei sveikatai apskritai, tik 12 nežinojo arba 

teigė, kad poveikio nebuvo, absoliuti dauguma (86,5 proc.) šią patirtį vertina kaip sukėlusią didelių 

arba vidutinių pasekmių (2 paveikslas).  
 

2 pav. Smurto poveikis fizinei ir psichinei sveikatai (proc.) 
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4.1.4. Pagalbos smurtą patyrusioms moterims prieinamumas ir efektyvumas 

 

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti pagalbos gavimo istoriją, t.y. kelintą kartą smurto nuo 

intymaus partnerio aukos kreipėsi pagalbos, kur respondentės linkusios kreiptis pagalbos ir ar gauta 

pagalba jos yra patenkintos. Nustatyta, kad pagalbos, siekiant išvengti smurto anksčiau, t.y. prieš šį 

kreipimosi atvejį, ieškojo 48 moterys. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad anksčiau ieškotos pagalbos pagrindinis subjektas yra šeimos 

nariai ir artimieji (7 lentelė). Į policiją bei medikus kreiptasi tik tada kai neišvengiamai būtina 

(atitinkamai 25 proc. ir 28,3 proc.). Rečiausiai pagalbos ieškoma savivaldybėje/seniūnijoje 

(kreiptųsi 2,1 proc.), skambinama pagalbos telefonu (6,3 proc.), pas kaimynus (8,4 proc.) ir pagalbą 

teikiančiose organizacijose (12,5 proc.).  

 

7 lentelė. Ankstesnės pagalbos subjektai pagal kreipimosi dažnį (n, proc.) 
Kreipimosi 

dažnis  
Pagalbos subjektai 

Šeimos 

nariai, 

artimieji 

Policija, 

teisėsauga 

Medikai  Pagalbą 

teikiančios 

organizacijos 

Savivaldybė, 

seniūnija 

Pagalba 

telefonu  

Kaimynai 

n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) n (proc.) 

Visada 8 (16,7) 1 (2,1) 4 (8,3) 2 (4,2) 0 1 (2,1) 1 (2,1) 

Dažnai 14 (29,2) 5 (10,4) 1 (2,1) 4 (8,3) 1 (2,1) 2 (4,2) 3 (6,3) 

Tik kai 

būtina 

10 (20,8) 12 (25,0) 14 (29,2) 6 (12,5) 3 (6,3) 3 (6,3) 9 (18,8) 

Retai 10 (20,8) 13 (27,1) 13 (27,1) 9 (18,8) 6 (12,5) 5 (10,4) 9 (18,8) 

Niekada 6 (12,5) 17 (35,4) 16(33,3) 27 (56,3) 38 (79,2) 37 (77,1) 26 (54,2) 

Vidurkis* 2,83 3,83 3,75 4,15 4,69 4,56 4,17 

SN 1,3 1,1 1,2 1,2 0,7 0,9 1,1 

*Likerto skalė: 1 – visada,  5 – niekada. 

 

41 (46 proc.) respondentė anksčiau pagalbos nesikreipė. Pagrindinė priežastis – gėda (43,9 

proc.), nežinojimas kur kreiptis (39,0 proc.), netikėjimas, kad pagalba bus suteikta (36,6 proc.) (E 

lentelė, 6 priedas).  

Vertinant šiuo konkrečiu metu ir anksčiau gautą pagalbą stebimas skirtumas (3 paveikslas), 

t.y. padaugėjo moterų, vertinančių, kad šiuo metu gauta pagalba buvo vertinga. 

 

3 pav. Pagalbos efektyvumo dabar ir anksčiau palyginimas (proc.) 
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Apie šią pagalbą teikiančią instituciją dabartiniu metu moterys sužinojo iš draugų (26,7 

proc.), žiniasklaidos (21,7 proc.), socialinių tarnybų (soc. darbuotojų, Caritas ir pan.) (F lentelė, 6 

priedas).  

Šioje institucijose daugiausiai joms buvo suteikta informacija (59,6 proc.), psichologo 

konsultacijos (53,9 proc.), socialinio darbuotojo konsultacijos (48,3 proc.) bei teisininko 

konsultacijos (39,3 proc.) (8 lentelė).  

 

8 lentelė. Gautos pagalbos formos (n, proc.) 

Gauta pagalba n (proc.) 

Informavimas  53 (59,6) 

Psichologo konsultavimas 48 (53,9) 

Socialinio darbuotojo konsultavimas 43 (48,3) 

Teisininko konsultavimas 35 (39,3) 

Tarpininkavimas  ir atstovavimas 22 (24,7) 

Apgyvendinimas  19 (21,3) 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne 16 (18,0) 

Sociokultūrinės  paslaugos 13 (14,6) 

Maitinimo  organizavimas 13 (14,6) 

Asmeninės  higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas 10 (11,2) 

 

40 (44,9 proc.) smurtą patyrusių moterų atsakė į klausimą kokia dar pagalba šiuo metu joms 

būtų reikalinga. Daugiausiai iš atsakiusiųjų teigė, kad joms dar būtų reikalingos psichologo 

konsultacijos (37,5 proc.), tačiau nemaža dalis moterų teigė, kad jokia kita pagalba joms 

nereikalinga (30 proc.) (G lentelė, 6 priedas).  

 

4.1.5. Smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų gyvenimo kokybė ir psichologinė 

būsena 

 

Gyvenimo kokybė  

 

Atlikus gyvenimo kokybės rezultatų analizę naudojant vienos imties t-testą nustatyta, kad 

gyvenimo kokybės reikšmės vidurkis, kuris gali būti nuo 0 iki 30, šioje tiriamųjų grupėje yra 18,99 

(SN=5,37). Didžiausias gyvenimo kokybės vidurkis (9 lentelė) nustatytas socialinėje-ekonominėje 

(19,54) ir šeimos skalėse (19,27). Žemiausias reikšmės vidurkis – fizinės sveikatos skalėje (18,15), 

kas rodo, kad fizinė sveikata respondentėms yra svarbi sritis.  

 

9 lentelė. Smurtą patyrusių moterų bendros gyvenimo kokybės ir keturių skalių reikšmių 

vidurkių palyginimas 
 Bendra 

gyvenimo 

kokybė 

Gyvenimo kokybės sub-skalės 

Fizinės 

sveikatos 

Socialinė/ 

ekonominė 

Psichologinė/ 

dvasinė 

Šeimos 

Teiginių skaičius 32 13 7 7 5 

Vidurkis  18,99 18,15 19,54 19,05 19,27 

SN 5,37 5,56 5,75 6,85 6,15 

Cronbach's Alpha 0,949 0,888 0,786 0,886 0,729 
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Psichologinės būsenos 

 

Agresyvumo skalės rezultatai (10 lentelė) rodo, kad moterų agresyvumo lygio vidurkis yra 

74,15. Analizuojant pagal sub-skales, matyti, kad didžiausia standartizuota reikšmė yra verbalinės 

agresijos skalėje (3,16), kas galimai rodytų kad moterys linkę išreikšti nepasitenkinimą žodžiais, 

tačiau kadangi Cronbach's Alpha ( α ) koeficientas yra pakankamai mažas, galima lyginti tik fizinės 

agresijos, pykčio ir priešiškumo skales. Šiuo atveju didžiausia standartizuota reikšmė yra pykčio 

skalėje (2,91), mažiausia – fizinės agresijos skalėje (2,08).  

 

10 lentelė. Smurtą patyrusių moterų bendro agresyvumo  

ir keturių skalių reikšmių vidurkių palyginimas 

 Bendras 

agresyvumas 
Agresyvumo sub-skalės 

Fizinė agresija  Verbalinė agresija  Pyktis  Priešiškumas  

Teiginių skaičius  29 9 5 6 8 

Vidurkis  74,15 18,75 15,81 17,44 22,16 
SN 16,43 5,52 3,51 5,73 6,12 
Standartizuotas 

dydis 
2,56 2,08 3,16 2,91 2,77 

Cronbach's Alpha 0,853 0,601  0,458 0,747 0,715 
 

Vertinant kitas psichologines būsenas, matyti, kad nevilties skalės reikšmės vidurkis yra 

6,81, depresijos – 21,89, suvokiamos paramos – 27,51, į problemą orientuoto įveikimo – 61,58, o į 

emocijas orientuoto įveikimo – 59,18 (11 lentelė).  
 

11 lentelė. Smurtą patyrusių moterų psichologinės būsenų reikšmių vidurkių palyginimas 

 Nevilties 

skalė 
Depresijos 

skalė 
Suvokiama 

parama  
Streso įveika  

į problemą 

orientuota įveika 

Streso įveika  

į emocijas 

orientuota įveika 
Teiginių skaičius 20 20 7 20 20 

Vidurkis 6,81 21,89 27,51 61,58 59,18 

SN 3,76 11,83 7,42 7,85 8,01 

Cronbach's Alpha 0,757 0,916 0,933 0,817 0,772 

 

Depresijos reikšmės vidurkis 21,89 rodo, kad smurtą patyrusių moterų depresijos lygis 

vertintinas kaip vidutinio sunkumo (intervalas tarp 16-22) [50]. Nevilties reikšmės vidurkis yra 

6,81. Tai rodo, kad respondenčių neviltis yra nedidelė (intervalas 4-8), o lyginant ateities 

pesimistinį vertinimą su Lietuvos vidurkiu yra žemesnis [49], kas rodo, kad smurtą nuo intymaus 

partnerio patyrusios moterys vis tik į ateitį žvelgia su viltimi. 

Suvokiama parama, t.y. bendras įsitikinimas, kad esant probleminei situacijai paramos bus 

sulaukta, yra 27,51 (SN=11,83). Vertinant streso įveikos būdus nustatyta, kad į problemą 

orientuotas įveikimas (61,58) labiau būdingas nei į emocijas orientuotas įveikimas (59,18), kas 

rodo, kad esant probleminei situacijai moterys aktyviais veiksmais stengiasi ar pašalinti stresorių, ar 

išvengti jo poveikio. 

 

4.1.6. Smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų požiūris į smurto prevenciją 

 

Labai svarbus moterų požiūris į rengiamas akcijas. Girdėjo apie socialinę akciją 16 dienų be 

smurto 28 respondentės (31,5 proc.), iš jų 20 (71,4 proc.), arba didžioji dauguma  mano, kad ji 

padės spręsti smurto prieš moteris problemą, dvi mano, kad nepadės, ir šešios nežino.   
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Apie LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą girdėjo 61 (68,5 proc.) moterų, iš 

jų 45 (73,8 proc.) daugiau nei pusė tvirtina, kad jis padės, o 16 moterų nežino. Vertinant ar pačios 

moterys skambintų į policiją, jei kaimynystėje vyktų smurto atvejis, nustatyta, kad tik pusė (49,4 

proc.) smurtą pačios patyrusiosios tai padarytų, likusi dalis – nežino (4 pav.). Tai rodo, kad smurtą 

patyrusios moterys stigmatizuoja smurto reiškinį. 
 

 
4 pav. Požiūris į smurtą kaimynystėje (proc.) 

 

Respondenčių nuomone, efektyviai kovoti su smurto prieš moteris problema galėtų padėti 

specialisto (pvz., psichologo) pagalba (58,0 proc.), specialios prieglaudos (53,4 proc.) bei 

efektyvesnis policijos, teisėsaugos institucijų darbas (39,8 proc.) (12 lentelė). 

 

12 lentelė. Nuomonė apie efektyvias pagalbos formas (n, proc.) 

Kas padėtų kovoti su smurtu prieš moterį  (1) n (proc.) 

Specialisto (pvz. psichologo) pagalba 51 (58,0) 

Specialios prieglaudos, laikino gyvenimo centrai smurtą artimoje aplinkoje 

patiriančioms moterims ir jų vaikams 

47 (53,4) 

Efektyvesnis policijos, teisėsaugos institucijų darbas 35 (39,8) 

Palankesni įstatymai 30 (34,1) 

Palankesnė moteriai visuomenės nuomonė / tradicijos 27 (30,7) 

Šeimų finansinės būklės pagerėjimas 26 (29,5) 

Palankesnė situacija moteriai darbo rinkoje 19 (21,6) 

Aktyvesnė socialinių darbuotojų veikla 13 (14,8) 

Niekas nepadėtų 5 (5,7) 

 

4.1.7. Smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų tipologija 

 

Siekiant išskirti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų tipus pagal visus tiriamus 

parametrus, atlikta klasterinė analizė K-Mean metodu, išskiriant du, tris, keturis ir penkis tipus. 

Analizuota gyvenimo kokybė; agresija, depresija,  į problemą / emocijas orientuota streso įveika, nes 

duomenų pasiskirstymas yra panašus į normalųjį. 

Atsižvelgiant į tai, kad panaudoti skirtingi atsakymų formatai ir siekiant skales palyginti, 

pritaikytas standartizacijos z-rodiklis. Tolimesnei analizei pasirinktas keturių tipų modelis (5 pav.), 

kaip labiausiai atspindintis tipų įvairovę, nes dviejų ir trijų tipų modeliai neatspindi įvairovės, o 

penkių tipų – pasikartoja (7 priedas). 

Pirmas tipas, į kurį pateko 21,35 proc. (n = 19) smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių 

moterų, pasižymi žemiausia gyvenimo kokybe ir žema į problemą orientuota streso įveika. Ši grupė 

moterų išsiskiria aukšta depresija ir aukščiausiu agresijos lygiu. 
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Analizuojant pagal respondentės ir intymaus partnerio socio-demografinius duomenis 

(išsilavinimą, užimtumą, pajamų šaltinius, šeimos pajamų dydį, partnerio išsilavinimą, užimtumą, 

alkoholio vartojimą, kt.), nustatyta, kad didelė dalis į pirmąjį tipą patekusių moterų įgijusios 

pagrindinį arba vidurinį (47,4 proc.) išsilavinimą. Pirmasis tipas išsiskiria tuo, kad didžiajai daliai 

moterų pagrindinis pajamų šaltinis per paskutinius šešis mėnesius buvo valstybės pašalpos (47,4 

proc.), o šeimos mėnesio pajamų dydis iki 1000 Lt per mėnesį (73,7 proc.), šiame klasteryje 

daugiausiai moterų turėjo nepilnamečių vaikų (78,9 proc.). Šiam tipui priklausančių moterų intymių 

partnerių nuo kurių respondentės patyrė smurtą išsilavinimas yra vidurinis ir žemesnis (47,4 proc.), 

apie pusė jų vartojo alkoholį beveik kasdien (47,4 proc.). 68,4 proc. intymių partnerių yra be darbo 

arba dirba mažai kvalifikuotą darbą. Rezultatai parodė, kad į šią grupę pateko daugiausiai 

psichologinį (100 proc.), ekonominį (63,2 proc.) ir seksualinį (52,6 proc.) smurtą per paskutinius 

metus patyrusių moterų. Šio tipo moterų smurto patyrimo trukmė metais yra 5,4 (SN=4,1). Šiuo 

metu su intymiu partneriu gyvena 26,3 proc. šio tipo moterų. 

Antras tipas į kurį pateko 6,7 proc. (n = 6) smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų, 

pasižymi labai žema gyvenimo kokybe, žemiausia agresija ir į emocijas orientuota streso įveika. Ši 

grupė moterų išsiskiria didžiausia depresija. Daugiausiai į šį tipą patekusių moterų pasižymi tuo, 

kad yra įgijusios vidurinį išsilavinimą (66,7 proc.), 83,3 proc. turi nepilnamečių vaikų, 66,7 proc. 

gyveno iš valstybės pašalpų, o pusės (50,0 proc.) šeimos mėnesio pajamų dydis siekė nuo 500 Lt iki 

1000 Lt. 83,3 proc. jų partnerių yra įgiję spec. vidurinį išsilavinimą, tačiau dirbo darbininkais. 66,7 

proc. intymių partnerių alkoholį vartojo 1-2 kartus per savaitę. Į šią grupę pateko daugiausiai 

vidutinio sunkumo fizinį smurtą per paskutinius metus patyrusių moterų (83,3 proc.). Tyrimo metu 

jau tik 16,7 proc. dar gyveno kartu su smurtaujančiu partneriu. Šio tipo moterų smurto patyrimo 

trukmė metais yra 8,0 (SN=11,3). 

Trečiojo (n = 29) ir ketvirtojo (n = 35) tipų, į kuriuos pateko atitinkamai 32,6 proc. ir 39,3 

proc. respondenčių, kreivės yra tolygesnės. Abiems tipams būdinga aukštesnė gyvenimo kokybė, o 

depresijos lygis mažesnis už vidurkį. Pastebima, kad abu šie tipai pasižymi daugiau į problemą 

orientuota streso įveika. Vis tik šie tipai labai ženkliai skiriasi dėl agresijos lygio. Ketvirtas moterų 

tipas pasižymi aukščiausia agresija, lyginant su trečiu tipu, kurio agresijos lygis yra mažesnis už 

nustatytą vidurkį.  

Lyginant šių tipų socio-demografinius duomenis, nustatyta, kad trečias tipas išsiskiria tuo, 

kad yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą (34,5 proc.), dirbo pastovų darbą su pastoviu atlyginimu (55,2 

proc.), šeimos mėnesio pajamų dydis buvo nuo 1000 Lt iki 5000 Lt (69,0 proc.). Jų intymūs 

partneriai taip pat daugiausiai turėjo spec. vidurinį ir aukštesnįjį išsilavinimą (62,1 proc.), tačiau 

dauguma ( 62,0 proc.) buvo be darbo arba dirbo mažai kvalifikuotą darbą, beveik kasdien vartojo 

alkoholį (51,7 proc.). Šioje grupėje 3 respondentės paminėjo, kad intymus partneris vartojo 

narkotikus. Apskritai į šią grupę pateko daugiausiai sunkų fizinį smurtą per paskutinius metus 

patyrusių moterų (69,0 proc.). Nustatyta, kad tyrimo metu tik 44,8 proc. dar gyveno su 

smurtaujančiu partneriu. Šio tipo moterų smurto patyrimo trukmė metais yra 9,7 (SN=6,3). 

Didžioji dalis į ketvirtąjį tipą patekusių tiriamųjų įgijusios spec. vidurinį (48,6 proc.) 

išsilavinimą, dirbo nuolatinį (45,7 proc.) arba laikiną (14,3 proc.) darbą, šeimos mėnesio pajamų 

dydis nuo 500 Lt iki 2000 Lt (62,9 proc.). Į ketvirtąjį tipą patekusių moterų intymūs partneriai 

išsiskyrė išsilavinimo lygiu – 57,1 proc. turėjo spec. vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, 42,8 proc. 

dirbo kvalifikuotą darbą (specialistais, vadovais arba turėjo nuosavą verslą), retai (kartą per savaitę 

ir rečiau) vartojo alkoholinius gėrimus (62,9 proc.). Tyrimo atlikimo metu su smurtaujančiu 

partneriu gyveno tik 48,6 proc. moterų. Šio tipo moterų smurto patyrimo trukmė metais yra 14,5 

(SN=10,0). 

Apibendrinant klasterinės analizės rezultatus, galima daryti prielaidą, kad socialinė aplinka 

(užimtumas, finansinis nepriklausomybė, išsilavinimas) labai svarbus veiksnys susidorojant su 

smurto fizinėmis ir psichinėmis pasekmėmis.  
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5 pav. Smurtą patyrusių moterų keturių tipų klasterinės analizės rezultatų palyginimas   

Paaiškinimai: GK – gyvenimo kokybė; AGR – agresija, DEP – depresija, PROB – į problemą orientuota 

streso įveika, EMOC – į emocijas orientuota streso įveika. 

 

4.2. KOKYBINIO TYRIMO REZULTATAI 

 

4.2.1. Tyrimo dalyvių apibūdinimas 

 

Tyrime dalyvavo 6 vidutinio ir vyresnio amžiaus moterys, patyrusios smurtą artimoje 

aplinkoje nuo keturiasdešimt devynių iki šešiasdešimt dviejų metų. Penkios informantės smurtą 

patyrė nuo intymaus partnerio, viena – nuo sūnaus. Tyrimo dalyvių charakteristikos pagal amžių, 

gyvenamąją vietą, instituciją, kurioje gauna paslaugas, šeiminę padėtį ir ryšį su smurtautoju 

pateiktos 13 lentelėje. 

 

13 lentelė. Tyrimo dalyvių charakteristikos 
Eil.

Nr. 

Tyrimo 

dalyvės 

kodas 

Amžius 

(metais) 

Gyvenamoji 

vieta 

Institucija, kurioje informantė 

gauna paslaugas 

Šeiminė 

padėtis 

Ryšys su 

smurtautoju 

1. A 62 Vilnius Vilniaus m. motinos ir vaiko 

pensionas 

Našlė Sūnus 

2. B 51 Vilnius Vilniaus m. motinos ir vaiko 

pensionas 

Ištekėjusi Vyras 

3. C 49 Marijampolės 

rajonas 

Marijampolės apskrities moters 

veiklos centras 

Ištekėjusi Vyras 

4. D 58 Marijampolė Marijampolės apskrities moters 

veiklos centras 

Ištekėjusi Vyras 

5. E 51 Marijampolė Marijampolės apskrities moters 

veiklos centras 

Našlė Vyras 

6. F 58 Vilnius „Bendrakeleiviai“. Anksčiau 

lankiusis x institucijoje, x klube 

Ištekėjusi Vyras 

4.2.2. Pagalbos nuo patirto smurto artimoje aplinkoje paieškos istorija 

 

Tyrimo dalyvės interviu metu minėjo įvairius šaltinius, iš kurių jos sužinojo apie instituciją, 

teikiančią pagalbą smurtą patyrusioms moterims: dukra, internetas, draugai, radijas, sveikatos 
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priežiūros darbuotoja, krizės metu teikusi greitąją medicininę pagalbą, kuri tuo pačiu metu dirbo ir 

pagalbą smurtą patyrusioms moterims teikiančioje institucijoje. 

Pokalbių su moterimis metu pastebėta nemažai aspektų, kurie trukdo smurtą patyrusiai 

moteriai kreiptis pagalbos į instituciją. Vienas iš jų – informacijos trūkumas. Vyriausia tyrimo 

dalyvė, 62 metų A informantė, pasakojo, kaip jai nesisekė rasti „Vilniaus miesto motinos ir vaiko 

pensiono“. Moteris teigė žinojusi pensiono adresą, tačiau jis yra šiek tiek toliau nuo gatvės, todėl iš 

karto rasti nepavyko. Tyrimo dalyvė teigė vaikščiojusi, ieškojusi pensiono, klausinėjusi netoliese 

gyvenančių žmonių apie jį, tačiau netoliese gyvenantys gyventojai atsakė nežinantys, kur yra minėta 

įstaiga: „Sakau, Vaiko ir motinos pensionas, sako – ką ten daro? Žmonės, čia aplinkiniai žmonės 

nežino, čia klaidžiojau va aplinkui, va ten va, nežino niekas. Keista kaip.“  

Tyrimo dalyvės – vyresnio amžiaus moterys, todėl ne visos geba naudotis internetu, kur 

galėtų lengvai pasiekti informaciją apie institucijas, sužinoti jų telefono numerius ar adresus. 

Informuotumo trūkumą ypatingai pabrėžia periferijoje gyvenančios moterys – C informantė teigia 

apskritai nežinojusi, kur ieškoti pagalbos: „Taip, taip iš tikrųjų ieškota, sakau, ieškota kažkur, 

bandyta ieškot nežinai kur. Nes nežinai kur <...> kiek susidūriau sunku gaut informaciją, kur tu gali 

kreiptis. <...> Iš tikrųjų tai nėra informacijos.“ Kita vertus, E tyrimo dalyvė prisipažįsta pati mažai 

domėjusis, kur galėtų gauti pagalbą ir jos neieškojusi: „Aš bent jau buvau labai užsiėmęs žmogus ir 

tikrai neturėjau laiko, kad kažkur pasidomėt dar galbūt. Aišku, jeigu būčiau domėjusis labai jau ten 

ir internete ieškojus ar ką.“ 

Tarpsektorinis bendradarbiavimas – svarbus veiksnys, galintis padėti gauti informaciją apie 

pagalbą teikiančias institucijas. E informantė būtent ir teigė, kad apie instituciją sužinojusi 

tarpsektorinio bendradarbiavimo dėka – krizinės situacijos metu išsikvietus greitąją medicinos 

pagalbą jos darbuotoja pasiūlė kreiptis pagalbos į instituciją. Tuo tarpu iš tyrimo dalyvių interviu 

apie policijos pareigūnų pagalbą galima susidaryti kitokią nuomonę: „Ir į policiją. Ten buvo 

užfiksuoti įvykiai, bet jie man nepatarė kreiptis į krizių centrą, kur man būtų daug ankščiau daug 

kas išsisprendę. Tiesiog buvo užfiksuoti tokie įvykiai. Ir jokios pagalbos.“ (B informantė). „Po 

policijos kvietimo tai tiesiog nu pasidaro aišku, kad nelabai kur gali gauti kažkokią nors realią 

tokią pagalbą.“ (C informantė) 

Be pagalbos organizavimo aspektų, dar vienas labai svarbus veiksnys pagalbos paieškose – 

asmeninės savybės, kurios neretai yra išugdytos gyvenamosios aplinkos. Smurtas visuomenėje vis 

dar išlieka tema, kuria kalbant nemažai nutylima. Informantės stengiasi problemą spręsti uždarame 

šeimos rate, nenori viešinti situacijos ir pagalbos nesikreipia, kita vertus, galbūt nesitiki 

visapusiškos pagalbos, padėsiančios problemą išspręsti ir baiminasi smurtautojo keršto už smurtinių 

veiksmų paviešinimą: „Niekur, nei į policiją nesikreipiau, niekur. Nenorėjau, kad nervuot, kad po 

to blogiau. Nenorėjau šito daryt. Norėjau pati, pati, su pagalba (--) dukters, va šitų va žmonių, kur 

aš va čia gyvenu. (--) <...> kad niekam netrukdyti, jau kaip vyresnio amžiaus, nesinori niekam 

trukdyti.“ (A informantė). „Nes daug nenori sakyt, daug slepia ir, kaip sako, vaidina tas idealias 

šeimas ir kenčia vienos užsidarę.“ (E informantė). 

Patirtas smurtas įtakoja moters psichikos sveikatą, būtent dėl psichologinės būsenos 

informantėms sunku priimti adekvačius sprendimus ir teisingai nuspręsti, kaip pasielgti: „Nu 

kažkaip labai buvau sutrikusi, išsigandusi, kad išvis taip galima elgtis. Ir... Nu ir taip.<...> Nu 

kažkaip aš jaučiuosi labai pažeista to gyvenimo su vyru <...> Nu čia toks sužeistumas, kad aš 

nemoku apsakyt. Ir tas toks sužeistumas jau perėjo man į tuos, į fizines ligas, pradėjo labai širdį 

skaudėti nuo tų visų tokių.<...> Nu visąlaik va tokioj būsenoj, tokioj kažkokioj būsenoj tokioj 

nesaugumo buvau.“ (F informantė). Tuo tarpu emocinės paramos, patarimų iš artimųjų gaunama ne 

visada. Kartais jie lieka abejingi, todėl ir smurtą patiriančios moterys pasilieka gyventi su problema, 

jos nesprendžiant. F informantė pasakojo, kad giminaičiai nesuprato jos situacijos ir jeigu moteris 

jiems pasiskųsdavo, kad nuo sutuoktinio patiria smurtą, jie tiesiog atsakydavo - „skirkis“. C tyrimo 

dalyvė teigė, kad žmonės „nenori klausytis“, jiems būna „nejauku“, girdėti apie skaudžius moterų 
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išgyvenimus. Moteris pasakojo, kad kai apie savo problemą papasakojo giminaičiams, emocinės 

paramos iš jų nesulaukė: „<...> tiesa sakant, kaip viena sakė, tai čia ne mūsų problema. <...>“ 

Informantės tarsi prisiimdamos atsakomybę už patirtą smurtą, įvardija jausmą, kurį jaučia 

patyrusios smurtinius veiksmus – gėda. Informantės jaučia gėdą dėl to, kad yra skriaudžiamos bei 

nenori atskleisti savo patyrimų, nes bijo būti stigmatizuotos. Vyriausia tyrimo dalyvė, 62 metų A 

informantė, smurtą patyrusi nuo sūnaus pasakojo: „Aš niekur nesikreipiau. (-) Kam pasakysi? Tokią 

gėdą pasakysi. Kam? Niekas čia taip nepasakytų.“ F informantė taip pat teigė delsusi artimiesiems 

papasakoti apie tai, kas vyksta jos šeimoje: „Kitą dieną ten toliau labai norėjau papasakot kažkam 

tai, kokiam artimam žmogui, bet niekam nepasakiau kažkaip. Ir gėda buvo.“  

Analizuojant informančių pasakojimus, atsiskleidžia dar viena problema - smurtas yra 

toleruojamas: „<...> kad ten kažkiek tai uždavė porą kartų, tai tiek to galvoju.“ (A informantė). 

Smurto toleravimą galima būtų susieti su visuomenėje vyraujančiu požiūriu ir priskirti prie švietimo 

sistemos spragų – siekiant, kad smurto visuomenėje mažėtų, būtina sąlyga – šviesti visuomenę 

netoleruoti egzistuojančio smurto. 

Analizuojant interviu išryškėjo, kad smurto forma iš dalies susijusi su veiksniais, trukdančiais 

gauti pagalbą. Kai moteris susiduria su fiziniu smurtu, tuomet ir jai pačiai lengviau susivokti, jog tai 

iš tiesų yra smurtas bei paprasčiau įrodyti įvairioms institucijoms, kad ji patyrė smurtą. Tuo tarpu 

patiriant psichologinį smurtą situacija komplikuojasi, jis sunkiau atpažįstamas bei įrodomas, tačiau 

pasekmės psichikos sveikatai yra ne mažesnės, kartais net didesnės, negu patiriant fizinį smurtą. D 

informantė teigė, kad po 2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojusio „Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymo“, anksčiau fizinę prievartą naudojęs sutuoktinis, pasirinko kitą smurtavimo 

pobūdį: „Bet jis kitokiu būdu dabar. Pvz., kitokiu būdu. Dabar jisai man išjungia elektrą, jeigu aš 

ką nors darau. Man išjungia elektrą, kad aš... Kad jis tipo taupymo būdu. Bet jis tokiu būdu, nu, kad 

stengiasi, nu kad aš negalėčiau ar kažką tai ten ar kompiuterį, prie kompiuterio būt, tai jis išjungia 

kiekvienąsyk elektrą.“ F informantė pasakojo, kad susipykusi su savo sutuoktiniu, nuo kurio patiria 

fizinį smurtą, nori kuo greičiau susitaikyti, tačiau vyras su ja nesikalba: „<...> , tai jis tada tyli 

tenais ir savaitę, ir kitą ilgiau, tai mane ta tyla toks... Nu taip gaunasi, kad baudžia tyla, o man jau 

blogai jau. Čia taip skausminga, kad aš nežinau ir...“ 

Specialistai, dirbantys smurto srityje pažymi, kad smurtui būdingas tam tikras modelis, pagal 

kurį pradžioje moteris kenčia psichologinį smurtą ir siekdama išvengti fizinio smurto proveržių 

stengiasi prisitaikyti prie smurtautojo, tačiau daugeliu atvejų galiausiai smurtautojas vis tiek 

panaudoja fizinę ar seksualinę prievartą. Trečiojo etapo metu smurtautojas atsiprašo aukos dėl savo 

elgesio, demonstruoja aukai dėmesį, švelnumą bei atsiranda stiprus aukos prisirišimas prie 

smurtautojo – Stokholmo sindromas. Vėliau šeima pereina į ramybės laikotarpį, kurio metu gyvena 

įprastą gyvenimą iki kol vėl prasideda įtampos augimas ir istorija kartojasi [54]. Būtent smurto 

dinamika skatina moteris likti gyventi su smurtautoju, apie tai interviu metu kalbėjo F informantė: 

„Nes buvo tos bangos tai ten, tai blogiau, tai vėl ten geriau kažkaip. Tai vėl ten atleidi, tai skauda, 

pakenti. Tai vėl ten kažką vat atleidi ir vėl nu ir aš va taip kažkaip. Ir vėl sugrįždavau taip.“  

Analizuojant informančių interviu išryškėjo veiksniai, kurie skatina ieškoti ir gauti pagalbą 

skirtą smurtą patyrusioms moterims. Pastebima, kad informantės kreipėsi į instituciją, teikiančią 

pagalbą smurtą patyrusioms moterims tik tada, kai jau nebebuvo kitos išeities, visi kiti joms žinomi 

problemos sprendimo būdai jau buvo išmėginti, ilgiau kentėti smurtinių veiksmų jos negalėjo – tai 

patvirtino visos tyrimo dalyvės. D informantė pasakojo nusprendusi ieškoti pagalbos tuomet, kai 

sutuoktinis dažniau „išgėrinėjo“. „Tai mušdavo, tai, tai, tai... Nu žodžiu priekabiaudavo labai. 

Labai. <...>.“ (D informantė). Moteris teigė, kad kreipėsi į instituciją teikiančią pagalbą smurtą 

patyrusioms moterims tada, kai neturėjo jėgų daugiau kentėti to smurto. „Kai ištiko krizė. <...> 

Situacija, krizinė situacija. Nežinojau, kaip išspręsti“ apie apsisprendimą ieškoti pagalbos pasakojo 

B informantė.  

Kai kurias informantes kreiptis pagalbos taip pat paskatino emocinė parama, gaunama iš 

šeimos narių, nesudėtingas patekimo procesas į instituciją, kada nėra didelių patekimo kriterijų. B 
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informantė patekimą į instituciją apibūdino kaip „<...> tiesiog labai paprasta“. C tyrimo dalyvė 

pasakojo, kad kreipėsi į pagalbą teikiančią instituciją siekdama kuo daugiau sužinoti apie savo 

problemos sprendimo metodus ir tokiu būdu padėti sau bei kitoms moterims patiriančioms smurtą. 

Analizuojant tyrimo dalyvių interviu išryškėjo daugiau veiksnių, kurie trukdo ieškoti 

pagalbos. Tai informuotumo trūkumas, tarpsektorinio bendradarbiavimo spragos, asmeninės 

informančių savybės, suformuotos šiuolaikinės visuomenės, emocinės paramos iš artimųjų stoka, 

psichikos sveikatos būklė, baimė būti stigmatizuotai, smurto toleravimas. Prie pastarųjų veiksnių, 

skatinančių ieškoti pagalbos, galima būtų priskirti emocinę paramą, gaunamą iš šeimos, krizinę 

situaciją, pagalbos organizavimo procesą, stiprią informantės motyvaciją. 

 

4.2.3. Suteikta pagalba ir nuomonė apie ją 
 

Tyrimo dalyvės įvardijo visą spektrą institucijose gautų paslaugų: informavimas, maitinimo 

organizavimas, aprūpinimas drabužiais, psichologinė pagalba, psichoterapija, nakvynė, socialinių 

darbuotojų, teisininko pagalba. Joms suteiktos paslaugos priklausė nuo asmeninių poreikių, o taip 

pat nuo institucijos galimybių. Atmosfera įstaigoje ir darbuotojų palaikymas, skatinimas išsiaiškinti 

situaciją minimi kaip labai svarbūs veiksniai. Be pagalbos gautos institucijoje, tyrimo dalyvės 

įvardijo šeimos narius, draugus, policiją, religiją. 

Tyrimo dalyvės institucijoje gautą pagalbą vertina labai teigiamai, ypač gerai atsiliepia apie 

institucijos personalą: „Ir pati direktorė labai gera. Visą laiką pribėga, va taip apsikabina, mes kur 

susitinkam, tai tokia paprasta, tokia gera. Tokių žmonių reta. Ir šiaip visos, visos čia. Socialinės 

darbuotojos visos labai geros.“ (A informantė) 

Kai kurios informantės dideliu pranašumu laiko tai, kad gaudamos paslaugas institucijoje 

jos turi galimybę bendrauti su panašaus likimo žmonėmis. F tyrimo dalyvė pasakojo, kad 

klausydamasi kaip kitos smurtą patyrusios moterys sprendė šią problemą, nepalūžo, įgavo stiprybės 

bei palaikymo. Ji teigė, kad būnant su panašią patirtį turinčiais žmonėmis „jautiesi toks, kaip ir visi 

beveik jau, nesijauti ten toks labai kažkoks tai kitoks.“. Tuo tarpu D informantė teigė, kad jai 

nesinori pasakoti apie savo išgyvenimus kitoms institucijoje paslaugas gaunančiomis moterimis, nes 

baiminasi, kad jos gali kažkam apie tai papasakoti. Skirtingą minėtų tyrimo dalyvių požiūrį gali 

lemti gyvenamoji vieta – F informantė gyvena Vilniuje, tuo tarpu D tyrimo dalyvė – Marijampolėje. 

Interviu metu moterys pasakojo apie tai, kokios pagalbos joms dar trūksta ir įvardijo 

informavimą, pagalbą ieškant darbo. F tyrimo dalyvė įvardijo „dvasinį palydėjimą“ kaip vieną iš 

trūkstamų paslaugų, kai ji galėtų „<...> drąsiai pasikalbėti <...> atrodo, kad tu eini kažkokiu keliu, 

bet dar nesi tvirtas ir vėl ten, vėl nežinai, kaip kartais, ar gerai pasielgei“ (F informantė). 

Analizuojant interviu išryškėjo, kad be paslaugų smurto aukai F informantė užsiminė apie paslaugų 

būtinumą smurtautojui, kadangi, jos nuomone, be paslaugų, nukreiptų į smurtautojo elgesio keitimą 

užkirsti kelio smurtui neįmanoma. 

Kaip jau minėta, tyrimo dalyvės teigė ieškojusios pagalbos ne tik pagalbą smurtą 

patyrusioms moterims teikiančiose institucijose, tačiau taip pat kreipėsi į kitas institucijas. Viena iš 

jų – policija. C informantė policijos suteiktą pagalbą įvertino labai skeptiškai: „Iš tikrųjų tai nėra 

pagalba. Tai, ką jie daro, tai nėra pagalba, nes kaip problema niekur nedingsta. Jie nieko realaus 

pasiūlyt negali. Jie patys iš savęs nieko negali pasiūlyt. Tai nėra pagalba. Tai yra tiktai priemonė, 

su kuria gali bandyt kažką daryt. Bet tikrai nėra pagalba.“ D tyrimo dalyvė įvardino policijos 

teikiamos pagalbos spragas: „Žinokit aš iškviečiu policiją, pvz., jisai užsirakina duris ir neįleidžia. 

Ir neįeina policija ir nieko jam nepadaro. Taip būna, kad aš kviečiu be reikalo.“ Ši informantė 

teigė, kad kai kreipėsi į policijos pareigūnus realios pagalbos, padėsiančios išspręsti problemą, 

nesulaukė, problema taip ir liko, tačiau vyras dėl policijos pareigūnų iškvietimo labai supyko: 

„Baisus kerštas buvo“. 

E tyrimo dalyvė, smurtą patyrusi nuo dabar jau mirusio sutuoktinio, kitose smurtą 

patiriančiose moteryse įžvelgia ryžto spręsti problemą trūkumą. Ji teigia, kad moterys neretai kenčia 

sutuoktinio smurtą dėl to, kad išsiskyrusios su smurtaujančiu sutuoktiniu nukentėtų finansiškai: 
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„Ten gal bendrabuty gyvena, vieną kambarį dalinasi ir pagalvoja vat iš principo galbūt, kad aš va 

nepaliksiu, čia geriau kentėsiu. <...> Aš manau, kad jos pačios nenori. Taip, aš taip manau. Mano 

yra tokia nuomonė. Jeigu žmogus norės, jis tikrai ieškos, jis belsis į bet kurias duris ir į langus, ir į 

duris, jis per visur eis ir jis prašys pagalbos, kad bent jis žinos, kur kreiptis. Bet jeigu žmogus 

nenori, niekas jo... Gali čia ant kiekvieno kampo būt po tą moters veiklos centrą ir tikrai niekas 

nepadės.“ 
 

4.2.4. Dabartinė situacija ir ateities lūkesčiai 
 

Tyrimo metu su informantėmis buvo kalbama apie jų būseną interviu momentu bei ateities 

lūkesčius. E tyrimo dalyvė pasakojo, kad dėl sutuoktinio smurtinių veiksmų ji jaučianti pasekmes 

psichologinei ir fizinei sveikatai, tačiau džiaugėsi pastaruoju momentu esanti laiminga. A 

informantė taip pat teigė besijaučianti gerai: „Palygint, kaip aš čia atėjau ir kaip dabar, tai labai 

gerai. Palygint labai. Man labai viskas gerai, pagerėjo labai. (-) Labai.“.  

Analizuojant interviu išryškėja nemažai aspektų, kurie susiję su optimistiniu tyrimo dalyvių 

ateities vertinimu. B informantė pasakojo, kad norėtų susirasti darbą, kuris „būtų prie širdies“. A ir 

D tyrimo dalyvės taip pat norėtų didinti užimtumą ir susirasti darbą. D informantė pasakojo, kad jos 

sūnus gyvena Švedijoje, kur ji svečiavosi ir jautėsi geriau būdama toli nuo smurtaujančio 

sutuoktinio, teigė norinti ateityje daugiau pakeliauti. F informantė taip pat ateityje tikisi geresnio 

gyvenimo. Savo ateitį ji sieja su bendravimu su šeima ir draugėmis, ramesniu gyvenimu: „Mėgstu 

kaimą, mėgstu su žeme, nu žemėj kažką auginti tenai daržoves auginti, sodinti. Man patinka, vat. Ir 

aš kažkaip galvočiau, kad... Galvoju, kad kitaip gyvensiu. Norėčiau, kad kitaip, pailsėti jau kažkaip, 

tai ramiau viską, bendrauti su anūku, džiaugtis. Nu, nu, o ką ten, senelis irgi myli tą anūką ir aš 

manau, kad jau čia blogiau nebus jau kažkaip tai. Daugiau norėčiau ir... nu daugiau ir kažkaip pati 

tenais su draugėm turėti vat gal laiko, va ir tokio pabendravimo. Nu kažkaip tai ramiau aš norėčiau 

taip, paprasčiau gyvent, ramiau. Nu aš manau, nu viskas tai kaip bus taip.“ 

E tyrimo dalyvė, interviu metu pateikė labai tvirtą ir ryžtingą požiūrį į ateitį, jos nuomone, 

praeities įvykiai ją tik sustiprino ir skatina gyventi su didesniu entuziazmu: „Ne, ne, aš šitokį 

košmarą išgyvenus ir palikt dar, dar ateity, kad aš dabar galiu tikrai kažką tai nuveikt, kažką tai 

daryt, tai čia nežinau. Būtų beprasmybė gyvenimo, tolygu kaip savižudybei. Ne čia, planai, mano 

siekiai, mano svajonės, mano... puikiai. Aš turiu kaip tik atsigriebt už tai, ką aš (juokiasi)... Aš turiu 

su didesniu polėkiu tą daryt dabar į priekį. Šitiek metų pragyventa buvo ne taip.“ 

A tyrimo dalyvę optimistiškai nuteikia tai, kad ji išėjusi iš institucijos, teikiančios pagalbą 

smurtą patyrusioms moterims, galės gauti reikalingas paslaugas: „Psichologo aš jau klausiau. 

Sakiau, jau, kad jau reikia man labai, labai. Gerai, kad aš... man labai gerai, aš nueinu ir nueinu, ir 

nueinu. Dar kaip klausė dabar va jau man iki pirmo liko, klausiau, ar man dar... galėsiu aš čia 

ateidinėt kaip nors galima bus pas ją. Sako, taip, sako galima bus. (---) Taip. <...> Ir čia 

atvažinėsiu. Gyvensiu, nepamiršiu, atvažinėsiu. Karts nuo karto ir čia aplankyt.“ (A informantė) 

Tarp optimistinių ateities lūkesčių išsiskiria ir pesimistiniai. Visų pirma respondenčių 

neigiamas požiūris į savo amžių: „Kokia jau mano ateitis? Jau mano tokie metai. Jau liko tik 

dagyvent. Kiek čia jau liko? Kiek jau čia tokiuose metuose?“ (A informantė). Kita informantė kalba 

labai panašiai: „Ateitis. Ką jau tuoj pensininkė būsiu, nu ką. Ką galiu, ką galiu nuveikt jau 

pensininkė būdama. Va jau darbų turbūt nieks nepasiūlys.“ D informantė. 

Kaip jau minėta anksčiau, smurtiniai veiksmai turėjo neigiamą poveikį tyrimo dalyvių 

sveikatai. Dėl šios priežasties kartais jos sunkiai gali įsivaizduoti laimingą ateitį, jaučia skausmą ir 

blogai jaučiasi: „Nu kartais, kartais prastai jaučiuosi. Būna, kad prastai jaučiuosi. Nes, nes 

pastoviai va nuo spaudimo naudoju vaistus. Ir šiaip va rankos, rankos pastoviai... operuotos, tai 

irgi su rankom labai ką negaliu dirbt. (--) Sunkaus nieko negaliu kelt išvis. Ir stuburas. Su stuburu 

blogai, išvaržos. Ir kojų sąnariai. Ataugos.“ (D informantė).  
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5. REZULTATŲ APTARIMAS IR APIBENDRINIMAS 

 

Naujausio tyrimo duomenimis 15 proc. ištekėjusių moterų Lietuvoje patiria smurtą šeimoje, 

dažniausiai – psichologinį smurtą [4]. Apklausus smurtą nuo intymaus partnerio patyrusias moteris, 

gaunančias paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, patvirtinta ankstesniuose tyrimuose gauti 

duomenys, kad dažniausiai patiriamas psichologinis smurtas – jį per paskutinius vienerius metus 

teigė patyrusios 95,5 proc. respondenčių, per visą gyvenimą – 98,5 proc. Vidutinio sunkumo fizinį 

smurtą per paskutinius vienerius metus patyrė 69,7 proc. tyrimo dalyvių, per visą gyvenimą – 83,1 

proc., sunkų fizinį smurtą (atitinkamai) 61,8 proc. ir 78,7 proc., seksualinį (atitinkamai) 40,4 proc. ir 

56,2 proc. ir ekonominį (atitinkamai) 56,2 proc. ir 64,0 proc. 

Smurtui nuo intymaus partnerio būdinga dinamika, todėl beveik niekada nepasireiškia tik 

viena smurto forma, įvairių formų smurtas sąveikauja tarpusavyje [54]. Nei vienos smurto formos 

per paskutinius vienerius metus teigė nepatyrusios tik trys tyrimo dalyvės (3,4 proc.) – našlės, 14,6 

proc. teigė patyrusios vienos formos smurtą, 24,7 proc. – dvi, 29,2 proc. – tris ir 28,1 proc. – 

keturias smurto formas. 

Smurto prieš moteris priežastys yra kompleksinės. Pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų 

duomenimis pagrindinės smurto prieš moteris nuo intymaus partnerio priežastys yra žemas moters 

ir jos partnerio išsilavinimas, smurto patirtis ar buvimas smurto liudininku tėvų šeimoje, žemesnė 

socialinė ir ekonominė padėtis, probleminis moters ar jos partnerio alkoholio vartojimas. Šiame 

tyrime dauguma moterų (41,6 proc.) nurodė, kad partneris išgėrinėjo 2–3 kartus per savaitę ir 

dažniau, pasitaikė narkotikų vartojimo atvejų (5,6 proc.). Būtent partnerio apsvaigimas nuo 

alkoholio buvo įvardinta kaip dažniausia smurto prieš moteris aplinkybė (69,7 proc.). Pačios 

moterys taip pat nurodė vartojusios alkoholį, tačiau skaičiai ženkliai mažesni. Tyrimo rezultatų 

analizė patvirtino, kad dalis respondenčių ir jų smurtaujantys intymūs partneriai turi smurto tėvų 

šeimoje patirties – vieni jų matė smurtą tarp tėvų, kiti patys patyrė smurtą nuo tėvų ar globėjų. 

Smurtas gali sukelti įvairius fizinės sveikatos pakenkimus, nuo įpjovimų bei kraujosruvų iki 

negalios ar net mirties [8]. Pasaulyje atliktų tyrimų duomenimis dažniausias fizinės sveikatos 

pakenkimas dėl smurto prieš moteris yra kraujosruvos, kaklo ir nugaros skausmai [25,27]. Šiame 

tyrime įbrėžimai, įpjovimai, kraujosruvos ar skausmas vyravo kaip pagrindinės smurto prieš moteris 

pasekmės fizinei sveikatai. Dešimtadalis (9,0 proc.) dėl intymaus partnerio smurtinių veiksmų 

patyrė persileidimą. 

Be pasekmių fizinei sveikatai, smurtas nuo intymaus partnerio įtakoja ir moters psichinę 

sveikatą. Dažni smurto nuo partnerių padariniai yra potrauminio streso sindromas, depresija, 

psichozės, nerimas. Tyrimais įrodyta, kad šių psichinės sveikatos sutrikimų pasireiškimas moterims 

tiesiogiai priklauso ir nuo patiriamo smurto dažnumo [55]. 2008 m. Lietuvoje atlikto tyrimo 

duomenimis, dažniausi smurtą patyrusių moterų jausmai buvo pyktis, liūdesys ir bejėgiškumas [4]. 

Šio tyrimo duomenys labai panašūs – smurtą patyrusios moterys dažniausiai jautė bejėgiškumą, 

pyktį ir baimę. Daugiau negu pusės moterų subjektyvia nuomone, nuo intymaus partnerio patirtas 

smurtas turėjo didelį poveikį jų fizinei ir psichinei sveikatai. 

 Smurtas prieš moteris įtakoja smurto aukos savigarbos jausmą, gebėjimą dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime. Tyrimai rodo, kad smurtą patyrusios moterys daug dažniau skundžiasi 

bloga sveikata, atsižvelgiant į jų fizinę ir psichologinę būklę [8] ir gyvenimo kokybę [5]. Šiame 

tyrime nustatytas smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybės (GK) reikšmės vidurkis 18,99 rodo, 

kad gyvenimo kokybė yra žema, nes reikšmė iki 19 rodo žemą gyvenimo kokybę [45]. Lyginant su 

onkologine liga sergančiųjų vyrų ir nuteistųjų vyrų, (atitinkamai reikšmės vid 21,86 ir 18,48) 

[53,56], ji artimesnė laisvės atėmimo bausmes atliekančiųjų GK. Žemiausia smurtą patyrusiųjų 

moterų, kaip ir onkologine liga sergančiųjų vyrų, yra žemiausiai fizinės sveikatos srityje (reikšmės 

vid. atitinkamai 20,81 ir 18,15).  
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Dažnai smurto prieš moteris faktas yra motyvuojamas tuo, kad moterys yra agresyvios ir 

linkusios provokuoti vyrą. Agresyvumo skalės rezultatai parodė, kad moterų agresyvumo lygio 

įverčio vidurkis yra 74,15 (SN=16,43) ir yra aukštesnis, nei moterų vairuotojų (M = 68,32, SN = 

14,09) [47]. Gilesnė analizė parodė, kad smurtą patyrusiųjų moterų agresija daugiausiai remiasi 

pykčiu, vienu iš pagrindinių smurtą lydinčių jausmų. Nustatytas depresijos reikšmės vidurkis 21,89 

rodo, kad smurtą patyrusių moterų depresijos lygis vertintinas kaip vidutinio sunkumo (intervalas 

tarp 16-22) [50]. Nevilties reikšmės vidurkis yra 6,81, kas rodo, kad respondenčių ateities 

pesimistinis vertinimas yra žemesnis už nustatytą Lietuvos vidurkį [49], t.y., kad smurtą nuo 

intymaus partnerio patyrusios moterys vis tik žvelgia į ateitį su viltimi. 

Suvokiama parama, t.y. bendras įsitikinimas, kad esant probleminei situacijai paramos bus 

sulaukta, yra 27,51 (SN=11,83) ir šiuo atveju yra didesnė, lyginant su vyrais, atliekančiais laisvės 

atėmimo bausmę [53]. Vertinant streso įveikos būdus nustatyta, kad į problemą orientuotas 

įveikimas (61,58) labiau būdingas nei į emocijas orientuotas įveikimas (59,18), kas rodo, kad esant 

probleminei situacijai moterys aktyviais veiksmais stengiasi ar pašalinti stresorių, ar išvengti jo 

poveikio [51]. 

Nors patiriamas smurtas nuo intymaus partnerio turi skaudžias pasekmes, moterys ne visada 

kreipiasi pagalbos. Anksčiau Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis dažniausios priežastys, 

sulaikančios moteris nuo skyrybų buvo finansinės, nemaža dalis respondenčių teigė nemanančios, 

kad patiriamas smurtas yra pakankama priežastis skyryboms, taip pat nesiskyrė su smurtautoju dėl 

vaikų [4]. Šio tyrimo duomenimis pagrindinis šeimos funkcionavimo motyvas buvo tikėjimas, kad 

partneris pasikeis, nes jis pažadėjo – šią priežastį įvardijo daugiau negu pusė tyrimo dalyvių (60 

proc.). Moterys dažnai teigė nesiryžtančios palikti smurtaujančio partnerio dėl vaikų arba todėl, kad 

neturi kur eiti. Tačiau tyrimo metu, su smurtaujančiu partneriu kartu nebegyveno daugiau nei pusė 

(59,6 proc.) smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų.  

Lietuvoje 2008 m. atliktas tyrimas parodė, kad daugiau kaip trečdalis smurtą patyrusių 

moterų apskritai niekada nesikreipė pagalbos, apie pusė kreipėsi į artimuosius ar draugus. 60 proc. 

smurtą šeimoje patyrusių moterų niekuomet nesikreipė pagalbos ir negalėjo įvardinti priežasčių. 30 

proc., kurios kreipėsi pagalbos, nurodė, kad kitą kartą niekur nebesikreips [4]. 53,9 proc. šio tyrimo 

dalyvių, siekdamos išvengti smurto, pagalbos ieškojo anksčiau ir pagrindinis pagalbos subjektas 

buvo šeimos nariai ir artimieji, tuo tarpu savivaldybėje/seniūnijoje, telefonu, pagalbą teikiančioje 

institucijoje pagalbos ieškota retai, o į policiją ir/ar medikus kreiptasi kai neišvengiamai būtina. 

Pagrindinės pagalbos nesikreipimo priežastys – gėda, nežinojimas kur kreiptis arba netikėjimas, kad 

pagalba bus efektyvi.  

Patiriant smurtą labai svarbu, kad moteris galėtų su kuo nors apie tai atvirai pasikalbėti ir 

būti suprasta. Didžioji dalis (89,9 proc.) tyrimo dalyvių turi bent vieną žmogų, su kuriuo galėtų 

pasikalbėti apie bet ką, kas galėtų suprasti ir palaikyti. Draugai, buvo nurodyti kaip pagrindinis 

informacijos šaltinis, iš kurio moteris sužinojo apie pagalbą moterims teikiančią instituciją, į kurią 

kreipėsi pagalbos. Pačios moterys įsikišti į smurto nutraukimo grandinę nėra linkusios: tik pusė 

(49,4 proc.) skambintų į policiją, jei kaimynystėje vyktų smurto atvejis, likusios – kaip elgtųsi – 

nežino. 

Daugelyje institucijų, teikiančių pagalbą smurtą patyrusioms moterims pagalba 

organizuojama remiantis LR „Socialinių paslaugų įstatymu“ (Žin., 2006, Nr. X-493). Socialinių 

paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį [57]. Remiantis šiuo įstatymu moterims teikiamos informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto, maitinimo, 

nakvynės organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis. 

Institucijos šias paslaugas teikia pagal savo galimybes. Daugiausiai tyrimo dalyvių teigė gavusios 

informavimą, psichologo bei socialinio darbuotojo konsultavimą. Didžioji dalis (67,4 proc.) tyrimo 
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dalyvių teigė, kad institucijose gauta pagalba joms buvo labai naudinga. Kaip trūkstamą pagalbą 

tyrimo dalyvės įvardino psichologo konsultacijas. 

Gauti klasterinės analizės rezultatai leido išskirti keturis tiriamųjų tipus, į kuriuos 

atsižvelgiant būtų galima specializuoti pagalbos teikimą moterims pagal socio-demografinius 

rodiklius. Nustatyta, kad pirmasis (21,4 proc.) išsiskiria žemiausia gyvenimo kokybe, žema į 

problemą orientuota streso įveika. Ši grupė moterų taip pat pasižymi aukšta depresija ir aukščiausiu 

agresijos lygiu. Socio-demografinis portretas rodo, kad į šį klasterį pateko žemo išsilavinimo, iš 

valstybės pašalpų gyvenančios, mažas pajamas gaunančios, nepilnamečius vaikus auginančios 

moterys, smurto trukmė vidutiniškai 5 metai. Antrame klasteryje tik 6 moterys, (6,7 proc.), kurioms 

būdinga labai žema gyvenimo kokybė, žemiausia agresija ir į emocijas orientuota streso įveika, 

didžiausia depresija. Pagal demografinius duomenis, ji yra truputį panaši į pirmąjį tipą, t.y. žemas 

išsilavinimas, nepilnamečiai vaikai, valstybės pašalpos, šeimos mėnesio pajamų dydis nuo 500 Lt 

iki 1000 Lt., o smurto patyrimo trukmė metais yra 8,0 m.  

Lyginant abu tipus, stebimi panašumai, tačiau svarbus skirtumas yra patirto smurto 

dinamika ir formos: į pirmą klasterį pateko daugiausiai psichologinį, ekonominį ir seksualinį smurtą 

per paskutinius metus patyrusių moterų, pasižyminčių aukštu pykčio, priešiškumo lygiu. Antra 

grupė nuo pirmos skiriasi savo nuolankumu, stipriu liūdesio, bejėgiškumo ir baimės jausmų 

išreiškimu. Šioje grupėje mažiausiai moterų, kurios vis dar gyvena su smurtavusiu intymiu 

partneriu.  

Į trečią (32,6 proc.) ir ketvirtą tipą (39,3 proc.) pateko tos moterys, kurioms būdinga aukšta 

gyvenimo kokybė, į problemą orientuota streso įveika, o depresijos lygis mažesnis už vidurkį. Abu 

šie tipai labai ženkliai skiriasi dėl agresijos lygio ir socialinėmis-demografinėmis 

charakteristikomis.  

Trečiasis tipas išsiskiria tuo, kad yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą, dirbo pastovų darbą su 

pastoviomis pajamomis nuo 1000 Lt iki 5000 Lt, smurto patyrimo trukmė metais yra 9,7 metai. 

Didžioji dalis į ketvirtąjį tipą patekusių tiriamųjų įgijusios spec. vidurinį išsilavinimą, dirbančios 

pastovų ir laikiną darbą, gaunančios nuo 500 Lt iki 2000 Lt pajamų, smurtą patiriančios vidutiniškai 

14,5 metų. Esminis skirtumas tarp šių tipų yra jų intymūs partneriai, kurie ketvirtojo tipo moterų yra 

sėkmingesni – turi aukštąjį išsilavinimą, darbą ir retai vartoja alkoholį, lyginant su trečiuoju, kurie 

buvo be darbo arba dirbo mažai kvalifikuotą darbą bei gana dažnai vartojo alkoholį, 3 vartojo 

narkotikus. Galimai šios priežastys lėmė, kad trečias tipas trumpiau kentėjo smurtą, lyginant su 

ketvirtuoju, kur šeima išoriškai atrodė galimai „laiminga“.  

Lyginant su pirmu ir antru tipu, trečiasis ir ketvirtasis išsiskiria geresnėmis psichologinėmis 

charakteristikomis, nežiūrint, kad smurto patyrimo trukmė yra ilgesnė. Galima daryti prielaidą, kad 

išsilavinimas, užimtumas bei nuolatinės pajamos yra stiprūs veiksniai, įveikiant smurto fizines ir 

psichines pasekmes.  

Pagal kokybinio tyrimo metodologiją atliktas tyrimas išryškino priežastis, dėl kurių smurtą 

patiriančios moterys delsia kreiptis pagalbos į ją teikiančias institucijas. Mokslininkų teigimu, dėl 

visuomenėje egzistuojančio vyriškos lyties prestižo, vyrai turi didesnę įtaką priimant sprendimus, 

aukštesnį finansinį statusą ir padėtį visuomenėje, yra galingesni negu moterys ir šios socialinės 

normos leidžia naudoti ir toleruoti intymaus partnerio smurtą prieš moteris. Bendruomenės lygyje 

vyraujantis požiūris stigmatizuoja smurtą patiriančias moteris ir dėl to jos gėdijasi kam nors 

papasakoti apie savo patirtį, dėl įvykių kaltina save [58]. Išanalizavus kokybinio tyrimo duomenis 

išryškėjo veiksniai, trukdantys ieškoti pagalbos. Informantės teigė dėl informuotumo trūkumo 

pagalbos nuo patirto smurto artimoje aplinkoje neradusios anksčiau. Nustatyta, kad tarpsektorinio 

bendradarbiavimo stoka yra svarbus veiksnys, trukdantis gauti reikalingą informaciją apie pagalbą 

smurtą patyrusioms moterims teikiančias institucijas. Tyrimo duomenimis informantėms pagalbą 

trukdė gauti asmeninės savybės (uždarumas), patirto smurto pažeista psichikos sveikata, stigma, 

smurto forma (psichologinis smurtas), smurto dinamika. Tačiau be pagalbą gauti trukdančių 

veiksnių, informantės įvardino ir veiksnius, skatinančius ieškoti pagalbos. Jų buvo mažiau – krizinė 
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situacija šeimoje, emocinė parama, gaunama iš šeimos narių, paprastas pagalbos teikimo procesas, 

asmeninė informantės motyvacija. 

Pagalbą smurtą patyrusioms moterims teikiančių institucijų darbuotojams svarbu ne tik 

visapusiškas išsilavinimas ar patirtis, tačiau nemažiau svarbios asmeninės savybės, tokios kaip 

užuojauta, supratimas. Kalbant apie suteiktą pagalbą ir nuomonę apie ją išryškėja, koks svarbus 

pagalbą smurtą patyrusioms moterims teikiančių institucijų darbuotojų vaidmuo – informantės 

teigiamai atsiliepė ir vertino darbuotojų asmenines savybes. Kai kurioms informantėms didelis 

institucijų pranašumas – galimybė bendrauti su panašaus likimo žmonėmis, sužinoti kaip kitos 

moterys sprendė tokią pačią problemą ir nepalūžo. Nors tyrimo dalyvės apie joms suteiktą pagalbą 

atsiliepia teigiamai, tačiau pagalbos smurtą patyrusioms moterims teikime įžvelgia ir minusų. 

Vertinant naujo įstatymo įgyvendinimą, policijos pareigūnai ne visada smurtinio įvykio sukrėstai 

smurto aukai sugeba išaiškinti specializuoto pagalbos centro naudą, todėl dalis tokios pagalbos 

atsisako. Informantės tyrimo metu įvardino nesklandumus su kuriais joms teko susidurti siekiant 

gauti pagalbą nuo patirto smurto artimoje aplinkoje – jie susiję su policijos pareigūnų darbo 

atlikimu bei smurtautojo elgesiu (kerštavimu) [33,59].  

Nepaisant praeityje patirtų skaudžių išgyvenimų ir kartais prasiveržiančio pesimizmo, 

tyrimo dalyvės stengiasi optimistiškai žvelgti į ateitį. Tai skatina tokie aspektai kaip paguodos 

ieškojimas religijoje, užimtumo didinimas, materialaus turto įsigijimas, pagalbos tęstinumas, 

aplinkos bei gyvenimo būdo pakeitimas, informančių būdo savybės.    

 

6. IŠVADOS 

1. Įvertinta, kad pagrindinės smurto nuo intymaus partnerio aplinkybės yra partnerio alkoholio 

vartojimas (69,7 proc.) bei bendravimo problemos: ginčai (49,4 proc.) ir įvairūs priekaištai (38,2 

proc.). Smurto poveikį fizinei ir psichinei sveikatai absoliuti dauguma (86,5 proc.) respondenčių 

įvertino kaip sukėlusį vidutinio sunkumo ir didesnių pasekmių: du trečdaliai bent kartą 

gyvenime turėjo kraujosruvų (69,7 proc.), trečdalis patyrė akių ar ausų traumas (37,1 proc.), 

penktadalis vidaus organų sužeidimus (24,7 proc.), dešimtadalis persileidimą (9,0 proc.). 

Bejėgiškumas (42,7 proc.), pyktis (41,6 proc.), baimė (37,1 proc.) ir pažeminimas (33,7 proc.) 

įvardinti kaip pagrindiniai smurtą lydintys jausmai.  

2. Nustatyta, kad smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybės (GK) reikšmės vidurkis yra 18,99, 

kas rodo, kad bendra GK yra žema, tačiau labiausiai paveikta fizinės sveikatos srityje (vid. 

18,15). Smurtą patyrusių moterų agresijos lygį daugiausiai veikia smurtą lydintys jausmai – 

pyktis ir priešiškumas. Tarpusavyje susiję psichologinės būsenos: depresija vertintina kaip 

vidutinio sunkumo, neviltis – kaip nedidelė, o streso įveika bei suvokiama parama kaip 

aukštesnės už naudotų instrumentų reikšmės vidurkius.  

3. Anksčiau pagalbos dėl smurto ieškojo tik pusė respondenčių, kurios kreipėsi į šeimos narius. 

Nustatyta, kad pagalbos prieinamumą neigiamai įtakojo – gėda (43,9 proc.), informacijos apie 

teikiamą pagalbą stoka (39,0 proc.), žema suvokiama parama (36,6 proc.). Šiuo metu gautą 

pagalbą 87,6 proc. respondenčių vertino kaip efektyvią. Dauguma tiki, kad prevencinės veiklos 

gali padėti spręsti smurto prieš moteris problemą, tačiau pačios įsikišti į smurto nutraukimo 

grandinę nėra linkusios: tik pusė (49,4 proc.) skambintų į policiją, jei kaimynystėje vyktų 

smurto atvejis, likusios – kaip elgtųsi – nežino. 

4. Vyresnio amžiaus moterims ieškoti pagalbos trukdo žemas informuotumas ir asmeninės 

savybės: patirto smurto nulemta psichikos sveikatos būklė, suasmeninta stigma. Pagalbos 

paieškas skatinantys aspektai yra krizinė situacija, pagalbos teikimo organizavimas, asmeninė 

motyvacija. Informantės teigiamai vertino institucijoje gautą pagalbą, įvardino policijos 

teikiamos pagalbos nesklandumus. Užimtumo didinimas, finansinė nepriklausomybė, pagalbos 

tęstinumas ir aplinkos bei gyvenimo būdo pakeitimas skatina informantes optimistiškai žvelgti į 

ateitį.  
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Tyrimo ribotumai 

Planuodami tyrimą tyrėjai neįvertino žmogiškojo faktoriaus, kuris galėtų įtakoti duomenų 

rinkimą bei duomenų apibendrinimą, t.y. neįvertinta kai kurių pagalbą moterims teikiančių 

institucijų personalo baimė dėl menamos grėsmės kviečiamų dalyvauti tyrime moterų 

konfidencialumui bei pačių moterų motyvacijos dalyvauti apklausoje. Taip pat tyrėjai neįvertino 

laiko sąnaudų pildant ilgą anketą, nes pagrindinės įvardintos kliūtys, kurias nurodė tyrime 

atsisakiusios dalyvauti moterys, buvo laiko stoka ir ilga anketa. Telefoninių pokalbių, el. laiškų ir 

vizitų metu nepavyko sumotyvuoti institucijų būti atviresniems ir aktyviau dalyvauti šiame tyrime, 

nebuvo numatytas paskatinimas už moterų dalyvavimą tyrime, kas tarptautiniu mastu  taikoma 

atliekant tyrimus su pažeidžiamomis grupėmis ir tai galimai turėjo įtakos imties surinkimui. 

7. REKOMENDACIJOS 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: 

 Plėtoti institucijų, teikiančių pagalbą moterims nukentėjusioms nuo smurto, tinklą bei 

stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, įgyvendinant tesės aktus, 

susijusius su smurto prieš moterį prevencija; 

 Didinti visuomenės, ypač moterų informuotumą apie pagalbos nuo smurto nukentėjusioms 

moterims naudą, pateikiant sėkmingus pavydžius žiniasklaidoje, naudojant kitas šiuolaikines 

informacines technologijas. 

 Periodiškai vertinti institucijų, teikiančių pagalbą moterims nukentėjusioms nuo smurto, 

veiklos efektyvumą paslaugų gavėjų požiūriu.  

 Užtikrinti institucijų, teikiančių pagalbą smurtą patyrusioms moterims tęstinį pakankamą 

finansavimą, valstybės deleguotų funkcijų įgyvendinimui.  

Institucijoms, teikiančioms pagalbą moterims:  

 Pagalbą moterims teikiančios organizacijos turėtų rengti daugiau informacinių kampanijų, 

didinančių informuotumą apie save kaip institucijas teikiančias pagalbą smurtą patyrusiai 

moteriai ir šios veiklos efektyvumą, kas skatintų pagalbos ieškojimą bei pranešimą apie 

smurto atvejus atitinkamoms institucijoms. 

 Pagalbą moterims teikiančios organizacijos turėtų didinti paslaugų įvairovę ir kelti teikiamų 

paslaugų kokybę, darbuotojų bei savanorių kvalifikaciją. 

 Vykdyti socialinių įgūdžių ugdymo ir tarpusavio santykių gerinimo programas, įgalinančias 

rizikos grupės šeimas efektyviai spręsti iškilusias problemas bei puoselėjančias saugius ir 

pagarbius santykius 
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PRIEDAI 

 

 

1 priedas. Anketinėje apklausoje naudoti instrumentai:  

1. Gyvenimo kokybei vertinti: 

 1.1. Ferrans ir Powers gyvenimo kokybės klausimynas (angl. Quality of Life Index), kurį 

sudaro 66 klausimai padalyti į dvi dalis po 33 teiginius. Pirmoje dalyje vertinamas pasitenkinimas 4 

sritimis – sveikatos, socialine–ekonomine, psichologine–dvasine ir šeimos, kiekvieną teiginį 

Likerto skalėje vertinant nuo 1 iki 6, kur 1 – „visai nepatenkinta“, 6 – „labai patenkinta“, o antrojoje 

jų svarba, pasirenkant atsakymų variantus nuo 1 iki 6, kur 1 – „visai nesvarbu“, 6 – „labai svarbu“. 

Gyvenimo kokybės ir keturių sričių reikšmės intervalas yra nuo 0 iki 30 – kuo didesnė reikšmė, tuo 

aukštesnė gyvenimo kokybė. Reikšmė iki 19 rodo labai žemą gyvenimo kokybę.  

2. Psichologinei būsenai vertinti:  

2.1. Buss ir Perry agresijos klausimynas (angl. the Buss–Perry Agression Questionnaire), 

kurį sudaro 29 teiginiai, vertinami Likerto skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia respondentei „visiškai 

nebūdinga“, 5 – „visiškai būdinga“. Šis klausimynas matuoja fizinę agresiją, verbalinę agresiją, 

pyktį ir priešiškumą. Kuo didesnė reikšmė – tuo didesnė agresija.  

2.2. Becko nevilties skalė (angl. Beck Hopelessness scale), kurią sudaro 20 teiginių, 

atspindinčių praėjusios savaitės požiūrį į ateitį. Jeigu respondentė sutinka su atsakymu, žymi 

„Taip“, jeigu nesutinka – „Ne“. Nevilties skalė matuoja neigiamo požiūrio į savo ateitį stiprumą. 

Kuo didesnė reikšmė – tuo didesnė neviltis. Lietuvos gyventojų vidurkis ~8 balai. Vyrų šiek tiek 

žemesnis. Skalės normos ir įverčių charakteristikos: 0-3 balai reiškia nėra nevilties; 4-8 - nedidelė 

neviltis; 9–14 - vidutinė neviltis; >14 - didelė neviltis; 

2.3. Epidemiologijos studijų centro depresijos skalė (angl. Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale), kurią sudaro 20 teiginių, simptomų dažnumas vertinamas 4 įverčių Likerto skale 

nuo „retai arba visai ne” (0) iki „beveik visą laiką” (3). Depresijos reikšmės intervalas nuo 0 iki 60. 

Didesnė reikšmė rodo sunkesnę depresiją. Reikšmės vidurkio interpretacijoje teigiama, kad bendrai 

populiacijai reikšmės vidurkis žemiau 15 rodo, kad nėra depresijos, tarp 16-22 rodo vidutinio 

sunkumo depresiją ir virš 23 – sunkią depresiją.  

2.4. Streso įveikos klausimynas, kurį sudaro 60 teiginių, kiekvienas jų vertinamas 4 įverčių 

Likerto skalėje nuo „niekada taip nedarau” (1) iki „dažnai taip darau” (4). Šiame tyrime pasinaudota 

40 teiginių, kurie priskiriami dviem pagrindiniams streso įveikos būdams: 1) į problemą orientuotai 

streso įveikai ir 2) į emocijas orientuotai streso įveikai. Kuo didesnė reikšmė – tuo labiau būdingas 

vertinamas įveikos būdas.  

3. Suvokiamai paramai matuoti naudota suvokiamos paramos skalė, kuri yra Daugiacentrio 

AIDS kohortos įveikos ir pokyčių tyrimo klausimyno (angl. Multicenter AIDS Cohort Coping and 

Change Study) dalis. Ją sudaro 7 teiginiai, vertinami 5 įverčių Likerto skalėje nuo „ne, neabejotinai 

ne” (1) iki „neabejotinai taip” (5). Suvokiama parama suprantama kaip bendras įsitikinimas, kad 

esant probleminei situacijai paramos bus sulaukta. Kuo didesnė reikšmė – tuo didesnė suvokiama 

parama.  
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2 priedas. Klausimynas 

Labai dėkoju, kad sutikote dalyvauti apklausoje ir užpildyti klausimyną.  

Šio tyrimo tikslas – įvertinti smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir emocinę būseną bei pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą. 

Į kai kuriuos klausimus atsakyti gali būti nelengva, todėl primename, kad Jūsų sutikimas dalyvauti yra 

savanoriškas (galite nutraukti dalyvavimą kada panorėjusi) ir šiuo atveju visiškai anonimiškas. Atsakymai 

bus naudojami apibendrintai statistinei analizei.  

Užtruksite nuo 35 iki 50 minučių. Visą laiką, kol jūs pildysite anketą, patalpoje bus visuomenės sveikatos 

biuro atstovė, kuri bus pasirengusi atsakyti į visus klausimus, susijusius su klausimyno pildymu. Žinokite, 

kad tik pilnai atsakyti klausimai yra tinkami duomenų analizei, todėl prašome būti atidžiai ir sekti kursyvu 

parašytus paaiškinimus. Visi klausimai turi po vieną atsakymo variantą, jeigu nenurodyta, kad jų gali būti 

keli. Jeigu pasiūlyti variantai Jums netinka, tačiau yra atsakymas – kita, prašome įrašyti savo atsakymo 

variantą.  

Tyrimo duomenys bus naudojami siekiant pagerinti moterims teikiamą pagalbą. Jeigu esate pasiruošusi, 

galite pradėti pildyti klausimyną.  

Dar kartą dėkoju už atsakymus.  

Tyrimo vadovė – dr. Loreta Stonienė 

Data ___________________________ 

 

I. Informacija apie jus  

1. Amžius 

 

 
(įrašyti) ________________________ 
Paaiškinimas: skaičiuojami pilni suėję metai 

2. Gyvenamoji vietovė 

    (miestas) 

 

(įrašyti) ________________________ 

3. Šeiminė padėtis 

 

 Netekėjusi 

 Ištekėjusi (registruotoje santuokoje) 

 Gyvenu partnerystėje (neregistruotoje santuokoje) 

 Išsiskyrusi  

 Našlė  

 Kita________________________ 

3a. Ar šiuo metu gyvenate su 

intymiu partneriu, nuo kurio 

patyrėte smurtą? 

 Taip  

 Ne  

4. Kiek laiko gyvenate (arba 

gyvenote, jeigu į 3a kl. atsakėte Ne) su 

dabartiniu intymiu partneriu?  

(įrašyti metus) ____________________ 
Paaiškinimas: skaičiuojama santuoka ar/ir gyvenimas kartu + draugystės 

laikotarpis 

5. Ar tai Jūsų pirmas bendras 

gyvenimas kartu su intymiu 

partneriu (santuokoje / partnerystėje?) 

 Taip  

 Ne 

6. Kas su jumis kartu gyvena (arba 

gyveno, jeigu į 3a kl. atsakėte Ne)? 

 Intymus partneris 

 Intymus partneris ir vaikas (-ai) 

 Intymus partneris ir Jūsų ir/ar Jūsų intymus partnerio tėvai 

 Intymus partneris, Jūsų ir/ar Jūsų intymaus partnerio tėvai ir 

vaikas (- ai) 

 Kita ________________________________________ 

7. Kiek Jūs turite vaikų?  Nei vieno  

 Vieną 

 Du 

 Tris 

 Keturis ir daugiau 

8. Koks vaikų amžius?  

 

 

(įrašyti metus)___________________________________(pilni suėję metai) 

9. Jūsų išsilavinimas:  Niekada nesimokiau 

 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Spec. vidurinis 

 Aukštasis 

neuniversitetinis/Aukštesnysis 
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 Vidurinis  Aukštasis universitetinis  

 Kita __________________ 

10. Kokie yra jūsų pajamų šaltiniai 

per paskutinius šešis mėnesius? 

 
Paaiškinimas: galimi keli atsakymo 

variantai, tačiau prašome vieną 

pagrindinį pabraukti 

 Pastovus darbas su pastoviu atlyginimu (pilnu etatu ar nepilnu 

etatu) 

 Laikinas darbas (įskaitant atsitiktinius darbus ir neoficialų darbą) 

 Darbas šeimos versle, namų ūkyje 

 Darbas pagal verslo liudijimą  

 Valstybės pašalpos (vaikų, neįgalumo, bedarbio pašalpos, kt.) 

 Sutuoktinio/partnerio/giminaičio/draugo gaunamos pajamos  

 Studento stipendija/paskola 

 Įvairios nelegalios ar galimai nelegalios pajamos 

 Kita________________________ 

11. Jūsų šeimos mėnesio pajamos  
Paaiškinimas: apytiksliai biudžetas iš 

viso  

 Iki 500 Lt 

 Nuo 501 iki 1000 Lt 

 Nuo 1001 iki 2000 Lt 

 Nuo 2001 iki 3000 Lt 

 Nuo 3001 iki 5000 Lt 

 5001 ir daugiau 

12. Kokią apytiksliai pajamų dalį 

uždirbate Jūs? Paaiškinimas: nuo tos 

sumos, kurią nurodėte prie kl. Nr. 11 

 Šiuo metu neuždirbu 

 0 – 25 proc. 

 26 – 50 proc. 

 51 – 75 proc. 

 76 – 100 proc. 

13. Ar Jūs vartojate alkoholinius 

gėrimus? 
 Taip, beveik kasdien 
 Taip, 1–2 kartus per 

savaitę 
 Taip, 2-3 kartus per mėnesį 

 Taip, kartą per mėnesį 

(progomis)  
 Nevartoju 

14.Ar Jūs vartojate narkotikus?  Taip, beveik kasdien 
 Taip, 1–2 kartus per 

savaitę 
 Taip, 2-3 kartus per mėnesį 

 Taip, kartą per mėnesį 

(progomis)  
 Nevartoju 

15. Ar Jūs esate susidūrusi su 

smurtu savo tėvų šeimoje? 

Galimi keli atsakymo variantai 

 Tėvas / patėvis smurtavo 

prieš Jus 
 Motina / pamotė smurtavo 

prieš Jus 

 Tėvas / patėvis smurtavo prieš 

motiną 
 Motina / pamotė smurtavo prieš 

tėvą/patėvį 

 Nesu susidūrusi 
16. Ar yra kas nors, su kuo 

galėtumėte pakalbėti apie bet ką, kas 

galėtų suprasti ir palaikyti. Jeigu taip, 

kiek tokių žmonių yra? 

  Nė vieno 
 1 žmogus 
 2-3 žmonės 

 4-5 žmonės 
 6 ir daugiau 

 

II. Informacija apie intymų partnerį.  

17. Intymaus partnerio amžius   

(įrašyti metais).................... Paaiškinimas: skaičiuojami pilni suėję metai 

18. Intymaus partnerio 

išsilavinimas 

 

 Niekada nesimokė 

 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Vidurinis 

 Spec. vidurinis 

 Aukštasis 

neuniversitetinis/Aukštesnysis 

 Aukštasis universitetinis 

19. Intymaus partnerio 

užsiėmimas 

 Darbininkas (kvalifikuotas, 

nekvalifikuotas darbininkas, 

žemės ūkio darbininkas, 

ūkininkas, pardavėjas, prekeivis) 

 Specialistas (valstybės 

tarnautojas, inžinierius) 

 Nuosavo verslo savininkas 

 Samdomas vadovas 

 Pensininkas 

 Moksleivis / studentas 

 Bedarbis 

 Kita________________________ 

20. Ar Jūsų intymus partneris 

vartoja alkoholinius gėrimus? 

 Taip, beveik kasdien 

 Taip, 1 – 2 kartus per savaitę 

 Taip, 2-3 kartus per mėnesį  

 Taip, kartą per mėnesį (progomis)  

 Nevartoja 

21. Ar Jūsų intymus partneris 

vartoja narkotikus? 

 Taip, beveik kasdien 

 Taip, 1 – 2 kartus per savaitę 

 Taip, 2-3 kartus per mėnesį  

 Taip, kartą per mėnesį (progomis)  

 Nevartoja 
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22. Ar Jūsų intymus partneris 

buvo susidūręs su smurtiniu 

elgesiu savo tėvų šeimoje? 

Galimi keli atsakymo variantai 

 Tėvas / patėvis smurtavo prieš 

Jūsų intymų partnerį 

 Motina / pamotė smurtavo 

prieš Jūsų intymų partnerį  
 Tėvas/patėvis smurtavo prieš 

Jūsų intymaus partnerio 

motiną/pamotę 

 Motina / pamotė smurtavo prieš 

intymaus partnerio tėvą/patėvį 
 Nebuvo 

 Nežinau 

 

 

III. Smurto patirtis. 
Paaiškinimas: Sekantys klausimai bus apie tai, ar nuo intymaus partnerio teko patirti išvardintus veiksmus. 

Šie teiginiai (Nr. 23-36) turės keturis klausimus 1) ką jūs apie tai manote ir 2) ar teko jums tai patirti bei 3) 

kaip dažnai tai teko patirti per paskutinius 12 mėnesių ir d) kaip dažnai tai teko patirti prieš dvylika mėnesių.  

Neužmirškite, kad jeigu iškils neaiškumų, prašom kreiptis į visuomenės sveikatos biuro atstovą   

23. Įžeidė Jus ar privertė blogai jaustis 

23.1. Ar tai yra smurtas?  Taip   Ne  

23.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne 

23.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

23.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau nei prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

24. Pažemino ar sumenkino kitų žmonių akivaizdoje 

24.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

24.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

24.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

24.4. Kaip dažnai tai atsitiko anksčiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

25. Bandė Jus gąsdinti ar įbauginti 

25.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

25.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

25.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

25.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

26. Grasino pakenkti Jums arba kam nors, kas Jums rūpi 

26.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

26.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

26.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

26.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

27. Skėlė Jums antausį ar kažką metė į Jus norėdamas Jums pakenkti 

27.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

27.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

27.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

27.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

28. Stūmė Jus ar pešė Jus už plaukų 

28.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

28.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

28.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 
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28.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

29. Trenkė Jums su kumščiu ar kuo kitu norėdamas Jums pakenkti 

29.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

29.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

29.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

29.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

30. Spyrė, tempė ar mušė Jus? 

30.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

30.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

30.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

30.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

31. Smaugė ar kitaip liejo įtūžį  

31.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

31.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

31.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

31.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

32. Grasino ar prieš Jus panaudojo šautuvą, peilį ar kitą ginklą 

32.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

32.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

32.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

32.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

33. Ar Jūsų partneris kada nors vertė turėti lytinių santykių Jums nenorint 

33.1 Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne 

33.2 Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne 

33.3 Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

33.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

34. Ar kada nors Jūs, nors ir nenorėjote, turėjote lytinių santykių su savo partneriu, nes bijojote, kad 

partneris gali Jums ką nors padaryti 

34.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

34.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

34.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

34.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių? 

 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

35. Ar kada nors Jūsų partneris vertė Jus daryti kažką lytinių santykių metu ko jūs nenorėjote ar 

laikėte tai jus žeminančiu veiksmu 

35.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

35.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

35.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

35.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių? 

 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 
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36. Atsisakė Jums duoti pakankamai pinigų namų ūkio išlaidoms, net ir tada, kai jis turi pinigų 

kitiems dalykams? 

36.1. Ar tai yra smurtas?  Taip  Ne  

36.2. Ar teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

36.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

36.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

Sekantis klausimas apie tai: 

37. Kokiais atvejais Jūsų 

partneris naudojo anksčiau 

išvardintus veiksmus?  

 
Paaiškinimas: Prašome pasirinkti 

tris atsakymų variantus  

 

 Apsvaigęs nuo alkoholio 

 Apsvaigęs nuo narkotikų 

 Kai nesiseka darbe 

 Kai kankina finansinės problemos 

 Kai susipyksta su draugais, 

artimaisiais 

 Kai Jūs prašote pinigų namų ūkio 

reikmėms  

 Kai Jūs prašote pinigų savo 

asmeniniams poreikiams 

 Kai partneris reikalauja iš Jūsų 

pinigų 

 Ginčo metu  

 Kai partneris dėl ko nors 

priekaištauja  

 Kai Jūs dėl ko nors priekaištaujate 

 Kai Jūs paprašote atlikti namų ūkio 

darbus 

 Kai konflikto metu Jūs 

nesusivaldote ir pirmoji panaudojate 

fizinius veiksmus 

 Be priežasties / neprognozuojamai 

 Kita ________________________ 

 Nežinau 

Sekantys klausimai bus apie smurto pasekmes  

38. Kokius jausmus jautėte 

patyrusi smurtinius veiksmus? 
 

Paaiškinimas: Prašome pasirinkti 

tris atsakymų variantus 

 Pyktį 

 Bejėgiškumą 

 Liūdesį  

 Įtampą  

 Baimę 

 Neapykantą 

 Pažeminimą 

 Nepasitikėjimą 

 Gėdą 

 Kaltę 

 Neviltį 

 Jokių jausmų 

  Nežinau 

 Kita________________________ 

Ar jūs buvote sužeista, pvz.  Ar buvo Jums tai 

nutikę dėl intymaus 

partnerio veiksmų? 

Ar tai atsitiko per 

paskutinius 12 

mėnesių? 
39. Turėjote įbrėžimų, įpjovimų ar mėlynių, jautėte skausmą?  Taip   Ne   Taip   Ne  
40. Turėjote akių ar ausų traumų, patempimų, išnirimų ar nudegimų?  Taip   Ne   Taip   Ne  
41. Turėjote gilių žaizdų, kaulų lūžių, vidaus organų sužeidimų, Jums 

buvo išmušti dantys? 
 Taip   Ne   Taip   Ne  

42. Patyrėte persileidimą?  Taip   Ne   Taip   Ne  

43. Ar Jūsų intymaus partnerio smurtinis 

elgesys turėjo įtakos Jūsų fizinei ir psichinei 

sveikatai? 

 Jokio 

poveikio 

 Vidutinišką  poveikį  

 Didelį poveikį 

 Nežinau 

44. Prieš kiek metų pirmą kartą patyrėte 

partnerio smurtą? 

 

________________________(Įrašykite) 

45.Ar kreipėtės pagalbos anksčiau, prieš 

patenkant pagalbos į šią instituciją?  

 Taip   Ne → 48 kl. 

 

46. Kur ir kaip dažnai kreipėtės pagalbos patyrusi 

smurtą iki kreipimosi į šią įstaigą? Paaiškinimas: 

kiekvienoje 46 eilutėje pasirinkite vieną atsakymo 

variantą  

Kreipimosi dažnis 

Visada Dažnai Tik kai 

būtina 

Retai Niekada 

46.1. Šeimos narius, draugus, artimuosius  1 2 3 4 5 

46.2. Policiją, teisėsaugos pareigūnus 1 2 3 4 5 

46.3. Medikus   1 2 3 4 5 

46.4. Specialiąsias moterims pagalbą teikiančias 

organizacijas  

1 2 3 4 5 
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46.5. Į savivaldybės, seniūnijos socialinius 

darbuotojus  

1 2 3 4 5 

46.6. Skambinau specialiais pagalbos telefonais, 

skirtais smurtą patiriantiems asmenims  

1 2 3 4 5 

46.7. Nubėgau pas kaimynus  1 2 3 4 5 

47. Ar Jums jie padėjo?    Labai padėjo → 49 kl. 

 Šiek tiek padėjo → 49 kl. 

 Nei taip nei ne → 49 kl. 

 Beveik nepadėjo→ 49 kl. 

 Visiškai nepadėjo → 49 kl. 

 Kita ________→ 49 kl. 

48. Kodėl nesikreipėte 

pagalbos į kitus asmenis, 

organizacijas? 
Paaiškinimas: Prašome  

pasirinkti tris atsakymų 

variantus 

 Kur nors kreiptis beprasmiška  

 Gėda 

 Nenoriu, nesitikiu pagalbos  

 Tai menkniekis 

 Nežinau, kur kreiptis 

 Apie tai nepagalvojau 

 Nežinau, kaip pradėti kalbą 

 Jaučiu kaltę dėl įvykio 

 Bijau pakartotinio smurto  

 Buvau per daug išsigandusi 

 Nežinau 

 Kita ________________________ 

49. Ar Jums anksčiau buvo 

kilusi mintis palikti savo 

partnerį? 

 Taip   Ne → 51 kl. 

50. Kodėl nesiryžote palikti 

smurtaujančio partnerio? 

Paaiškinimas: Prašome  

pasirinkti tris atsakymų 

variantus 

 Nemanau, kad tai yra priežastis 

skyryboms  

 Dėl vaikų 

 Neturiu kur eiti 

 Partneris pažadėjo pasikeisti 

 Gėda skirtis 

 Myliu partnerį  

 Noriu likti su partneriu kartu 

 Partneris finansiškai mane išlaiko 

 Bijau, kad jis keršys 

 Jis yra mano šeimos narys ir 

privalau likti su juo bet kokiomis 

aplinkybėmis 

 Nežinau 

 Kita _______________________ 

51. Ar Jūs bijote savo 

partnerio? 

 Niekada nebijau  

 Kartais bijau  

 Dažnai bijau 

 Beveik visą laiką bijau  

 Nežinau 

52. Kaip dažnai esate pirma 

pradėjusi muštynes su 

partneriu? 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

53. Ar esate sudavusi atgal 

smurtaujančiam partneriui ir 

kaip dažnai? 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

 
Dabar užduosime keletą klausimų apie šią instituciją, kurioje gaunate pagalbą: 

54. Iš kur sužinojote apie šią instituciją   

Įrašyti _______________________ 

55.Kokios bendrosios socialines paslaugos 

jums buvo suteiktos? Paaiškinimas: Galima 

pasirinkti keletą atsakymo variantų.  

 

 

 informavimas (vienkartinė informacija); 

 socialinio darbuotojo konsultavimas (su atvejo vadyba); 

 psichologo konsultacijos; 

 teisininko konsultacijos;   

 tarpininkavimas ir atstovavimas kitose institucijose; 

 maitinimo organizavimas (maisto talonai); 

 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 

 sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikis, vaikų užimtumas); 

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimas (dušas, drabužių skalbimas); 

 apgyvendinimas (nakvynė); 

 kita_______________________________ 

55.1. Ar Jums padėjo šioje institucijoje 

suteiktos paslaugos? 

 Labai padėjo 

 Šiek tiek padėjo 

 Nei taip nei ne 

 Beveik nepadėjo 

 Visiškai nepadėjo 

 Kita ________ 
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56. Kokios pagalbos Jums dar reikėtų? Įrašyti 

 

 

 

 

57. Ar esate girdėjusi apie vykdomą socialinę 

akciją „16 dienų be smurto“? 

 Taip  

 Ne→ kl. 59 

58. Ar manote, kad ši akcija padeda spręsti 

smurto prieš moteris problemą? 

 Taip 

 Ne  

 Nežinau  

59. Ar esate girdėjusi apie „Lietuvos 

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymą“? 

 Taip  

 Ne → kl. 61 

60. Jūsų nuomone šis įstatymas padės spręsti 

smurto problemą artimoje aplinkoje? 

 Taip 

 Ne  

 Nežinau  

61. Ar skambintumėte į policiją, jeigu 

išgirstumėte, kad jūsų kaimynystėje 

gyvenančioje šeimoje naudojamas smurtas? 

 Taip  

 Ne 

 Nežinau  

62. Kaip manote, kas padėtų  

efektyviai kovoti su smurtu prieš moteris? 

 
Paaiškinimas: Prašome pasirinkti tris atsakymų 

variantus 

 Specialisto (pvz. psichologo) pagalba 

 Specialios prieglaudos, laikino gyvenimo centrai 

smurtą artimoje aplinkoje patiriančioms moterims ir jų 

vaikams 

 Šeimų finansinės būklės pagerėjimas 

 Efektyvesnis policijos, teisėsaugos institucijų darbas 

 Palankesni įstatymai 

  Palankesnė moteriai visuomenės nuomonė / tradicijos 

  Palankesnė situacija moteriai darbo rinkoje 

 Aktyvesnė socialinių darbuotojų veikla 

  Niekas nepadėtų 

  Nežinau  

 Kita _______________________________ 

 
IV. Skalės  

 

63. Perskaitytą teiginį įvertinkite, kiek jis Jums tinka pagal 5 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia 

reikšmė (1) reiškia ne, visiškai nebūdinga, didžiausia reikšmė (5) - taip, visiškai būdinga.  

 

 

Eil. 

Nr. 
Teiginiai 1 2 3 4 5 

63.1. Kai kurie draugai mano, kad aš esu 

karštakošė 

visiškai 

nebūdinga 

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.2. Jei reikėtų panaudoti smurtą, kad 

apginčiau savo teises, aš taip ir 

padaryčiau 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.3. Kai žmonės ypač man malonūs, 

svarstau, ko jie iš tikrųjų iš manęs nori 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.4. Aš atvirai pasakau savo draugams, 

kai nesutinku su jų nuomone 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.5. Buvau tokia įsiutusi, kad daužiau 

daiktus 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.6. Aš nesileidžiu į ginčus, kai žmonės 

man prieštarauja 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.7. Pati stebiuosi, kodėl kai kurie 

dalykai taip mane erzina  
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.8. Retsykiais negaliu suvaldyti noro visiškai beveik nei būdinga, nei šiek tiek visiškai 
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suduoti kitam žmogui nebūdinga  nebūdinga  nebūdinga būdinga būdinga 

63.9. Esu ramaus būdo  visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.10. Įtariai vertinu per daug draugiškus 

nepažįstamuosius 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.11. Yra žmonių, kuriems keliu baimę visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.12. Aš greit užsiplieskiu, bet greit ir 

nusiraminu 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.13. Kai mane išprovokuoja, galiu 

sumušti kitą žmogų 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.14. Kai žmonės mane suerzina, aš 

jiems pasakau, ką apie juos galvoju 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.15. Kartais mane graužia pavydas visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.16. Nežinau nė vienos priežasties, dėl 

kurios ką nors galima sumušti  
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.17. Kartais jaučiu, kad su žmonėmis 

elgiuosi nepagarbiai   
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.18. Sunkiai suvaldau savo karštą būdą 

(temperamentą) 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.19. Kai susiduriu su kliūtimi, pradedu 

rimtai pykti 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.20. Kartais jaučiu, kad žmonės už 

mano nugaros iš manęs šaiposi 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.21. Pastebiu, kad dažnai nesutinku su 

kitų žmonių nuomone 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.22. Jei kas nors mane užgauna, atsakau 

tuo pačiu 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.23. Kartais jaučiuosi kaip parako 

statinė, kuri tuoj sprogs 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.24. Atrodo, kad kiti žmonės visada 

susiduria su skyrybomis 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.25. Yra žmonių, kurie išprovokuoja 

mane muštis 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.26. Žinau, kad „ draugai“ kalba apie 

mane už mano nugaros 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.27. Mano draugai sako, kad aš šiek tiek 

mėgstu ginčytis, įrodinėti 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.28. Kartais aš nesusivaldau be jokios 

rimtos priežasties 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.29. Įsiveliu į muštynes šiek tiek 

dažniau negu kiti 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

 

64. Įvertinkite kiekvieną perskaitytą teiginį. Jeigu jis atspindi Jūsų praėjusios savaitės požiūrį, įskaitant ir 

šią dieną, atsakykite Taip, jeigu teiginys neatspindi Jūsų požiūrio atsakykite Ne. 

64.1. Jūs žvelgiate į ateitį su viltimi ir entuziazmu Taip Ne 
64.2. Galite ir pasiduoti, kadangi nieko negalite padaryti, kad Jums būtų geriau Taip Ne 
64.3. Kai nesiseka, Jums padeda mintis, kad taip negali tęstis amžinai Taip Ne 
64.4. Neįsivaizduojate, koks bus Jūsų gyvenimas po 10 metų Taip Ne 
64.5. Jūs turite pakankamai laiko įvykdyti viską, ką norite padaryti Taip Ne 
64.6. Jūs tikite, kad ateityje Jums pasiseks toje srityje, kuri Jums svarbiausia Taip Ne 
64.7. Jūsų ateitis Jums atrodo be prošvaisčių Taip Ne 
64.8. Jums ypač sekasi ir Jūs tikitės gauti iš gyvenimo daugiau nei vidutinis žmogus Taip Ne 
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64.9. Jūs tiesiog nesugebate pasinaudoti palankiomis progomis ir nėra pagrindo 

tikėtis, kad galėsite tai padaryti ateityje 
Taip Ne 

64.10. Praeities patyrimas Jus gerai paruošia ateičiai Taip Ne 
64.11. Ateityje Jūs tegalite įžvelgti greičiau nemalonumus nei malonumus Taip Ne 
64.12. Jūs nesitikite gauti tai, ko tikrai norite Taip Ne 
64.13. Žvelgdama į ateitį Jūs viliatės, kad būsite laimingesnė negu esate dabar Taip Ne 
64.14. Viskas vyksta ne taip kaip Jūs norėtumėte Taip Ne 
64.15. Jūs esate tikra dėl ateities Taip Ne 
64.16. Niekada negaunate to, ko norite, todėl kvaila to tikėtis Taip Ne 
64.17. Nepanašu, kad ateityje Jūs patirsite pasitenkinimą Taip Ne 
64.18. Ateitis Jums atrodo neaiški ir miglota Taip Ne 
64.19. Jūs galite tikėtis daugiau gero negu blogo Taip Ne 
64.20. Nėra prasmės stengtis pasiekti to, ko Jūs norite, nes tikriausiai Jūs to 

nepasieksite 
Taip Ne 

 

65. Sekantys klausimai yra apie Jūsų savijautą per paskutinę savaitę. Įvertinkite pateiktus teiginius skalėje 

nuo vos vos arba visai ne iki dažniausiai arba visą laiką. 

 

Teiginiai  1 2 3 4 

65.1. Mane neramino dalykai, kuriems 

anksčiau neteikiau jokios reikšmės 

Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.2. Mano apetitas buvo labai prastas Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.3. Negalėjau atsikratyti prastos nuotaikos, 

nors draugai ar artimieji bandė mane pažvalinti 

Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.4. Jaučiausi niekuo ne prastesnė už kitus Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.5. Man buvo sunku susikaupti Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.6. Buvau prislėgta, susikrimtusi Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.7. Viską dariau su didelėmis pastangomis Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.8. Su viltimi galvojau apie ateitį Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.9. Galvojau, kad mano gyvenimas 

nesėkmingas 

Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.10. Mane dažnai suimdavo baimė Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.11. Neramiai miegojau Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.12. Buvau linksma Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.13. Kalbėjau mažiau nei paprastai Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.14. Jaučiausi vieniša Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.15. Žmonės buvo su manimi nedraugiški Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.16. Aš džiaugiausi gyvenimu Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.17. Užeidavo noras paverkti Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 
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65.18. Buvau liūdna Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.19. Jaučiau, kad nepatinku žmonėms  Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

65.20. Nieko nesinorėjo daryti Vos vos arba visai 

ne 

Kartais Dažnai Dažniausiai 

arba visą laiką 

 

66. Sekantys klausimai yra apie tai, kaip Jūs elgiatės susidūrusi su stresine situacija. Kiekvieną teiginį 

įvertinkite pagal tai, kai dažnai tai darote. Klausimus vertinkite pagal 4 atsakymo variantų skalę, kur 

mažiausia reikšmė (1) reiškia, kad niekada taip nedarote, didžiausia reikšmė (4) – reiškia, kad taip darote 

dažnai. 

 

  1 2 3 4 

66.1. Aš stengiuosi padaryti viską, kas nuo manęs 

priklauso 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.2. Šiuose įvykiuose bandau surasti gerąsias 

puses 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.3. Prašau Dievo pagalbos niekada  retai  kartais  dažnai  

66.4. Susitaikau su tuo kas įvyko ir, kad nieko 

negaliu pakeisti  

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.5. Aš įvertinu tai kaip gerą pamoką niekada  retai  kartais  dažnai  

66.6. Aš stengiuosi išsipasakoti ką tuo metu jaučiu niekada  retai  kartais  dažnai  

66.7. Bandau gyventi taip, lyg nieko nebūtų 

atsitikę 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.8. Aš atsisakau patikėti tuo, kas atsitiko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.9. Tikiu, kad Dievas man padės niekada  retai  kartais  dažnai  

66.10. Aš ieškau patarimų kaip man elgtis niekada  retai  kartais  dažnai  

66.11. Aš atsisakau skubotų veiksmų  niekada  retai  kartais  dažnai  

66.12. Aš stengiuosi apmąstyti viską, kad 

nugalėčiau sunkumus 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.13. Aš sudarau veiksmų planą niekada  retai  kartais  dažnai  

66.14. Atidedu į šalį visus kitus darbus, kad 

galėčiau visas jėgas skirti sunkumų įveikimui 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.15. Aš klausinėju aplinkinių, kaip jie elgėsi 

panašioje situacijoje 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.16. Aš siekiu emocinės paramos iš man artimų 

žmonių  

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.17. Aš nusprendžiu laukti tinkamo momento 

sunkumams spręsti 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.18. Aš nuosekliai apmąstau ką turiu daryti niekada  retai  kartais  dažnai  

66.19. Stengiuosi, kad kiti įvykiai ar mintys 

netrukdytų man įveikti sunkumus 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.20. Pripažįstu tai kas įvyko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.21. Aš dedu papildomas pastangas, kad 

įveikčiau sunkumus 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.22. Aš apmąstau kiekvieną veiksmą niekada  retai  kartais  dažnai  

66.23. Aš imuosi spręsti  problemą, leisdama 

kitiems įvykiams vystytis savaime 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.24. Aš susilaikau nuo veiksmų ir laukiu 

palankios situacijos 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.25. Aš ieškau papildomos informacijos apie 

savo problemą 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.26. Aš stengiuosi pasidalinti savo jausmais niekada  retai  kartais  dažnai  
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66.27. Į tai, kas įvyko, stengiuosi žiūrėti iš įvairių 

pusių ir ieškoti tame teigiamų dalykų 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.28. Aš priimu tai kaip savo gyvenimo dalį niekada  retai  kartais  dažnai  

66.29. Stengiuosi atgauti ramybę religijoje niekada  retai  kartais  dažnai  

66.30. Aš apsimetu, kad nieko neatsitiko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.31. Aš sakau sau „To negali būti” niekada  retai  kartais  dažnai  

66.32. Aš dariau tai, kas šiuo metu įmanoma niekada  retai  kartais  dažnai  

66.33. Aš apmąstau, kaip geriausiai galėčiau 

išspręsti problemą 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.34. Aš daugiau meldžiuosi niekada  retai  kartais  dažnai  

66.35. Stengiuosi susitaikyti su tuo, kas įvyko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.36. Suprantu, kad ši patirtis padeda man augti 

kaip žmogui 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.37. Aš ieškau užuojautos ir supratimo niekada  retai  kartais  dažnai  

66.38. Aš nedarau nieko, kad nepaaštrinčiau 

problemos 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.39. Aš ieškau žmogaus, kuris padėtų įveikti 

sunkumus 

niekada  retai  kartais  dažnai  

66.40. Stengiuosi atsiriboti nuo visko, kas gali 

trukdyti įveikti sunkumus 

niekada  retai  kartais  dažnai  

 

67. Kiekvienam klausimui pasirinkite atsakymą, kuris geriausiai apibūdina, ar Jūs esate patenkinta 

būtent nurodyta gyvenimo sritimi. Klausimus vertinkite pagal 6 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia 

reikšmė (1) reiškia visai nepatenkinta, didžiausia reikšmė (6) - labai patenkinta. Atkreipkite dėmesį, kad 

dirbančios atsakinėja į klausimą 67.21, nedirbančios į klausimą 67.22. 

 

Ar Jūs esate patenkinta? 1 2 3 4 5 6 
67.1. Savo sveikata? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.2. Jums teikiamomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis (kurias gaunate 

ar gavote iš sveikatos 

priežiūros įstaigos)? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.3. Dabartinio fizinio 

skausmo intensyvumu? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.4. Jūsų energija kasdienei 

veiklai? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.5. Savo gebėjimu rūpintis 

savimi be kitų pagalbos? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.6. Galimybe kontroliuoti 

savo gyvenimą? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.7. Tikimybe, kad gyvensi 

ne tiek ilgai, kiek norėtum? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.8. Savo šeimos sveikata? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.9. Savo vaikais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.10. Savo šeimos laime? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.11. Savo lytiniu 

gyvenimu? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.12. Savo sutuoktiniu, 

meilužiu ar partneriu? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 
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67.13. Savo draugais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.14. Emocine parama, 

gaunama iš Jūsų šeimos? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.15. Emocine parama, 

gaunama ne iš šeimos narių? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.16. Savo gebėjimu atlikti 

šeimos pareigas? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.17. Tuo, kiek naudinga 

esate kitiems? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.18. Savo rūpesčiais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.19. Savo kaimynais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.20. Savo namu, butu ar 

kita gyvenamąja vieta? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.21. Savo darbu (jeigu 

dirbate)? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.22. Bedarbyste (jeigu Jūs 

bedarbė, pensininkė ar 

neįgali)? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.23. Savo išsimokslinimu? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.24. Sugebėjimu rūpintis 

pačiai reikalingais pinigais? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.25.Tuo, ką darote savo 

malonumui?  

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.26. Laimingos ateities 

galimybe? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.27. Savo vidine ramybe? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.28. Savo tikėjimu Dievu? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.29. Asmeninių tikslų 

pasiekimais? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.30. Savo laime apskritai? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.31. Savo gyvenimu 

apskritai? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.32. Savo išvaizda? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.33. Savimi? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

Kiekvienam klausimui pasirinkite atsakymą, kuris geriausiai apibūdina nurodytos srities svarbą. 

Klausimus vertinkite pagal 6 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia reikšmė (1) reiškia visai nesvarbu,  

didžiausia reikšmė (6) - labai svarbu. Atkreipkite dėmesį, kad dirbančios atsakinėja į klausimą 67.54, 

nedirbančios į klausimą 67.55. 

Ar Jums yra svarbu 1 2 3 4 5 6 
67.34. Jūsų sveikata? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.35. Jūsų sveikatos priežiūra 

(kurią galite gauti iš sveikatos 

priežiūros įstaigos)? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.36. Nejausti skausmo? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 
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67.37.Turėti pakankamai energijos 

kasdienei veiklai? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.38. Rūpintis savimi be kitų 

pagalbos? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.39. Valdyti savo gyvenimą? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.40. Gyventi tiek metų, kiek tik 

norėtumėte? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.41. Jūsų šeimos sveikata? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.42. Jūsų vaikai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.43. Jūsų šeimos laimė? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.44. Jūsų lytinis gyvenimas? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.45. Jūsų sutuoktinis, meilužis ar 

partneris? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.46. Jūsų draugai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.47. Emocinė parama, kurią 

gaunate iš savo šeimos?  
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.48. Emocinė parama, kurią 

gaunate ne iš savo šeimos? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.49. Rūpintis šeimos nariais? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.50. Būti naudinga kitiems? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.51. Neturėti rūpesčių? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.52. Jūsų kaimynai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.53. Jūsų namas, butas ar kita 

gyvenamoji vieta? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.54. Darbas (jeigu dirbate)? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.55. Turėti darbą (jeigu nedirbate, 

esate pensininkė ar neįgali)? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.56. Jūsų išsimokslinimas? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.57. Jūsų sugebėjimas pačiai 

pasirūpinti jums reikalingais 

pinigas? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.58. Jūsų veikla savo 

malonumui? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.59. Laiminga ateitis? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.60. Vidinė ramybė? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.61. Jūsų tikėjimas Dievu? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.62. Jūsų asmeninių tikslų 

pasiekimai? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.63. Jūsų laimė apskritai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.64. Jūsų pasitenkinimas 

gyvenimu? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 
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67.65. Jūsų išvaizda? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.66. Jūs pati? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

68. Sekantys klausimai yra apie tai, kas realiai vyksta Jūsų gyvenime tarp Jūsų ir Jus supančių žmonių –

draugų, giminių, artimųjų, mylimųjų per paskutinį mėnesį. Klausimus vertinkite pagal 5 atsakymo 

variantų skalę, kur mažiausia reikšmė (1) reiškia ne, neabejotinai ne, didžiausia reikšmė (5) - taip, 

neabejotinai taip yra.  

 

Teiginiai  1 2 3 4 5 

68.1. Ar yra kas nors, kas galėtų slaugyti jus, jeigu 

tektų keletą savaičių gulėti lovoje? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.2. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos jeigu 

reikėtų pasiskolinti nedaug pinigų, pavyzdžiui 

nuvažiuoti pas gydytoją? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.3. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos jeigu 

reikėtų pasiskolinti daugiau pinigų, pavyzdžiui 

medicininei pagalbai? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.4. Ar artimi žmonės suteiktų Jums informacijos, 

patarimų ar konsultacijų jeigu jums to reikėtų? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.5. Ar kas nors galėtų pakalbėti su jumis, jeigu 

būtumėte liūdna, nervinga ar prislėgta? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.6. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos, jeigu 

reikėtų patarimo priimant sprendimą? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.7. Ar yra kas nors, su kuriuo norėtumėte pakalbėti 

apie svarbią asmeninę problemą? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

 

Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus 

 



 51 

3 priedas. Pusiau struktūruoto interviu schema 

PUSIAU STRUKTŪRUOTO INTERVIU SCHEMA   

                                                    ID.…………………………. 

Interviu schemoje pateikti klausimai apie respondentės patirtą smurtą nuo šeimos nario. 

 

Pagalbą teikianti institucija, data, interviuotojo vardas  

____________________________________________________________________________ 

 

Socio-demografiniai rodikliai: 

 

1. Amžius ________________________________________ 

 

2. Gyvenamoji vieta_________________________________ 

 

3. Šeiminė padėtis_________________________________ 

 

Interviu klausimų gairės: 

 

1. Papasakokite, pagalbos nuo patirto smurto šeimoje paieškos istoriją. 

2. Papasakokite apie Jums suteiktą pagalbą ir nuomonę apie ją. 

3. Papasakokite, apie savo ateities lūkesčius. 

 

PUSIAU STRUKTŪRUOTO INTERVIU SCHEMA SU DETALIZUOTAIS KLAUSIMAIS 

I dalis. Pagalbos paieškos istorija. 

 

1. Iš kur sužinojote apie šią instituciją? Kada apie ją sužinojote? 

2. Kada čia patekote, kaip čia patekote (atėjote, prieš tai paskambinote…)? 

3. Kas Jus paskatino kreiptis pagalbos būtent čia? 

4. Kiek laiko Jums teko patirti smurtą?  

a. Kurį laiką. Ar buvo kilusi mintis kreiptis pagalbos ankščiau?  

b. Pirmą kartą patyrusi smurtinius veiksmus išėjau. Kas paskatino taip pasielgti? 

5. Ar ši institucija yra pirma, į kurią kreipėtės pagalbos? 

a. Jeigu ne, tai kur ir kada kreipėtės anksčiau? Kiek kartų? Kokios pagalbos sulaukėte? 

Ar yra padėję? 

b. Taip.  

6. Ar Jūsų artimi žmonės (giminaičiai, draugai, pažįstami) žino, jog Jūs patyrėte smurtą?  

a. Taip. Kaip ilgai jie žino? Kaip jie sužinojo? Kaip reagavo tai sužinoję? 

b. Ne. Kas nulėmė Jūsų apsisprendimą nepasakoti apie patirtą smurtą? 

 

II. Nuomonė apie suteiktą pagalbą 

 

1. Kaip šios institucijos darbuotojai Jums padėjo? Kokią pagalbą jie Jums suteikė? 

2. Kaip vertinate šios institucijos darbuotojų suteiktą pagalbą? 

3. Kas dar, be šios institucijos darbuotojų, Jums padėjo? 

4. Kokia dar pagalba Jums būtų reikalinga? 

 

III dalis. Dabartis ir ateities lūkesčiai 

1. Apibūdinkite Jūsų savijautą šiuo metu? 

2. Kaip toliau įsivaizduojate savo gyvenimą? 

3. Ko tikitės iš gyvenimo ateityje? 
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4 priedas. Respondenčių demografinės charakteristikos  

Charakteristika Įvertis 

Amžius (metais) (n=89)  

       Vidurkis (standartinis nuokrypis) 40,2 (11,3) 

       Minimalus amžius 21 

       Maksimalus amžius 69 

       Moda 28 

       Mediana  40,0 

 abs. sk. proc. 

Išsilavinimas (n=89) 

      Pradinis / pagrindinis 16 18,0 

     Vidurinis 13 14,6 

      Spec. vidurinis ar aukštesnysis 39 43,8 

      Aukštasis  21 23,6 

Šeiminė padėtis (n=89) 

      Netekėjusi 4 4,5 

      Ištekėjusi 9 10,1 

      Gyvena partnerystėje 40 44,9 

      Išsiskyrusi  7 7,9 

      Našlė 25 28,1 

      Kita 4 4,5 

Santykis su smurtaujančiu intymiu partneriu (n=89) 

     Gyvena su intymiu partneriu, nuo kurio patyrė  smurtą  36 40,4 

     Nebegyvena su intymiu partneriu, nuo kurio patyrė  

smurtą 

53 59,6 

Šeiminės padėties istorija (n=89) 

      Pirmas gyvenimas kartu (santuokoje/ partnerystėje) 61 68,5 

      Ne pirmas gyvenimas kartu (santuokoje/ partnerystėje) 28 31,5 

Gyvenimo kartu su smurtaujančiu partneriu trukmė (kvartilės) (n=89) 

     Nuo 1 iki 5 metų 21 23,6 

     Nuo 6 iki 12 metų 23 25,9 

     Nuo 13 iki 20 metų 23 25,9 

     Nuo 21 ir daugiau 22 24,6 

Vaikų skaičius (n=89) 

     Nei vieno 2 2,2 

     Vienas 25 28,1 

     Du 40 44,9 

     Trys ir daugiau 22 24,8 

Vaikų amžius (n=89) 

     Turi nepilnamečių vaikų 63 72,4 

Pagrindiniai pajamų šaltiniai (n=89) 

     Pastovus darbas su pastoviu atlyginimu 38 42,7 

     Laikinas darbas 7 7,9 

     Darbas šeimos versle, namų ūkyje 2 2,2 

     Valstybės pašalpos 27 30,3 

      Sutuoktinio/partnerio/giminaičio/draugo gaunamos  

      pajamos  

7 7,9 

     Kita 

 

 

 

 

8 9,0 
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Charakteristika Įvertis 

Šeimos mėnesio pajamos (n=89) 

    Iki 500 Lt 13 14,6 

    Nuo 501 iki 1000 Lt 27 30,2 

    Nuo 1001 iki 2000 Lt 27 30,2 

    Nuo 2001 iki 3000 Lt 12 13,4 

    Nuo 3001 iki 5000 Lt 8 9,0 

    5001 ir daugiau 2 2,6 

Respondentės uždirbamų pajamų dalis (n=89) 

   Šiuo metu neuždirba 19 21,3 

   0-25 proc. 13 14,7 

   26-50 proc. 25 28,1 

   51-75 proc. 9 10,1 

   76-100 proc. 23 25,8 

 

 

 

5 priedas. Intymaus partnerio demografinės charakteristikos  

Charakteristika Įvertis 

Amžius (metais) (N=89)  

       Vidurkis (standartinis nuokrypis) 42,72 (10,9) 

       Minimalus amžius 23 

       Maksimalus amžius 71 

       Moda  32 

       Mediana  42,0 

Išsilavinimas (N=89) Abs. sk. Proc. 

      Pradinis/pagrindinis 17 19,1 

      Vidurinis 19 21,3 

      Spec. vidurinis/ aukštesnysis 42 47,2 

      Aukštasis  11 12,4 

Užimtumas (N=89) 

      Bedarbis 16 18,0 

      Darbininkas 38 42,7 

      Specialistas 11 12,4 

      Nuosavo verslo savininkas ar samdomas vadovas 16 18,0 

      Kita, įskaitant moksleivis/studentas/ pensininkas 8 8,9 
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6 priedas. Tyrimo rezultatai  

A lentelė. Smurto patirtis tėvų šeimose (n., proc.) 
Smurto patirtis tėvų šeimoje Respondentė  Intymus partneris 

n (proc.) n (proc.) 

Patyrė smurtą   24 (27,0) 20 (22,5) 

Matė smurtą (buvo smurto liudininkais) 37 (41,6) 25 (28,1) 

 

B lentelė. Šeimos išsaugojimo motyvai (n., proc.) 

Šeimos išsaugojimo motyvai n (proc.) 

Tiki, kad partneris pasikeis, nes pažadėjo  45 (60,0) 

Dėl vaikų 42 (56,0) 

Neturi kur eiti 30 (40,0) 

Bijo, kad partneris  keršys 22 (29,3) 

Nežino 22 (29,3) 

Myli partnerį  18 (24,0) 

Gėda skirtis 11 (14,7) 

Partneris finansiškai išlaiko 7 (9,3) 

Mano, kad privalo likti su juo bet kokiomis aplinkybėmis 6 (8,0) 

Nori likti su partneriu kartu 5 (6,7) 

Nemano, kad tai yra priežastis skyryboms  5 (6,7) 

 

C lentelė. Polinkis smurtauti (n., proc.) 

Dažnis Pirma pradėjo muštynes (n, proc.) 

Nė karto 63 (70,8) 

Kartą 16 (18,0) 

Kelis kartus 10 (11,2) 

Daug kartų 0 

Viso:  89 (100) 

 

D lentelė. Bandė apsiginti nuo smurtaujančio intymaus partnerio (n., proc.) 

Dažnis Sudavė smurtaujančiam partneriui (n, proc.) 

Nė karto 35 (39,3) 

Kartą 27 (30,3) 

Kelis kartus 24 (27,0) 

Daug kartų 3 (3,4) 

Viso:  89 (100) 

 

E lentelė. Nesikreipimo pagalbos priežastys (n., proc.) 

Nesikreipimo pagalbos priežastys 

(1) 

n (proc.) Nesikreipimo pagalbos 

priežastys (2) 

n (proc.) 

Gėda 18 (43,9) Tai menkniekis 10 (24,4) 

Nežino, kur kreiptis 16 (39,0) Kur nors kreiptis beprasmiška  8 (19,5) 

Nenori, nesitiki pagalbos  15 (36,6) Nežino, kaip pradėti kalbą 7 (17,1) 

Nežino, kodėl nesikreipė 14 (34,1) Jautė kaltę dėl įvykio 3 (7,3) 

Apie tai nepagalvojo 13 (31,7) Buvo per daug išsigandusi 2 (4,9) 

Bijojo pakartotinio smurto  11 (26,8) Nesuprato, kad tai smurtas    2 (4,9) 
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F lentelė. Informacijos šaltiniai apie pagalbą moterims teikiančias institucijas (n., proc.) 

Informacijos šaltinis n (proc.) 

Draugai  16 (25,8) 

Spauda/internetas ir TV  14 (22,6) 

Soc. tarnybos 11 (17,7) 

Artimieji  6 (9,7) 

Kaimynai  4 (6,5) 

Medikai  5 (8,1) 

Atsitiktiniai žmonės    4 (6,5) 

 

G lentelė. Pagalbos trūkumas (n., proc.) 

Reikalinga pagalba n (proc.) 

Psichologo konsultacijos 15 (37,5) 

Jokios pagalbos nereikia  12 (30,0) 

Tarpininkavimas  ir atstovavimas 5 (12,5) 

Apgyvendinimas 2 (5,0) 

Sociokultūrinės  paslaugos 2 (5,0) 

Socialinio  darbuotojo konsultavimas 2 (5,0) 

Teisininko  konsultacijos 1 (2,5) 

Materialinė parama 1 (2,5) 
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7 priedas. Smurtą patyrusių moterų klasterinės analizės rezultatai 

 

 

A pav. Smurtą patyrusių moterų dviejų tipų klasterinės analizės rezultatų palyginimas  (pagal K-Mean 

metodą) 

 

 

 

B pav. Smurtą patyrusių moterų trijų tipų klasterinės analizės rezultatų palyginimas (pagal K-Mean 

metodą) 
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C pav. Smurtą patyrusių moterų penkių tipų klasterinės analizės rezultatų palyginimas  (pagal K-Mean 

metodą) 
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8 priedas. Tiriamojo darbo projektas 

HIGIENOS INSTITUTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS TYRIMŲ SKYRIUS 

 

 

 

 

 

Tiriamojo darbo projektas 

 

SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATYRUSIŲ MOTERŲ GYVENIMO KOKYBĖS IR 

EMOCINĖS BŪSENOS BEI PAGALBOS PRIEINAMUMO LIETUVOJE VERTINIMAS 

 

Projekto laikotarpis  

2012 birželio mėn. – 2012 lapkričio mėn. 

 

Projekto vadovė:  dr. Loreta Stonienė 

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus  

Vyriausioji specialistė 

 

Atsakingos vykdytojos: dr. Laura Narkauskaitė 

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus 

vadovė 

 

Vaida Aguonytė  

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus  

Vyriausioji specialistė 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius 

2012 
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Projekto užsakovas: 

Sveikatos Apsaugos Ministerija 

 

Darbo dalyviai: 

 

1. Projekto vadovė dr. Loreta Stonienė Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyriausia 

specialistė, Higienos institutas 

2. Atsakinga vykdytoja dr. Laura Narkauskaitė Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė, 

Higienos institutas 

3. Atsakinga vykdytoja Vaida Aguonytė Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyriausia 

specialistė, Higienos institutas 
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Santrumpos  

 

JT EEK – Jungtinių Tautų Europos Ekonominė komisija 

ES – Europos Sąjunga 

HI – Higienos Institutas 

LR – Lietuvos Respublika 

MF – Medicinos fakultetas 

proc. - procentai 

PSO – Pasaulio Sveikatos Organizacija 

VSB – Visuomenės sveikatos biuras 

VU – Vilniaus universitetas 

 

 

Pagrindinės sąvokos  

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, 

partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys 

bendrą ūkį. 

Smurtas nuo intymaus partnerio – nuo esamo ar buvusio partnerio ar sutuoktinio patirta fizinė, 

seksualinė arba psichologinė žala, kylanti tarp heteroseksualių ar tos pačios lyties porų, 

nepriklausomai nuo lytinio intymumo [1].  
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I. PROJEKTO PAGRINDIMAS 

 

Smurtas kaip visuomenės sveikatos problema, pirmą kartą įvardintas Pasaulio Sveikatos 

Asamblėjoje 1996 m, kai buvo paskelbta, kad smurtas įtakoja tiek fizinę, tiek socialinę, tiek dvasinę 

sveikatą, sukelia ne tik sveikatos sutrikdymą, tačiau pažeidžia žmogaus teises ir laisves [2]. Smurtas 

apibrėžiamas kaip veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, 

ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą (LR 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas) [2]. Smurtas paskelbtas prioritetine visuomenės 

sveikatos problema, kurią nedelsiant būtina spręsti ir pasiekti, kad visuomenėje egzistuojantis 

smurtas netaptų norma ir nebūtų toleruojamas. Šiai problemai pasaulyje skiriamas didelis dėmesys. 

Išskiriamos keturios smurto formos: fizinis, seksualinis, psichologinis ir ekonominis, kurios 

daugeliu atvejų persidengia [4]. 

Siekiant suvokti smurto prieš moteris paplitimo apimtis, reikalingi tarpusavyje palyginami 

įvairių šalių tyrimų duomenys. Tačiau stebima tai, kad tyrimų rezultatus nėra paprasta palyginti dėl 

skirtingos metodologijos, naudojamų apibrėžimų, klausimų formuluočių, tyrimo aplinkos 

konfidencialumo lygio ir respondenčių pasitikėjimo tyrėjais, tiriamos populiacijos charakteristikų 

bei problemos „slaptumo“ lygio visuomenėje. Nežiūrint į tai, tyrimų duomenys rodo, kad skirtingu 

lygiu smurto prieš moteris problema yra aktuali visose visuomenėse. 

Daugiausiai dėmesio pasaulyje skiriama smurto prieš moteris problemai. Pirmajame PSO 

inicijuotame „Kelių šalių tyrime apie moterų sveikatą ir smurtą prieš moteris šeimoje“ atliktame 

2000–2003 metais, dešimtyje pasaulio valstybių apklausta 24000 moterų nuo 15 iki 49 metų 

amžiaus, iš kurių nuo 15 proc. (Japonija) iki 71 proc. (Etiopija ir Peru) teigė kada nors savo 

gyvenime patyrusios smurtą nuo savo intymaus partnerio. Šiame tyrime atskleista, kad žemas 

moters išsilavinimas, finansinio savarankiškumo stoka, smurtas tėvų šeimoje, smurto aukos patirtis, 

žemas socialinės paramos lygis, taip pat žemas vyro užimtumo statusas, alkoholio ir narkotikų 

vartojimas, smurtas tėvų šeimoje, blogi tarpusavio santykiai su žmona, agresyvumas bendraujant su 

kitais vyrais, yra vyrų smurto prieš moteris rizikos veiksniai [5].  

Išsamiai analizuotas smurtas Azijos šalyse. Naujausi atlikti tyrimai rodo, kad per gyvenimą 

ir per paskutinius metus fizinį smurtą patyrė atitinkamai 31 proc. ir 8 proc. Vietnamo moterų [6], 

Rytų Indijoje per gyvenimą fizinį smurtą patyrė 16 proc., seksualinį 25 proc. ir psichologinį 52 

proc. ištekėjusių moterų, Irane 15 proc. moterų per paskutinius metus patyrė fizinį sutuoktinių 

smurtą, seksualinį – 42 proc. ir psichologinį – 82 proc. moterų [7;8].  

Lietuvoje atlikti keturi reprezentatyvūs smurto prieš moteris paplitimo tyrimai 1994 m., 

1997 m., 2002 m., 2008 m. Pirmojo tyrimo „Moteris Lietuvos visuomenėje” rezultatai parodė, kad 
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per visą gyvenimą 16 proc. moterų ir 22 proc. vyrų patyrė fizinį smurtą tėvų šeimoje, 18 proc. 

moterų ir 3 proc. vyrų – savo sukurtoje šeimoje, pasikėsinimą išprievartauti patyrė 20 proc. moterų 

ir 3,6 proc. vyrų [9]. Tai vienintelis tyrimas, analizavęs moterų smurtą prieš vyrus.  

1997 metų tyrimo duomenimis, 42,4 proc. ištekėjusių arba gyvenančių neregistruotoje 

santuokoje moterų bent kartą gyvenime patyrė sutuoktinio/partnerio fizinį, seksualinį smurtą arba 

joms buvo grasinta (iš jų 38,1 proc. fizinį, 9,9 proc. seksualinį smurtą ir 33,5 proc. grasinimus) [10]. 

2002 m. Lietuvos gyventojų (vyrų ir moterų) apklausa, be smurto prieš moteris paplitimo, 

analizavo smurto suvokimo ir egzistavimo pripažinimo mastą. Tyrimo rezultatai parodė, kad 

absoliuti gyventojų dauguma (87 proc.) pripažįsta, kad šalyje egzistuoja prievarta prieš moterį 

šeimoje. Psichologinę prievartą kaip prievartą prieš asmenį pripažįsta 56 proc. apklaustųjų, 

ekonominė prievarta pripažįstama rečiausiai. Vertinant smurto prieš moterį paplitimo duomenis 

nustatyta, kad seksualinę prievartą patyrė 17 proc. apklaustų moterų, dažnai fizinę prievartą šeimoje 

patyrė 10 proc., retai – 25 proc. moterų. 80 proc. respondenčių nurodė patyrusios psichologinę, 20 

proc. – ekonominę prievartą [11]. Naujausias išsamus tyrimas „Smurto prieš moteris šeimoje 

analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“ atliktas 2008 m. nustatė, kad smurtą šeimoje 

patyrė 15 proc. ištekėjusių moterų [12]. Minėti tyrimai orientavosi į smurto paplitimą, tačiau buvo 

renkami duomenys apie smurto pasekmes ir pagalbos paieškas. Rezultatai parodė, kad moterys 

nelinkusios ieškoti pagalbos, nes neretai yra įsitikinusios, kad pakeisti situaciją nėra įmanoma.  

Pirmasis smurto paplitimo tyrimas tarp pagyvenusių moterų Lietuvoje atliktas 2010 m. jo 

rezultatai parodė, kad 21,8 proc. moterų (60-97m.), gyvenančių privačiame namų ūkyje, yra 

patyrusios smurtą. Dažniausiai patiriamas yra psichologinis smurtas (17,8 proc.). Ekonominio 

smurto paplitimas yra 9,5 proc., fizinio – 4,5 proc. Pagrindinis smurtautojas yra vyras arba 

partneris. Nepriežiūros dažniausi kaltininkai yra dukra ir/ar sūnus. Tyrimas patvirtino, kad 

patiriamas smurtas turi įtakos psichologinei savijautai ir gyvenimo kokybei, nes smurtą patyrusių 

moterų gyvenimo kokybė buvo žemesnė (3,49), lyginant su smurto nepatyrusių moterų (3,80). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad  smurto sunkumas susijęs su gyvenimo kokybe, t.y. moterų, patyrusių 

kelių formų smurtą bei patyrusių smurtą labai dažnai, gyvenimo kokybė buvo žemesnė, nei moterų, 

patyrusių vienos formos smurtą [12].  

Smurto priežastys yra kompleksinės ir, remiantis ekologiniu modeliu, skirstomos į 

skirtingus lygius [14]. Pirmam lygiui priskiriamos biologinės ir asmeninės žmogaus savybės, tokios 

kaip elgsena bei bruožai susiję su padidėjusia rizika tapti smurto auka ar smurtautoju: demografinė 

charakteristika (amžius, išsilavinimas, pajamos), asmenybės sutrikimai, narkotinių medžiagų 

vartojimas, smurto patyrimas, smurto stebėjimas ar žavėjimasis smurtu. Antram lygiui, smurto prieš 

moteris atveju priskiriami artimi santykiai su šeima, kas apima šeiminius konfliktus ir/ar tarpusavio 
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nesutarimus. Trečiam – bendruomenės – lygiui priskiriama darbovietės, kaimynystės įtaka 

asmenybės formavimuisi ir poelgiams. Ketvirtasis – visuomenės – lygis sukuria ir/ar palaiko 

aplinką, kurioje smurtas yra skatinamas ar slopinamas. Tai baudžiamojo teisingumo sistema, 

socialinės ir kultūrinės normos susijusios su lyčių vaidmenimis ar tėvų-vaikų santykiais, pajamų 

nelygybė, socialinių paslaugų sistema ir jos stiprumas, visuomenės požiūris į smurtą, smurto 

pateikimas žiniasklaidoje, ir politinis nestabilumas [15]. 

Pagrindinių smurto prieš moterį priežasčių, kurios pateikiamos 1 lentelėje, nustatymas yra 

labai svarbus rengiant informavimo strategijas bei smurto prevencijos programas [16]. 

1 lentelė. Smurto nuo intymaus partnerio priežastys 

Smurtautojas Smurto auka 

 Individualus lygis   

Demografiniai veiksniai  

• Jaunas amžius 

• Žemas socialinis-ekonominis statusas/ 

pajamos 

• Žemas išsilavinimas 

• Bedarbystė  

Demografiniai veiksniai  

• Jaunas amžius 

• Žemas socialinis-ekonominis statusas/ pajamos 

• Žemas išsilavinimas   

• Vedybinis statusas – išsiskyrusi   

• Nėštumas  

Vaikystės patirtis  

• Smurtas tarp tėvų šeimoje 

• Seksualinis smurtas 

• Fizinis smurtas 

Vaikystės patirtis  

• Smurtas tarp tėvų šeimoje 

• Seksualinis smurtas 

Psichikos sutrikimai  

• Antisociali asmenybė 

Psichikos sutrikimai  

• Depresija 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas  

• Žalingas alkoholio vartojimas  

• Narkotikų vartojimas 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimas  

Žalingas alkoholio vartojimas  

• Narkotikų vartojimas  

• Požiūris į smurtą/priėmimas • Požiūris į smurtą/priėmimas 

• Smurto patirties istorija • Ankstesnis smurto patyrimas  

Tarpasmeninis lygis 

• Išsilavinimo skirtumai   • Išsilavinimo skirtumai   

• Keletas partnerių/ neištikimybė • Vaikų skaičius 

Santykių kokybė 

• Šeiminė nesantaika 
• Ginčai dėl vaidmenų šeimoje  

• Šeiminio gyvenimo trukmė 

Santykių kokybė 

• Šeiminė nesantaika  

Bendruomenės lygis 

• Tradicinių lyčių vaidmenų priėmimas  • Tradicinių lyčių vaidmenų priėmimas  

Kaimynystė  

• Aukštas skurdo lygis  

• Aukštas nedarbo lygis 

• Aukštas vyrų neraštingumo lygis  

• Smurto priimtinumas 

• Dažnas fizinio smurto naudojimas namų 

ūkiuose 

Kaimynystė  

• Aukštas skurdo lygis  

• Aukštas nedarbo lygis 

• Aukštas moterų neraštingumo lygis  

• Smurto priimtinumas 

• Žemas moterų autonomijos lygis 

• Maža moterų su aukštuoju išsilavinimu proporcija 

• Neryžtingos sankcijos už smurtą  • Neryžtingos sankcijos už smurtą 

Visuomenės lygis 

 • Valstybės vaidmuo/kišimasis  skyrybų atveju 

• Teisės aktų dėl intymaus partnerio smurto 

santuokoje stoka 

• Tradiciniai lyčių vaidmenys ir socialinės • Tradiciniai lyčių vaidmenys ir socialinės normos, 
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normos, palaikančio smurtą  palaikančio smurtą  

Pastaba: paryškintu šriftu pažymėti veiksniai, kurie stipriai susiję su intymaus partnerio smurtu. 

 

 Pasaulyje atlikti išsamūs tyrimai patvirtina, kad smurto pasekmės ne tik neigiamai paveikia 

asmens psichologinę savijautą ir sveikatą, tačiau turi neigiamos įtakos visuomenės gerovei. Tyrimai 

rodo, kad prievartą patyrusi moteris netenka galimybės gauti paslaugų, dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime, gauti emocinę paramą iš draugų ir giminaičių. Tai neigiamai paveikia jos gebėjimą 

tinkamai rūpintis savimi ir vaikais, tęsti darbinę veiklą. Prievarta gali sukelti trumpalaikius bei 

ilgalaikius fizinės, psichinės sveikatos bei elgesio sutrikimus, kurie apibendrintai pateikiami 2 

lentelėje [2;5] Be poveikio žmogaus sveikatai, smurtas yra ekonominė našta, nes sumažėja smurtą 

patiriančios moters produktyvumas, padidėja socialinių  ir sveikatos paslaugų poreikis [2].  

 Išsamiai analizuojant smurto prieš pagyvenusias moteris pasekmes Lietuvoje, patvirtinta 

smurto įtaka moters psichologinei savijautai bei gyvenimo kokybei – smurtą patyrusių moterų 

gyvenimo kokybė buvo žemesnė, lyginant su smurto nepatyrusių moterų. Kaip dažniausia smurto 

prieš pagyvenusias moteris pasekmė įvardijama moterų jaučiama įtampa, taip pat pyktis, 

bejėgiškumo jausmas, miego sutrikimai, depresija, baimė ir kt. [17]. 

 Smurto prieš moteris problema sprendžiama valstybiniu lygiu. 2006 m. gruodžio 22 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtino „Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo 

strategiją“ (Žin., 2006, Nr. 144-5474), kurios tikslas – valstybiniu lygiu nuosekliai, kompleksiškai, 

sistemingai mažinti smurtą prieš moteris šeimoje [4]. Jos įgyvendinimas detalizuojamas 

įgyvendinimo priemonių 2007-2009 metų ir 2010−2012 metų (Žin., 2009, Nr. 101-4216) planuose 

[4;18]. Siekiant užtikrinti smurtą patyrusio asmens apsaugą artimoje aplinkoje 2011 m. gruodžio 11 

d. įsigaliojo „Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas“, kuriuo 

„<...>siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei 

priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis 

prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.“ [2]. Šis įstatymas 

gina smurtą artimoje aplinkoje patyrusias moteris ir vyrus. Juo siekiama apsaugoti smurto aukas, 

smurtautoją atribojant nuo aukos. Policijos pareigūnai bendradarbiauja su specializuotos pagalbos 

centrais, kurie teikia kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims, informuodami 

smurtą patyrusias moteris apie pagalbos galimybes ir joms sutikus, praneša centrams jų kontaktus. 

Centrai susisiekia su moterimi ir pasiūlo pagalbą.  

2 lentelė. Smurto sukeliami fizinės sveikatos, ginekologiniai,  

psichologiniai ir elgesio sutrikimai 
Fizinės sveikatos sutrikimai Ginekologiniai sutrikimai Psichologiniai ir elgesio 

sutrikimai 
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- kraujosruvos, 

- kaulų lūžiai 

- plėštinės žaizdos 

- įbrėžimai 

- virškinamojo trakto sutrikimai 

- dirgliosios žarnos sindromas 

- fibromialgija 

- negalia 

- lėtinio skausmo sindromas 

- judėjimo sutrikimai 

- pažeistas žandikaulis   

- nevaisingumas 

- dubens uždegiminė liga 

- nėštumo komplikacijos 

- lytinės funkcijos sutrikimai 

- užsikrėtimas lytiškai 

plintančiomis ligomis, 

įskaitant ŽIV/AIDS 

- abortai 

- nepageidaujamas nėštumas 

 

- alkoholio ir narkotikų vartojimas 

- depresija ir nerimas 

- valgymo ir miego sutrikimai 

- gėdos ir kaltės jausmas 

- fobija 

- menkas savęs vertinimas 

- potrauminio streso sindromas 

- psichosomatiniai sutrikimai 

- rūkymas 

- suicidinis elgesys 

- nesaugus seksualinis elgesys 

 

 Interneto svetainėse http://www.bukstipri.lt, http://www.scribd.com, http://www.lygus.lt 

galima rasti pagalbą moteriai teikiančių centrų kontaktus. Centrai yra įvairaus pavaldumo 

(valstybinės ir nevyriausybinės institucijos) ir tipo (krizių centras, socialinės ir psichologinės 

pagalbos centras, nakvynės namai ir kt.), teikiantys bendrąsias (informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.) ir specialiąsias paslaugas (laikinas apgyvendinimas ir kt.). 

Duomenys apie tai kiek moterų gauna pagalbą bei kokia pagalbos nauda, centralizuotai nėra 

renkami, todėl teikiamos pagalbos apimtis ir formą galima sužinoti tik susisiekus su pagalbą 

teikiančia institucija. Viešumas nėra pageidaujamas, nes institucija saugo klientų anonimiškumą.  

PSO akcentuoja būtinybę įgyvendinti smurto prevencijos rekomendacijas: sukurti, 

įgyvendinti, stebėti ir vertinti nacionalinį veiksmų planą, skirtą smurto prevencijai; tobulinti ir 

stiprinti informacijos ir duomenų apie smurtą rinkimą; nustatyti prioritetus ir remti smurto 

priežasčių, pasekmių, kaštų ir prevencijos vertinimo mokslinius tyrimus; propaguoti ir vykdyti 

pirminės prevencijos priemones; stiprinti pagalbą smurto aukoms; integruoti smurto prevenciją į 

socialinę ir švietimo politiką, taip skatinti lyčių ir socialinę lygybę; gerinti bendradarbiavimą ir 

keitimąsi informacija apie smurto prevenciją; stebėti kaip laikomasi tarptautinių sutarčių, įstatymų 

ir kitų mechanizmų, ginančių žmogaus teises; reikalauti tarptautiniu mastu priimtų sprendimų, 

susijusių su narkotikų ir ginklų prekyba bei tęsti smurto prieš moteris prevencijos programų 

efektyvumo tyrimus [19]. 

Atsižvelgiant į tai, kad apie smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir psichologinę 

būseną, gebėjimą ieškoti ir gauti efektyvią pagalbą, įskaitant vidutinio ir vyresnio amžiaus moteris, 

duomenų nėra, suplanuoti kiekybinis ir kokybinis tyrimai, kurių tikslas – įvertinti smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas pagalbą teikiančiose institucijoje, gyvenimo 

kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje. 

Kokybinis vidutinio (nuo 45 m.) ir vyresnio amžiaus moterų tyrimas bus atliekamas todėl, 

kad lyginant su dėmesiu, skiriamu informavimui apie esamą pagalbą smurtą patyrusioms moterims, 

http://www.bukstipri.lt/
http://www.scribd.com/
http://www.lygus.lt/
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turinčioms vaikų ir /ar jaunesnio mažiaus, dėmesys ir pagalbos prieinamumas šio amžiaus moterims 

skiriasi. Amžiaus riba nuo 45 m. pasirinkta po konsultacijų su šalies ekspertais, kurių vertinimu tai 

riba, kai dažniausiai vaikai pradeda kurti savo gyvenimą ir palieka šeimą, o moteris lieka gyventi su 

smurtautoju. Tyrimo rezultatai bus naudingi pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims 

teikiančių institucijų darbo organizavimui. Jais remiantis bus pateiktos rekomendacijos smurtą 

patyrusių moterų pagalbos prieinamumo optimizavimui.  

 

 

 Projekto tikslas – Įvertinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių 

paslaugas pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje. 

 

Projekto uždaviniai: 

5. Įvertinti smurto nuo intymaus partnerio priežastis ir pasekmes. 

6. Įvertinti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir 

psichologinę būseną.  

7. Įvertinti pagalbos prieinamumą smurtą nuo intymaus partnerio patyrusioms moterims ir 

jų požiūrį į smurto prevenciją.  

8. Nustatyti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių vidutinio ir vyresnio amžiaus moterų 

pagalbos paieškas, pagalbos vertinimą ir ateities lūkesčius. 
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II. TYRIMO PLANAS 

 Tyrimo tipas. Tyrimo 1,2,3 uždaviniams įgyvendinti bus naudojamas kiekybinis analitinis 

tyrimas. Įgyvendinti 4 uždaviniui bus atliekamas kokybinis tyrimas. 

 Tiriamoji populiacija. Tyrimo uždaviniams įgyvendinti bus apklausiamos smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusios moterys, gaunančios paslaugas nuo smurto nukentėjusioms moterims pagalbą 

teikiančiose institucijose. Tyrimo 1, 2 ir 3 uždaviniams įgyvendinti, taikant kiekybinio tyrimo 

metodiką, bus apklausiamos smurtą nuo intymaus partnerio patyrusios 18–75 metų amžiaus 

moterys. 

Tyrimo 4 uždaviniui įgyvendinti, taikant kokybinio tyrimo metodiką, bus apklausiamos 

smurtą artimoje aplinkoje nuo bet kurio šeimos nario patyrusios vidutinio ir vyresnio amžiaus 

moterys. Remiantis PSO gyvenimo amžiaus tarpsnių skirstymu, vidutinio amžiaus pradžia laikomas 

45 metų amžius [20]. 

 Planuojama imtis. Remiantis pagalbą moteriai teikiančių institucijų apklausa (1 priedas), 

per mėnesio laikotarpį šios institucijos pagalbą suteikia vidutiniškai 278 moterims, todėl 1,2,3 

tyrimo uždaviniams įgyvendinti tyrimo imtis su 3 proc. paklaida – mažiausiai 221 moteris. Tyrimo 

4 uždaviniui įgyvendinti bus apklausta ne mažiau nei 6 vidutinio ir vyresnio amžiaus moterys [21].  

  

III. TYRIMO METODAI  

Anketinės apklausos metodas. Tyrimo 1, 2, 3 uždaviniams įgyvendinti sudarytas anoniminis 

klausimynas, remiantis PSO klausimynu, JT EEK klausimynu bei „BGI Consulting“ vykdyto 

tyrimo klausimynu [5;12;22]. Anketa papildyta Buss and Perry agresijos klausimynas [23], Becko 

nevilties skale [48], epidemiologijos studijų centro depresijos skale [25], streso įveikos klausimynu 

[51], Ferrans ir Powers gyvenimo kokybės klausimynu [45], Daugiacentrio AIDS kohortos įveikos 

ir pokyčių tyrimo suvokiamos paramos skalė [28]. Anketoje pateikti 6 atviri ir 62 uždari klausimai 

(2 priedas). Remiantis PSO, JT EEK ir „BGI Consulting“ klausimynais, sukurtas tyrimo 

instrumentas yra originalus, todėl jį būtina pilotuoti, siekiant didesnio anketos vertingumo ir vidinio 

suderinamumo. Po pilotinio tyrimo naudojant test – retest metodą, pagal gautus rezultatus tyrimo 

instrumentas – klausimynas – bus pakoreguotas.  

Anketą pildys pačios respondentės. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai vykdys 

anoniminę anketinę respondenčių apklausą pagal paruoštą tyrimo instrukciją (3 priedas). 

Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai sutartu laiku atvyks į pagalbą nuo smurto nukentėjusioms 

moterims teikiančią instituciją (toliau – institucija) (1 priedas), kurioje anoniminės anketinės 

apklausos būdu vyks respondenčių apklausa. Dalyvauti tyrime moteris kvies institucijos 
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darbuotojai. Atsisakančių dalyvauti tyrime respondenčių demografiniai duomenys ir atsisakymo 

priežastys bus žymimos atsisakymo dalyvauti tyrime protokole (5 priedas). Respondentei užpildžius 

anketą, VSB darbuotojas įdės ją į voką.  

 Pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimo 4 uždaviniui įgyvendinti sudaryta originali 

pusiau struktūruoto interviu schema (4 priedas), remiantis projekto pagrindime analizuotais 

literatūros šaltiniais. Tyrimą atliks Higienos instituto darbuotojai. Tyrimas bus vykdomas pagal 

paruoštą tyrimo scenarijų. 

 

Kintamieji. Kiekybinio tyrimo klausimyne naudojami kintamieji pateikti 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Kiekybinio tyrimo kintamieji. 

Kintamasis Kintamojo pobūdis Šaltinis Matavimo 

metodas 

Socio-demografiniai duomenys  

Amžius Tolydus  Kiekybinis 1 kl.  

 

 

Anketinė 

apklausa 

(2 priedas) 

 

Gyvenamoji vieta Nominalus Kokybinis  2 kl. 

Šeiminė padėtis Nominalus Kokybinis 3 – 3a kl. 

Šeiminės padėties istorija  Tolydus Kiekybinis 4 kl. 

Dichotominis Kokybinis 5 kl. 

Šeimos sudėtis  Nominalus Kokybinis 6 kl. 

Vaikų skaičius ir amžius Diskretus 

Tolydus 

Kiekybinis 7–8 kl. 

Išsilavinimas Ordinalus Kokybinis 9 kl. 

Užimtumas Nominalus Kokybinis 10 kl. 

Finansinė padėtis bei moters uždirbamų 

pajamų dalis  

Ordinalus Kokybinis 11–12 kl. 

Smurto patirtis  

Psichologinio, fizinio, seksualinio, 

ekonominio smurto patirtis ir dažnis, 

sunkumas 

Dichotominis 

Ordinalus 

Ordinalus 

Ordinalus 

Kokybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

23–36 kl. 

Smurto trukmė Tolydus Kiekybinis 44 kl. 

Smurto priežastys  
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Žalingi įpročiai  

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

Narkotikų vartojimas 

Ordinalus Kokybinis 13–14 kl. 

Smurto patirtis tėvų šeimoje Nominalus Kokybinis 15 kl. 

Smurto motyvai (priežastys) Nominalus Kokybinis 37 kl.  

Intymaus partnerio demografinės 

charakteristikos 

(amžius/išsilavinimas/užimtumas) 

Tolydus 

Ordinalus 

Nominalus 

Kiekybinis 

Kokybinis 

Kokybinis 

17 kl. 

18 kl. 

19 kl. 

Intymaus partnerio žalingi įpročiai:  

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

Narkotikų vartojimas 

 

Ordinalus 

 

Kokybinis 

 

20–21 kl. 

Intymaus partnerio smurto patirtis savo 

tėvų šeimoje 

Nominalus Kokybinis 22 kl. 

Šeimos funkcionavimo motyvai  Dichotominis 

Nominalus 

Kokybinis 

Kokybinis 

49–50 kl. 

Polinkio smurtauti dažnis Ordinalus Kokybinis 52 kl. 

Bandymų apsiginti nuo smurtaujančio 

intymaus partnerio dažnis 

Ordinalus Kokybinis 53 kl. 

Smurto pasekmės  

Smurto pasekmės psichologinei būsenai Nominalus Kokybinis 38 kl. 

Smurto pasekmės fizinei sveikatai Dichotominis Kokybinis 39–42 kl. 

Smurto pasekmės fizinei ir psichinei 

gerovei 

Ordinalus Kokybinis 43 kl. 

Intymaus partnerio baimė Ordinalus Kokybinis 51 kl. 

Gyvenimo kokybė 

Gyvenimo kokybės klausimynas Ordinalus Kokybinis 67 kl. 

Psichologinės būsenos 

Agresijos klausimynas Ordinalus Kokybinis 63 kl. 

Nevilties skalė Ordinalus Kokybinis 64 kl. 

Depresijos skalė Ordinalus Kokybinis 65 kl. 

Streso įveikos klausimynas Ordinalus Kokybinis 66 kl. 

Pagalbos prieinamumas/efektyvumas  

Pagalbos subjektai ir kreipimosi dažnis Ordinalus Kokybinis 46 kl. 

Nesikreipimo pagalbos priežastys Nominalus Kokybinis 48 kl. 
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Gauta ir trūkstama pagalba Nominalus Kokybinis 55, 56 kl. 

Informuotumas apie pagalbą moterims 

teikiančias institucijas  

Nominalus Kokybinis 54 kl. 

Informuotumas apie vykdomas 

prevencines priemones  

Dichotominis Kokybinis 57, 59 kl. 

Suvokiamos paramos klausimynas Ordinalus Kokybinis 68 kl. 

Žmonių kiekis pagalbos tinkle Nominalus Kokybinis 16 kl. 

Gautos (anksčiau) pagalbos efektyvumas Ordinalus Kokybinis 47 kl. 

Gautos (šiuo metu) pagalbos 

efektyvumas 

Ordinalus Kokybinis 55.1 kl. 

Požiūris į smurto prevenciją 

Požiūris į smurtinį elgesį  Dichotominis Kokybinis 23.2–36.2 kl. 

Nuomonė apie efektyvias pagalbos 

formas 

Nominalus Kokybinis 62 kl. 

Nuomonė apie vykdomas prevencines 

priemones ir nuomonė apie jų 

efektyvumą 

Dichotominis Kokybinis 58, 60, 61 kl. 

  

Anketinės apklausos klausimyne naudojamos šios skalės:  

3. Gyvenimo kokybei vertinti bus naudojamas:  

1.1. Ferrans ir Powers gyvenimo kokybės klausimynas (angl. Quality of Life Index) [45], išverstas į 

lietuvių kalbą, atliktas lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo įvertinimas parodė, kad Crobbach 

alpha koeficientas yra 0,97 [53]. Klausimyną sudaro 66 klausimai padalinti į dvi dalis po 33 

teiginius. Pirmoje dalyje vertinamas pasitenkinimas 4 sritimis – sveikatos, socialine–ekonomine, 

psichologine–dvasine ir šeimos, kiekvieną teiginį Likerto skalėje vertinant nuo 1 iki 6, kur 1 – 

„visai nepatenkinta“, 6 – „labai patenkinta“, o antrojoje jų svarba, pasirenkant atsakymų 

variantus nuo 1 iki 6, kur 1 – „visai nesvarbu“, 6 – „labai svarbu“. Gyvenimo kokybės ir keturių 

sričių reikšmės intervalas yra nuo 0 iki 30 – kuo didesnė reikšmė, tuo aukštesnė gyvenimo 

kokybė.  

4. Psichologinei būsenai vertinti bus naudojami šie instrumentai:  

2.1. Buss ir Perry agresijos klausimynas (angl. the Buss–Perry Agression Questionnaire), kurį sudaro 

29 teiginiai, vertinami Likerto skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia respondentei „visiškai nebūdinga“, 5 

– „visiškai būdinga“ [23]. Šiuo klausimynas matuoja fizinę agresiją, verbalinę agresiją, pyktį ir 

priešiškumą. Klausimynas išverstas į lietuvių kalbą ir naudojamas moksliniuose tyrimuose, atliktas 

lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo įvertinimas parodė, kad Cronbach alpha koeficientas yra 

0,85 [29]. 

2.2. Becko nevilties skalė (angl. Beck Hopelessness scale), kurią sudaro 20 teiginių, atspindinčių 

praėjusios savaitės požiūrį į ateitį [48]. Jeigu respondentė sutinka su atsakymu, žymi „Taip“, jeigu 

nesutinka – „Ne“. Nevilties skalė matuoja neigiamo požiūrio į savo ateitį stiprumą. Ji yra išversta į 
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lietuvių kalbą ir naudojama įvairiuose tyrimuose, atliktas lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo 

įvertinimas parodė, kad Cronbach alpha koeficientas yra 0,88 [49]. 

2.3. Epidemiologijos studijų centro depresijos skalė (angl. Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale) [25], išversta į lietuvių kalbą ir naudojama moksliniuose tyrimuose, atliktas 

lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo įvertinimas parodė, kad Cronbach alpha koeficientas yra 

0,84 [31]. Skalę sudaro 20 teiginių, simptomų dažnumas vertinamas 4 įverčių Likerto skale nuo 

„retai arba visai ne” (0) iki „beveik visą laiką” (3). Depresijos reikšmės intervalas nuo 0 iki 60. 

Didesnė reikšmė rodo sunkesnę depresiją.  

2.4. Streso įveikos klausimynas [51], išverstas į lietuvių kalbą ir naudojamas kituose tyrimuose, 

atliktas lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo įvertinimas parodė, kad Crombach alpha 0,86 [32]. 

Klausimyną sudaro 60 teiginių, kiekvienas jų vertinamas 4 įverčių Likerto skalėje nuo „niekada taip 

nedarau” (1) iki „dažnai taip darau” (4). Šiame tyrime bus pasinaudota 40 teiginių, kurie priskiriami 

dviem pagrindiniams streso įveikos būdams: 1) į problemą orientuotai streso įveikai (aktyvi veikla, 

planavimas, koncentravimasis į įveiką, atidėta įveika, informacinės socialinės paramos ieškojimas) ir 

2) į emocijas orientuotai streso įveikai (emocinės socialinės paramos ieškojimas, pozityvus 

perinterpretavimas, priėmimas, atsigręžimas į religiją ir neigimas).  

5. Suvokiamai paramai matuoti bus naudojama: 

3.1. Suvokiamos paramos skalė, kuri yra Daugiacentrio AIDS kohortos įveikos ir pokyčių 

tyrimo klausimyno (angl. Multicenter AIDS Cohort Coping and Change Study) dalis [28]. Ją 

sudaro 7 teiginiai, vertinami 5 įverčių Likerto skalėje nuo „ne, neabejotinai ne” (1) iki 

„neabejotinai taip” (5). Suvokiama parama suprantama kaip bendras įsitikinimas, kad esant 

probleminei situacijai paramos bus sulaukta. Klausimynas išverstas į lietuvių kalbą ir 

naudojamas kituose tyrimuose, atliktas lietuviškos versijos vidinio nuoseklumo įvertinimas 

parodė, kad Crombach alpha yra 0,88 [53]. 

 

 Pusiau struktūruoto interviu metu kiekvienos respondentės bus prašoma papasakoti apie jos 

pagalbos paieškos istoriją, nuomonę apie suteiktą pagalbą bei dabartinę savijautą ir ateities 

lūkesčius pačiai moteriai svarbiais aspektais. Pusiau struktūruoto interviu plane pateikiamos gairės, 

kokiomis temomis respondentė turėtų pasakoti savo patirtį, vėliau šios gairės detalizuojamos į 13 

klausimų, kurie bus užduodami tuo atveju, jei interviu metu moteris nebus linkusi atvirauti (4 

priedas). Klausimai sudaryti kiek įmanoma neutralesni, vengiant išankstinių tyrėjo nuostatų, kad 

būtų lengviau užmegzti ryšį su respondente ir išgirsti atvirą istoriją. 

IV. IŠKRAIPANČIŲ VEIKSNIŲ KONTROLĖ 

 Tyrimo metu galimos informacijos rinkimo ir analizės klaidos, galinčios turėti įtakos tyrimo 

rezultatams. Trikdančių veiksnių įtaką informacijos rinkimo metu bus siekiama sumažinti naudojant 
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specifinius patikrintus duomenų rinkimo instrumentus, kuriuose moterų patirtas smurtas bus 

vertinamas ne subjektyvia respondentės ar tyrėjo nuomone, tačiau naudojant klausimyną su 

konkrečiais išvardintais smurtiniais veiksmais. Nesutikusios dalyvauti tyrime pagalbą centruose 

gaunančios moterys bus registruojamos protokole, kuriame bus nurodomi moters demografiniai 

duomenys: amžius, gyvenamoji vieta, išsilavinimas, užimtumas ir atsisakymo priežastis (5 priedas). 

Galimas iškraipantis veiksnys gali būti dabartinis moters santykis/priklausomybė nuo smurtautojo, 

kuris bus analizuojamas pagal klausimyno klausimus.  

V. DUOMENŲ TVARKYMAS  

 Duomenų kaupimas. Visos kiekybinio tyrimo anketos bus koduojamos, sukuriant duomenų 

bazę ir perkeliamos į elektroninę laikmeną, koduojant kintamuosius pagal kodų aprašus. Duomenų 

įvedimui bus naudojama EpiData programa. Pusiau struktūruoti interviu bus įrašomi į diktofoną ir 

transkribuojami, anketas koduojant. Transkribavimui bus naudojama f4 programa. Visos koduotos 

anketos bus susegamos į segtuvus ir saugomos. 

 Duomenų tvarkymas. Pagal kiekybinio tyrimo metodiką surinktų duomenų tvarkymui bus 

sukurta atskira duomenų bazė. Duomenų analizė bus atliekama SPSS programoje. Siekiant išvengti 

įvedimo klaidų, įvesti pirminiai duomenys bus iš karto po anketų užpildymo ir dar kartą sutikrinti, 

perkėlus į kompiuterinę laikmeną.  

 Duomenų klasifikavimas. Kiekybinio ir kokybinio tyrimų duomenys bus klasifikuojami 

pagal analizuojamus veiksnius.   

VI. STATISTINIAI METODAI  

Statistiniai metodai. Pagal kiekybinio tyrimo metodiką surinktų duomenų statistinei analizei bus 

naudojamas statistinių duomenų paketas SPSS. Skirtumo statistinis reikšmingumas bus vertinamas pagal 

pasirinktą statistinio reikšmingumo lygmenį α = 0,05. Rezultatų skirtumai bus laikomi statistiškai 

reikšmingais kai p ≤ α. Duomenims, kurie pasiskirstę pagal nominaliąją skalę, p reikšmė bus skaičiuojama 

pagal χ² testą. Esant tikėtiniems stebėjimo skaičiams mažiau už 5, bus skaičiuojamas Fišerio kriterijus.  

Klasterinės analizės metodu bus siekiama išskirti respondenčių tipus (klasterius), apibūdinamus 

panašiomis charakteristikomis. Klasterinė analizė bus atliekama K-Mean metodu. Kadangi bus naudojami 

skirtingi atsakymų formatai, siekiant palyginti skales bus pritaikytas standartizacijos rodiklis z – rodiklis.  

Turinio analizės metodu bus analizuojami giluminio interviu metu gauti duomenys. 

Statistiniai rodikliai. Tyrimo metu bus vertinami socio-demografiniai rodikliai, smurto rūšių (fizinis, 

ekonominis, psichologinis ir seksualinis) pasiskirstymo rodikliai, fizinio smurto sunkumo rodiklis (jei 

teigiamai bus atsakyta į 31-32 klausimyno klausimą, bus laikoma kad patirtas vidutinio sunkumo smurtas, jei 

į 33-36 klausimus – patirtas sunkus smurtas). Detalus kiekybinių tyrimo kintamųjų sąrašas  pateiktas 1 

lentelėje. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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VII. ETIKA 

 Tyrimas bus atliekamas be Lietuvos bioetikos komiteto sutikimo. Smurtą patyrusios moterys 

į tyrimą bus įtrauktos supažindinus su atliekamu tyrimu, jo tikslu ir uždaviniais, paaiškinta 

atliekamo tyrimo nauda. Tiek į anketinę apklausą, tiek į pusiau struktūruotą interviu moterys bus 

įtraukiamos tik gavus jų žodinį sutikimą, pabrėžiant, kad respondenčių dalyvavimas tyrime yra 

savanoriškas ir jos turi teisę apklausoje nedalyvauti arba nutraukti tyrimą bet kuriuo metu. Tyrimo 

dalyvėms bus užtikrinta, kad tyrimo metu gauti duomenys bus anonimiški ir konfidencialūs, nes su 

tyrimo anketomis, interviu įrašais bei transkribuotu tekstu susipažinti galės tik projekto vadovas ir 

atsakingi vykdytojai. Iš mokslinių publikacijų ar skelbiamų tyrimo duomenų nebus galima 

identifikuoti tiriamųjų asmenų.  

VIII. TYRIMO ORGANIZAVIMAS 

 Tyrimo planavimo, organizavimo, duomenų tvarkymo ir analizės darbai bus atliekami HI. 

 

 

4 lentelė. Projekto vykdytojai ir jiems numatyti darbai 
Vykdytojai Organiza

vimas 

Parengiam

ieji darbai 

Duomen

ų 

rinkima

s 

Duomen

ų bazių 

sudaryma

s 

Duom

enų 

analizė 

Literatūro

s 

parinkima

s 

Ataskai

tos 

rengima

s 

Publikaci

jų ir 

rekomen

dacijų  

rengimas 

Vadovas dr. 

Loreta 

Stonienė 
x  X  x x x x 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vaida 

Aguonytė 

x x X x x x x x 

Atsakingas 

vykdytojas dr. 

Laura 

Narkauskaitė 

x x   x x x x 
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IX. PROJEKTO BIUDŽETAS 

 

5 lentelė. Projekto biudžetas 

Darbai Numatoma darbo trukmė ir suma, Lt 

(kiekvienam dalyviui) 

Bendra 

suma 

 Loreta Stonienė Laura 

Narkauskaitė 

Vaida 

Aguonytė 
 

Tyrimo instrumento patikra, 

tyrimo organizavimas  

1 mėn. 

1358,26 

1 mėn. 

415,62 

1 mėn. 

1038,67 
 

2 812,55 
Sodra (30,98 proc.) 321,26 169,53 245,67 736,46 

Duomenų rinkimas, duomenų 

bazių sudarymas 

5 mėn. 

6791,3 

 5 mėn. 

5193,35 
 

11 984,65 
Sodra (30,98 proc.) 1606,3  1228,35 2 834,65 

Duomenų analizė, ataskaitos ir 

rekomendacijų paruošimas 

4 mėn. 

5433,04 

4 mėn. 

1662,48 

4 mėn. 

4154,68 
 

11 250,2 
Sodra (30,98proc.) 1285,04 678,12 982,68 2 945,84 

Iš viso: Darbo užmokesčiui   26 047,4 
              Sodra (30,98 proc.)  6 516,95 

Kitos išlaidos:  
Kelionės išlaidos: Alytus (2 kartai, 96 Lt), Kaunas (4 kartai, 160 Lt), 

Klaipėda (2 kartai, 272 Lt), Marijampolė (2 kartai, 164 

Lt), Šiauliai (2 kartai, 200 Lt), Raseiniai (1 kartas, 86 Lt), 

Panevėžys (1 kartas, 68 Lt), Tauragė (1 kartas, 110 Lt), 

Telšiai (2 kartai, 256 Lt),  Anykščiai (1 kartas, 52 Lt) 

1464,00 

Popierius  100,00 
Telefoniniai pokalbiai  100,00 

Iš viso:  27 621,4 

Projektui įgyvendinti bus naudojamos tik biudžeto lėšos. 

 

X. DARBŲ GRAFIKAS  

6 lentelė. Projekto darbų grafikas 

 Kalendoriniai mėnesiai 2012 metais 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tyrimo organizavimas X         

Duomenų rinkimas  X X X X     

Duomenų bazių sudarymas      X    

Duomenų analizė       X X  

Galutinės ataskaitos rengimas       X X  

Publikacijų ir rekomendacijų rengimas X X      X X 
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XI. LAUKIAMI REZULTATAI  

 Šiuo metu Lietuvoje panašių darbų nėra atlikta, todėl tyrimas suteiks naudingos 

informacijos apie smurto priežastis bei pasekmes, bus įvertinta smurtą patyrusių moterų savijauta, 

smurto prevencija ir pagalba smurtą patyrusioms moterims. Remiantis tyrimo rezultatais bus 

parengtos rekomendacijos pagalbos prieinamumo gerinimui. 

Projekto mokslinė vertė: 

 Bus įvertintos smurto nuo intymaus partnerio priežastys ir pasekmės; 

 Bus įvertinta smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų gyvenimo kokybė ir jų 

emocinė būsena; 

 Bus įvertintas pagalbos prieinamumas smurtą nuo intymaus partnerio patyrusioms moterims 

ir jų požiūris į smurto prevenciją.  

 Bus įvertinta smurtą artimoje aplinkoje patyrusių vidutinio ir vyresnio amžiaus 

moterų smurto pagalbos paieškos, pagalbos vertinimas ir ateities lūkesčiai; 

 Kokybinio tyrimo rezultatai bus pateikti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Visuomenės sveikatos instituto magistriniame darbe. 

Projekto praktinė nauda: 

 Bus pateiktos rekomendacijos smurtą patyrusių moterų pagalbos prieinamumo 

optimizavimui.  

 Būsimi naudos gavėjai – smurtą patyrusios moterys bei nuo smurto artimoje aplinkoje 

nukentėjusioms moterims pagalbą teikiančios institucijos. 

 

XII. REZULTATŲ PUBLIKAVIMAS 

1. Tyrimo duomenys bus pateikti internetiniame puslapyje; 

2. Bus parengtos trys mokslinės publikacijos recenzuojamuose žurnaluose. Projekto 

vadovas ir atsakingi vykdytojai bus publikacijų autoriai. Autorių eiliškumas bus 

sudėliotas pagal kiekvieno indėlį į publikaciją. 
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PRIEDAI 

1 priedas. Pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims teikiančios institucijos.  

Šaltinis: http://www.bukstipri.lt 

Įstaigos pavadinimas Kontaktai 

1. Alytaus m. moterų krizių 

centras 

Topolių g. 10 – 18, Alytus 

Tel.: 8 315 71 170, 8 611 54 342 

El. p. ammkc@aktv.lt 

2. Biržų moterų krizių centras Rotušės g. 16a, Biržai 

Tel. 8 611 38 860 

El. p. dale.mukiene@gmail.com, http//birzuspc.puslapiai.lt  

3. Gargždų socialinių paslaugų 

centras 

Sodo g. 1, Gargždai 

Tel. 8 46 470 202, 8 686 33702 (8.00-17.00), 8 677 73032 

(visą parą), el. p. socpaslaugucentras@yahoo.com 

4. Kaišiadorių socialinių paslaugų 

centras   

Vytauto Didžiojo g. 44d, Kaišiadorys (administracija), 

Geležinkeliečių takas 9, Kaišiadorys (nakvynės namai) 

Tel.: 8 346 60 013, 8 346 53002 (nakvynės namai), 

8 612 30639 (direktorė), 8 346 60 256 

El. p. ksdsoccentras@takas.lt 

5. Kauno apskrities moterų krizių 

centras 

Juozapavičiaus per. 77, Kaunas 

Tel./Faks. 8 37 340 027 

El. p. kriziucentras@kamkc.lt, žwww.kamkc.lt 

6. VšĮ Moters pagalba moteriai Vytauto per. 69, Kaunas 

Tel. 8 618 40044 

info@moters-pagalba.lt 

7. Kauno moterų nakvynės namai Partizanų g. 5, Kaunas 

Tel.: 8 37 731 822, 8 37 353 987, Faks. 8 37 350 569; 

El. p. nakvine@takas.lt 

8. Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės pagalbos centras 

Smilčių g. 6 (Melnragė), Klaipėda 

Tel. 8 46 350 099, Faks. 8 46 350 099 

El. p. kmn@moteriai.lt 

9. Kretingos moterų informacijos 

ir mokymo centras 

Vilniaus g. 18, Kretinga 

Tel./Faks. 8 445 78024, El. p. kmimc@kretvb.lt 

10. Marijampolės apskrities 

moters veiklos centras 

Kęstučio g. 3 – 12. Marijampolė 

Tel.: 8 343 59525, 8 656 57725 (visą parą) 

Faks. 8 343 59525 

El. p. mmvcmot@gmail.com, www.mmvc.puslapiai.lt 

11. Marijampolės apskrities 

moterų namai – krizių centras 

Bažnyčios g. 5, Šakiai 

Tel. 8 617 23130 

El. p. moteru.namai@gmail.com 

12. Moterų informacijos centras Olandų g. 19 – 2, Vilnius 

Tel. 8 5 262 9003, Faks. 8 5 262 9050, 

El. p. mic@lygus.lt 

13. Šiaulių moterų veiklos 

inovacijų centras 

Aušros al. 64,  Šiauliai 

 Tel.: 8 41 520 239, 8 699 52558, 8 652 35227, 

El. p.  mvic@splius.lt 

14. Pagėgių savivaldybės 

socialinių paslaugų centro krizių 

namai 

Vilniaus g. 7, Pagėgiai 

Tel.: 8 441 56081, 8 441 56089, Faks. 8 441 56089, 

El. p. nkovaliova@pagegiai.lt 

http://www.bukstipri.lt/
mailto:ammkc@aktv.lt
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,97,108,101,46,109,117,107,105,101,110,101,64,103,109,97,105,108,46,99,111,109)+'?'
mailto:socpaslaugucentras@yahoo.com
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,115,100,115,111,99,99,101,110,116,114,97,115,64,116,97,107,97,115,46,108,116)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,117,115,114,97,64,107,97,109,107,99,46,108,116,59,32)+'?'
http://www.kamkc.lt/
mailto:nakvine@takas.lt
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,109,110,64,109,111,116,101,114,105,97,105,46,108,116)+'?'
mailto:kmimc@kretvb.lt
mailto:mmvcmot@gmail.com
http://www.mmvc.puslapiai.lt/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(109,111,116,101,114,117,46,110,97,109,97,105,64,103,109,97,105,108,46,99,111,109)+'?'
mailto:mic@lygus.lt
mailto:mvic@splius.lt
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(110,107,111,118,97,108,105,111,118,97,64,112,97,103,101,103,105,97,105,46,108,116)+'?'
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15. Raseinių krizių centras V. Kudirkos g. 11a, Raseiniai 

Tel. 8 620 40341, Tel./Faks. 8 428 52177 

El. p. astaim@takas.lt 

16. Šeimos namai Lietuvos 

agentūra SOS vaikai Panevėžio 

skyrius 

Rožių g. 19, Panevėžys 

Tel. 8 685 65540 

17. Širvintų moterų klubas 

„Jums“ 

Kalnalaukio 22 – 20, Širvintos 

Tel.: 8 382 51 326 (skambinti geriau po 19 val.), 

8 616 06329 (bet kuriuo metu), 

El. p. dorote2@takas.lt 

18. Tauragės moters užimtumo ir 

informacijos centras 

V. Kudirkos g. 9, Tauragė 

Tel.: 8 446 61565, 8 616 55877 

19. Vilniaus arkivyskupijos 

Caritas Motinos ir vaiko globos 

namai 

Odminių g. 12, Vilnius 

Tel.: 8 5 212 1653, 8 685 77347 

El. p. globa@caritas.lt 

www.vilnius.caritas.lt 

20. Vilniaus m. motinos ir vaiko 

pensionas 

Vytenio g. 45, Vilnius 

Tel.: 8 5 233 2508 (krizių tarnyba),  8 5 233 3619 

(administratorius),  8 5 233 96 44 (soc.darbuotojas), 

Faks. 8 5 233 3619 

El. p. ndirsien@takas.lt 

21. Vilniaus moterų namai, krizių 

centras 

Pilies g. 36 – 10, Vilnius 

Tel.: 8 800 22 008,  8 5 279 1238; Faks. 8 5 261 6380 

www.vmotnam.lt 

22. Visagino šeimos krizių 

centras 

Statybininkų g. 7, Visaginas 

Tel. 8 386 70277,  

El. p. sketis@tts.lt 

23. Telšių krizių centras Respublikos g. 1, Telšiai 

Tel., Faks. 8 444 74282, 8 671 16590 

El. p. kriziucentras@gmail.com 

24. Radviliškio parapijos 

bendruomenės socialinių paslaugų 

centras 

Maironio g. 8A, Radviliškis 

Tel. 8 422 53499 

8 422 53492  

8 610 15002 

25. Anykščių moterų užimtumo ir 

informacijos centras 

J. Biliūno g. 7, Anykščiai 

Tel. 8 615 45464 

El.p. anyksciumoterys@gmail.com 

 

 

mailto:astaim@takas.lt
mailto:dorote2@takas.lt
http://www.vilnius.caritas.lt/
mailto:ndirsien@takas.lt
http://www.vmotnam.lt/
mailto:sketis@tts.lt
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2 priedas. Klausimynas  

Labai dėkoju kad sutikote dalyvauti apklausoje ir užpildyti klausimyną.  

Šio tyrimo tikslas – įvertinti smurtą patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir emocinę būseną bei pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą. 

Į kai kuriuos klausimus atsakyti gali būti nelengva, todėl primename, kad Jūsų sutikimas dalyvauti yra 

savanoriškas (galite nutraukti dalyvavimą kada panorėjusi) ir šiuo atveju visiškai anonimiškas. Atsakymai 

bus naudojami apibendrintai statistinei analizei.  

Užtruksite nuo 35 iki 50 minučių. Visą laiką, kol jūs pildysite anketą, patalpoje bus visuomenės sveikatos 

biuro atstovė, kuri bus pasirengusi atsakyti į visus klausimus, susijusius su klausimyno pildymu. Žinokite, 

kad tik pilnai atsakyti klausimai yra tinkami duomenų analizei, todėl prašome būti atidžiai ir sekti kursyvu 

parašytus paaiškinimus. Visi klausimai turi po vieną atsakymo variantą, jeigu nenurodyta, kad jų gali būti 

keli. Jeigu pasiūlyti variantai Jums netinka, tačiau yra atsakymas – kita, prašome įrašyti savo atsakymo 

variantą.  

Tyrimo duomenys bus naudojami siekiant pagerinti moterims teikiamą pagalbą. Jeigu esate pasiruošusi, 

galite pradėti pildyti klausimyną.  

Dar kartą dėkoju už atsakymus.  

Tyrimo vadovė – dr. Loreta Stonienė 

Data ___________________________ 

 

I. Informacija apie jus  

1. Amžius 

 

 
(įrašyti) ________________________ 
Paaiškinimas: skaičiuojami pilni suėję metai 

2. Gyvenamoji vietovė  

(įrašyti) ________________________ 

3. Šeiminė padėtis  Ištekėjusi (registruotoje santuokoje) 

 Gyvenu partnerystėje (neregistruotoje santuokoje) 

 Išsiskyrusi  

 Našlė  

 Kita________________________ 

3a. Ar šiuo metu gyvenate su 

intymiu partneriu, nuo kurio 

patyrėte smurtą? 

 Taip  

 Ne  

4. Kiek laiko gyvenate (arba 

gyvenote, jeigu į 3a kl. atsakėte Ne) su 

dabartiniu intymiu partneriu?  

 
(įrašyti metus) ________________________  
Paaiškinimas: skaičiuojama santuoka ar/ir gyvenimas kartu + draugystės 

laikotarpis 

5. Ar tai Jūsų pirmas bendras 

gyvenimas kartu su intymiu 

partneriu (santuokoje / partnerystėje?) 

 Taip  

 Ne 

6. Kas su jumis kartu gyvena (arba 

gyveno, jeigu į 3a kl. atsakėte Ne)? 

 Intymus partneris 

 Intymus partneris ir vaikas (-ai) 

 Intymus partneris ir Jūsų ir/ar Jūsų intymus partnerio tėvai 

 Intymus partneris, Jūsų ir/ar Jūsų intymaus partnerio tėvai ir 

vaikas (- ai) 

 

 Kita ________________________________________ 

7. Kiek Jūs turite vaikų?  Nei vieno  

 Vieną 

 Du 

 Tris 

 Keturis ir daugiau 

8. Koks vaikų amžius?  

 

 
(įrašyti metus)______________________________________ 
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9. Jūsų išsilavinimas:  Niekada nesimokiau 

 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Vidurinis 

 Spec. vidurinis 

 Aukštasis neuniversitetinis  

 Aukštasis universitetinis  

 Kita __________________ 

10. Kokie yra jūsų pajamų šaltiniai 

per paskutinius šešis mėnesius? 

 
Paaiškinimas: galimi keli atsakymo 

variantai, tačiau prašome pagrindinį 

pabraukti 

 Pastovus darbas su pastoviu atlyginimu (pilnu etatu ar nepilnu 

etatu) 

 Laikinas darbas (įskaitant atsitiktinius darbus ir neoficialų darbą) 

 Darbas šeimos versle, namų ūkyje 

 Darbas pagal verslo liudijimą  

 Valstybės pašalpos (vaikų, neįgalumo, bedarbio pašalpos, kt.) 

 Sutuoktinio/partnerio/giminaičio/draugo gaunamos pajamos  

 Studento stipendija/paskola 

 Įvairios nelegalios ar galimai nelegalios pajamos 

 Kita________________________ 

11. Jūsų šeimos mėnesio pajamos  
Paaiškinimas: apytiksliai biudžetas iš 

viso  

 Iki 500 Lt 

 Nuo 501 iki 1000 Lt 

 Nuo 1001 iki 2000 Lt 

 Nuo 2001 iki 3000 Lt 

 Nuo 3001 iki 5000 Lt 

 5001 ir daugiau 

12. Kokią apytiksliai pajamų dalį 

uždirbate Jūs? Paaiškinimas: nuo tos 

sumos, kurią nurodėte prie kl. Nr. 11 

 Šiuo metu neuždirbu 

 0 – 25 proc. 

 26 – 50 proc. 

 51 – 75 proc. 

 76 – 100 proc. 

13. Ar Jūs vartojate alkoholinius 

gėrimus? 
 Taip, beveik kasdien 
 Taip, 1–2 kartus per 

savaitę 
 Taip, 2-3 kartus per mėnesį 

 Taip, kartą per mėnesį 

(progomis)  
 Nevartoju 

14.Ar Jūs vartojate narkotikus?  Taip, beveik kasdien 
 Taip, 1–2 kartus per 

savaitę 
 Taip, 2-3 kartus per mėnesį 

 Taip, kartą per mėnesį 

(progomis)  
 Nevartoju 

15. Ar Jūs esate susidūrusi su 

smurtu savo tėvų šeimoje? 
 Tėvas / patėvis smurtavo 

prieš Jus 
 Motina / pamotė smurtavo 

prieš Jus 

 Tėvas / patėvis smurtavo prieš 

motiną 
 Motina / pamotė smurtavo prieš 

tėvą/patėvį 

 Nesu susidūrusi 
16. Ar yra kas nors, su kuo 

galėtumėte pakalbėti apie bet ką, kas 

galėtų suprasti ir palaikyti. Jeigu taip, 

kiek tokių žmonių yra? 

  Nė vieno 
 1 žmogus 
 2-3 žmonės 

 4-5 žmonės 
 6 ir daugiau 

 

II. Informacija apie intymų partnerį.  

17. Intymaus partnerio amžius   

(įrašyti metais).................... Paaiškinimas: skaičiuojami pilni suėję metai 

18. Intymaus partnerio 

išsilavinimas 

 Niekada nesimokė 

 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Nebaigtas vidurinis 

 Vidurinis 

 Spec. vidurinis 

 Nebaigtas aukštasis 

 Aukštesnysis 

 Aukštasis 

19. Intymaus partnerio 

užsiėmimas 

 Darbininkas (kvalifikuotas, 

nekvalifikuotas darbininkas, 

žemės ūkio darbininkas, 

ūkininkas, pardavėjas, prekeivis) 

 Specialistas (valstybės 

tarnautojas, inžinierius) 

 Nuosavo verslo savininkas 

 Samdomas vadovas 

 Pensininkas 

 Moksleivis / studentas 

 Bedarbis 

 Kita________________________ 

20. Ar Jūsų intymus partneris 

vartoja alkoholinius gėrimus? 

 Taip, beveik kasdien 

 Taip, 1 – 2 kartus per savaitę 

 Taip, 2-3 kartus per mėnesį  

 Taip, kartą per mėnesį (progomis)  

 Nevartoja 
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21. Ar Jūsų intymus partneris 

vartoja narkotikus? 

 Taip, beveik kasdien 

 Taip, 1 – 2 kartus per savaitę 

 Taip, 2-3 kartus per mėnesį  

 Taip,  kartą per mėnesį 

(progomis)  

 Nevartoja 

22. Ar Jūsų intymus partneris 

buvo susidūręs su smurtiniu 

elgesiu savo tėvų šeimoje? 

 Tėvas / patėvis smurtavo prieš 

intymų partnerį 

 Motina / pamotė smurtavo 

Jūsų intymų partnerį  
 Tėvas/patėvis smurtavo prieš 

intymaus partnerio 

motiną/pamotę 

 Motina / pamotė smurtavo prieš 

intymaus partnerio tėvą/patėvį 
 Nebuvo 

 Nežinau 

 

III. Smurto patirtis. 
Paaiškinimas: Sekantys klausimai bus apie tai, ar nuo intymaus partnerio teko patirti išvardintus veiksmus. 

Šie teiginiai (Nr. 23-36) turės keturis klausimus 1) ką jūs apie tai manote ir 2) ar teko jums tai patirti bei 3) 

kaip dažnai tai teko patirti per paskutinius 12 mėnesių ir d) kaip dažnai tai teko patirti prieš dvylika mėnesių.  

Neužmirškite, kad jeigu iškils neaiškumų, prašom kreiptis į visuomenės sveikatos biuro atstovą   

23. Įžeidė Jus ar privertė blogai jaustis 

23.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip   Ne  

23.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne 

23.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

23.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau nei prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

24. Pažemino ar sumenkino kitų žmonių akivaizdoje 

24.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

24.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

24.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

24. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

25. Bandė Jus gąsdinti ar įbauginti 

25.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

25.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

25.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

25.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

26. Grasino pakenkti Jums arba kam nors, kas Jums rūpi 

26.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

26.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

26.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

26.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

27. Skėlė Jums antausį ar kažką metė į Jus norėdamas Jums pakenkti 

27.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

27.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

27.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

27.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

28. Stūmė Jus ar pešė Jus už plaukų 

28.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  
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28.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

28.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

28.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

29. Trenkė jums su kumščiu ar kuo kitu norėdamas Jums pakenkti 

29.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

29.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

29.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

29.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

30. Spyrė, tempė ar mušė Jus? 

30.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

30.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

30.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

30.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

31. Smaugė ar kitaip liejo įtūžį  

31.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

31.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

31.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

31.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

32. Grasino ar prieš Jus panaudojo šautuvą, peilį ar kitą ginklą 

32.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

32.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

32.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

32.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

33. Ar Jūsų partneris kada nors vertė turėti lytinių santykių Jums nenorint 

33.1 Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne 

33.2 Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne 

33.3 Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

33.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

34. Ar kada nors Jūs, nors ir nenorėjote, turėjote lytinių santykių su savo partneriu, nes bijojote, kad 

partneris gali Jums ką nors padaryti 

34.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

34.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

34.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

34.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių? 

 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

35. Ar kada nors Jūsų partneris vertė Jus daryti kažką lytinių santykių metu ko jūs nenorėjote ar 

laikėte tai  jus žeminančiu veiksmu 

35.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

35.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

35.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto  Kelis kartus 
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 Kartą  Daug kartų 

35.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

36. Atsisakė Jums duoti pakankamai pinigų namų ūkio išlaidoms, net ir tada, kai jis turi pinigų 

kitiems dalykams? 

36.1. Ar manote, kad tai yra smurtas?  Taip  Ne  

36.2. Ar Jums teko tai patirti nuo intymaus partnerio?  Taip   Ne  

36.3. Kaip dažnai tai atsitiko per 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

36.4. Kaip dažnai tai atsitiko ankščiau kaip prieš 12 mėnesių?  Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

 

Sekantis klausimas apie tai: 

37. Kokiais atvejais Jūsų 

partneris naudojo anksčiau 

išvardintus veiksmus?  

 
Paaiškinimas: Galima pasirinkti 

tris  atsakymų variantus, tačiau 

prašome juos sunumeruoti:, 

 1- dažniausiai nutinka, 

 2 – rečiau nutinka , 

 3 – rečiausiai nutinka  

 

 Apsvaigęs nuo alkoholio 

 Apsvaigęs nuo narkotikų 

 Kai nesiseka darbe 

 Kai kankina finansinės problemos 

 Kai susipyksta su draugais, 

artimaisiais 

 Kai Jūs prašote pinigų namų ūkio 

reikmėms  

 Kai Jūs prašote pinigų savo 

asmeniniams poreikiams 

 Kai partneris reikalauja iš Jūsų 

pinigų 

 Ginčo metu  

 Kai partneris dėl ko nors 

priekaištauja  

 Kai Jūs dėl ko nors priekaištaujate 

 Kai Jūs paprašote atlikti namų ūkio 

darbus 

 Kai konflikto metu Jūs 

nesusivaldote ir pirmoji panaudojate 

fizinius veiksmus 

 Be priežasties / neprognozuojamai 

 Kita ________________________ 

 Nežinau 

 

Sekantys klausimai bus apie smurto pasekmes  

38. Kokius jausmus jautėte 

patyrusi smurtinius veiksmus? 
 

Paaiškinimas: Galima pasirinkti 

tris  atsakymų variantus, tačiau 

prašome juos sunumeruoti:  

1- dažniausiai jaučiu,  

2 - mažiau jaučiu,  

3 – mažiausiai jaučiu 

 Pyktį 

 Bejėgiškumą 

 Liūdesį  

 Įtampą  

 Baimę 

 Neapykantą 

 Pažeminimą 

 Nepasitikėjimą 

 Gėdą 

 Kaltę 

 Neviltį 

 Jokių jausmų 

  Nežinau 

 Kita________________________ 

 

Ar jūs buvote sužeista, pvz.  Ar buvo Jums tai 

nutikę dėl intymaus 

partnerio veiksmų? 

Ar tai atsitiko per 

paskutinius 12 

mėnesių? 
39. Turėjote įbrėžimų, įpjovimų ar mėlynių, jautėte skausmą?  Taip   Ne   Taip   Ne  
40. Turėjote akių ar ausų traumų, patempimų, išnirimų ar nudegimų?  Taip   Ne   Taip   Ne  
41. Turėjote gilių žaizdų, kaulų lūžių, vidaus organų sužeidimų, Jums 

buvo išmušti dantys? 
 Taip   Ne   Taip   Ne  

42. Turėjote persileidimą?  Taip   Ne   Taip   Ne  

43. Ar galite pasakyti, kokią įtaką Jūsų intymaus 

partnerio smurtinis elgesys apskritai turėjo Jūsų 

fizinei ir psichinei gerovei? 

 Jokio 

poveikio 

 Vidutinišką  poveikį  

 Didelį poveikį 

 Nežinau 

44. Prieš kiek metų pirmą kartą patyrėte 

partnerio smurtą? 

 

________________________(Įrašykite) 

45.Ar kreipėtės pagalbos anksčiau, prieš 

patenkant pagalbos į šią instituciją?  

 Taip   Ne → 48 kl. 

 

46. Kur ir kaip dažnai kreipėtės pagalbos patyrusi 

smurtą iki kreipimosi į šią įstaigą? Paaiškinimas: 

kiekvienoje 46 eilutėje pasirinkite vieną atsakymo 

variantą  

Kreipimosi dažnis 

Visada Dažnai Tik kai 

būtina 

Retai Niekada 
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46.1. Šeimos narius, draugus, artimuosius  1 2 3 4 5 

46.2. Policiją, teisėsaugos pareigūnus 1 2 3 4 5 

46.3. Medikus   1 2 3 4 5 

46.4. Į specialiąsias moterims pagalbą teikiančias 

organizacijas  

1 2 3 4 5 

46.5. Į savivaldybės, seniūnijos socialinius 

darbuotojus  

1 2 3 4 5 

46.6. Skambinau specialiais pagalbos telefonais, 

skirtais smurtą patiriantiems asmenims  

1 2 3 4 5 

46.7. Nubėgau pas kaimynus  1 2 3 4 5 

47. Ar Jums jie padėjo?    Labai padėjo → 49 kl. 

 Šiek tiek padėjo → 49 kl. 

 Nei taip nei ne → 49 kl. 

 Beveik nepadėjo→ 49 kl. 

 Visiškai nepadėjo → 49 kl. 

 Kita ________→ 49 kl. 

48. Kodėl nesikreipėte 

pagalbos į kitus asmenis, 

organizacijas? 
Paaiškinimas: Galima 

pasirinkti tris  atsakymų 

variantus, tačiau prašome juos 

sunumeruoti: 

 1- svarbiausiai priežastis..... 3 

– mažiau svarbi priežastis 

 Kur nors kreiptis beprasmiška  

 Gėda 

 Nenoriu, nesitikiu pagalbos  

 Tai menkniekis 

 Nežinau, kur kreiptis 

 Apie tai nepagalvojau 

 Nežinau, kaip pradėti kalbą 

 Jaučiu kaltę dėl įvykio 

 Bijau pakartotinio smurto  

 Buvau per daug išsigandusi 

 Nežinau 

 Kita ________________________ 

49. Ar Jums anksčiau buvo 

kilusi mintis palikti savo 

partnerį? 

 Taip → 51 kl.  Ne  

50. Kodėl nesiryžote palikti 

smurtaujančio partnerio? 

Paaiškinimas: Galima 

pasirinkti tris  atsakymų 

variantus, tačiau prašome juos 

sunumeruot: 

 1- svarbiausia priežastis..... 3 

– mažiau svarbi priežastis 

 Nemanau, kad tai yra priežastis 

skyryboms  

 Dėl vaikų 

 Neturiu kur eiti 

 Partneris pažadėjo pasikeisti 

 Gėda skirtis 

 Myliu partnerį  

 Noriu likti su partneriu kartu 

 Partneris finansiškai Jus išlaiko 

 Bijau, kad jis Jums keršys 

 Jis yra mano šeimos narys ir 

privalau likti su juo bet kokiomis 

aplinkybėmis 

 Nežinau 

 Kita _______________________ 

51. Ar Jūs bijote savo 

partnerio? 

 Niekada nebijau  

 Kartais bijau  

 Dažnai bijau 

 Beveik visą laiką bijau  

 Nežinau 

52. Kaip dažnai esate pirma 

pradėjusi muštynes su 

partneriu? 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

53. Ar esate sudavusi atgal 

smurtaujančiam partneriui ir 

kaip dažnai? 

 Nė karto 

 Kartą 

 Kelis kartus 

 Daug kartų 

 
Dabar užduosiu keletą klausimų apie šią instituciją 

54. Iš kur sužinojote apie šią instituciją   

Įrašyti _______________________ 

55.Kokios bendrosios socialines paslaugos 

jums buvo suteiktos? Paaiškinimas: Galima 

pasirinkti keletą atsakymo variantų.  

 informavimas (vienkartinė informacija); 

 socialinio darbuotojo konsultavimas (su atvejo vadyba) 

kiek kartų_________________; 

 psichologo konsultacijos kiek kartų_____________; 

 teisininko konsultacijos kiek kartų______________;   

 tarpininkavimas ir atstovavimas kitose institucijose kiek 

kartų_________________; 

 maitinimo organizavimas (maisto talonai); 

 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 
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 sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikis, vaikų užimtumas); 

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimas (dušas, drabužių skalbimas); 

 apgyvendinimas (nakvynė); 

 kita_______________________________ 

55.1. Ar jums padėjo?  Labai padėjo 

 Šiek tiek padėjo 

 Nei taip nei ne 

 Beveik nepadėjo 

 Visiškai nepadėjo 

 Kita ________ 

56. Kokios pagalbos jums dar reikėtų? Įrašyti 

 

 

 

 

57. Ar esate girdėjusi apie vykdomą socialinę 

akciją „16 dienų be smurto“? 

 Taip  

 Ne→ kl. 59 

58. Ar manote, kad ši akcija padeda spręsti 

smurto prieš moteris problemą? 

 Taip 

 Ne  

 Nežinau  

59. Ar esate girdėjusi apie „Lietuvos 

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymą“? 

 Taip  

 Ne → kl. 61 

60. Jūsų nuomone šis įstatymas padės spręsti 

smurto problemą artimoje aplinkoje? 

 Taip 

 Ne  

 Nežinau  

61. Ar skambintumėte į policiją, jeigu 

išgirstumėte, kad jūsų kaimynystėje 

gyvenančioje šeimoje naudojamas smurtas? 

 Taip  

 Ne 

 Nežinau  

62. Kaip manote, kas padėtų  

efektyviai kovoti su smurtu prieš moteris? 

 
Paaiškinimas: Galima pasirinkti tris atsakymų 

variantus, tačiau prašome juos sunumeruot: 

 1- efektyviausias būdas,  

2 – mažiau efektyvus būdas,  

3  - mažiausiai  efektyvus būdas 

 Specialisto (pvz. psichologo) pagalba 

 Specialios prieglaudos, laikino gyvenimo centrai 

smurtą artimoje aplinkoje patiriančioms moterims ir jų 

vaikams 

 Šeimų finansinės būklės pagerėjimas 

 Efektyvesnis policijos, teisėsaugos institucijų darbas 

 Palankesni įstatymai 

  Palankesnė moteriai visuomenės nuomonė / tradicijos 

  Palankesnė situacija moteriai darbo rinkoje 

 Aktyvesnė socialinių darbuotojų veikla 

  Niekas nepadėtų 

  Nežinau  

 Kita _______________________________ 

 
IV. Skalės  

 

63. Perskaitytą teiginį įvertinkite, kiek jis Jums tinka pagal 5 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia 

reikšmė (1) reiškia ne, visiškai nebūdinga, didžiausia reikšmė (5) - taip, visiškai būdinga.  

 

Eil. 

Nr. 
Teiginiai 1 2 3 4 5 

63.1. Kai kurie draugai mano, kad aš esu 

karštakošė 

visiškai 

nebūdinga 

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.2. Jei reikėtų panaudoti smurtą, kad 

apginčiau savo teises, aš taip ir 

padaryčiau 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.3. Kai žmonės ypač man malonūs, 

svarstau, ko jie iš tikrųjų iš manęs nori 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.4. Aš atvirai pasakau savo draugams, 

kai nesutinku su jų nuomone 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 
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63.5. Buvau tokia įsiutusi, kad daužiau 

daiktus 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.6. Aš nesileidžiu į ginčus, kai žmonės 

man prieštarauja 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.7. Pati stebiuosi, kodėl kai kurie 

dalykai taip mane erzina  
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.8. Retsykiais negaliu suvaldyti noro 

suduoti kitam žmogui 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.9. Esu ramaus būdo  visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.10. Įtariai vertinu per daug draugiškus 

nepažįstamuosius 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.11. Yra žmonių, kuriems keliu baimę visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.12. Aš greit užsiplieskiu, bet greit ir 

nusiraminu 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.13. Kai mane išprovokuoja, galiu 

sumušti kitą žmogų 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.14. Kai žmonės mane suerzina, aš 

jiems pasakau, ką apie juos galvoju 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.15. Kartais mane graužia pavydas visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.16. Nežinau nė vienos priežasties, dėl 

kurios ką nors galima sumušti  

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.17. Kartais jaučiu, kad su žmonėmis 

elgiuosi nepagarbiai   

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.18. Sunkiai suvaldau savo karštą būdą 

(temperamentą) 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.19. Kai susiduriu su kliūtimi, pradedu 

rimtai pykti 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.20. Kartais jaučiu, kad žmonės už 

mano nugaros iš manęs šaiposi 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.21. Pastebiu, kad dažnai nesutinku su 

kitų žmonių nuomone 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.22. Jei kas nors mane užgauna, atsakau 

tuo pačiu 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.23. Kartais jaučiuosi kaip parako 

statinė, kuri tuoj sprogs 

visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.24. Atrodo, kad kiti žmonės visada 

susiduria su skyrybomis 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.25. Yra žmonių, kurie išprovokuoja 

mane muštis 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.26. Žinau, kad „ draugai“ kalba apie 

mane už mano nugaros 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.27. Mano draugai sako, kad aš šiek tiek 

mėgstu ginčytis, įrodinėti 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.28. Kartais aš nesusivaldau be jokios 

rimtos priežasties 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

63.29. Įsiveliu į muštynes šiek tiek 

dažniau negu kiti 
visiškai 

nebūdinga  

beveik 

nebūdinga  

nei būdinga, nei 

nebūdinga 

šiek tiek 

būdinga 

visiškai 

būdinga 

 

64. Įvertinkite kiekvieną perskaitytą teiginį. Jeigu jis atspindi Jūsų praėjusios savaitės požiūrį, įskaitant ir 

šią dieną, atsakykite Taip, jeigu teiginys neatspindi Jūsų požiūrio atsakykite Ne. 
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64.1. Jūs žvelgiate į ateitį su viltimi ir entuziazmu Taip Ne 
64.2. Galite ir pasiduoti, kadangi nieko negalite padaryti, kad Jums būtų geriau Taip Ne 
64.3. Kai nesiseka, Jums padeda mintis, kad taip negali tęstis amžinai Taip Ne 
64.4. Neįsivaizduojate, koks bus Jūsų gyvenimas po 10 metų Taip Ne 
64.5. Jūs turite pakankamai laiko įvykdyti viską, ką norite padaryti Taip Ne 
64.6. Jūs tikite, kad ateityje Jums pasiseks toje srityje, kuri Jums svarbiausia Taip Ne 
64.7. Jūsų ateitis Jums atrodo be prošvaisčių Taip Ne 
64.8. Jums ypač sekasi ir Jūs tikitės gauti iš gyvenimo daugiau nei vidutinis žmogus Taip Ne 
64.9. Jūs tiesiog nesugebate pasinaudoti palankiomis progomis ir nėra pagrindo 

tikėtis, kad galėsite tai padaryti ateityje 
Taip Ne 

64.10. Praeities patyrimas Jus gerai paruošia ateičiai Taip Ne 
64.11. Ateityje Jūs tegalite įžvelgti greičiau nemalonumus nei malonumus Taip Ne 
64.12. Jūs nesitikite gauti tai, ko tikrai norite Taip Ne 
64.13. Žvelgdama į ateitį Jūs viliatės, kad būsite laimingesnė negu esate dabar Taip Ne 
64.14. Viskas vyksta ne taip kaip Jūs norėtumėte Taip Ne 
64.15. Jūs esate tikra dėl ateities Taip Ne 
64.16. Niekada negaunate to, ko norite, todėl kvaila to tikėtis Taip Ne 
64.17. Nepanašu, kad ateityje Jūs patirsite pasitenkinimą Taip Ne 
64.18. Ateitis Jums atrodo neaiški ir miglota Taip Ne 
64.19. Jūs galite tikėtis daugiau gero negu blogo Taip Ne 
64.20. Nėra prasmės stengtis pasiekti to, ko Jūs norite, nes tikriausiai Jūs to 

nepasieksite 
Taip Ne 

 

65. Sekantys klausimai yra apie Jūsų savijautą per paskutinę savaitę. Įvertinkite pateiktus teiginius pagal 

dažnumą dienomis nuo mažiau nei viena diena per savaitę iki beveik kasdien, t.y. 5 – 7 dienų per savaitę. 

 

Teiginiai  1 2 3 4 
65.1. Mane neramino dalykai, kuriems anksčiau 

neteikiau jokios reikšmės 
mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 

65.2. Mano apetitas buvo labai prastas mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.3. Negalėjau atsikratyti prastos nuotaikos, nors 

draugai ar artimieji bandė mane pažvalinti 
mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 

65.4. Jaučiausi niekuo ne prastesnė už kitus mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.5. Man buvo sunku susikaupti mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.6. Buvau prislėgta, susikrimtusi mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.7. Viską dariau su didelėmis pastangomis mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.8. Su viltimi galvojau apie ateitį mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.9. Galvojau, kad mano gyvenimas nesėkmingas mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.10. Mane dažnai suimdavo baimė mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.11. Neramiai miegojau mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.12. Buvau linksma mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.13. Kalbėjau mažiau nei paprastai mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.14. Jaučiausi vieniša mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.15. Žmonės buvo su manimi nedraugiški mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.16. Aš džiaugiausi gyvenimu mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.17. Užeidavo noras paverkti mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.18. Buvau liūdna mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.19. Jaučiau, kad nepatinku žmonėms  mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 
65.20. Nieko nesinorėjo daryti mažiau nei 1 d. 1–2 d. 3–4 d. 5–7 d. 

 

66. Sekantys klausimai yra apie tai, kaip Jūs elgiatės susidūrusi su stresine situacija. Kiekvieną teiginį 

įvertinkite pagal tai, kai dažnai tai darote. Klausimus vertinkite pagal 4 atsakymo variantų skalę, kur 
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mažiausia reikšmė (1) reiškia, kad niekada taip nedarote, didžiausia reikšmė (4) – reiškia, kad taip darote 

dažnai. 

 

  1 2 3 4 

66.1. Aš stengiuosi padaryti viską, kas nuo manęs 

priklauso 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.2. Šiuose įvykiuose bandau surasti gerąsias 

puses 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.3. Prašau Dievo pagalbos niekada  retai  kartais  dažnai  

66.4. Susitaikau su tuo kas įvyko ir, kad nieko 

negaliu pakeisti  
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.5. Aš įvertinu tai kaip gerą pamoką niekada  retai  kartais  dažnai  

66.6. Aš stengiuosi išsipasakoti ką tuo metu jaučiu niekada  retai  kartais  dažnai  

66.7. Bandau gyventi taip, lyg nieko nebūtų atsitikę niekada  retai  kartais  dažnai  

66.8. Aš atsisakau patikėti tuo, kas atsitiko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.9. Tikiu, kad Dievas man padės niekada  retai  kartais  dažnai  

66.10. Aš ieškau patarimų kaip man elgtis niekada  retai  kartais  dažnai  

66.11. Aš atsisakau skubotų veiksmų  niekada  retai  kartais  dažnai  

66.12. Aš stengiuosi apmąstyti viską, kad 

nugalėčiau sunkumus 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.13. Aš sudarau veiksmų planą niekada  retai  kartais  dažnai  

66.14. Atidedu į šalį visus kitus darbus, kad 

galėčiau visas jėgas skirti sunkumų įveikimui 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.15. Aš klausinėju aplinkinių, kaip jie elgėsi 

panašioje situacijoje 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.16. Aš siekiu emocinės paramos iš man artimų 

žmonių  
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.17. Aš nusprendžiu laukti tinkamo momento 

sunkumams spręsti 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.18. Aš nuosekliai apmąstau ką turiu daryti niekada  retai  kartais  dažnai  

66.19. Stengiuosi, kad kiti įvykiai ar mintys 

netrukdytų man įveikti sunkumus 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.20. Pripažįstu tai kas įvyko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.21. Aš dedu papildomas pastangas, kad 

įveikčiau sunkumus 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.22. Aš apmąstau kiekvieną veiksmą niekada  retai  kartais  dažnai  

66.23. Aš imuosi spręsti  problemą, leisdama 

kitiems įvykiams vystytis savaime 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.24. Aš susilaikau nuo veiksmų ir laukiu 

palankios situacijos 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.25. Aš ieškau papildomos informacijos apie 

savo problemą 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.26. Aš stengiuosi pasidalinti savo jausmais niekada  retai  kartais  dažnai  

66.27. Į tai, kas įvyko, stengiuosi žiūrėti iš įvairių 

pusių ir ieškoti tame teigiamų dalykų 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.28. Aš priimu tai kaip savo gyvenimo dalį niekada  retai  kartais  dažnai  

66.29. Stengiuosi atgauti ramybę religijoje niekada  retai  kartais  dažnai  

66.30. Aš apsimetu, kad nieko neatsitiko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.31. Aš sakau sau „To negali būti” niekada  retai  kartais  dažnai  

66.32. Aš dariau tai, kas šiuo metu įmanoma niekada  retai  kartais  dažnai  

66.33. Aš apmąstau, kaip geriausiai galėčiau 

išspręsti problemą 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.34. Aš daugiau meldžiuosi niekada  retai  kartais  dažnai  
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66.35. Stengiuosi susitaikyti su tuo, kas įvyko niekada  retai  kartais  dažnai  

66.36. Suprantu, kad ši patirtis padeda man augti 

kaip žmogui 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.37. Aš ieškau užuojautos ir supratimo niekada  retai  kartais  dažnai  

66.38. Aš nedarau nieko, kad nepaaštrinčiau 

problemos 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.39. Aš ieškau žmogaus, kuris padėtų įveikti 

sunkumus 
niekada  retai  kartais  dažnai  

66.40. Stengiuosi atsiriboti nuo visko, kas gali 

trukdyti įveikti sunkumus 
niekada  retai  kartais  dažnai  

 

67. Kiekvienam klausimui pasirinkite atsakymą, kuris geriausiai apibūdina, ar Jūs esate patenkinta 

būtent nurodyta gyvenimo sritimi. Klausimus vertinkite pagal 6 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia 

reikšmė (1) reiškia visai nepatenkinta, didžiausia reikšmė (6) - labai patenkinta. Atkreipkite dėmesį, kad 

dirbančios atsakinėja į klausimą 67.21, nedirbančios į klausimą 67.22. 

 

Ar Jūs esate patenkinta? 1 2 3 4 5 6 
67.1. Savo sveikata? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.2. Jums teikiamomis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.3. Dabartinio fizinio 

skausmo intensyvumu? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.4. Jūsų energija kasdienei 

veiklai? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.5. Savo gebėjimu rūpintis 

savimi be kitų pagalbos? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.6. Galimybe kontroliuoti 

savo gyvenimą? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.7. Tikimybe, kad gyvensi 

ne tiek ilgai, kiek norėtum? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.8. Savo šeimos sveikata? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.9. Savo vaikais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.10. Savo šeimos laime? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.11. Savo lytiniu 

gyvenimu? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.12. Savo sutuoktiniu, 

meilužiu ar partneriu? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.13. Savo draugais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.14. Emocine parama, 

gaunama iš Jūsų šeimos? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.15. Emocine parama, 

gaunama ne iš šeimos narių? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.16. Savo gebėjimu atlikti 

šeimos pareigas? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.17. Tuo, kiek naudinga 

esate kitiems? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.18. Savo rūpesčiais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 
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67.19. Savo kaimynais? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.20. Savo namu, butu ar 

kita gyvenamąja vieta? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.21. Savo darbu (jeigu 

dirbate)? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.22. Bedarbyste (jeigu Jūs 

bedarbė, pensininkė ar 

neįgali)? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.23. Savo išsimokslinimu? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.24. Sugebėjimu rūpintis 

pačiai reikalingais pinigais? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.25.Tuo, ką darote savo 

malonumui?  
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.26. Laimingos ateities 

galimybe? 
visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.27. Savo vidine ramybe? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.28. Savo tikėjimu Dievu? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.29. Asmeninių tikslų 

pasiekimais? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.30. Savo laime apskritai? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.31. Savo gyvenimu 

apskritai? 

visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.32. Savo išvaizda? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

67.33. Savimi? visai 

nepatenkinta 

vidutiniškai 

nepatenkinta 

šiek tiek 

nepatenkinta 

šiek tiek 

patenkinta 

vidutiniškai 

patenkinta 

labai 

patenkinta 

 

Kiekvienam klausimui pasirinkite atsakymą, kuris geriausiai apibūdina nurodytos srities svarbą. 

Klausimus vertinkite pagal 6 atsakymo variantų skalę, kur mažiausia reikšmė (1) reiškia visai nesvarbu,  

didžiausia reikšmė (6) - labai svarbu. Atkreipkite dėmesį, kad dirbančios atsakinėja į klausimą 67.54, 

nedirbančios į klausimą 67.55. 

  

Ar Jums yra svarbu 1 2 3 4 5 6 
67.34. Jūsų sveikata? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.35. Jūsų sveikatos priežiūra? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.36. Nejausti skausmo? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.37.Turėti pakankamai energijos 

kasdienei veiklai? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.38. Rūpintis savimi be kitų 

pagalbos? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.39. Valdyti savo gyvenimą? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.40. Gyventi tiek metų, kiek tik 

norėtumėte? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.41. Jūsų šeimos sveikata? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.42. Jūsų vaikai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 
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67.43. Jūsų šeimos laimė? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.44. Jūsų lytinis gyvenimas? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.45. Jūsų sutuoktinis, meilužis ar 

partneris? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.46. Jūsų draugai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.47. Emocinė parama, kurią 

gaunate iš savo šeimos?  

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.48. Emocinė parama, kurią 

gaunate ne iš savo šeimos? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.49. Rūpintis šeimos nariais? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.50. Būti naudinga kitiems? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.51. Neturėti rūpesčių? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.52. Jūsų kaimynai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.53. Jūsų namas, butas ar kita 

gyvenamoji vieta? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.54. Darbas (jeigu dirbate)? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.55. Turėti darbą (jeigu nedirbate, 

esate pensininkė ar neįgali)? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.56. Jūsų išsimokslinimas? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.57. Jūsų sugebėjimas pačiai 

pasirūpinti jums reikalingais 

pinigas? 

visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.58. Jūsų veikla savo 

malonumui? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.59. Laiminga ateitis? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.60. Vidinė ramybė? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.61. Jūsų tikėjimas Dievu? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.62. Jūsų asmeninių tikslų 

pasiekimai? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.63. Jūsų laimė apskritai? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.64. Jūsų pasitenkinimas 

gyvenimu? 
visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.65. Jūsų išvaizda? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

67.66. Jūs pati? visai 

nesvarbu  

vidutiniškai 

nesvarbu 

šiek tiek 

nesvarbu 

šiek tiek 

svarbu 

vidutiniškai 

svarbu 

labai 

svarbu 

 

68. Sekantys klausimai yra apie tai, kas realiai vyksta Jūsų gyvenime tarp Jūsų ir Jus supančių žmonių –

draugų, giminių, artimųjų, mylimųjų per paskutinį mėnesį. Klausimus vertinkite pagal 5 atsakymo 

variantų skalę, kur mažiausia reikšmė (1) reiškia ne, neabejotinai ne, didžiausia reikšmė (5) - taip, 

neabejotinai taip yra.  

 

Teiginiai  1 2 3 4 5 
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68.1. Ar yra kas nors, kas galėtų slaugyti jus, jeigu 

tektų keletą savaičių gulėti lovoje? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.2. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos jeigu 

reikėtų pasiskolinti nedaug pinigų, pavyzdžiui 

nuvažiuoti pas gydytoją? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.3. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos jeigu 

reikėtų pasiskolinti daugiau pinigų, pavyzdžiui 

medicininei pagalbai? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.4. Ar artimi žmonės suteiktų Jums informacijos, 

patarimų ar konsultacijų jeigu jums to reikėtų? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.5. Ar kas nors galėtų pakalbėti su jumis, jeigu 

būtumėte liūdna, nervinga ar prislėgta? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.6. Ar yra kas nors, į ką kreiptumėtės pagalbos, jeigu 

reikėtų patarimo priimant sprendimą? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

68.7. Ar yra kas nors, su kuriuo norėtumėte pakalbėti 

apie svarbią asmeninę problemą? 

neabejotinai 

ne 

turbūt 

ne 

taip, 

galimai 

taip, 

turbūt 

taip, 

neabejotinai 

 

Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus 
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3 priedas. Tyrimo organizavimo ir anketos pildymo instrukcija 

Tyrimo „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės 

būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ pildymo instrukcija.  

 

 Tyrimo tikslas – įvertinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų, gaunančių paslaugas 

pagalbą teikiančiose institucijose, gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą Lietuvoje. Remiantis tyrimo rezultatais planuojama parengti 

rekomendacijas smurtą patyrusių moterų pagalbos prieinamumo optimizavimui.  
 Tyrimo uždaviniai: 

1. Įvertinti smurto nuo intymaus partnerio priežastis ir pasekmes. 

2. Įvertinti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusių moterų gyvenimo kokybę ir psichologinę 

būseną.  

3. Įvertinti pagalbos prieinamumą smurtą nuo intymaus partnerio patyrusioms moterims ir jų 

požiūrį į smurto prevenciją.  

4. Nustatyti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių vidutinio ir vyresnio amžiaus moterų 

pagalbos paieškas, pagalbos vertinimą ir ateities lūkesčius. 

 

 Visuomenės sveikatos biuro darbuotojas sutartu laiku (laiką derina Higienos instituto 

darbuotojai) turi atvykti į pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims teikiančią instituciją (saugi 

moteriai aplinka), kurioje anoniminės anketinės apklausos būdu vyks respondenčių apklausa. 

Visuomenės sveikatos biuro darbuotojas turi pasitikslinti, ar respondentės atitinka atrankos 

kriterijus: 

 Amžius 18 – 75 metai; 

 Smurto patyrimas nuo intymaus partnerio
1
. 

Respondenčių skaičius derinamas su kiekvienu Visuomenės sveikatos biuru individualiai. 

Atrankos kriterijus atitinkančioms respondentėms išdalinamos anketos, kurias jos pildo 

savarankiškai. Anketos pildymas trunka 35-50 minučių. Respondentei užpildžius anketą, 

visuomenės sveikatos biuro (VSB) darbuotojas pasiteirauja ar visi klausimai buvo aiškūs ir primena 

atsakymų į visus klausimus svarbą. Respondentei užpildžius anketą, VSB darbuotojas įdeda ją į 

voką.  

 

Bendroji informacija: 

1. Klausimyno ID numerį užrašo ne respondentė, o Higienos instituto darbuotojas.  

2. Anketoje esanti rodyklė → reiškia, kad reikia toliau atsakinėti klausimą, pažymėtą numeriu 

nurodytu prie rodyklės, pvz. → 6 reiškia, kad respondentė turi atsakinėti į 6 klausimą. 

3. Jeigu prie klausimo nėra prirašyta, kiek atsakymo variantų galima pasirinkti, respondentė 

privalo pasirinkti vieną, jai labiausiai tinkamą atsakymo variantą ir pažymėti jį kryželiu 

[X].  

4. Kai anketoje prašoma pasirinkti keletą atsakymo variantų ir juos sunumeruoti nuo 

dažniausio iki rečiausio, respondentė turėtų pažymėti atsakymą, kurį renkasi ir šalia jo 

nurodyti eilės numerį, pvz.: 

1. Kokia spalva Jums patinka: (pasirinkite du atsakymų variantus, tačiau prašome 

juos sunumeruoti, 1-dažniausiai, 2-rečiausiai) 
 Raudona 

                                                 
1
 Smurtas nuo intymaus partnerio – nuo esamo ar buvusio partnerio ar sutuoktinio patirta fizinė, 

seksualinė arba psichologinė žala, kylanti tarp heteroseksualių ar tos pačios lyties porų, 

nepriklausomai nuo lytinio intymumo.  
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 Mėlyna 1 

 Žalia 

 Geltona  

 Juoda 2 

 Balta   

 

Kai kurių klausimų paaiškinimai: 

 

9/18. Išsilavinimas (aukščiausias pasiektas išsilavinimas, patvirtintas dokumentu (diplomu, 

pažymėjimu, kt.)?:  
 Niekada nesimokiau 

 Pradinis – baigtos 4 klasės 

 Pagrindinis – baigtos 9/10 klasių 

 Vidurinis – baigtos 11/12 klasių 

 Spec. vidurinis – baigtas technikumas, proftechninė mokykla 

 Aukštasis neuniversitetinis – baigta kolegija (pvz. Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir pan.) 

 Aukštasis universitetinis – baigtas universitetas (pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, Kauno 

Technologijos universitetas ir pan.), įgytas aukštojo universitetinio mokslo diplomas  

 Kita ______________________ 
 

12. Kokią apytiksliai šeimos pajamų dalį uždirbate Jūs? 

o Šiuo metu neuždirbu 

o 0 – 25 proc. 

o 26 – 50 proc. 

o 51 – 75 proc. 

o 76 – 100 proc. 

 

Respondentės uždirbamų pajamų dalis (proc.) apskaičiuojama pagal formulę:  

 

Respondentės uždirbamos pajamos per mėnesį (Lt) * 100 

                  Šeimos mėnesio pajamos (Lt) 

 

67.21. Savo darbu (jeigu dirbate)? – jeigu respondentė nedirba, šį klausimą praleidžia 

67.22. Bedarbyste (jeigu Jūs bedarbė, pensininkė ar neįgali)? – jeigu respondentė nėra bedarbė, 

pensininkė ar neįgali, šį klausimą praleidžia 

67.54. Darbas (jeigu dirbate)? – jeigu respondentė nedirba, praleidžia šį klausimą 

67.55. Turėti darbą (jeigu nedirbate, esate pensininkė ar neįgali)? – jeigu respondentė dirba, šį 

klausimą praleidžia 

 

ETIKA 

Visuomenės sveikatos biurų darbuotojus informuojame, kad smurtas prieš moteris yra labai 

jautri ir asmeniška tema, todėl išdalinusios respondentėms klausimynus Jūs privalote pasitraukti į 

šalį, toliau nuo respondenčių, kad negalėtumėte matyti jų atsakymų ir respondentės galėtų saugiai 

atsakyti į joms pateiktus klausimus. Privalote pasirūpinti, kad patalpoje, kurioje vyks anketinė 

apklausa, nebūtų pašalinių žmonių, galinčių trikdyti respondentes arba daryti poveikį jų 

atsakymams. Jeigu vienu metu apklausiama keletas respondenčių, jos klausimyną turėtų pildyti 

esant toliau vienai nuo kitos, kad negalėtų matyti viena kitos atsakymų.  

Prieš pradedant anoniminę anketinę apklausą, prisistatykite, būkite pozityviai nusiteikusi. 

Svarbu, kad Jūs atrodytumėte profesionaliai. Apklausos metu nerekomenduojama dėvėti itin 

prabangių drabužių ar papuošalų. Dėvėkite švarius drabužius, kurie, tikėtina, panašūs į tuos, kuriuos 

dėvės respondentės. Tai svarbu, nes Jūsų išvaizda, apranga gali įtakoti respondenčių savijautą 

interviu metu. 
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Visos respondentės turi būti informuotos apie tyrimo tikslą, uždavinius, kokio pobūdžio 

klausimai joms bus užduodami ir tai, kad jų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net jei moteris 

sutinka dalyvauti tyrime, ji turi teisę jį nutraukti. Jeigu respondentėms tyrimo metu iškyla klausimų 

dėl anketos pildymo, Jūs turite tai paaiškinti arba parodyti šią anketos pildymo instrukciją. 

Būtina pabrėžti, kad visa informacija, surinkta tyrimo metu yra anonimiška ir 

konfidenciali. 

Pagrindiniai principai:  

 Anoniminės anketos pildymas turi vykti respondentei saugioje aplinkoje (pagalbą nuo 

smurto nukentėjusioms moterims teikiančioje institucijoje); 

 Elkitės neutraliai, nereikškite nuomonės apie respondentę, nesmerkite jos elgesio; 

 Informuokite respondentes, kaip svarbu kuo atviriau atsakyti į visus pateiktus klausimus, 

nes KOKYBIŠKA TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS GALIMOS TIK 

TURINT KOKYBIŠKUS DUOMENIS, TODĖL TINKAMAI UŽPILDYTOS 

ANKETOS SVARBA LABAI DIDELĖ; 

 Anoniminė anketa sudaryta lietuvių kalba, todėl, esant reikalui, pasitikslinkite, ar 

respondentė puikiai supranta lietuvių kalbą ir jai aiškūs anketoje pateikti klausimai; 

 Negalite su niekuo dalintis bet kokia informacija gauta šio tyrimo metu, įskaitant su savo 

šeima ir draugais; 

 Pavardės, vardai, kita informacija, leidžianti identifikuoti respondentę anketoje nėra 

žymima, anketa yra anoniminė, informacija gauta anketinės apklausos metu bus naudojama 

tik apibendrintai statistinei analizei. 
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4 priedas. 

PUSIAU STRUKTŪRUOTO INTERVIU SCHEMA   

                                                    ID.…………………………. 

 

Interviu schemoje pateikti klausimai apie respondentės patirtą smurtą nuo šeimos nario. 

 

Pagalbą teikianti institucija, data, interviuotojo vardas  

____________________________________________________________________________ 

 

Socio-demografiniai rodikliai: 

 

4. Amžius ________________________________________ 

 

5. Gyvenamoji vieta_________________________________ 

 

6. Šeiminė padėtis_________________________________ 

 

Interviu klausimų gairės: 

 

4. Papasakokite, pagalbos nuo patirto smurto šeimoje paieškos istoriją. 

 

5. Papasakokite apie Jums suteiktą pagalbą ir nuomonę apie ją. 

 

6. Papasakokite, apie savo ateities lūkesčius. 

 

PUSIAU STRUKTŪRUOTO INTERVIU SCHEMA SU DETALIZUOTAIS KLAUSIMAIS 

I dalis. Pagalbos paieškos istorija. 

 

7. Iš kur sužinojote apie šią instituciją? Kada apie ją sužinojote? 

8. Kada čia patekote, kaip čia patekote (atėjote, prieš tai paskambinote…)? 

9. Kas Jus paskatino kreiptis pagalbos būtent čia? 

10. Kiek laiko Jums teko patirti smurtą?  

a. Kurį laiką. Ar buvo kilusi mintis kreiptis pagalbos ankščiau?  

b. Pirmą kartą patyrusi smurtinius veiksmus išėjau. Kas paskatino taip pasielgti? 

11. Ar ši institucija yra pirma, į kurią kreipėtės pagalbos? 

a. Jeigu ne, tai kur ir kada kreipėtės anksčiau? Kiek kartų? Kokios pagalbos sulaukėte? 

Ar yra padėję? 

b. Taip.  

12. Ar Jūsų artimi žmonės (giminaičiai, draugai, pažįstami) žino, jog Jūs patyrėte smurtą?  

c. Taip. Kaip ilgai jie žino? Kaip jie sužinojo? Kaip reagavo tai sužinoję? 

d. Ne. Kas nulėmė Jūsų apsisprendimą nepasakoti apie patirtą smurtą? 
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II. Nuomonė apie suteiktą pagalbą 

 

5. Kaip šios institucijos darbuotojai Jums padėjo? Kokią pagalbą jie Jums suteikė? 

6. Kaip vertinate šios institucijos darbuotojų suteiktą pagalbą? 

7. Kas dar, be šios institucijos darbuotojų, Jums padėjo? 

8. Kokia dar pagalba Jums būtų reikalinga? 

 

III dalis. Dabartis ir ateities lūkesčiai 

4. Apibūdinkite Jūsų savijautą šiuo metu? 

5. Kaip toliau įsivaizduojate savo gyvenimą? 

6. Ko tikitės iš gyvenimo ateityje? 
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5 priedas 

ATSISAKYMO DALYVAUTI TYRIME PROTOKOLAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Amžius Gyvenamoji 

vieta 

Išsilavinimas Užimtumas Atsisakymo priežastis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


