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KOPRIKLAUSOMYBĖ - KODĖL AKTUALU?

1 iš 2 
suaugusiųjų vaikystėje turėjo
sunkumų dėl tėvų ar globėjų

alkoholio vartojimo 
(NTAKD, 2018)



DEPRESIJA

[6]

[7]

*Rizikingas alkoholio vartojimas -   
 vidutiniškai vyrai >40 SAV, 
moterys >27 SAV per savaitę.

Žalingas alkoholio vartojimas - 
vyrai > 50 SAV, moterys >35 SAV per
savaitę. 

1 SAV - 10g grynojo alkoholio,  lygu
mažai vyno taurei

ŽEMA
SAVIVERTĖ

STIGMA 

BEJĖGIŠKUMAS

[6]

1 iš 3
vaikų Lietuvoje auga
nesaikingai* alkoholį

vartojančiose
šeimose 

(RARHA, 2016)

KOPRIKLAUSOMYBĖ



KOPRIKLAUSOMYBĖ

DEPRESIJA
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SAVIVERTĖ
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BEJĖGIŠKUMAS
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6 iš 10
 smurto artimoje
aplinkoje atvejų
sukėlė neblaivūs

asmenys 
(Štelemėkas, M. ir kt., 2018}

[6]

96%  
priklausomų

asmenų artimieji
patiria stigmą 

(NTAKD, 2018}(Štelemėkas, M. ir kt., 2018}

9 iš 10
globoje esančių
vaikų ten pateko

dėl tėvų
piktnaudžiavimo

alkoholiu 



KOPRIKLAUSOMYBĖ

POREIKIS IŠ INSTITUCIJŲ:
Grupinė tikslinė terapijos grupė Vilniaus savivaldybėje ir
KĮC užsipildžiusi per pirmąją dieną; RPLC išreikštas
poreikis dėl paslaugų, skirtų padėti artimiesiems 

POREIKIS IŠ ARTIMŲJŲ: 
Fokus grupėje išsiaiškinome realų poreikį, darėme
esamos situacijos analizę, kurioje taip pat pamatėme
didelį poreikį.



PROBLEMA 

Priklausomybė nuo alkoholio daro žalą ne tik
vartojančio žmogaus sveikatai, bet ir paveikia
artimuosius: šeimą, draugus ar kolegas darbe. 

Visgi, pagalba priklausomų asmenų
artimiesiems Lietuvoje yra fragmentiška
ir sunkiai prieinama.



Siūlomi
sprendimai 



 Informacija1.



Susistemizuota ir akredituota informacija nacionalinėje psichikos sveikatos platformoje
Pagalba sau, kuri leistų artimiesiems daugiau sužinoti apie kopriklausomybę ir surasti
jiems prieinamus pagalbos būdus. Į skiltį priklausomų žmonių artimiesiems būtų pridėta ši
informacija:

Pagalbos artimiesiems punktai ir informacija
apie ten teikiamų paslaugų pobūdį, kainą ir kt.

Mokslinė informacija apie priklausomybes ir  
jų pasekmes, statistika  

Sistemizuota informacija nacionalinėje psichikos
sveikatos platformoje „Pagalba sau“

Psichologų peržiūrėta medžiaga tekstiniu
ir video formatu apie kopriklausomybę

Klausimynas kopriklausomybės
rizikai nustatyti



Susistemizuota, psichologų
peržiūrėta informacija
nacionalinėje psichikos sveikatos
platformoje Pagalba sau

leistų artimiesiems daugiau
sužinoti apie kopriklausomybę ir
surasti jiems prieinamus pagalbos
būdus.

Sistemizuota informacija nacionalinėje psichikos
sveikatos platformoje „Pagalba sau“



2.  Paslauga



Nauja paslauga 
 CRAFT *

CRAFT yra terapinis gydymo įrankis, paremtas
kognityvinės elgesio terapijos principu. CRAFT
sukurtas specialiai tam, kad įtrauktų į gydymą
priklausomus žmones, dirbant su jų artimaisiais.

*Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) 



ArtimasisPriklausomasis

Kaip veikia CRAFT?



CRAFT

ArtimasisPriklausomasis

Kaip veikia CRAFT?

Artimasis CRAFT
specialistas



CRAFT

ArtimasisPriklausomasis Artimasis

Kaip veikia CRAFT?

CRAFT
specialistas

Terapijoje įgyti
įgūdžiai taikomi
namuose, mokomasi
bendrauti pozityviai,
nesmerkti, neteisti.  



Psichologas

CRAFT

ArtimasisPriklausomasis Artimasis

Kaip veikia CRAFT?

Nauda artimajam:
pagerėjusi psichologinė
būsena ir komunikavimo
įgūdžiai

CRAFT
specialistas



Kaip veikia CRAFT?

CRAFT

ArtimasisPriklausomasis Artimasis

Nauda priklausomam
asmeniui: sumažėjęs
suvartojamo alkoholio kiekis ir
padidėjusi motyvacija kreiptis
pagalbos 

CRAFT
specialistas



NAUJA PASLAUGA CRAFT

CRAFT alkoholį vartojantį asmenį

veikia netiesiogiai, o per artimąjį. 

Terapeutai nurodo artimiesiems

būdus, kaip keisti vartojančio

asmens namų aplinką ir jį įtraukti į

mėgstamas veiklas.

Terapeutai padeda artimiesiems

psichologiškai.  

    
Kaip veikia CRAFT? Pagrindiniai CRAFT tikslai

Pagerinti artimųjų gyvenimo kokybę.

Motyvuoti žalingai vartojantį asmenį

pradėti gydymą.

Lavinti artimųjų elgesio ir bendravimo

su vartojančiuoju įgūdžius.

Padėti žalingai vartojančiam asmeniui

sumažinti vartojamų medžiagų kiekį.



Kur šis metodas
įgyvendintas?  

Švedijoje Nyderlanduose Airijoje JAVAustralijoje

Švedijoje CRAFT metodas yra
įtrauktas į nacionalines sveikatos
gaires, kaip rekomenduojama
mokslu grįsta intervencija
priklausomų asmenų artimiesiems.  

CRAFT metodas -
sukurtas  mokslininko
Dr. Robert Meyers  JAV. 



CRAFT  -  moks lu  gr įsta  ir  efektyv i  intervenci ja

2-3 kartus didesnis efektyvumas nei 12 žingsnių Al Anon programa ar Johnson

intervencija [1].

2/3 psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių žmonių įsitraukia į gydymą

po 4-6 artimojo sesijų [2].

Per 6 mėnesių tyrimo periodą, 74% artimųjų pavyko motyvuoti savo šeimos

narį kreiptis pagalbos ir pradėti gydymą [3].

Po 6 mėn. nuo programos baigimo statistiškai reikšmingai gerėja artimųjų

psichologinė būsena [1].

Roozen, H. G., De Waart, R., & Van Der Kroft, P. (2010). Community reinforcement and family training: An effective option to engage treatment‐resistant substance‐abusing individuals in

treatment. Addiction, 105(10), 1729-1738.Chicago

Miller, W. R., Meyers, R. J., & Tonigan, J. S. (1999). Engaging the unmotivated in treatment for alcohol problems: a comparison of three strategies for intervention through family members.

Journal of consulting and clinical psychology, 67(5), 688.Chicago

Kirby, K. C., Marlowe, D. B., Festinger, D. S., Garvey, K. A., & LaMonaca, V. (1999). Community reinforcement training for family and significant others of drug abusers: A unilateral intervention

to increase treatment entry of drug users. Drug and alcohol dependence, 56(1), 85-96.
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Mokymų organizatoriai atlieka specialistų
atranką pagal motyvacinį laišką

Mokymų metu specialistai įgauna teorinių
žinių bei praktikuojasi 

01 - Atranka

02 - Mokymai 

03 - Metodikos taikymas 

TOLIMESNI
ŽINGSNIAI

CRAFT metodikos taikymas grupinėse  ir
individualiose sesijose

04 - Stebėsena 
Metodikos palaikymas, supervizijos  ir
ataskaitos RPLC  



01 - Mokymai
2.5 dienos - nuotoliniu būdu
VSB, PSC, RPLC komandos
<40 žm. iš viso

02 - Sertifikavimas
9 CRAFT protokolai
Trunka ~6 mėn.

Dr. Roozen supervizijos
Sertifikatas išduodamas po X išdirbtų valandų
(bus tikslinama)

Specialistams
MOKYMŲ EIGA



Dažniaus ia i  užduodami  klaus imai  (DUK ) :

CRAFT mokymuose gali dalyvauti visų sričių specialistai, praktikoje susiduriantys su
priklausomų asmenų artimaisiais. Bazinio išsilavinimo ribojimų nėra, gali dalyvauti gydytojai
specialistai, psichoterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, medicinos slaugos
darbuotojai. Svarbiausia - specialisto motyvacija ir noras taikyti metodą praktikoje. 

CRAFT mokymus ves lektoriai iš užsienio anglų kalba, tačiau bus užtikrintos vertimo
paslaugos į lietuvių kalbą. 

 Vidutiniškai 8 individualios arba grupinės sesijos. Gali būti kombinuojama. 

Kokių sričių specialistai gali dalyvauti mokymuose ir koks bazinis išsilavinimas
reikalingas?

Ar mokymai vyks anglų kalba?  

Kiek CRAFT sesijų skiriama pacientams?  



Dažniaus ia i  užduodami  klaus imai  (DUK ) :

Specialistai, norintys taikyti CRAFT, bus atrenkami pagal motyvacinį laišką, kuriame reikės nurodyti,
kodėl norima mokytis CRAFT bei kaip tai bus galima pritaikyti praktikoje. 

 Pirmajame pilotinio tyrimo etape CRAFT mokymų išlaidas padengs Sveikatos apsaugos ministerija. 

 Dalyvauti gali iki 40 specialistų. 

CRAFT metodologinis kompetencijų centras bus Respublikinis priklausomybių ligų centras,
atskaitingas Sveikatos apsaugos ministerijai. 

Šiame etape praneškite apie motyvaciją dalyvauti mokymuose savo institucijos vadovams, kurie savo
ruožtu turėtų informuoti mus arba vyriausiąją SAM Psichikos sveikatos skyriaus specialistę Ugnę
Širvinskaitę. Vėliau reikės teikti motyvacinį laišką RPLC suformuotai CRAFT komisijai.  

Kaip bus atrenkami specialistai į CRAFT mokymus?  

Kiek kainuoja mokymai?  

Kokios institucijos koordinuos šio metodo veiklą? 

Kaip užsiregistruoti į mokymus? 
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