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I. ĮVADAS

Negalia ir lytis yra socialiniai, su išankstinėmis nuostatomis
ir struktūrine diskriminacija susieti dariniai, kurių sąveika
stiprina asmeniui daromą neigiamą poveikį. Moterys su
negalia du kartus dažniau nei moterys be negalios patiria
smurtą dėl lyties ir keturis kartus dažniau – seksualinį
smurtą. Šią riziką didina izoliacija, ekonominių alternatyvų
stoka, priklausymas nuo globėjų ar institucijų ir įvairūs kiti
socialiniai veiksniai.

Tarptautiniuose dokumentuose pripažįstama būtinybė kuriant
programas ar poveikio priemones atsižvelgti į lyties ir
negalios sankirtas. Pastebima, kad moterų su negalia
patiriamas smurtas lieka nematomas, stinga prevencijos
priemonių. Todėl vykdant koordinuotą atsaką į smurtą
artimoje aplinkoje ir jo prevenciją valstybės raginamos plėtoti
praktikas, įvertinančias šių sankirtų ypatumus. Daugiau
informacijos apie lyties ir negalios sankirtas rasite „Situacijos
ir gerųjų praktikų apžvalgoje“.

Norėdamos išsiaiškinti savivaldybių pasiruošimą vykdyti
koordinuotą atsaką į smurtą artimoje aplinkoje ir jo prevenciją,
atsižvelgiant į moterų su negalia patiriamas kliūtis, atlikome
tyrimą. Jis vykdytas siekiant surinkti informantų nuomones ir
praktines įžvalgas, kurios padėtų pateikti pasiūlymus
koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo
tobulinimui ir leistų užtikrinti, kad savivaldos lygiu vykdomi
veiksmai būtų jautrūs negalios situacijoms.
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Taigi šis tyrimas nėra savivaldybės specialistų nuostatų apie
negalią analizė ar veikiančių mechanizmų efektyvumo
vertinimas. Veikiau aktualių kontekstinių veiksnių, poreikių ir
galimybių apžvalga.

Iš viso atlikti 22 interviu, kuriose dalyvavo 32 informantės ir
informantai, atstovaujantys šias institucijas ar įstaigas:
savivaldybės administracija, socialinių paslaugų centras,
valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, policija,
pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, antrinės sveikatos
priežiūros įstaiga, globos centras, gimnazija, specialioji
mokykla, specializuotos kompleksinės pagalbos centras
(toliau: SKPC), nevyriausybinė negalios organizacija (toliau:
negalios NVO), socialinės globos namai, neįgaliųjų centras,
lopšelis-darželis, visuomenės sveikatos biuras.

Visos informantės ir informantai dirba Alytaus m., Jonavos r.
ir Ukmergės r. savivaldybėse. Šios savivaldybės yra
patvirtinusios koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje ir
jo prevencijos algoritmą, kuriame šiuo metu neatsižvelgiama į
negalios situacijas.

Interviu vykdyti remiantis iš anksto parengtu klausimynu.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti padėtį, todėl klausimai susitikimų
metu buvo užduoti lanksčiai, siekiant surinkti kuo daugiau
informacijos ir įžvalgų, dalis klausimų buvo aktualūs vienoms
įstaigoms, dalis klausimų – kitoms.
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II. POŽIŪRIS Į SMURTĄ IR
NEGALIĄ

Negalios klausimas – aktualus

„Ne tik pagal teisinį reglamentavimą <...> bet yra žmogiškasis
faktorius, [turim] priimti nediskriminuojant žmogaus pagal jo
fizines galimybes, protines galimybes ir įvairius kitus
aspektus.“

Atliekant interviu savivaldybėse, negalios klausimas iškilo
kaip aktualus. Buvo įvardinti neseniai įvykę ar planuojami
pokyčiai įstaigose siekiant didesnio jų prieinamumo
žmonėms su negalia (minimos planuojamos patalpų
renovacijos, sensorinių kambarių įrengimas, šiuo metu
vykdomi projektai, skirti paslaugų prieinamumo didinimui
asmenims su negalia, etc.). Klausimo aktualizavimą lemia ir
nacionaliniu lygiu vykstantys pokyčiai, pavyzdžiui, tai, kad
nuo 2024 m. mokyklos negalės atsisakyti priimti vaikų su
specialiais ugdymo poreikiais.

Keliuose interviu šio klausimo aktualumas grindžiamas būtent
tuo, kad ilgus metus asmenims su negalia kylantys sunkumai
buvo ignoruojami. Pripažįstama, kad konkrečiai moterų su
negalia patiriamas smurtas dar nėra atsidūręs dėmesio
centre. Visgi specialistų patirtis rodo sistemos spragas
reaguojant į šiuos atvejus: „mes tikrai dar nelabai gindavome
[nuo smurto] ir, jeigu susidurdavom, tai kažkaip, na,
nežinodavom, kaip reaguoti“; „specialistas jaučiasi drąsiai
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tuomet, kai jisai žino, ką turi daryti, į ką kreiptis, nes kitu
atveju tarsi tu gi… namo neparsiveši žmogaus. Tai gal tada
geriau nematyt problemos?“.

Nors kalbinti specialistai dalinosi susirūpinimu, kad
visuomenei ir įstaigoms ši tema nepakankamai rūpi, visi
dalyvavę informantai išreiškė pasiryžimą imtis veiksmų ir
ieškoti efektyvių sprendimų.

Visgi nereikėtų atmesti ir prielaidos, kad duoti interviu galėjo
sutikti būtent tie specialistai, kurie geriau supranta žmonėms
su negalia kylančius iššūkius. Dalis kviečiamųjų (pavyzdžiui,
kai kurie mokyklų, policijos atstovai) atsisakė dalyvauti
tyrime savo sprendimą grisdami  tuo, kad nesusiduria su
negalią turinčiais asmenimis. Tikėtina, kad tokiu atveju trūksta
bendrų žinių apie negalią. Kaip įvardino viena informantė:
„[reikia didinti] suvokimą, kad aš su tuo susiduriu galbūt to
nesuvokdamas.“

Kintantis negalios supratimas

Kalbant apie negalios supratimą savivaldybės yra
transformacijos kelyje – pereina nuo medicininio į socialinį
ir žmogaus teisėmis grįstą negalios suvokimo modelį.

Į medicininį negalios modelį nurodo vartojamas žodynas.
Pavyzdžiui, naudojamas terminas „kurčnebylys“, kuris be kita
ko įtvirtina klaidingą įsitikinimą, kad kurtieji negali kalbėti. Vis
dar skirstoma į „neįgalieji ir sveiki žmonės“. Kelis kartus
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pavartotas net ir terminas „invalidas“. Viename interviu apie
suaugusius asmenis su intelekto negalia kalbėta vartojant
mažybinius terminus. Ypatingai išryškėjo specialistų,
dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje, žinių apie intelekto ir
psichosocialinę negalią trūkumas. Kartais buvo neaišku, ar
šie terminai nėra vartojami kaip sinonimai.

Medicininio negalios modelio paradigmoje asmuo su
negalia būdingai matomas kaip turintis tam tikrą stygių, kuris
neleidžia pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime. Interviu šį
požiūrį iliustravo kai kurių informantų nuostatos, kad moterys
su intelekto negalia yra nepajėgios atpažinti smurto, apie
jį pranešti ar nuo jo apsiginti, netgi „išprovokuoja“ seksualinę
prievartą savo elgesiu. Pastarajai nuostatai įtakos turi ir
bendros aukų kaltinimo tendencijos visuomenėje.
Pastebėtina, kad minėtas nuostatas turėjo dalis specialistų,
kasdien tiesiogiai dirbantys su vaikais ar suaugusiais su
negalia.

Dalis mokyklų atstovų negalią (įskaitant ir specialius ugdymo
poreikius) siejo su mažesniais gebėjimais: „priimama pagal
mokymosi vidurkius, tai, žodžiu, paprastai [vaikai] ateina su
aukštais vidurkiais ir už tai tų specialiųjų poreikių neturim.“

Visgi didesnė dalis interviu medžiagos atskleidė
socialiniam modeliui būdingas nuostatas. Tai ypač
pasakytina apie požiūrį, orientuotą į asmenį, kuriame
atspindimas šioks toks supratimas apie neuroįvairovę.
Specialistų mato ir vardina socialinius veiksnius,
apribojančius žmonių su negalia galimybes, konteksto
svarbą. Atsiskleidė suvokimas, kad būtent dėl šių veiksnių,
žmonėms su negalia gali reikėti daugiau paramos, o
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specialistams įdėti daugiau pastangų kuriant pasitikėjimą ar
ieškant sprendimų: „kažkaip stengiasi tą žmogų kitaip dar
priimti, kad jis turi papildomai dar kažkokį apsunkinimą jo
situacijoje.“

Pritaikymas visiems

„Bendras supratimas tikrai yra ir didžiąja dalimi kreipia tą
bendravimą [specialistai] pagalbos procese pagal būtent tą
žmogų individualiai.“

Teiraujantis apie teikiamų paslaugų pritaikymą beveik visais
atvejais būdavo atsakoma tik apie fizinį pritaikymą.
Dauguma atstovų įvardino, kad jų įstaigos pritaikytos, yra
keltuvai, užvažiavimai, pandusai ir pan. Nagrinėjant detaliau
dažnu atveju išryškėdavo, kad pritaikyta dalis patalpų
(pavyzdžiui, žmogui su judėjimo negalia nepavyks pakilti į
antrą aukštą ar į priestatą, aktų salę), tačiau įstaigos yra
pasiruošusios esant poreikiui organizuoti veiklą tokiu būdu,
kad asmeniui su negalia nereikėtų rūpintis dėl patekimo į
nepritaikytas patalpas. Ne visi sprendimo būdai (pavyzdžiui,
užnešti žmogu laiptukais) gali būti laikomi tinkamais. Dalis
informantų įvardino, kad įstaigos (krizių centrai, mokyklos)
nepritaikytos: „dėl judėjimo su vežimėliu mūsų gimnazijoj
būtų tikrai didelė problema“.

Aptariant žmonėms su kitomis negalios formomis aktualius
(erdvių, informacijos ir kt.) pritaikymo būdus, daugiausia
įvardintos pavienės priemonės. Pavyzdžiui, policija turi
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parengtą vaizdo medžiagą kurtiesiems. Teigta, kad kitokios
priemonės (pvz.: gestų kalbos vertėjas, lengvai suprantama
kalba) būtų taikomos (ar jų ieškoma) tik prireikus. Vienos
savivaldybės socialinių paslaugų centras bendradarbiauja su
kurčiųjų ir asmenų, turinčių regėjimo negalią, draugijoms, kai
teikia paslaugas šiai tikslinei grupei priklausantiems
asmenims. Daugiausia priemonių, ypač pritaikytų žmonėms
su intelekto negalia (pavyzdžiui, ženklų naudojimo praktika),
paaiškėjo turinčios negalios NVO, taip pat įtrauktį
skatinančios ugdymo įstaigos.

Informacijos apie teikiamas paslaugas pateikimo
skirtingais būdais, kurie leistų su ja susipažinti visiems,
stygių kaip problemą įvardijo ir informantai (pavyzdžiui,
savivaldybės administracijos ar SKPC atstovės). Dalyje
pokalbių patys informantai tai aktualizavo kaip neatliktus
namų darbus, kurių būtų pasiruošę imtis: „fizinis pritaikymas
taip, bet emocinis pritaikymas, tai galvoju „vau“, bet mes
nieko to nedarom <...> tai nauja įžvalga“.

Pastebėtina, kad aptariant negalios situacijas, nė viename
interviu neiškilo įstaigų pritaikymo darbuotojams su
negalia klausimas. Negalios situacija aptariama tik kaip
būdinga klientams.

Specialistų kompetencijos

Informantai atskleidė skirtingą pasiruošimo lygį dirbui su
žmonėmis, turinčiais negalią. Daugiau mokymų negalios ar
specialiųjų ugdymo poreikių temomis yra turėję socialinių
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paslaugų teikėjai. Specifiškai paminėti mokymai apie intelekto
negalią, autizmą. Suinteresuotumas dalyvauti tokiuose
mokymuose visgi susijęs ir su konkrečių specialistų
motyvacija, paprastai juose dalyvauja ne visi įstaigos
darbuotojai: „Kad bendrai visi būtų susipažinę, tai mano
darbo praktikoj šitoj tikrai nebuvo“.

Dalies įstaigų atstovai teigė niekada neturėję mokymų
apie negalią, pavyzdžiui, policijos pareigūnai. Pastarieji
įvardino poreikį, kad bent 2-3 pareigūnai komisariate būtų
apmokyti bendrauti su žmonėmis su negalia. SKPC atstovės
išsakė ne tik gilesnių mokymų apie negalią, bet ir
informavimo apie socialinių paslaugų galimybes žmonėms su
negalia poreikį. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
atstovė minėjo trūkumą mokymų apie negalią patiriančius
suaugusius žmones.

Klausiant konkrečiai apie Jungtinių tautų žmonių su negalia
teisių konvenciją, tik keletas informantų patvirtino dalyvavę
mokymuose ar klausę pranešimų šia tema. Dauguma jų apie
Konvenciją girdėjo tik prabėgomis: „esam girdėję iš bendro
konteksto, tos socialinės prizmės“. Dalis nebuvo girdėję
nieko.

Tik kelios informantės mokymuose ar kituose renginiuose
girdėjo apie asmenų su negalia patiriamo smurto
specifiką. Informantai, atstovaujantys įstaigas, kurios nėra
pagrindinės atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo
dalyvės (žmonių su negalia dienos centrai, globos įstaigos,
sveikatos priežiūros įstaigos) pripažino mokymų apie smurto
atpažinimą trūkumą. Dalis buvo visai negirdėję apie
savivaldybėje veikiantį Algoritmą ar SKPC. Išryškėjo žinių
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apie smurto formas trūkumas (ypač apie finansinį, seksualinį,
psichologinį smurtą ir nepriežiūrą). Taip pat kompetencijų,
reikalingų aiškinantis, ar asmuo patiria smurtą, stygius. Šį
trūkumą ypač pabrėžė sveikatos priežiūros įstaigų atstovės.

Beveik visi informantai įvardino vienokį ar kitokį mokymų
poreikį, ypač nuotolinių seminarų, kurie prieinamesni
turintiems didelį darbo krūvį.

Dalis informantų teigė, kad reikalinga ne tik praktinė
informacija, bet ir nuostatų kaita, „nuteikimas“ darbui su
negalią turinčiais vaikais ir suaugusiais. Ši tendencija ryški
kalbant su mokylų atstovėmis: „[reikia] nuteikti, ir supažindinti,
kad priimtų ir kad spėtų susitaikyti.“ Taip pat su socialines
paslaugas teikiančiomis specialistėmis (dirbančiomis ne
tiesiogiai su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje):
„kad tiesiog drąsiai jaustųsi“. Savivaldybės administracijos
atstovai taip pat įvardino, kad bendrame lauke trūksta
pozityvių nuostatų, empatijos, „priėmimo tų žmonių“.
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III. REAGAVIMAS Į SMURTĄ
ARTIMOJE APLINKOJE

Nustatytos spragos

„Sistema visa orientuota į standartinį žmogų be negalios.“

Interviu metu buvo aptariami atvejai, kai įstaigoms teko
reaguoti tose situacijose, kai smurtą artimoje aplinkoje patyrė
moteris su negalia. Iškilę pavyzdžiai išryškino kliūtis, su
kuriomis susiduria institucijos.

1. Atvejai, kai smurtauja globėjas.

Kai neveiksniais pripažinti asmenys nukenčia nuo
nusikaltimų, jų atstovai (pavyzdžiui, tėvai, globėjai) turi teisę
ginti jų interesus. Kai tai prieštarauja atstovaujamojo asmens
interesams (pavyzdžiui, globėjas smurtauja), ikiteisminio
tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas turi pareigą įgalioti
kitą atstovą. Tai gali būti, pavyzdžiui, asmeninis asistentas.
Tačiau tokia praktika vis dar naujovė Lietuvoje. Informantai
atskleidė, kad ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismas, tiek
prokurorai, „norėtų kad įgaliotam asmeniui būtų priskirta
globa“ ir kad atstovą surasti sunku: „savivaldybė neįgalioja
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asmens, kuris galėtų atstovauti tą žmogų ir tinkamai
pasirūpinti jo interesais“.

Atstovas gali dalyvauti ir tuomet, kai asmuo su negalia nėra
pripažintas neveiksniu. Tokiu atveju jis padeda nukentėjusiam
suprasti vykstantį procesą ir būti išgirstam. Visgi,
praktikoje atstovas dažnai veikia nukentėjusiojo vardu,
pastarajam net nedalyvaujant ir negaunant informacijos.
Tokią tendenciją atskleidė ir kalbinti policijos pareigūnai:
„Jeigu jis turi atstovą teisiškai, arba globėją, tai tada mes
bendraujam su atstovais, globėjais patvirtintais.“

Tokią situaciją įtvirtina tai, kad policijos pareigūnamas stinga
žinių, kaip bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią: „Na,
atvirai pasakius, pas mus specialistų tai tikrai nebūtų šitoj
vietoj, nebent, kaip sakyt, kai kurie profesionalesni tyrėjai,
kurie turi patirties, kurie dirbę, galbūt, tarkim vienu kitu atveju
sugebėtų. Bet principe, kad būtų paruošti specialistai, kurie
turėtų kažkokių teorinių, praktinių žinių, gebėjimų, šiuo metu
mes neturim.“ Jei tenka bendrauti su klausos negalią turinčiu
asmeniu, buitiniame lygmenyje mėginama rašyti. O kilus
poreikiui oficialiai apklausti ir procesiškai įforminti
dokumentus, kviečiamas gestų kalbos vertėjas. Kitų
išorinių tarpininkų policija neturi galimybės pasitelkti, išskyrus
SKPC, kuriems irgi stinga žinių apie negalią.

Taigi išryškėja, kad nuo smurto nukentėjus moteriai su
negalia gali iškilti kliūtys dalyvauti teisminiuose
procesuose dėl tinkamų atstovų trūkumo ir taip pat
teisėsaugos nesupratimo, kad atstovai yra ne tam, kad
dalyvautų procese už nukentėjusį asmenį, o tam, kad padėtų
apginti teisę į teisingą teismą.
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Socialinių paslaugų centro atstovė įvardino iššūkį, kai asmuo,
kuriam priskirta globa, smurtauja. Tokiais atvejais
smurtaujantis globėjas gali būti ir tas, kuris rūpinasi
žmogumi su negalia (pavyzdžiui, padeda buityje ar netgi
tenkinant bazinius poreikius). Kai smurtautoją suima policija,
lieka neatsakytas klausimas, kaip ir kur pasirūpinti
nukentėjusia. Kol kas sprendimo tokioms situacijoms nėra:
„labai trapi ta linija, kurią reikia išspręst. Ir šiai dienai pas mus
ji nėra išspręsta“.

Konkrečioje aptartoje situacijoje, kai nuo smurto nukentėjo
moteris, kuriai dėl fizinės negalios reikia nuolatinės priežiūros,
policija sulaikiusi smurtaujantį partnerį 48 valandom,
kreipėsi į savivaldybės socialinės paramos skyrių.
Pagalbą moteriai su negalia suteikė socialinės darbuotojos.
Tačiau šiuo konkrečiu atveju savivaldybėje nebuvo patalpų,
kur būtų galima perkelti nukentėjusią ir kur jai būtų prieinama
reikalinga pagalba.

2. Neatsižvelgiama į negalią.

Įtarusios smurtą įstaigos, pavyzdžiui, policija, paprastai
vadovaujasi esamu algoritmu neakcentuodamos negalios:
„Mes neišskiriame neįgaliųjų ar ten sveikųjų. Mes turim
bendrą tvarką, pagal kurią dirbame.”

Interviu metu išryškėjo atvejų, kai nuo smurto artimoje
aplinkoje nukenčia asmuo su negalia, fiksavimo sistemos
užuomazgos. Policija, jei asmuo turi negalią, ikiteisminio
tyrimo metu pildydama pažymą apie tyrimo dalyvio duomenis,
skiltyje „išsilavinimas“ pažymi darbingumo lygio
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procentinius punktus. Nėra aišku, ar toks žymėjimo būdas
neskatina klaidingų įsitikinimų (pavyzdžiui, asmuo turintis
aukštąjį išsilavinimą ir dirbantis kvalifikuotą darbą, gali turėti
užfiksuotą labai žemą darbingumo lygį dėl fizinės negalios).

SKPC duomenų bazėje yra galimybė fiksuoti, ar klientės
turi negalią ir ta galimybe naudojamasi. Tiesa, specialiai
neklausiama, tad tikėtina negalia dalyje atvejų lieka
neatskleista. Jeigu klientė įvardina savo negalią, SKPC
specialistės skiria didesnį dėmesį aptarti sveikatos situacijai,
teiraujasi, ar reikalinga pagalba organizuojant fizinę,
medikamentinę ar kitokią pagalbą. Visgi susidūrę su tokiomis
situacijomis SKPC specialistai nesijaučia tvirtai: „gal tokia
nevisiškai mūsų, kaip specializuotos kompleksinės pagalbos
centro, darbo sfera. Bet kažkokio tokio išskirtinio
organizavimo [negalios atveju] mes darbo metodikos
netaikom šiai dienai“.

Kai į medicinos įstaigą atvyksta asmenys su matomomis
fizinio smurto žymėmis, šeimos gydytojai fiksuoja faktus
(išmatuoja mėlynes, aprašo situaciją). Tuo tarpu su
psichologinio smurto įrašais iškyla sunkumų: „būna
ateina mama su vaiku ir sako, kad patiria iš tėčio psichologinį
smurtą, parašykit. Ir kitą dieną atbėga tėtis su tuo pačiu vaiku.
Nu jis turi teisę ir sako, kad iš mamos patiria smurtą. O vaikas
sėdi ir nelabai žino, apie ką kalba“. Medikų nuomone,
psichologinį smurtą konstatuoti galima tik atlikus teismo
ekspertizę.
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3. Atvejai nepastebimi.

Dalis žmonių su negalia visai nepatenka į specialistų akiratį,
todėl gali būti nepastebėtas prieš juos vykdomas smurtas.

Kaip atskirą smurto formą galima būtų paminėti
pilnametystės sulaukusių vaikų izoliavimą ir atskyrimą
nuo bendruomenės: „mergaitės stiprios, <...> kažkur jos
galėjo dirbti. Bet tėvai nusprendė... netgi mes buvom
nuvažiavę į tą šeimą, bet pasakė, kad daugiau nevažiuokit,
nelįskit, neskambinkit, jos pasiliks namuose. Ir viskas, mes
bejėgiai“.

Vaikai su negalia dažnai lanko specialiąsias ugdymo įstaigas
arba jiems paskirtas namų mokymas. Tarp priežasčių, kodėl
pasirenkamas mokymas namuose įvardintas šeimos
pasirinkimas, mokyklos patalpų nepritaikymas, įpratimas, tėvų
baimė, kad institucijose vaikas patirs fizinį, psichologinį ar
seksualinį smurtą. Sulaukę 21 metų amžiaus asmenys su
negalia gali įgyti tam tikras profesines kvalifikacijas, bet, anot
informantų, įsidarbina pavieniai asmenys. Vėliau teikiamos
dienos centrų, užimtumo veiklų paslaugos. Tačiau galinčių
jomis pasinaudoti skaičius ribotas. Todėl dalis pilnametystės
sulaukusių asmenų su negalia šeimos ar glabėjų
pasirinkimu lieka namuose taip prarasdami socialinius ir
kitus, ugdymo įstaigose įgytus įgūdžius. Be to smurto
(įskaitant nepriežiūrą) atvejai tampa nepastebimi
specialistams. Nebent praneša kaimynai ar kiti
bendruomenės nariai.

Uždarymas namuose yra ryškus rizikos veiksnys smurtui,
kuris be kita ko yra ir kompleksinis. Todėl labai svarbu mažinti
pilnametystės sulaukusių asmenų su negalia izoliaciją
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namuose kuriant galimybes žmonėms su negalia įsidarbinti
bei siūlant platesnį spektrą dienos užimtumo paslaugų.

4. Stinga pagalbos artimiesiems.

Medicinos darbuotojai fiksuoja asmenų su negalia palikimą
likimo valiai, gyvenant kartu ir atskirai su šeimos nariais:
„toks nesirūpinimas <...> numetama visiškai svetimiems
žmonėms rūpintis ir padaryti taip, kad būtų viskas tam
pacientui labai gerai, be jokių artimųjų pastangų“. Pastebimos
ir psichologinės prievartos atvejai, „ypač su pacientais,
kurie jau prikaustyti prie lovos ilgą laiką, ypatingai išsėtine
skleroze sergantys, kada jau gyvena su artimaisiais ir
artimųjų tas toksai negatyvas, piktas pokalbis, žodžiu,
nekontroliuojamas net ir esant <...> trečiajam asmeniui,
sakykim, slaugytoja, padėjėja ar netgi psichologė“.

Pasitaiko ekonominio smurto apraiškų: „Būna tokių, kad
ateina [artimieji lankyti] ir ten sako, atiduokit dieduko pinigus“.
Tokių atvejų sprendimas nėra vienareikšmis, priklauso nuo
situacijos: „jeigu žmogus demenciškas ir jeigu giminės yra
susitvarkę notariškai visus reikalus, tai kaip ir remiesi notaru,
kad jis gali valdyti sakykim jo turtą. O jeigu žmogus pats sako,
kad aš nesutinku duot, tai mes vadovaujamės savo globotinio
nuomone, o ne artimųjų“.

Dalyje paminėtų atvejų, kai smurtaujama prieš artimąjį, kuriuo
rūpinamasi ilgą laiką, rizikos veiksniu tampa artimųjų
pervargimas. Dėl paslaugų trūkumo šeimos nariai
nesulaukia reikalingos pagalbos. Arba, anot informantų, tenka
įdėti daug pastangų, kad gautų net ir egzistuojančias
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paslaugas: „turi turėti labai daug vidinių galių ir resursų, kad
tu galėtum eiti į institucijas kovoti.“ Tai ypač paliečia mamas,
auginančias vaikus su negalia. Dažnu atveju tai yra vienišos
mamos. Situaciją blogina ir neigiamos aplinkinių nuostatos į
vaikus ar suagusius su negalia.

Prie artimųjų patiriamo pervargimo prisideda ir socialinė
ekonominė rizika, nes dėl laikui imlios asmens su negalia
priežiūros galimas iškritimas iš darbo rinkos.

5. Sunkiau kreiptis pagalbos

Socialinių paslaugų centro specialistų nuomone, padėti
sunkiausia, kai smurtas yra ekonominis ar psichologinis.
Jį klientai linkę neigti, sunkiai priima pagalbą.

Situaciją komplikuoja aplinkinių požiūris į žmones su
negalia, ypač intelekto: „tokie žmonės mūsų visuomenėje yra
kaip ir nurašomi <...>. Ir dažniausiai tie žmonės susiduria su
tais sunkumais ir tos smurto problemos šeimoje yra <...>
slepiamos“.

Patyrus smurtą moterys su negalia nenoriai kreipiasi
pagalbos į tarnybas, dėl ankstesnių patirčių nepasitiki jomis.
Pastebima, kad kai psichikos sveikatos sutrikimą ar (ir)
psichosocialinę negalią turinti moteris patiria smurtą,
institucijos linkusios abejoti jos pasakojimu, todėl deramai
nesureaguoja. Tuo tarpu moters psichikos sveikatos būklė dėl
patiriamo smurto prastėja ir pasitikėjimas institucijomis dar
labiau menksta. „Kai mes mokinam, kad tu kviesk policiją kai
tave puola, kai ateina jis, pavyzdžiui, nes jie dabar atskirai
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gyvena. Tai nu ji kviečia, bet nieks neatvažiuoja, nes ji ne
tokia. Arba atvažiuoja ir tada numoja ranka.“

Socialiniams darbuotojams tenka svarbus klienčių
sąmoningumo didinimo vaidmuo: „čia galbūt būdinga ir
apskritai mūsų šeimoms, kurios tą socialinę atskirtį patiria.
Nu, tos moterys… jos maskuoja tą smurtą ir jos sako vis tiek,
kad tas vyras, nu, jis neva taip pasielgė, bet jis vis tik tai yra
geras, nes jis neva tai uždirba, neva tai rūpinasi šeima, neva
tai ir jomis rūpinasi, tai taip, kaip jos suvokia tą rūpestį. <...>
ko jūs čia lankotės? Kodėl jūs čia klausinėjat, pas mus viskas
gerai? Ir visur taip vyksta, ir mes gyvenam kaip ir visos
normalios šeimos“. Aptariant intelekto negalią, informantų
nuomone, maskavimas yra dar stipresnis.

Identifikuotos egzistuojančios galimybės

1. Galimybė anksčiau pastebėti smurtą.

Individualios priežiūros specialistai (socialinio darbuotojo
padėjėjai) gali būti skirti šeimoms, patiriančioms sunkumų ir
auginančioms vaiką iki vienerių metų amžiaus arba iki 3 metų
amžiaus, jei vaikas turi negalią. Informantai įvardino, kad ši
paslauga priimama palankiai: „Ir, žinokit, nu šeimos priima tą
pagalbą. Tai va tas padėjėjas <...> tikras ryšio mezgėjas, nes
jis išbūna šeimoj dvi, tris valandas, keliauja su vaiku ir šeima
pasivaikščioti, ruošia maistą“.
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Asmeninis asistentas taip pat yra arčiausiai žmogaus ir
tampa potencialiu ryšio mezgėju. O „tas ryšys su žmogum
tikrai labai labai svarbu“. Priskirtas, savivaldybės socialinių
paslaugų centro pavaldume esantis specialistas pagal poreikį
lanko žmones su negalia ir padeda „tiek informavimu,
konsultavimu, tiek paslaugų gavime, tiek kažkokių dokumentų
užpildyme, galbūt net ir paprastiem elementariem buitiniam
reikalam, kultūrinimais ir taip toliau“.

Socialiniai darbuotojai su visa komanda suvokia, kad ryšys
mezgamas iš lėto, moterims su negalia laiko galbūt reikia dar
daugiau, todėl pagalba siūloma pakartotinai: „Kai kurios
[šeimos] yra, kaip sakant, labai gynybiškos ir tos pagalbos
dar kažkaip neprisibeldžiam, vis dar bandom kažkaip tai <...>
pratintis <...> vis dar tam ryšio užmezgime, tikėdamiesi, kad
tą paslaugą priims“.

Kontaktai su klientais atveria potencialias galimybes
mažinti smurto latentiškumą. Tačiau krizinės situacijos
metu socialiniai darbuotojai nebelaukiau moters pasiryžimo ir
patys kviečia policiją: „nes matom, kad tai yra dabar
pavojinga čia ir dabar.“

2. Galimybės artimiesiems.

Asmeninis asistentas, individualios priežiūros
specialistai ir atokvėpio paslauga, leidžia atsitraukti nuo
asmens su negalia priežiūros. Visgi esamų galimybių
nepakanka. Interviu metu buvo pastebėta, kad 4 mėnesiai
slaugos ligoninėje irgi naudojami kaip savotiška atokvėpio
paslauga.
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3. Stiprėja SKPC pasirengimas teikti pagalbą
moterims su negalia.

SKPC specialistės kol kas stokoja praktikos, kaip turėtų būti
reaguojama, kai kreipiasi klientės su negalia. Tačiau šiuo
metu ruošiamas priemonių, padėsiančių jų paslaugas
pritaikyti klientėms (-ams), turintiems regos ir klausos
negalią, paketas.

4. Į pagalbos žmonėms su negalia schemą
įtraukiamas krizių centras.

Ši praktika taikytina tik tuo atveju, jei krizių centro patalpos
tinkamos konkrečiam asmeniui su negalia.

Krizių centre paslaugos gali būti teikiamos ne tik mamoms su
vaikais, bet apskritai asmenims, patiriantiems krizines
situacijas (pavyzdžiui, smurtą), žmonėms su negalia taip pat.
Tačiau šios paslaugos teikimas neapsieina be iššūkių. Kaip
atkreipė dėmesį viena informantė: „mes nuolat, jau pripratom
prie to, kad nemėgsta tokių klientų, o tada mes rašom, kad
jūs privalot priimt, tada jie priima“.

Kiti informantai visgi pažymėjo, kad ne visais atvejais krizių
centrai yra tinkamas sprendimas, nes juose stringa nuolatos
pagalbą galinčių teikti darbuotojų. Taigi tam tikrais atvejais,
smurtą patyrusią mamą tenka atskirti nuo vaiko būtent dėl
patalpų apgyvendinti kartu (su pagalba) trūkumo.
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5. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriaus darbui su neįgaliais asmenimis
pareigybės steigimas savivaldybėse gali taip pat atverti
naujų galimybių: „būtų labai gerai, jeigu tai pavyktų. Jeigu
valstybė <...> ir išlaikytų tuos ketinimus ir juos
įgyvendintų“.

Atsako į smurto artimoje aplinkoje algoritmo
papildymo galimybės

Informantai pritarė nuomonei, kad turimas atsako į smurtą
artimoje aplinkoje ir jo prevencijos algoritmas būtų
papildytas tam tikrais elementais ar atsirastų algoritmo
variacija, kuri veikia, kai nukenčia žmogus su negalia:
„[algoritmas] taptų naujas, kuris turėtų šaknis, pagrindą kaip
aš sakau, kaip kamieną, ką mes turim [ankstesnį algoritmą] ir
jau laja, jau tos šakos būtų pritaikytos pagal negalią ir pagal
specifiką“.

Toliau pateikti interviu metu išsakyti siūlymai naujam
algoritmui.

Smurto atpažinimas ir reagavimas

Pirminėje algoritmo grandyje – pastebint smurtą ir pranešant
apie jį bei nukreipiant į SKPC – svarbus vaidmuo tenka bet
kurios srities specialistams, tiesiogiai kontaktuojantiems
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su žmonėmis, turinčiais negalią, ir jų bendruomenių nariams.
Pasak informantų, didžiausią kontaktą su negalią turinčiomis
moterimis palaiko šie specialistai: socialinių darbuotojų
padėjėjai ir socialiniai darbuotojai, seniūnijos darbuotojai,
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai (ypač namuose
pacientus lankantys bendruomenės slaugytojai ir slaugytojų
padėjėjai, taip pat slaugytojai, šeimos gydytojai, odontologai,
psichologai, psichiatrai), vaiko teisių specialistai, švietimo
įstaigų darbuotojai.

Išskirtinis vaidmuo tenka ir negalios NVO, įskaitant dienos
centrus, neformalius savipagalbos klubus. Šios aplinkos gali
būti svarbios ir nulinės tolerancijos smurtui formavimo
prasme.

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų vaidmens informantai turėjo
skirtingų nuomonių. Pačios įstaigos išreiškė pasiryžimą
dalyvauti mokymuose ir aktyviau įsitraukti į smurto
atpažinimą. Kita vertus, aptartas laiko, kurį medikai galėtų
tam skirti trūkumas, savivaldybės atstovai išsakė
nuogastavimą, kad įtraukti viešas sveikatos priežiūros
įstaigas be galo sunku, o privačias - tiesiog neturi tam
reikalingų svertų. Iškilo siūlymas aktyvesnį vaidmenį
deleguoti slaugytojams „Manau, kad slaugytoja galėtų tą
daryti. Jos pakankamai turi kvalifikacijos, tai tikrai galėtų. Bet
turėtų būti konkreti metodika, kad nebūtų užduodami
bereikalingi klausimai, nes kai užduodi bereikalingą klausimą,
tai žmogus iš karto užsidaro ir tada labai sunku jį prakalbinti,
nes visi bijo tolimesnių pasekmių“.
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Kita vertus, taip pat matomas stiprus pirminės psichikos
sveikatos priežiūros grandies įsitraukimo į atpažinimą
poreikis.

Išryškintas ir seniūnijų vaidmuo: „Nes bendruomenė tikrai
geriausiai mato. Nu ypatingai kaimo seniūnijose, tolimesnėse,
nes mes neapimam visų rajono gyventojų, fiziškai to negalim
padaryti. <...>  kai kalbam apie suaugusius žmones, tai tarsi
jų nieks nemato, ypač tada, kai jie nedirba. Bet seniūnija juos
mato, nes jie turi atidirbti visuomenei naudingus darbus ir
ateina pašalpų.“

Pagalbos teikimas

Kalbant apie pagalbos teikimo grandį ypač dažnai minėtas
smurtą patiriančių žmonių su negalia apgyvendinimo
paslaugos poreikis: „kur kiekvienam rajone esant tokiai
situacijai, žmogų galima būtų trumpam patalpinti, kad būtų
patenkinti jo poreikiai, užtikrinta visa priežiūra, kas priklauso“.

Informantai iškėlė keletą galimybių, kur galėtų būti teikiama
tokia trumpalaikė moterų su negalia apgyvendinimo
paslauga. Vienas pasiūlytas variantas – įrengti ir tam tikslui
laikyti neužimtą kambarį vietinėje globos įstaigoje. Joje jau
yra personalas, turintis kompetencijų pasirūpinti ne tik
buitiniais, bet ir medicininiais poreikiais. Informantės iš globos
įstaigos tokios galimybės neatmetė, nors pažymėjo, kad naktį
arti šimto klientų turinčioje įstaigoje lieka du darbuotojai.
Galiausiai reikia turėti mintyje, kad institucionalizacijos
baimė dažnai sustabdo moteris nuo kreipimosi pagalbos dėl
patiriamo smurto artimoje aplinkoje.
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Kitas apgyvendinimo variantas – krizių centras ar žmonėms
su negalia skirti centrai. Visgi krizių centrų pritaikymo
galimybės savivaldybėse skiriasi. Pastebima, kad labai
trūksta krizių centrų pritaikymo moterims su negalia ir vaikais:
„jie mums sako, kad mes tokių paslaugų neteikiam iš esmės,
nu pas mus turi gyventi tos mamos, nu pakankamai
adekvačios, turinčios ir psichines, ir fizines galimybes pačios
pasirūpinti vaikais“.

Svarbu užtikrinti ir teikiamų paslaugų tęstinumą.
Žmonėms su negalia teikiama daug įvairių paslaugų. Kai
kurios jų, remiantis turimais reglamentais, susietos su
gyvenama vieta. Skubos tvarka žmogui pakeitus gyvenamąją
vietą kiltų klausimas dėl jų teikimo: „Kol mes susitvarkom
dokumentus, tai tarsi žmogus tą laiką negauna paslaugų? Ar
kaip? Paprastai, jeigu žmogus yra patalpinamas į gydymo
įstaigas, suserga, ar į reabilitacijos kažkokį centrą, tai tuo
metu paslaugos, kurios šiaip jam įprastai teikiamos, jos yra
stabdomos. <...> kai keičiasi paslaugų teikimo vieta, ji turėtų
būti pakeista oficialiai. O tas užtrunka“.

Paslaugų tęstinumui taip pat padėtų, jei viena institucija
koordinuotų asmeniui su negalia teikiamas paslaugas ir jam /
jai būtų prieinama visa su tuo susijusi informacija. Įžvelgiama
galimybė savivaldybės administracijai atlikti
koordinatoriaus vaidmenį, leidžiantį matyti platesnį
kontekstą: „visumos žinojimas ir tas koordinavimas <...>
asmeniui atsidūrusiam situacijoje arba šeimai <...> iš tikrųjų
būtų tikrai labai ženkli pagalba. <...> mes [savivaldybės
administracija] ir turėtume būti tas toksai, jungiantis lygmuo
tarp asmens ir paslaugų teikėjų.“
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Administracijos vaidmuo svarbus ir todėl, kad turėdama
įgaliojimus gali įpareigoti, motyvuoti aktyviau įsijungti ir kitas
grandis „ir dar kalbant platesne prasme, ir visuomenės
švietimas, darbas su bendruomenėmis, galų gale žinios
nešimas <...>. Mes turim seniūnaičius, turim bendruomenes,
turim nevyriausybines organizacijas, kad mes galim tais
visais skerspjūviais, pjūviais daryti. Nes mes turim pagal
įgaliojimu galias tą žinią nešti plačiau“.

Žmonės su negalia yra ypač jautri, pagalbos siekiančių
asmenų grupė. Tuo tarpų specialistų pasirengimas atliepti
iškylančius poreikius yra nepakankamas. Todėl algoritmo
pagalbos teikimo grandyje siūloma įvesti „amortizavimo“
segmentą. Juo galėtų tapti specialistas, kuris „situaciją
sušvelnintų <...> delikačiau <...> švelniau tą situaciją kažkaip
pateiktų, kad netraumuotume mes tų asmenų“. Buvo
svarstoma galimybė turėti viso proceso metu palydinčio
asmens pagalbą. Apsvarstyta mintis apie atvejo
vadybininkus, besispecializuojančius teikiant paslaugą
žmonėms su negalia.

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas

Šiuo metu dalis institucijų bendradarbiavimo praktikų remiasi
asmeniniais ryšiais, kitos įtvirtintos sutartimis, trečios –
nevyksta. Toliau aptariamos labiau stringančios grandys.

Vienoje iš savialdybių puikiai veikia sveikatos priežiūros
įstaigos ir socialinių paslaugų centro bendradarbiavimas.
Turima ir bendradarbiavimo sutartis, kuri leidžia priimti
kolegialius sprendimus teikiant pagalbą asmenims su negalia,
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tame tarpe, patyrus smurtą artimoje aplinkoje. Visgi sveikatos
priežiūros įstaigų, ir ypač psichikos sveikatos centrų aiškus
vaidmuo algoritme prisidėtų prie visų su smurtu artimoje
aplinkoje dirbančių įstaigų bendradarbiavimo galimybių. Gyva
komunikacija, priešingai nei formalus raštas su diagnoze,
galėtų sumažinti ir moterų su negalia stigmatizavimo riziką.

Reaguojant į smurto atvejį ar teikiant pagalbą žmonėms su
negalia, specialistams gali prireikti vertėjų paslaugų, kurios
neapsiriboja vertimo iš gestų kalbos poreikiu. „Vertėjai“ ar
atstovai galėtų padėti užmegzti kontaktą su intelekto ar (ir)
psichosocialinę negalią turinčiais klientais, ypač krizės
būsenoje: „Nes specialistam tikrai nebijau pasakyti, kad daliai
didžiai turbūt tikrai trūksta kompetencijos, nes tikrai neturi tų
specialiųjų žinių.“

Atstovais galėtų tapti įstaigų, kurios nuolat dirba su
žmonėmis turinčiais atitinkamas negalias, specialistai. Jų
įsitraukimą reikėtų grįsti sutartimis, kurios įpareigotų juos
atvykti krizinėje situacija: „Tai būtų tada ta tvarka, schema
aiški, kokiais atvejais ką kviečiame“. Tai būtų vertinga
pagalba ir policijos darbe, panaši į tai, kaip policija šiuo metu
įtraukia SKPC smurto atvejais, arba psichologus, kai vykdo
apklausas su vaikais.

Papildomo specialisto dalyvavimas sumažintų tikimybę, kad
policija su nepasitikėjimu reaguos į moterų su intelekto ar (ir)
psichosocialine negalia kreipimąsi dėl smurto. Informantai iš
įvairių institucijų atkreipė dėmesį, kad šiomis moterimis
pasitikima mažiau: „dažniausiai būna, tarkim, [laikoma] kad
išgalvotos istorijos, jos nesvarbios, vis tiek į tokius žmones
žiūrima biški kitaip negu į normalius vadinkim taip.“;  „[reikia]
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pakankamai dirbti ir atstovauti žmogaus interesus prieš
policijos pareigūnus, nes jie nepriima šitos informacijos už
gryną, už tiesą.“

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė išreiškė
poreikį, kad bendraujant su tėvais, kurie turi intelekto ar (ir)
psichosocialinę negalią, būtų vertinga pasitelkti psichologą.
Šių specialistų tarnyboje trūksta, todėl tikimasi didesnio
bendradarbiavimo su savivaldybių socialinių paslaugų
įstaigomis: „[nes] tėvai lieka tarsi už borto. <....> Tai tikrai
būtų pagalba kitą kartą tam žmogui ir specialistam aiškiau
suprasti situaciją“.

Pagrindiai reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmo
dalyviai pasigenda bendradabiavimo su negalios NVO:
„Turim neįgaliųjų draugiją, visą tą mes turim, bet smurtiniais
klausimais mes prie bendro diskusijų stalo nesam susijungę ir
susikomunikavę.“ Tiek vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos, tiek policijos atstovai minėjo nesėkmingus
bandymus užmegzti ryšį su negalios NVO.

Mokytojai, dirbantys su negalią turinčiais vaikais išreiškė
pageidavimą turėti galimybę kreiptis pagalbos į mobiliąsias
vaiko teisių apsaugos komandas siekiant grįžtamojo ryšio,
kai iškyla vaikui potencialiai pavojingos situacijos „[motina
geria] Aš nežinau, kas atsitiks per tą penktadienį, šeštadienį.
Vaikas sėdi invalido vežimėlyje <...>  Arba jie galbūt
nuvažiavo, gal mum nesakė. Nesusišnekam. Norėtųsi, kad
jeigu pranešei, tau pasakytų, kas padaryta ir nuramintų, kad
ten nieko baisaus ar ten mes tą ir tą padarėm. O tu nežinai ir
gyveni visą savaitgalį nežinioj. Pirmadienį vėl pats skambini ir
klausi, ar ten buvo kas nors padaryta, ar ne.“
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IV. PREVENCIJA

Kokia prevencija vykdoma?

Šiame skirsnyje apžvelgiamos identifikuotos prevencijos
priemonės. Jos nebūtinai veikia visose įstaigose ar visose
savivaldybėse.

Smurto, pasireiškiančio sankirtoje su negalia prevenciją
aktyviausiai vykdo mokyklos ir globos įstaigos. Globos
institucijos bendradarbiauja su bendruomenės
pareigūnais, kurie skaito paskaitas apie prekybą žmonėmis,
smurtą artimoje aplinkoje tiek vaikams, tiek darbuotojams. Šie
susitikimai vyksta kasmet, nes globos įstaigų klientai keičiasi
tais atvejais, kai paslaugos teikiamos vyresniems žmonėms.

Mokyklose išryškėjo praktika, kai kiekvienų mokslo metų
pradžioje sukviečiami klasių vadovai, specialistų komanda ir
bendrai aptariamas klasės kontekstas, pagalbos poreikis,
aptariama, į ką svarbiausia reaguoti specialistams. Šie
susitikimai pasitelkiami ir reagavimo į smurto atvejus
tvarkos priminimui: „Mokytojams, jiems bendrai, tai na yra
tie algoritmai mokytojų kambaryje pakabinti lentoje. Tai tiesiog
tas priminimas toks“.
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Pagrindinis prevencinis darbas mokykloje atliekamas
socialinio emocinio ugdymo pamokoje (viena pamoka per
savaitę). Visi klasių auklėtojai yra baigę kursus. Mokykla,
kurią atstovavo viena informantė, turi socialinio emocinio
ugdymo koordinatorių, kuri(s) gilinasi į smurto temą ir padeda
klasių auklėtojams. Vyksta renginiai minėtinų dienų proga.
Svarbi detalė – specialiųjų klasių vaikai, net jei mokosi
mokosi atskirai, dalyvauja visose veiklose ir projektuose
kartu su bendrojo ugdymo klasių vaikais. Jos numatytos
kiekvieną mėnesį. „kviečiam ir žmones iš aplinkos, <...>
tarkim buvo tarptautinės žmonių su negalia dienos renginys,
tai parolimpietę kvietėmės su regos negalia, kuri savo
patirtimi dalinosi. Kviečiam prevenciškai iš policijos, kurie,
vėlgi, paskaitas skaito. Na ir iš kitų institucijų.“ Įtraukta ir
mokinių taryba. Pedagogės, dirbančios su ikimokyklinio
amžiaus vaikais dalinosi „kiekvieną penktadienį pas mus į
specialią grupę ateina iš įprastų grupių vaikai pažaisti, pabūti
su tais ypatingais vaikais. Tai, kaip pasakyt, kuo didesnė
bendrystė, tuo geriau. Už tai jie nėra taip išskiriami. Ir čia ne
tik savaitė tolerancijos ir paskui neinam – bet čia pas mus
nuolatos, dirbam ir dirbam ta linkme“.

Mokiniams suteikiama progų ir galimybių artimiau bendrauti,
susipažinti su specialiųjų mokyklų, globos namų gyventojais:
„Jie atvažiuos pas mus, ten bendrą stalą ruošiam. Kažkaip
norisi, kad mokiniai matytų tuos žmones ir kad priimtų kaip
savus“.

Specialiojoje mokykloje pagrindinis dėmesys skiriamas
patyčių prevencijai. Ji bendrauja su kitomis mokyklomis
„Turim vyresnius draugus iš gimnazijos <...> tas bendravimas
vaikam irgi daug duoda, moko ir tolerancijos <...> kasmet
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darom šituos susitikimus su policijos darbuotojais, <...>
bendradarbiaujam su seniūnijų socialiniais darbuotojais“.
Tačiau trūksta glaudesnių ryšių su negalios NVO.

Žmonių su negalia organizacijos (aptariamu atveju „Viltis“)
rodo bendradarbiavimo su SKPC iniciatyvą išreikšdamos
pageidavimą, kad visiems nariams būtų pravesti mokymai
apie smurtą artimoje aplinkoje.

Seksualinio priekabiavimo prevencija ugdymo įstaigose

Mokyklos darbuotojai išsakė nuomonę, kad trūksta aiškumo,
kaip tiksliai elgtis seksualinio priekabiavimo atveju. „Kažkur
man tarsi reikia klausti, žiūrėti, o taip, kad aš atėjau naujai
dirbt ir man būtų pateikta, kad darom tą, tai toks truputėlį
pasimetimas“; „Kitas dalykas, <...> man norisi tų tvarkų ir
aiškumo. Tarsi ir aišku, ką mes turim daryti, kai mokykloj
vyksta patyčios ar klasėj, bet dar tokio labai stuburo man
trūksta. Nes kartais gal paprasčiau pasakyt, kad tai ne
patyčios, kad ai, gal praeis ir nesureaguoti. Bet man atrodo,
kad mokyklos bendruomenė turi turėti tvirtabūdiškumo
reaguoti į menkiausius kažkokius dalykus, tiesiog siunčiant
žinutę, kad mes reaguojam ir matom“.

Mokyklose su moksleiviais kalbama įvairiomis temomis: „ir
seksualinis, ir žalingi įpročiai, ir smurto, fizinio smurto būtent.
Na, įvairiom kryptim. Na tą turime planą ir sistemiškai. Bet
paliečiamos įvairios, tikrai įvairios sritys. <...> socialinio
ugdymo pamokoj yra tiesiog labai gerai išplanuotos veiklos,
netgi vadovėliai, kuriais galima pasinaudoti. <...> kalbama
apie prevencinį, seksualinį, na seksualinį išnaudojimą, kaip
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atpažinti“. Visgi konkrečių priemonių būtent seksualinio
priekabiavimo prevencijai neįvardinta, neapsvarstytos sąsajos
su negalia.

Kas dar galėtų vykti?

Interviu metu ne kartą nuskambėjo nuomonė, kad
veiksmingas prevencinis darbas turėtų prasidėti nuo
nuostatų apie žmones su negalia keitimo. Šios nuostatos
ypač svarbios teikiant paslaugas ir padeda užmegzti
lygiavertišką, pastikėjimu grįstą santykį: „galvoju, kad reikia
pakankamai daug skirti dėmesio žmogui, atrasti, kad jisai
tavim tikėtų ir pasitikėtų“. „pagalba turėtų būti neskirstant, ar
tai specialiųjų poreikių vaikai, ar <...> sveiki. Visur ta pati
pagalba. Reakcijos visur tos pačios ir poveikis tas pats. <...>
Nes tikrai niekas čia nepadarys stebuklo būtent taip
išskirdami tuos vaikus“.

Vykdant prevenciją galėtų būti pastiprintas visuomenės
sveikatos biuro vaidmuo, kurio „darbuotojai dirba
mokyklose, tikrina pažymas <...> skaito paskaitas įvairias
švietimo klausimais. Tai jie galėtų irgi labiau įsijungti į [smurto
prevencijos] pokalbį“.

Švietimo apie smurtą artimoje aplinkoje, negalią ir negalios
bei smurto sankirtas prevencijos tikslais svarbą pabrėžė visų
apklaustų institucijų atstovai, išvardindami platų spektrą
tikslinių grupių, kurioms mokymai galėtų būti vykdomi:
institucijų darbuotojai, bendruomenė, šeimos, žmonės su
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negalia, pagalbinis personalas paslaugų teikimo centruose:
„Na, pirmiausia, tai nu tas atpažinimas labai svarbu. Vėlgi,
bendruomenių švietimas, ta tema svarbi dalis. Na, kiek tai
išgirsta nežinau, bet vis tiek kalbant išgirsta“; „ Mokymai tikrai
labai svarbu. Tas platesnis suvokimas <...>, nes <...> keičiasi
viskas labai pas mus ir ta įstatyminė bazė keičiasi ir viskas
keičiasi“. „tą reikia daryti. Todėl, kad tai nėra patogi tema
<...>, ji netgi tokia „fu“.  <...> šneku kaip yra, ką tenka
susidurti“; „Ir dar, jeigu šitam kontekste, kas yra negalia? Kas
yra smurtas? Nes, oi, dar čia nearti dirvonai, ir smurtas
neįgalių asmenų atžvilgiu, tai dar toks, kaip sakyt, puokštė.“

Informantai atkreipia dėmesį į visuomenei būdingą aukų
kaltinimą ir būtinybę keisti šias nuostatas: „Pas mus apskritai
dar gaju, kad ta, kuri patiria smurtą, tai ji ir kalta. Tai kad
išgyvendinti tą mintį, kad nėra blogai pasisakyti, nėra blogai
ieškoti pagalbos, tai tas visuomenės švietimas galbūt nuo
darželio, mokyklos suolo, kaip atpažinti, kaip reaguoti, kur
kreiptis, nes mes nežinom, nes mes tam nebuvom ruošiami.
Tai jeigu būtų nuo mažumės, tai galbūt lengviau būtų ir mum
žinoti kaip elgtis.“

Pageidaujama didesnė informacinė sklaida apie smurto ir
negalios sankirtas. Ji, informantų nuomone, turėtų būti
platinama ne tik mokymų metu, bet ir žiniasklaidoje, kad
žmonėms su negalia drąsiau kreiptųsi pagalbos „ne visiems ji
yra pakankamai prieinama, kas va kerta kažkokį kelią gauti tą
reikalingą pagalbą“. „ jie yra tokie pas mus labai tylūs, nenori
būti pastebimi. Ir dažniausiai tokie žmonės kitų akimis yra
labai nuvertinami“.
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Didinant informacinį žmonių su negalia pasiekiamumą didelis
potencialas įžvelgiamas bendradarbiavime su žmonių su
negalia organizacijomis, ypatingą dėmesį skiriant žmonėms
su psichosocialine ar (ir) intelekto negalia: „Aš tai matyčiau
būtent su neįgaliųjų draugijom, tais klubais, kad, jeigu patys
negalėtų, tai kad mus pasikviestų, nes kad glaudžiau
bendradarbiauti. Dabar tų galimybių gi daug yra. Kad ir
online. Dauguma moka naudotis šitom technologijom“.

Medikai mato galimybes plėsti savo indėlį į prevencijos
darbą per bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos
biurais, nes nesijaučia turį pakankami išteklių prevenciją
vykdyti savarankiškai „<...> jie vykdo įvairias prevencijas –
alkoholizmo, narkomanijos <...> Gerovės konsultantus turi.
Tai čia būtų mūsų darbas kartu. <...> pakviestų gydytoją ar
psichologą, mes neatsisakytumėm. Paskaitą paskaityti,
parengti ar kažką. Lankstinukus platinam, įvairiom temom
išplatintume tikrai. Turim savo socialinės erdvės, sakykim,
puslapį poliklinikos. Tai dėtumėm, nu kad pastoviai būtų ta
informacija. Mes to neatsisakom, bet manom, kad patys to
padaryti tiesiog pajėgumų neturime“.
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