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 Kas yra krizė?  

 

 Psichologinė krizė – tai asmens reakcija į sunkią, 
netikėtą, asmeniškai reikšmingą situaciją. 

 Krizė – tai netikėtos ir sunkios gyvenimo permainos. Į 
gyvenimo krizes, dramatiškus įvykius. 

 Psichologinė krizė – tai sveiko žmogaus 
reakcija į sunkią ir reikšmingą jam emociškai 
gyvenimo situaciją, kuri reikalauja naujų 
adaptacijos ir įveikimo būdų, nes turimų 
nebepakanka.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reikšmingi faktoriai  
reakcijoms ir pasekmėms 

 

Asmenybės brandumas 

Asmenybės struktūra 

Patirtis 

 Galimybė gauti pagalbą tuo metu  
 



Kas būdinga psichologinėms krizėms? 

 KRIZINIS ĮVYKIS 
 Specifinis emociškai reikšmingas žmogui įvykis 

 Netektis,  smurtas, ekstremalios situacijos išgyvenimas ir pan. 

 Individualus 

 Grupinis 

 Masinis – ekstremalios situacijos 

 

 KRIZINIAI JAUSMAI 
 Atsiranda psichinis diskomfortas - būsena, kurios metu 

žmogus išgyvena labai stiprius jausmus, tokius kaip įtampa, 
nerimas, sumaištis, bejėgiškumo jausmas, ir pan., kurie 
nebeleidžia normaliai funkcionuoti ir trunka ilgiau, negu 
būdavo anksčiau, kai tekdavo įveikinėti iškilusias dideles 
gyvenimo problemas. 

 



Kas būdinga psichologinėms krizėms?  
 

 PASIMETIMAS  

 Žmogus nežino ką daryti šioje naujoje gyvenimo 
situacijoje, nes turimų sprendimo būdų nebepakanka. 

 

 KRIZĖS IŠEITYS/BAIGTYS 

Kiekvienoje psichologinėje krizėje glūdi dvi galimybės: 
 Įveikus krizę, krizinis išgyvenimas paskatina individo augimą, 

vystimąsi, emocinę brandą; 

 Neįveikta krizė sąlygoja krizės chronizaciją (psichologines 
problemas, somatinius-psichosomatinius-psichinius 
sutrikimus, alkoholizaciją, narkotizaciją ir pan.), sutrinka 
žmogaus adaptacija. 

 Psichologinė krizė susijusi su savižudybės rizikos faktoriais. 

 

 



 
Kas būdinga psichologinėms krizėms?  

 
 PAGALBA 

 Psichologinės krizės metu labai 
reikalinga artimų žmonių, specialistų 
pagalba – jei jos nesulaukiama, psichologinė 
krizė gilėja. 
 

 TRUKMĖ 

Krizinė situacija gali būti įveikta per 
trumpą laiką: krizinis išgyvenimas 
trunka iki 2 mėnesių. 

 



KRIZĖS: situacinės ir vystymosi 
 

Situacinės  (svarbu intervencijos praktikai): 

 

  Savižudybės 

  Seksualinės prievartos 

  Agresyvaus elgesio ir prievartos 

  Ekstremalių  situacijų 

  Netekčių 

 



Bendri krizių intervencijos ypatumai 
 

Krizių intervencija – tai  pagalba 
žmonėms krizinio išgyvenimo metu: 

Psichoterapinė, psichologinė – ją teikia 
profesionalūs psichikos sveikatos 
specialistai. 

Emocinė parama – ją teikia savanoriai krizių 
įveikimo darbuotojai arba kiti krizių 
įveikimo komandos nariai, patikimi ir artimi 
asmenys.  

 



Emocinės paramos principai: 

 Būkite prieinami tiems, kurie nori pasikalbėti; 
išreikškite savo atjautą ir rūpestį. 

 Teikite tikslią informaciją apie įvykį. 

 Būkite pasiruošę visoms įmanomoms reakcijoms (net 
jei jos atrodo neadekvačios), jausmams, netrukdykite 
jų išreikšti. 

 Turėkite omenyje, kad dabartinės krizės metu gali 
iškilti prisiminimai ir jausmai apie ankstesnes krizes. 



Emocinės paramos principai: 

 Klausykitės ir duokite pakankamai laiko žmonėms 
išreikšti save. 

 Normalizuokite jausmus. 

 Stenkitės pasidalinti savo jausmais bei mintimis – tai 
padės tą patį padaryti ir kitiems. 

 Skatinkite užduoti klausimus, tikslintis, kreiptis 
pagalbos. 

 Priminkite, kad kriziniai jausmai ir reakcijos nesitęs 
amžinai, tačiau venkite „raminančių“ klišių. 



 
 
 
 
: 

Ko nereikėtų daryti: 

 Kartoti „privalai, niekada, visada, visi“. 

 Koncentruotis į „kas“ ir „kodėl“. 

 Kritikuoti kitų ar jų reakcijų į krizę. 

 Neverskite dalintis jausmais ar mintimis per prievartą, 
būkite lankstūs. 

 Vengti temų kurios yra svarbios kitiems, bandyti 
apsaugoti kitus nuo nemalonių jausmų. 



Ko nereikėtų daryti: 

 Versti dalyvauti krizių intervencijos veiksmuose, 
priimti pagalbą. 

 Ignoruoti asmenis, kurie atrodo sukrėsti/ traumuoti, 
tačiau atsisako intervencinės pagalbos. 

 Vertinti jausmus, rūpesčius, mintis ar elgesį. 

 Nesinaudokite krizių intervencija kaip galimybe 
iškrauti savo paties jausmus ar pažiūras. 



Emocinė parama telefonu teikiama šiais 
kontaktais: 

 
 

 

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas 
   
Jaunimo linija  

Budi savanoriai konsultantai 
8 800 28888 

I-VII  
visą parą 

 
Vaikų linija  

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 
116 111 

I-VII  
11:00 - 21:00 

 
Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)  

Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta 
paaugliams ir jaunimui.  

8 800 77277 
II-VI  
16.00 - 20.00 

 
Pagalbos moterims linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
8 800 66366 

I-VII  
visą parą 

 
Vilties linija  

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai 
116 123 

I-VII  
visą parą 

 


