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Pirmà kartà motyvacinio interviu (MI) esm´ 1983 metais apra‰ò V. Milleris
Ïurnale „Elgesio psichoterapija“. 1991 metais V. Milleris ir S. Rollnickas detaliau apra‰ò pagrindinius ‰io metodo teiginius.
MI metodo veiksmingumas buvo ∞vertintas daugelio tyrim˜ metu. V. Millerio ir S. Rollnicko knygoje apÏvelgiami 26 MI tyrimai (Burke et al.). MI pasirodò esàs veiksmingiausias, sprendÏiant problemas, susijusias su alkoholiu:
11 i‰ 12 tyrim˜ rezultatai buvo teigiami.
MI toks pat efektyvus metodas, kaip ir kiti pripaÏinti priklausomybòs ∞veikimo metodai, tokie kaip „12 Ïingsni˜“ programa, racionalaus elgesio psichoterapijos metodai. MI gali bti sòkmingai taikomas ir kaip savaranki‰kas
metodas, ir kaip pasiruo‰imas kitiems terapijos metodams ar j˜ papildymas.

MI metodo privalumai:
• MaÏa kaina. I‰ pat pradÏi˜ MI metodas buvo kuriamas kaip trumpalaikò
konsultacinò pagalba, kuri nereikalauja dideli˜ i‰laid˜.
• Veiksmingumas. Moksli‰kai ∞rodyta, kad MI – geras rizikingos elgsenos
(pavyzdÏiui, ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartojimas) keitimo postmis.
• Kliento resurs˜ skatinimas. MI skirtas kliento asmenini˜ resurs˜, galinãi˜
padòti keistis, skatinimui.
• Suderinamumas su kitais terapijos metodais. MI metodas nereikalauja ilgo kliento bendravimo su konsultantu. Kad prasidòt˜ keitimosi procesas,
kartais uÏtenka net vieno susitikimo. Todòl MI metodas gali bti taikomas
∞gyvendinant tiek gydymo, tiek profilaktines programas, pagal kurias numatomas trumpalaikis bendravimas su klientu (pavyzdÏiui, ÎIV konsultaciniame kabinte).
• Kliento motyvacijos stiprinimas. Kliento motyvacija yra patikimas jo pokyãi˜ galimybòs rodiklis. Btent todòl pokyãi˜ motyvacijai skiriama ypatingai daug dòmesio. Net tuo atveju, kai klientui suteikiama trumpalaikò
pagalba (pavyzdÏiui, taikomas abstinencijos gydymo kursas), pirm˜ susitikim˜ su socialiniu darbuotoju metu jis gauna paramà, kuri gali turòti
jam didelòs ∞takos ateityje.
• Øsipareigojimo stiprinimas. MI gali bti taikomas ir sveikatos apsaugos
srityje, nes ∞rodyta, kad ‰is metodas sustiprina kliento norà laikytis medicinos specialisto rekomendacij˜, o tai, savo ruoÏtu, pagerina gydymo rezultatus. Taigi MI metodika gali bti sòkmingai taikoma formuojat Ïmoni˜, serganãi˜ ÎIV, pasiryÏimà pradòti ARV gydymà (antiretrovirusin∞
gydymà).
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I. ELGSENOS
KEITIMAS
Samprotaujant apie elgsenos keitimà

Kodòl Ïmonòs keiãia savo elgsenà?
Kasdien daugelis Ïmoni˜ kelia sau ‰∞ klausimà. Konkretaus Ïmogaus elgsenos
pasikeitimas atkreipia kit˜ Ïmoni˜ dòmes∞ – jie stengiasi suprasti, kas ∞vyko
ir kodòl. Su atsakymu ∞ ‰∞ klausimà siejama daug vilãi˜. Asmuo, suprat´s
teigiam˜ elgesio pokyãi˜ ∞tvirtinimo dòsningumus, gali pabandyti tuos dòsningumus pajungti savo interesams ir taip tapti padòties ‰eimininku.
Vis dòlto naudinga suprasti, kas paskatina Ïmogaus elgsenos pasikeitimus,
kurie kartais turi net lemianãios ∞takos jo gyvenimui. Stebint ir suprantant,
galima daug pasiekti, jeigu viskas suprantama teisingai. O tada jau pasikeitimai neatrodys kaÏkas stebuklinga.
Pasikeitimas – tai natralus procesas. Îmogus keiãia savo elgsenà nesàmoningai, veikiamas aplinkybi˜, kurios jam yra gyvybi‰kai svarbios. Îmogus
keiãia savo elgsenà sàmoningai, kai pasikeitimai
Prie‰taravimai tarp dabartinòs
susij´ su tuo, kas jam yra svarbu ir reik‰minga.
elgsenos ir svarbesni˜ tiksl˜
gyvenime gali motyvuoti
Ïmog˜ keistis.

Taigi padòkite Ïmogui nustatyti vertybes, kurios prie‰tarauja jo dabartinei elgsenai, ir parodysite jam pus´ kelio, vedanãio ∞ pasikeitimà.

Kaip kit˜ Ïmoni˜ pagalba veikia asmens elgsenos pokyãius?
Bendravimas su kitais Ïmonòmis verãia Ïmog˜ keisti savo elgsenà. Jeigu, pavyzdÏiui, socialinis darbuotojas mano, kad jo klientas gali pasikeisti, jis tikrai ima keistis. Tuo tarpu Ïmonòs, kurie tiesiogiai ar ne, raginami nesikeisti –
nesikeiãia. Kartais Ïmonòs gali keisti savo elges∞ i‰ pykãio kitiems, taãiau tokie pasikeitimai nebna ilgalaikiai.
Daugelis Ïmoni˜ keiãiasi be jokios paramos. Konsultavimas ar kita pagalba
gali pagreitinti, palengvinti, pakreipti pasikeitimo procesà tam tikra linkme,
bet ne visada yra pasikeitimo prieÏastis. Konsultavimo trukmò nòra ypatingai
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reik‰minga pasikeitimui. Konsultavimas neturi lemiamos reik‰mòs pasikeitimui, jis tik atspindi ‰∞ natral˜ procesà ir padeda klientui susigaudyti jame.
Klientui padeda j∞ supanti aplinka – tie, kurie tiki Ïmogumi, – socialiniai
darbuotojai, konsultantai, draugai, ‰eimos nariai ir kiti. Labai svarbu, kad ‰ie
Ïmonòs galòt˜ tinkamai reaguoti ir palaikyti. Socialiniai darbuotojai, galintys
tinkamai reaguoti ir palaikyti savo klientà, daro jam didel´ ∞takà.

Kaip paties Ïmogaus poÏiris lemia jo pasikeitimus?
Tikòjimas ir viltis yra btini, siekiant pokyãi˜. Jei Ïmogus tiki savimi, labiau
tikòtina, kad jis pasikeis.
Jei Ïmonòs yra nusiteik´ teigiamai, jie pasikeiãia.

Kaip Ïmonòs keiãia savo priklausomà elgsenà?
Priklausomos elgsenos pokyãiai taip pat ∞vyksta natraliai. Daugelis Ïmoni˜
keiãia savo priklausomà elgsenà be jokios terapijos. Pasikeitim˜ stadijos ir
procesai yra tokie patys kaip ir terapijos atveju. Terapija ir pagalba turi ∞takos, bet j˜ reik‰mò nòra lemiama.
Kokios ∞takos elgesio keitimui turi Ïinios ir pasitikòjimas savimi? Îmonòms daÏnai neuÏtenka Ïini˜, kad jie galòt˜ suprasti pasikeitim˜ btinyb´,
suplanuoti juos ir i‰vengti nesòkmi˜. Taãiau pasitaiko ir taip, kad Ïini˜ yra,
o trksta pasitikòjimo savimi bei savaranki‰kumo veikti, tai kur kas blogiau.
Nereikia apie tai pamir‰ti.

Noriu, Galiu, PasiryÏ´s
Elgsenos pasikeitimà lemia trys svarbios sudedamos dalys, kurias sàlyginai
galima pavadinti: Noriu, Galiu ir PasiryÏ´s.
„Noriu“ rei‰kia pasikeitim˜ svarbà Ïmogaus gyvenime. (Kodòl? Kam?
Kuriam tikslui?)
Kai esama padòtis labai skiriasi nuo norimo idealo, noras pasiekti tà idealà gali pagreitinti pasikeitim˜ procesà.
„Galiu“ rei‰kia norà keistis, pasitikòjimà savo jògomis. (Kaip?)
Svarbu bti realisti‰kam ir prakti‰kam. Îmogus gali ai‰kiai matyti didel∞
skirtumà tarp norimo ir esamo ir netgi labai labai noròti pakeisti savo elgsenà, bet negali to padaryti dòl tam tikr˜ prieÏasãi˜: Ïini˜ trkumo (neÏinau, kà btent daryti, kaip elgtis), pasitikòjimo savimi trkumo (jei tik a‰
galòãiau, bet ne, a‰ nepajògsiu, man nepasiseks).
„PasiryÏ´s“: prioritet˜ klausimas.
Pasikeitim˜ svarbos suvokimas ir pasitikòjimas savimi nebtinai lemia
pasikeitimus. Jei Ïmogus turi kit˜ reikal˜, kurie ‰iuo metu jam atrodo
svarbesni, jis gali nuspr´sti: „A‰ noriu pasikeisti, bet ne dabar“.
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Noriu: pokyãi˜ svarba — kam?

Pasiryž´s:
prioritet˜ klausimas

Galiu: pasitikòjimas savo jògomis — kaip?

Veiksm˜, kuriuos reikia atlikti pirmiausia, ∞vertinimas – normalus rei‰kinys. Jei klientas su Jumis aptarinòja, kà, jo nuomone, reikòt˜ atlikti pirmiausiai, turite puikià galimyb´ apgalvoti darbo planà su ‰iuo klientu. Venkite patarinòti, kà jam daryti pirmiausia – Ïmogus pats gali tai nuspr´sti.
Kai Ïmogus ir nori, ir gali, ir yra pasiryÏ´s keistis, ir visos ‰ios trys sudedamosios dalys akivaizdÏios, pasikeitimo tikimybò didòja – ji tampa reali!

Kas yra motyvacija?
Motyvacija – tai stimul˜ (motyv˜) sistema, skatinanti Ïmog˜ veikti arba ne.
Motyvas – tai skatinimas padaryti kà nors arba nieko nedaryti. Motyvai paai‰kina, kodòl Ïmogus pradeda veikti, kodòl jis daro btent tai, o ne kà kita
ir kodòl jis vengia tam tikr˜ veiksm˜. Veikimo ar neveikimo motyvai gali bti poreikiai ir interesai, potraukiai ir emocijos, nuostatos ir idealai.
Tvirtinimai „Noriu“, „Galiu“ ir „PasiryÏ´s“ susideda i‰ motyv˜. ·ie motyvai yra skirtingi ir kartais gali prie‰tarauti vienas kitam. Ø tai svarbu atsiÏvelgti, svarstant pasikeitim˜ idòjà su klientu.

Motyvacijos metodai
·iuolaikinòje psichologijoje egzistuoja keletas teorij˜, apra‰anãi˜ Ïmogaus
elgsenos motyvus: elgesio teorija ir humanistinò teorija. Elgesio teorija teigia,
kad Ïmogaus elgsenà nulemia j∞ supanãio pasaulio signalai, o jo vidinis pasaulis elgsenai neturi didelòs reik‰mòs. Dòl to, siunãiant tam tikrus stimulus,
galima programuoti (numatyti, nulemti) Ïmogaus elgsenà. Humanistinis
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metodas teigia, kad Ïmogus turi pasirinkimo laisv´ ir pats apsprendÏia savo
elgsenà, vadovaudamasis motyvais (poreikiais ir interesais, potraukiais ir
emocijomis, nuostatomis ir idealais). Ø supanãio pasaulio stimulus jis tik atsiÏvelgia ir panaudoja juos savo veikloje.
Konsultavime humanistinis metodas Ïinomas kaip metodas, orientuotas ∞
klientà. MI yra taip pat ∞ klientà orientuotas metodas. Pagal MI metodo nuostatas, elgsenos keitimo impulsas atsiranda dòl kliento motyv˜. Apie pasikeitimo btinyb´ kalbòti pradeda pats klientas. Aplinkybòs negali priversti j∞
keistis, jei jis pats to nenori.
Atlikti tyrimai ∞rodò ∞ elgsenos keitimà orientuot˜ konsultavimo metod˜,
paremt˜ tais paãiais pagrindiniais principais kaip ir MI, veiksmingumà. Taãiau vidiniai mechanizmai, skatinantys klientà keistis, reikalauja tolimesni˜
tyrim˜ ir paai‰kinim˜.

Elgsenos keitimo procesas
Pasiruo‰imas keistis
Îmogui nòra lengva apsispr´sti pakeisti tam tikrà savo elgsenà, pavyzdÏiui,
atsisakyti rkymo, alkoholio ar narkotik˜ vartojimo. Labai daÏnai Ïmonòs
parodo norà keistis, bet nesiryÏta kà nors daryti arba daro tai neryÏtingai.
DaÏnai Ïmogus ilgai svarsto ir abejoja, keistis jam ar ne. Kartais jau apsisprend´s keistis jis staiga apsigalvoja, dar nespòj´s Ïengti pirm˜ Ïingsni˜ pasikeitimo link.

I‰ ko susideda elgsenos keitimo procesas?
Taigi elgsenos keitimo procesà sudaro du komponentai:
1. samprotavimas apie elgsenos keitimà;
2. elgsenos keitimas.

Samprotavimas apie elgsenos keitimà — tai:
• problemos supratimas (Ïmogus suÏino naujos informacijos apie narkotik˜
vartojimo pasekmes, kuri priverãia j∞ susimàstyti);
• emocinis problemos i‰gyvenimas (Ïmog˜ sukreãia ∞vykiai, susij´ su narkotik˜ vartojimu, pavyzdÏiui, draugo mirtis dòl perdozavimo arba paÏ∞stamam, su kuriuo buvo kartu vartoti narkotikai, diagnozuotas ÎIV);
• problemos poveikio kitiems Ïmonòms, ypaã artimiesiems, suvokimas (turintis vaik˜ Ïmogus pastebi ‰virk‰tus vaik˜ Ïaidimo aik‰telòje);
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• asmenini˜ vertybi˜ perkainojimas (mintys apie savo asmenyb´ ir savo
problemas, pavyzdÏiui, samprotavimai apie tai, kad narkotik˜ vartojimas
nebetenkina, arba bandymai ∞sivaizduoti save kaip Ïmog˜, kuris nevartoja narkotik˜);
• socialini˜ resurs˜ ∞vertinimas (kas galòt˜ padòti keiãiant elgsenà, pavyzdÏiui, kokios yra terapijos programos ir kaip jose dalyvauti).

Elgsenos keitimà sudaro:
• sav˜ resurs˜ aktyvizavimas (sav´s paskatinimas aktyviai veikti, tikòjimas
galimybe pasikeisti ir pasiruo‰imas veikti siekiant pasikeisti, pavyzdÏiui,
pasakyti sau, kad gali atsisakyti narkotik˜, paskirti dienà, kai nustosi vartoti, pasakyti kitiems, kad planuoji nustoti vartoti);
• palaikantys santykiai (pasitikòjimo sukrimas ir kit˜ pagalbos priòmimas
elgsenos keitimo proceso metu, pavyzdÏiui, kreipimasis ∞ paÏ∞stamà, kuris
liovòsi vartoj´s narkotikus, skambinimas pasitikòjimo telefonu);
• pokyãiams palanki˜ sàlyg˜ sudarymas (keisti narkotik˜ vartojimà kuo
nors kitu, teigiamu, reikalaujanãiu aktyvumo);
• pokyãi˜ palaikymas (sav´s pagyrimas uÏ blaivumà (susilaikymà nuo vartojimo);
• provokuojanãi˜ veiksni˜ kontrolò (vengimas aplinkybi˜, kurios gali provokuoti problemin∞ elges∞, arba pasiprie‰inimas tokiam elgesiui).

Elgsenos keitimo stadij˜ modelis
Tam, kad geriau suprastumòme Ïmogaus elgsenos keitimo procesà, naudojamas elgsenos keitimo stadij˜ modelis, kur∞ sukrò mokslininkai-praktikai
James Prochaska ir Charles Di Clemente. Pagal ‰∞ model∞, elgsenos keitimas
suprantamas kaip procesas, kuris trunka tam tikrà laiko tarpà, o ne kaip
vienkartinis ∞vykis. ·is procesas yra suskirstomas ∞ kelias elgsenos keitimo
stadijas. Svarbu pabròÏti, kad ‰is modelis atskleidÏia sàmoningà elgsenos keitimo procesà, kurio metu Ïmogus samprotauja ir kontroliuoja tai, kas veikia
jo elgsenà.
·is modelis apibròÏia Ïmogaus sàmoningo elgsenos keitimo proceso stadijas.
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Ilgalaikis susilaikymas nuo
vartojimo arba maÏesn´
rizikà keliantis vartojimas

Îalojantis narkotini˜
medÏiag˜ vartojimas

Atkrytis

arba
Pokyãi˜
palaikymas

Sumanymas

Veiksmas

Ketinimas

Sprendimas keistis

Îmoni˜, vartojanãi˜ alkohol∞ arba narkotikus, elgsenos keitimo modelis
(i‰ J. Prochaska ir C. Di Clemente darbo, 1986)

Elgsenos keitimo stadij˜ apra‰ymas
Sumanymo stadija (i‰ankstinò stadija)
Tarp Ïmoni˜, esanãi˜ ‰ioje stadijoje, pasitaiko taip vadinam˜ „laiming˜
vartotoj˜“, kurie net nesusimàsto apie alkoholio arba narkotik˜ vartojimà.
Îmogui, esanãiam ‰ioje stadijoje, vartojimo nauda yra kur kas didesnò uÏ patiriamà Ïalà, todòl jis nepasitiki ar netgi ignoruoja ai‰kinimus apie tokio elgesio Ïalà. ·iame etape anksti kalbòti apie sàmoningà elgsenos keitimà.
Ketinimo stadija (pirmos mintys, samprotavimai apie problemas, susijusias su vartojimu)
Galima sakyti, kad Ïmonòs pereina ∞ ‰ià stadijà, kai patiria dvejopus jausmus, svyravimus arba abejones dòl narkotik˜ vartojimo. I‰ vienos pusòs –
narkotik˜ vartojimas teikia malonumà, o i‰ kitos – kelia problemas ir priverãia rimtai apie jas susimàstyti. Îmogui, esanãiam ‰ioje stadijoje, bdingas siekimas atsikratyti su narkotik˜ vartojimu susijusi˜ problem˜, bet ir t´sti narkotik˜ vartojimà. Taigi jis svyruoja. Toks asmuo nesiruo‰ia artimiausià
mònes∞ keisti savo plan˜, o tai yra poÏymis, rodantis, kad jis pasiekò ‰ià, ketinim˜, stadijà. Nors Ïmogus mato tik pasekmes, o ne problemos prieÏast∞ ir
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neketina keisti savo plan˜, tokio supratimo uÏtenka, kad jis pradòt˜ elgtis
saugiau – dezinfekuoti, keisti ‰virk‰timo priemones ir t. t.
Sprendimo priòmimo ir pasiruo‰imo veikti stadija
Îmogus pereina ∞ ‰ià stadijà, ∞vertin´s savo elgsenà ir pasiruo‰´s veikti.
Nesvarbu, ar jis ketina maÏinti doz´ ar nustoti vartoti, svarbu tai, kad Ïmogus yra apsisprend´s permàstyti savo vartojimo ∞proãius. Jis netgi gali
„‰virk‰tis vanden∞“ – o tai yra pirmasis bandymas pasikeisti.
Aktyvi˜ veiksm˜ stadija
·i stadija prasideda ir t´siasi, kol Ïmogus ∞gyvendina veiksmus – konkreãius Ïingsnius, nukreiptus ∞ pasikeitimus, Ïingsnius, kurie buvo numatyti
ankstesniame etape. Laikydamasis numatyto plano, Ïmogus i‰bando naujus
elgesio modelius, susiduria su klitimis ir ∞veikia jas.
Pokyãi˜ palaikymo stadija
·ià stadijà pasiek´ Ïmonòs sòkmingai pakeitò savo elgsenà ir jau ilgà laikà
gyvena naujà gyvenimà (pavyzdÏiui, nevartoja narkotik˜ daugiau nei 12-18
mònesi˜), j˜ problemos jau praeitis.
Atkryãio stadija (nebtina pasikeitim˜ stadija)
Kai kurie Ïmonòs, nusprend´ pasikeisti, dòl ∞vairi˜ prieÏasãi˜ keiãia savo
ketinimus ir gr∞Ïta prie ∞prastos elgsenos, daÏnai labai rizikingos. Nesòkmòs
atveju jie gr∞Ïta ∞ vienà i‰ ankstesni˜ stadij˜, daÏniausiai ∞ sumanymo ar ketinimo stadijà.
Svarbu Ïinoti, kad keisdami savo elgsenà Ïmonòs gali tiek paÏengti ∞ priek∞ (pasiekti vis kità elgesio keitimo proceso stadijà), tiek gr∞Ïti atgal (∞ ankstesn´ stadijà).

Kas gi padeda Ïmogui pereiti nuo vienos stadijos prie kitos,
siekiant pasikeisti?
Samprotavimai apie elgsenos keitimà padeda judòti ∞ priek∞ jau pirmose stadijose. Elgsenos keitimas veda Ïmog˜ ∞ priek∞ ir kitose stadijose. MI taikymas
ypaã naudingas ankstyvose stadijose.
Keiãiant elgsenà svarbu, kad Ïmogus keitimà suprast˜ kaip procesà, o ne
kaip noro i‰sipildymà akimirksniu. Be to, svarbu apmàstyti ‰io proceso Ïingsnius ir tvirtai apsispr´sti, atsiÏvelgiant ∞ visus „uÏ“ ir „prie‰“, o taip pat pasitikòti savo jògomis.
Pirmoji konsultanto*
uÏduotis — nustatyti stadijà,
kurià yra pasiek´s klientas,
jo motyvacijos lyg∞. Po to —
pasirinkti konsultavimo
strategijas. Jei strategija buvo
parinkta neteisingai, klientas
tikriausiai prie‰insis.

Kokia praktinò elgsenos keitimo
modelio vertò?
·is modelis yra schema, leidÏianti suprasti, kaip
vyksta Ïmogaus elgsenos keitimas. Ji pabròÏia,
kad ∞vairiose elgsenos keitimo stadijose reikalin-

* âia ir toliau tekste sàvoka “konsultantas„ suprantama kaip socialinis darbuotojas ar savanoris, konsultuojantis narkotik˜
vartotojus, jei tik nekalbama apie pat∞ konsultavimà (red. pastaba).
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gi ∞vairs intervencijos tipai. Remiantis ‰iuo elgsenos keitimo modeliu buvo
sukurti konsultavimo tikslai ir strategijos, atsiÏvelgiant ∞ tai, kokià stadijà klientas yra pasiek´s.
Klausim˜ pavyzdÏiai, padedantys suprasti, kokià elgsenos keitimo stadijà yra
pasiek´s klientas:
• Ar Js galvojate kà nors pakeisti / nutraukti / padaryti?
• Ar Js planuojate kà nors pakeisti / nutraukti / pradòti per artimiausius
6 mònesius?
• Ar Js bandòte kada nors ank‰ãiau pakeisti elges∞ / nustoti vartoti / padaryti kà nors? Kà btent bandòte daryti? Kokie Js˜ pasiekimai? Kuo baigòte?
• Kaip manote, kokia tikimybò, kad Js pakeisite / nutrauksite / padarysite
kà nors (pavyzdÏiui, nustosite vartoti ‰iuos narkotikus)?
Kliento atsakym˜ pavyzdÏiai, kurie padeda suprasti, kokia yra jo elgsenos
keitimo stadija:
Sumanymo stadija (kliento atsakym˜ pavyzdÏiai)
·iaip a‰ problem˜ neturiu. I‰ viso neÏinau, ko ãia atsivilkau!
Man, pavyzdÏiui, neatrodo, kad turiu kaÏkoki˜ problem˜ ir kad reikia kaÏkà keisti...
Nieko blogo truputòl∞ pasisvaiginti. Mano motina dòl to eina i‰ proto, jinai mano,
kad kiekvienas rkantis Ïol´ – jau uÏkietòjàs narkomanas.
A‰ ãia tik laikà gai‰tu, tai man i‰vis nesvarbu...
Man reikia „badytis“ kartas nuo karto – tai i‰ tikr˜j˜ padaro mano gyvenimà ry‰kesn∞ ir ∞domesn∞.
Na taip, a‰ irgi ne be nuodòmòs, bet nemanau, kad reikia kà nors keisti...
Ne, Js viskà neteisingai supratote. Tai, kad a‰ vartoju, ne problema. Problemos
prasideda tik tada, kai a‰ „kaifo“ bsenoje vairuoju arba kai persekioja policija...

Ketinimo stadija (kliento atsakym˜ pavyzdÏiai)
Man taip gerai, kai yra kà susileisti, bet po poros dien˜ – „lauÏymas“, o tai i‰ tikr˜j˜ i‰mu‰a mane i‰ vòÏi˜.
Galbt po pokalbio su Jumis a‰ pradòsiu geriau save suprasti...
Man patinka vartoti narkotikus ir po to ‰okti visà nakt∞, bet kità dienà mano tòvai
kaskart sukelia skandalà. A‰ manau, man reikòs palikti namus...
Taip, perdozavimas – tai i‰ tikr˜j˜ ko‰maras, bet a‰ vis tiek nesiruo‰iu nustoti vartoti narkotik˜.
Man i‰ tikr˜j˜ patinka eiti ∞ paskaitas apsvaigus nuo narkotik˜ – taip daug geriau,
nevaro ∞tampos, sòdi sau ir viskas. Bet, i‰ kitos pusòs, a‰ gi noriu i‰laikyti egzaminus.
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A‰ neseniai galvojau apie tai, kad mano gyvenime yra dalyk˜, kuriuos reikòt˜ pasistengti pakeisti...

Sprendimo priòmimo ir pasiruo‰imo veikti stadija (kliento atsakym˜
pavyzdÏiai)
Man atrodo, a‰ jau esu pasiruo‰usi pabandyti tai daryti kitaip...
Man i‰ tikr˜j˜ reikia liautis. Taip negali toliau t´stis.
Man atrodo, taip, jau laikas su tuo kaÏkà daryti...
A‰ noriu nustoti vartoti – pana‰u, kad situacija tampa nebekontroliuojama.
A‰ Ïinau, kad man reikia nustoti vartoti, bet neÏinau, ar sugebòsiu.
Tòvai mano, kad man reikia tuojau „uÏraukti“ su narkotikais, a‰ irgi manau, kad
reikia susitvarkyti.
·∞ kartà a‰ padarysiu tai.

Aktyvi˜ veiksm˜ stadija (kliento atsakym˜ pavyzdÏiai)
Pagaliau a‰ pradòjau nors kaÏkà daryti, kad tai ∞veikãiau!
Jei mane kamuoja kaÏkokios problemos, a‰ stengiuosi kaÏkà daryti.
A‰ pati kai ko jau pasiekiau. Tiesa, labai bijau, kad man vienai bus sunku visà tai
∞veikti...
Kaip man sumaÏinti doz´?
A‰ stengiuosi i‰ vis˜ jòg˜, bandau pasikeisti!
Kà a‰ darysiu ateinant∞ savaitgal∞?
Manau, man reikia dalyvauti terapijos programoje.

Pokyãi˜ palaikymo stadija (kliento atsakym˜ pavyzdÏiai)
Kartais man labai sunku, bet a‰ stengiuosi...
Bijau, kad galiu vòl atsidurti ten, i‰ kur i‰sikapanojau. A‰ atòjau, kad Js padòtumòte man i‰laikyti nors tai, kà pasiekiau...
Mane i‰ tikr˜j˜ labai jaudina, kaip vyks vakaròlis ‰e‰tadien∞, nes ten btinai bus
vartojami narkotikai.
A‰ vaÏiuosiu atostogauti namo, o ten visi mano seni draugai vartoja.
Mano vaikinas vòl pradòjo vartoti kasdien, o man sunku susilaikyti.

Atkryãio stadija (kliento atsakym˜ pavyzdÏiai)
A‰ viskà suÏlugdÏiau!
A‰ negaliu pasikeisti – savaitgal∞ vòl ‰virk‰ãiausi.
Nematau rimt˜ prieÏasãi˜, kodòl nepradòjus vartoti vòl.
NeÏinau, kaip tai atsitiko, bet a‰ vòl ‰virk‰ãiausi.
A‰ tiesiog nevykòlis. A‰ vòl pakibau.
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Elgsenos keitimo stadijos: kà kiekvienoje
stadijoje turòt˜ daryti socialinis darbuotojas
Priklausomi Ïmonòs daÏnai yra pasiek´ sumanymo ar ketinimo stadijas. Aktyviai dirbti su klientu reikia pradòti tada, kai jis pasieks aktyvi˜ veiksm˜ stadijà (Prochaska and DiClemente, 1984). Btent tada socialinis darbuotojas
galòs padòti klientui ∞gyvendinti pokyãius. Kitaip tariant, tam, kad elgsenos
keitimas bt˜ sòkmingas, klientas turi bti motyvuotas. Taikant tam tikrus
metodus, galima padòti klientui pereiti i‰ sumanymo stadijos ∞ aktyvi˜ veiksm˜ stadijà. MI metodas gali padòti tai padaryti.
Jei socialinis darbuotojas nepadòjo klientui pajudòti ∞ priek∞, jei klientas
taip ir neapsisprendò pasikeisti, MI atveju tai irgi laikoma teigiamu rezultatu. Ank‰ãiau ar vòliau Ïmogus gr∞‰ prie minties apie elgsenos keitimà, todòl
socialiniam darbuotojui svarbu i‰saugoti ry‰∞ su klientu.

Keitimo
stadija ir jos
charakteristika

Socialinio
darbuotojo
uÏduotys

Kà daryti vykdant uÏduotis
(plaãiau apie socialinio darbuotojo
veiksmus kituose skyriuose)

Sumanymo stadija

Sukelti abejon´ —
sudaryti palankias
Îmogus nesusimàs- sàlygas suprasti rito apie pasikeitim˜ zikà ir problemas,
naudà.Vartojant pa- susijusias su praktiriama Ïymiai dau- tikuojamu elgsenos
giau pozityvi˜ negu modeliu
negatyvi˜ pojãi˜

UÏmegzti tarpusavio supratimà.
Øvertinti nepakankamà kliento pasiruo‰imà keistis.
Nuo pat pradÏi˜ paai‰kinti situacijà: sprendimus priima pats klientas.
Silyti ir teikti informacijà neutraliai, nesmerkiant.
Paai‰kinti rizikà ir i‰nagrinòti jà kliento atÏvilgiu.
Pateikti informacijos, kuri pagelbòs sumaÏinti Ïalà.
Skatinti dabartinio elgsenos modelio pervertinimà.
Skatinti savianaliz´, o ne veiksmus.

Ketinimo stadija

Øvertinti nepakankamà kliento pasiruo‰imà keistis.
Paai‰kinti situacijà: sprendimus priima pats klientas.
Kartu su klientu i‰analizuoti teigiamas ir neigiamas
narkotik˜ vartojimo puses.
I‰analizuoti eilinòs dienos schemà.
Skatinti vis˜ elgsenos keitimo “uÏ„ ir “prie‰„ vertinimo analiz´.
Suprasti, apibendrinti ir ∞vardyti kliento abejones.
PabròÏti naujas, teigiamas elgsenos keitimo perspektyvas, atsiskleidusias analizòs ir vertinimo dòka.
AtpaÏinti ir pabròÏti kliento pasakymus, nukreiptus ∞
sav´s raginimà.
Vengti teikti argumentus pasikeisti (reikia skatinti tai
daryti pat∞ klientà)

Nustatyti ir ∞vardyti elgesio keitimo
Îmogus dvejoja dòl prieÏastis ir rizikà,
elgsenos keitimo.
susijusià su esama
Jis svyruoja, nepla- padòtimi.
nuoja keistis artimiausià mònes∞
Stiprinti savaranki‰kumà ir tikòjimà
savo jògomis keiãiant elgsenà
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Keitimo
stadija ir jos
charakteristika

Socialinio
darbuotojo
uÏduotys

Kà daryti vykdant uÏduotis
(plaãiau apie socialinio darbuotojo
veiksmus kituose skyriuose)

Sprendimo priòmimo ir pasiruo‰imo
veikti stadija

Padòti Ïmogui
nustatyti optimal˜
veiksm˜ planà

Kartu i‰analizuoti elgsenos variantus ir strategijas.
Nustatyti problemas ir klitis, skatinti jas ∞veikti.
Padòti klientui nustatyti galimus socialinòs pagalbos
‰altinius.
Padòti klientui patikòti savo gebòjimu pasikeisti.
Skatinti pirmuosius bandymus

Îmogus apsisprendÏia pasikeisti ir
bando — “‰virk‰ãiasi
vanden∞„. Planuoja
pradòti keistis jau
artimiausià mònes∞
Aktyvi˜ veiksm˜
stadija
Îmogus bando
elgtis kitaip 3-6
mònesius

Pokyãi˜ palaikymo
stadija
Îmogus ilgà laikà
(nuo 6 mònesi˜ iki
5 met˜ ir ilgiau)
gyvena naujà
gyvenimà
Atkryãio stadija
(nebtina stadija)

Palaikyti klientà jo Padòti nustatyti tikslus, planuoti. Palaikyti, svarstant
pirmuose pasikeiti- problemas. Padòti nustatyti klitis ir veiksnius, pademo Ïingsniuose
danãius ∞tvirtinti pasikeitimus.
Sutelkti dòmes∞ ∞ pasikeitim˜ poÏymius ir socialin´
paramà.
Stiprinti savaranki‰kumà ir tikòjimà savo jògomis
∞veikiant klitis.
Padòti ∞veikti ankstesnio gyvenimo bdo praradimo
jausmà.
Stiprinti ilgalaiki˜ pasikeitim˜ naudos suvokimà
Palaikyti klientà,
nustatant nesòkmòs veiksnius, parengti bei taikyti
nesòkmòs profilaktikos strategijas

Padòti klientui
sugr∞Ïti prie samprotavim˜ proceÎmogus gr∞Ïta prie so, prie pasiruo‰iankstesni˜ elgsenos mo veikti, kad jis
modeli˜
nenusivilt˜ ir
nepasiduot˜
nesòkmei
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Padòti klientui skatinti save.
Aptarti, kà reikòt˜ daryti nesòkmòs atveju.
Nustatyti nesòkmi˜ ∞veikimo strategijas.
I‰analizuoti ir numatyti veiksnius, kurie gali tapti nesòkmòs prieÏastimi.
Sukurti paramos planà (artimieji, savigalbos grupòs,
konsultantas)

Padòti klientui i‰analizuoti ∞vykusià nesòkm´.
Padòti klientui analizuoti nesòkm´ kaip pamokomà
pavyzd∞, o ne kaip pastang˜ Ïlugimà.
Kartu ∞vertinti rizikingas situacijas.
Sutelkti dòmes∞ ∞ tai, kad reikia nedelsiant vòl pradòti
keistis ir apsvarstyti visus “uÏ„ ir “prie‰„

Konsultavimo, nukreipto ∞ elgsenos keitimà,
uÏdaviniai ÎIV profilaktikos tarp ‰virk‰ãiam˜j˜
narkotik˜ vartotoj˜ programoje: kà keisti
Daugelis ‰iuolaikini˜ ÎIV profilaktikos tarp ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotoj˜ program˜ yra paremtos Ïalos maÏinimo principais.
„Îalos maÏinimo“ koncepcijos uÏuomazgos atsirado tada, kai paai‰kòjo,
kad „kova su narkotikais“ ne tik neduoda norim˜ rezultat˜, bet skatina toki˜ problem˜ atsiradimà. ·i koncepcija kyla i‰ pragmatinio pripaÏinimo, jog
narkotikai lydòjo Ïmonijà daugel∞ tkstantmeãi˜, kad ir kokios bausmòs buvo skiriamos j˜ vartotojams. Be to, narkotik˜ vartotojai yra tokia pat visuomenòs dalis, kaip ir visos kitos, net jei pati visuomenò nenori to pripaÏinti. Po
tam tikro laiko, kuris gali t´stis labai ilgai (kartais iki 10 met˜ ir ilgiau), Ïmogus gali noròti arba nustoti vartoti, arba kontroliuoti vartojimà, sumaÏinti
Ïalingas pasekmes sveikatai ir savo gyvenimui apskritai. Todòl t˜ Ïmoni˜
sveikatos ir socialini˜ galimybi˜ i‰saugojimas – svarbus tiek j˜ paãi˜, tiek visuomenòs gerovei. Vis dòlto reikia pripaÏinti, kad tam tikra dalis Ïmoni˜ niekada nenustos vartoti narkotik˜. Negalima atsisakyti galimybòs ir btinybòs
padòti jiems uÏkirsti kelià nepageidaujamoms pasekmòms, kurios gresia tiek
patiems narkotik˜ vartotojams, tiek juos supanãiai visuomenei [2].
Taigi Ïalos maÏinimas – tai veikla, nukreipta ∞ Ïaling˜ pasekmi˜ plitimo
apribojimà ar maÏinimà:
• sveikatos: ∞skaitant ÎIV ir kit˜ infekcini˜ lig˜ plitimà;
• socialini˜: ∞skaitant neteisòt˜ narkotik˜ platinimo problemas ir t.t.;
• ekonomini˜: ∞skaitant Ïmoni˜, seganãi˜ ÎIV/AIDS, gydymo i‰laidas;
• teisini˜: ∞skaitant narkotik˜ vartotoj˜ ∞kalinimà, kai ∞kalinimo vietose nòra adekvaãios terapijos gydyti priklausomyb´ nuo narkotik˜;
• kit˜ pasekmi˜, kurios gali atsirasti vartojant narkotikus [4].
Kà reikia keisti ir kà galima pakeisti?
Konsultavimas, nukreiptas ∞ elgsenos keitimà, ÎIV profilaktikos tarp
‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotoj˜ programoje taikomas sprendÏiant ‰iuos
uÏdavinius:
• sumaÏinti naudojimosi bendromis ‰virk‰timosi priemonòmis daÏnumà;
• skatinti vienkartini˜ ‰virk‰t˜ naudojimà;
• skatinti dezinfekcini˜ medÏiag˜ naudojimà;
• skatinti prezervatyv˜ naudojimà lytini˜ santyki˜ metu;
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• skatinti ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotojus kreiptis ∞ narkotinòs priklausomybòs gydymo ir ∞ socialinòs paramos tarnybas;
• skatinti klientà daugiau dòmesio skirti savo sveikatai, ∞skaitant tyrimus dòl
ÎIV ir kit˜ infekcini˜ lig˜, ir taip sumaÏinti nauj˜ ÎIV infekcijos atvej˜
atsiradimà bendruomenòje [4].
Taigi pageidaujami kliento ir visuomenòs pokyãiai galimi, bet tam yra labai svarbu gauti kliento sutikimà ir pasiruo‰ti darbui. Kaip tai padaryti?
I‰ pradÏi˜ suÏinokite, ko nori
pats klientas. Aptarkite su juo
∞vairius jo gyvenimo aspektus,
kad padòtumòte jam suprasti,
ko jam reikia. Nepamir‰kite
psichologinio dòsnio: “Man
lengviau suÏinoti, ko man
reikia, kai apie tai kalbu.„

Kaip i‰ pateikto uÏduoãi˜ sàra‰o i‰rinkti, nuo
ko pradòti? Klausimai, kuriuos reikia i‰nagrinòti, dirbant su klientu:
1. Kà Js norite pakeisti savo elgsenoje?
2. Kaip tai Jums yra svarbu?
3. Nuo koki˜ pokyãi˜ noròtumòte pradòti?
4. Kokiu bdu Js norite pasiekti savo tikslà?

Nepamir‰kite, kad tai yra bendras numatom˜ veiksm˜ planas. Toliau bus
aptariama, kaip tai daryti, taikant MI metodà.
Taigi, taikydami MI metodà, ÎIV profilaktikos tarp ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotoj˜ program˜ socialiniai darbuotojai gali padòti klientui i‰spr´sti
tokius uÏdavinius:
• sumaÏinti narkotik˜ vartojimà;
• kontroliuoti fizin´ ir dvasin´ bsenà;
• pereiti prie maÏiau rizikingo vartojimo (oralinis vartojimas, sterili˜ instrument˜ naudojimas, dòmesio sutelkimas ruo‰iant narkotikus);
• pagerinti socialin´ adaptacijà, kuri yra saikingo ar epizodinio vartojimo
rezultatas ar orientacija ∞ narkotik˜ vartojimo nutraukimà;
• sumaÏinti kriminalinio elgesio rizikà;
• pereiti prie maÏiau rizikingo seksualinio elgesio (bti blaiviam lytini˜ santyki˜ metu, visada naudotis prezervatyvu, laikas nuo laiko atlikti medicinin´ apÏirà, nepraktikuoti penetruojanãi˜ lytini˜ santyki˜ (t.y. lytini˜
santyki˜, kuri˜ metu ∞siskverbiama) ir t.t.);
• kreiptis ∞ medicinos ∞staigas, norint atlikti medicinin´ apÏirà (tyrimai dòl
ÎIV) ir gauti kitokios pagalbos.
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II. POKALBIS SU KLIENTU.
TARPUSAVIO SUPRATIMO
KELYJE
Kas turi ∞takos socialinio darbuotojo ir kliento
santykiams

Socialiniam darbuotojui, konsultuojanãiam narkotik˜ vartotojus, labai svarbu Ïinoti, kas veikia j˜ tarpusavio santykius, nes konsultanto ir kliento tarpusavio santykiai – konsultavimo pagrindas. Tarpusavio santyki˜ kokybò, o
btent konsultanto ir kliento tarpusavio supratimas daÏnai apsprendÏia konsultavimo sòkm´.
Taigi pabandysime nustatyti, nuo ko btent priklauso konsultanto ir kliento santykiai.

Asmeninò gyvenimo patirtis
Kiekvienas i‰ ms˜ turi savo istorijà, individualià gyvenimo patirt∞. Net pana‰s gyvenimo ∞vykiai skirting˜ Ïmoni˜ i‰gyvenami skirtingai, kà jau kalbòti apie tuos ∞vykius, kuri˜ vienas i‰ pa‰nekov˜ niekada nòra patyr´s. Gyvenimo patirties skirtumai gali bti socialinio darbuotojo ir kliento tarpusavio
nesusipratimo prieÏastis, bet ‰i problema yra i‰sprendÏiama. Vyrui aku‰eriui
nebtinai reikia gimdyti, kad jis geriau suprast˜, kuo btent gali padòti moteriai, nors gimdym˜ priòmimo patirt∞ jis visgi privalo turòti. Todòl Jums (socialiniam darbuotojui) labai svarbu Ïinoti: tai, kas Jums atrodo „savaime ai‰ku“, nòra ai‰ku klientui. Taip yra ne todòl, kad jis kvailesnis ar prastesnis uÏ
Jus, o todòl, kad Js ir jis – skirtingi. ·ie skirtumai yra pagr∞sti Js˜ gyvenimo patirties skirtumais – auklòjimu, gyvenimo sàlygomis, ‰eimyniniais ir asmeniniais santykiais, tam tikrais socialinio gyvenimo ∞vykiais, pragyvenimo
lygiu, interesais ir kt.
PripaÏinkite savo kliento teis´ ∞ asmenin´ gyvenimo patirt∞ ir nebandykite jos
suprasti, remdamiesi tik savo gyvenimo ∞vykiais ir i‰gyvenimais! Pagalvokite:
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„Koks a‰ bãiau ‰iandien, jei bãiau patyr´s visa tai, kà patyrò Ïmogus, sòdintis prie‰ais mane? Galbt galvoãiau, jausãiau, spr´sãiau kitaip...“

Stereotipai, ∞sitikinimai ir nusistatymai
Remdamiesi savo gyvenimo patirtimi mes formuojame ∞vairius stereotipus ir
∞sitikinimus, kurie daÏnai uÏkerta kelià tarpusavio supratimui. PavyzdÏiui,
Js ∞sitikin´, kad socialinòse tarnybose dirba nuo‰irds, rpestingi, talentingi
socialiniai darbuotojai, kurie visada pasiruo‰´ padòti narkotik˜ vartotojui
(nes Js daÏnai tai matote, o galbt pats esate toks). Taãiau klientas, remdamasis savo patirtimi, gali manyti, kad socialiniai darbuotojai – abejingi jo nelaimòms, tik atidirba savo algà, ir tai ne visada sàÏiningai (juk bna ir toki˜,
btent su tokiais jam ir teko bendrauti).
Apibendrindami bendravimo patirt∞, stebòdami vienus ar kitus ∞vykius,
mes formuojame savo suvokimo ar ∞sitikinimo stereotipus. Nepriklausomai
nuo to, sutampa jie su realybe ar ne, atitinka juos konkretus Ïmogus/∞vykis
ar ne, mes daÏnai, to nesuprasdami, stengiamòs ∞sprausti tà Ïmog˜/∞vyk∞ ∞ savo vizijà, savo stereotipà, kur∞ laikome vieninteliu teisingu. Stereotipai niekada visi‰kai neatitinka tikrovòs, o tik atspindi kaÏkur∞ vienà jos aspektà. PavyzdÏiui, teiginys „visi Ïmonòs – egoistai“ tik i‰ dalies atitinka tikrov´, nes ne
visi Ïmonòs yra tokie, ir netgi patys egoistai bna skirtingi – vieni daugiau,
kiti maÏiau. Be to, esant tam tikroms aplinkybòms Ïmogus gali elgtis egoisti‰kai, o esant kitoms – pasiaukoti ir bti altruistas.
Stereotipai ir i‰ankstinis nusistatymas visada veikia Ïmoni˜ tarpusavio
santykius. DaÏnai jie tampa nesusipratim˜ prieÏastimi: „A‰ tikrai Ïinau, rkyti Ïol´ – normalu, visi taip daro, o jis man nori ∞rodyti, kad Ïolò – tai pavojingiausias narkotikas“. (·ioje situacijoje matyti du nusistatymai.)
Mes daÏnai norime ∞pir‰ti kitiems savo ∞sitikinimà, savo stereotipà, manydami, kad btent jis yra teisingas, o taip tikrai nòra.
Siekdami i‰sivaduoti i‰ ‰i˜ spàst˜:
1. suvokite savo stereotipà (tiesiog pasakykite sau, kad bna visaip ir kad
Js˜ nuomonò ne visada yra teisinga);
2. nebandykite ∞tikinòti kliento. Jis visada pateiks Jums ∞rodym˜ i‰ savo
patirties, kad jis teisus, o Js˜ gyvenimo patirt∞ jis gali priimti nerimtai.
Tokiu atveju galite pakliti ∞ dar sudòtingesnius spàstus. I‰eitis – padòti
suprasti, kad kliento nuomonò – tai rezultatas to, kas atsitiko jam, bet
tai jokiu bdu nerei‰kia, kad tai atsitinka visada ir visiems.
PavyzdÏiui:
Klientas: Visi Ïmonòs tik ir nori patupdyti mane ∞ kalòjimà ar ∞ psichiatrin´.
Konsultantas: Js daÏnai sutikdavote Ïmones, kurie Jums to linkòjo, todòl
a‰ suprantu, kodòl Js darote btent tokià i‰vadà. (plaãiau Ïr. sk. „Atspindintis (refleksinis) klausymas“ p. 47)
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Stereotipus ir nusistatymus galima suskirstyti
∞ keletà r‰i˜:
Apibendrinimas – kokios nors savybòs priskirimas be i‰imties visiems Ïmonòms arba rei‰kiniams, taip pat narkotik˜ vartotojui. („Visi narkomanai vienodi.“)

Stereotipai ir ∞sitikinimai,
bdingi taip pat ir socialiniam
darbuotojui, daÏnai tampa
sòkmingo konsultavimo
klitimi.

Viskas arba nieko – poÏiri˜ kategori‰kumas. („Nesòkmòs ir atkrytis – didÏiausia tragedija!“)
Etikeãi˜ kabinimas – bandymas priskirti klientui tam tikrà, daÏniausiai
neigiamà, ∞vaizd∞. („·is vaikinas – tipi‰kas narkomanas.“)
Likimo prana‰ystò – kliento ateities nusakymas, remiantis savo ∞sitikinimais ar stereotipais. („Po abstinencijos gydymo vis tiek visi palÏta.“)
Minãi˜ skaitymas – ∞sitikinimas, kad Js Ïinote, apie kà galvoja klientas.
(„·is klientas laiko mane kvailiu...“)
Emocinis poÏiris – pasidavimas nevaldomai akimirkos emocijai. („A‰ tiesiog veltui gai‰tu su juo laikà!..“)

Gyvenimi‰kos vertybòs ir pasaulòÏira
Remdamiesi savo gyvenimo patirtimi, mes formuojame savo vertybes (idòjas,
kurios yra labai svarbios ms˜ gyvenime ir kuriomis tikime kaip naudingomis ir btinomis). PavyzdÏiui, mes Ïinome, kas yra gerai, kas blogai, koks elgesys teisingas, koks ne. Vertybòs – tai taip pat ∞sitikinimai, bet globalesni, susij´ su gyvenimi‰kai svarbiais ms˜ gyvenimo rei‰kiniais.
Gyvenimi‰kas vertybes atspindintys teiginiai: „Svarbiausia visada suteikti
pagalbà“ arba „·eima – tai geriausia, kà turime gyvenime“, arba „Visada reikia sakyti tiesà“. Skamba puikiai, tiesa? Bet ir ‰ioms vertybòms pritaria ne visi Ïmonòs. Kai kurie gali paprie‰tarauti auk‰ãiau
pateiktiems vertybi˜ pavyzdÏiams: „Svarbiausia Jeigu norite veiksmingai
duoti teis´ kiekvienam daryti klaidas – tik taip konsultuoti narkotik˜
galima i‰mokti gyventi“, „Geriausia, kà Ïmogus vartotojus, nebandykite pir‰ti
turi gyvenime, – tai jo darbas, nauda, kurià jis klientui savo vertybi˜, kad ir
kokios ‰ventos jos Jums bt˜.
gali duoti Ïmonòms“, „Tiesà reikia sakyti tada, Taip pat nereikia stengtis
kai Ïmogus yra pasiruo‰´s jà priimti“. ·ie tvirti- perimti jo vertybi˜.
nimai taip pat teisingi. Kà gi daryti?
Galbt nòra absoliuãi˜ vertybi˜. Øvairiose situacijose vertinga elgtis skirtingai. Be to, su laiku ir gyvenimo patirtimi ms˜ vertybòs keiãiasi. PavyzdÏiui, pirmà mònes∞ narkotik˜ vartojimas Ïmogui kelia didel´ euforijà, ∞spdingus i‰gyvenimus, kurie padeda jam pamir‰ti nesòkmes. Bet, pavyzdÏiui,
po met˜ narkotik˜ vartojimas tampa jau nebe vertybe, o nelaime, kurios daÏnai jis negali ∞veikti. Vertybòmis tampa kiti dalykai, pavyzdÏiui, „bet kokia
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Elkitòs vadovaudamasis savo
vertybòmis, bet ir klientui
suteikite teis´ elgtis
vadovaujantis savo vertybòmis.
Jis, kaip ir Js, turi tokià teis´.

kaina gauti pinig˜ tabletòms“. Dar po kurio laiko (jei gydymo kursas ir socialinò reabilitacija
buvo sòkmingi) jo vertybe gali tapti sugebòjimas
„palaikyti Ïmones, kuriuos i‰tiko pana‰i nelaimò“ arba „niekada nesmerkti kito, nesupratus
iki galo jo poelgio“.

I‰silavinimas ir kalba
„Îmogus, sòkmingai planuojantis savo gyvenimà, vargu, ar supras Ïmog˜,
kuris mokòsi specialioje mokykloje.“ (V. Cojus)
I‰silavinimas turi didelòs ∞takos Ïmogaus kultrai, erudicijai, sav´s supratimui ir intelektualiniam vystymuisi. Todòl nereikia pamir‰ti, kad tai, kaip
Ïmogus elgiasi bendraudamas, daÏnai yra jo sukaupt˜ Ïini˜ rezultatas (arba
j˜ neturòjimas). Narkotik˜ vartotoj˜ atveju turimos omeny medicinos, psichologijos ir psichiatrijos, chemijos, biologijos, teisòs ir kitos Ïinios.
Kalbant su narkotik˜ vartotoju nereikia ignoruoti jo, o taip pat ir konsultuojanãio socialinio darbuotojo, t.y. Js˜, Ïini˜ lygio. AtsiÏvelgiant ∞ tai, i‰
vienos pusòs Jums svarbu nuolat plòsti savo Ïinias, i‰ kitos – konsultuojant
patartina vartoti sàvokas, kurias galòt˜ suprasti ir klientas. Kalbant su 12meãiu, pradòjusiu vartoti narkotikus, vargu, ar reikia demonstruoti cheminio
proceso formul´, parodanãià, kas su juo atsitinka pavartojus narkotik˜. Tai
jam galima paai‰kinti, atsiÏvelgiant ∞ jo i‰silavinimà ir intelektualin∞ lyg∞, vartojant sàvokas, kurias jis suprast˜.
Kitaip sakant, Js galite vartoti ar nevartoti Ïargonà – specifin´ kalbà, kurià paprastai vartoja narkotik˜ vartotojai (su sàlyga, kad Js gerai jà mokate), – taãiau klientas tikrai nesupras Js˜, jei vartosite savo profesin´ kalbà,
kurià tarpusavyje vartoja psichologai, socialiniai darbuotojai ar gydytojai.

Bendravimo ∞gdÏiai
Viena i‰ pagrindini˜ sàlyg˜, lemianãi˜ gerus socialinio darbuotojo ir konsultuojamo narkotik˜ vartotojo tarpusavio santykius, yra sugebòjimas veiksmingai bendrauti, t.y. bendravimo ∞gdÏiai. Omenyje turimas sugebòjimas
klausyti (ir girdòti!) kità Ïmog˜, parodant supratimà. Be to, pa‰nekovas turi
jausti, kad j∞ suprantate ir kad Jumis galima pasitikòti.
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Galimos socialinio darbuotojo ir narkotik˜
vartotojo bendravimo problemos
Dviem Ïmonòms bendraujant tarpusavyje daÏnai kyla problem˜, susijusi˜ su
bendravimo bdais, t.y., kokius bendravimo ∞gdÏius jie taiko/netaiko.
Galimos tokios problemos:
Kalbantysis sako viena, o turi omenyje visai kita („A‰ pagalvosiu apie tai...“ –

nors galvoja visai kà kita : „Nò velnio a‰ nesilaikysiu ‰io patarimo...“)
Klausantysis neteisingai girdi ÏodÏius. (Konsultantas: „Js sakòte, kad Jums
patinka, kai...“ – Klientas: Ne, a‰ sakiau – nepatinka!“)
Klausantysis savaip interpretuoja tai, kà girdi. (Klientas: „A‰ jau tris dienas ne-

si‰virk‰ãiau...“ – Konsultantas: „Jis nusprendò nustoti vartoti!“)
Klausosi neatidÏiai arba pavir‰utini‰kai suvokia tai, kà sako kalbantysis. (Klauso-

si „viena ausimi“ arba galvoja apie savo reikalus.)

Narkotik˜ vartotoj˜ konsultavimo ypatumai
Reikia pabròÏti, kad alkoholio ar narkotik˜ vartotoj˜ konsultavimas nòra
kaÏkuo specifi‰kas. ØgdÏiai, taikomi bendram konsultavimui, taip pat taikomi konsultuojant narkotik˜ vartotojus. Tyrimai parodò, kad alkoholizmo ir
narkomanijos gydymas duoda geresni˜ rezultat˜, jei konsultantai ir gydytojai konsultuoja, taikydami empati‰ko reagavimo metodus (V. Miller, S. Rollnick, 1991; Ward, Mattick & Hall, 1992).
Kita vertus vien konsultavimo daÏniausiai neuÏtenka, siekiant pakeisti
daugelio narkotik˜ vartotoj˜ nuomon´ apie problemas, susijusias su narkotikais. Tikimasi, kad pasitelk´s konsultavimo ∞gdÏius socialinis darbuotojas
galòs uÏmegzti abipusius konstruktyvius santykius su klientu, kurie leis ∞gyvendinti tam tikras programas, skirtas padòti atsikratyti priklausomybòs nuo
alkoholio ar narkotik˜.
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Kaip klientai supranta socialin∞ darbuotojà:
konsultavimo stiliai
Ne paslaptis, kad mus supranta btent taip, kaip mes elgiamòs. ·i taisyklò galioja ir socialiniam darbuotojui, konsultuojanãiam narkotik˜ vartotojà.
·iuolaikinòje psichologijoje apibròÏiami tokie konsultanto elgesio stiliai:
Autoritarinis – socialinis darbuotojas, konsultuojantis narkotik˜ vartotojà,
kategori‰kai reikalauja i‰ kliento tam tikro elgesio ar veiksmo, spr´sdamas uÏ
j∞. („Klausykite ir ∞siminkite mano patarimus! Tada viskas bus gerai…“)
Direktyvinis – socialinis darbuotojas aktyviai duoda patarimus, silydamas
klientui j˜ klausyti. („Jums geriau klausyti man´s... Juk a‰ Ïinau, kà Jums patarti. Mano patarimai gali Jums padòti.“)
Slaptas direktyvinis – socialinis darbuotojas, parodydamas save kaip lankst˜ ir mink‰ta‰ird∞ Ïmog˜, netiesiogiai bando priversti savo klientà elgtis taip,
kaip nusprendÏia jis, t.y. socialinis darbuotojas. („A‰ Jus suprantu... Bet man
atrodo, kad Js˜ problema slypi ne ãia. Bus geriau, jei Js...“)
Partneri‰kas – socialinis darbuotojas kartu su klientu bando suprasti problemà ir rasti i‰eit∞, sujungdami savo pastangas ir Ïinias. („Man atrodo, a‰ numanau, kokia yra Js˜ problemos esmò. Bet noròãiau geriau suprasti, kaip
Jums tai atrodo... arba „Pabandykime kartu suprasti, kokia yra problema.
Kà Js apie tai galvojate? A‰ suprantu tai kaip...“)
Orientuotas ∞ klientà – konsultantas palaiko ir skatina klientà nagrinòti savo problemas. („Js geriau uÏ mane Ïinote savo problemas. A‰ esu pasiruo‰´s i‰klausyti Jus ir padòti Jums geriau suprasti sunkumus bei rasti bdà, kaip
juos i‰spr´sti. Jei a‰ teisingai Jus supratau, Js jauãiate...“)
Nuolaidus – socialinis darbuotojas pasiduoda tam tikrai kliento ∞takai, nesuteikdamas sau teisòs iki galo i‰sakyti savo nuomon´. („A‰ daug kam esu
pasiruo‰´s, kad tik mano klientas likt˜ patenkintas.“)
Sutinkantis – socialinis darbuotojas priima kliento nuomon´, ∞sitikinimus ir
yra visi‰kai veikiamas savo kliento. (Nuolaidumas, nesupratimas, kas vyksta,
tiksl˜ ir uÏduoãi˜ nebuvimas.)

Veiksmingiausiais konsultavimo stiliais laikomi partneri‰kas ir orientuotas
∞ klientà. Taãiau reikia pripaÏinti, kad idealus konsultantas-profesionalas turi gebòti taikyti visus i‰vardytus stilius, nes tikrà bendradarbiavimà tarp Ïmoni˜ ne visada galima ∞sprausti ∞ vieno metodo ròmus, koks geras jis bebt˜.
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Empatija
(Îr. taip pat sk. „MI principai“ p. 39)

Empatija yra viena i‰ pagrindini˜ konsultavimo sudedam˜j˜ dali˜.
Empatija – tai Ïmoni˜ bendravimo forma, kuri susideda i‰ ∞dòmaus klausymo, empati‰ko reagavimo, konsultuojamojo problem˜ supratimo, leidÏianãio klientui kitaip paÏiròti ∞ save ir skatinanãio keisti savo elgsenà.
Kitaip sakant, tai bandymas „∞l∞sti ∞ svetimà kail∞“ arba „paÏvelgti ∞ pasaul∞ kito akimis“ ir paklausti sav´s: „Kà rei‰kia bti kito Ïmogaus vietoje?“
Empatija rei‰kia ir pagarbius santykius su klientu. Empati‰kai reaguojanãio konsultanto vaidmuo yra padòti narkotik˜ vartotojui savaranki‰kai rasti
savo problem˜ sprendimus, o ne pateikti i‰ anksto parengtas rekomendacijas. Klientui svarbu pajusti, kad socialinis darbuotojas tiki jo gebòjimu teisingai pasirinkti bei nuspr´sti ir kad jis nemano, jog gai‰ta laikà ir veltui stengiasi. Ne tik socialinio darbuotojo ÏodÏiai, bet ir jo intonacija bei gestai turi
rodyti supratimà. Svarstydami apie narkotik˜ vartotoj˜ patirt∞, atsiÏvelkite ∞
tai, kad Jus skiria amÏius, lytis, kultrinò aplinka, i‰silavinimas, gyvenimo
patirtis, auklòjimas, dabartinò psichologinò bsena, sveikatos bklò ir kt.
Empatija skiriasi nuo simpatijos. Simpatizuodamas konsultuojantis socialinis darbuotojas gali stoti ∞ konsultuojamojo pus´, net nei‰klaus´s jo pasakojimo iki galo. Socialinis darbuotojas gailòdamas narkotik˜ vartotojo rizikuoja
nepastebòti, kad btent gailesãio sau jausmas trukdo klientui konstruktyviai
veikti. Empati‰kai reaguoti – nerei‰kia visada sutikti su kliento nuomone.
Greiãiau tai rei‰kia sutikti su kliento poÏiriu ir stengtis suprasti tai, kas j∞ nulemia.
Svarbiausia empati‰ko reagavimo sàlyga – atsisakyti savo nuomonòs ir
vertinimo. Jo tikslas – suprasti, kas vyksta btent ‰io kliento gyvenime, o ne
kas turi vykti.
Atsiminkite, kad empati‰kai galòsite reaguoti, jei nuo‰irdÏiai stengsitòs i‰girsti, suprasti, pajusti tai, kà jums sako pa‰nekovas (kà btent jis i‰gyvena),
ir tuo paãiu metu stengsitòs parodyti, kaip supratote i‰girstà informacijà.
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Kà daryti, jei klientas nepatinka?
Mes visi Ïmonòs ir turime teis´ ∞ savo jausmus, simpatijas ir antipatijas. Todòl visi‰kai ∞manoma ir tai, kad galime jausti antipatijà Ïmogui, kur∞ konsultuojame. Kaip elgtis tokiu atveju?
Pirmiausia ir svarbiausia – nuo‰irdÏiai pripaÏinkite tai sau. Paskui duokite sau laiko suprasti, kokia yra ‰ios antipatijos prieÏastis. Kartais antipatijos
suvokimas panaikina pat∞ antipatijos jausmà, bet daÏniausiai reikia duoti sau
laiko, kad tai suprastume. Jei konsultuodami asmen∞ pajutote, kad jauãiate
jam antipatijà, padarykite 10 minuãi˜ pertraukà ir i‰nagrinòkite situacijà. Susimàstykite, susikaupkite ir pasakykite sau: „Kiekvienas Ïmogus turi neigiam˜ savybi˜ ir kiekvienas Ïmogus turi teis´ bti toks, koks jis yra. Kas man
neleidÏia pozityviai Ïiròti ∞ ‰∞ Ïmog˜ ir ar a‰ galiu tam atsispirti? Ar galiu t´sti pokalb∞ su juo, jo nesmerkdamas ir nejausdamas jam antipatijos?“ Jei atsakymas „Taip!“, t´skite konsultacijà.
Jei antipatija per stipri, pasilykite kitam socialiniam darbuotojui dirbti su
‰iuo klientu. Nesileisdami ∞ detales, paai‰kinkite klientui konsultanto keitimo
prieÏast∞. PavyzdÏiui: „Atleisk, deja, jauãiu, kad negalòsiu atidÏiai tav´s i‰klausyti, suprasti ir padòti, todòl bus geriau, jei tu dabar kalbòsi su ‰iuo Ïmogumi, kuris galòs geriau uÏ mane tau padòti“.
Po to Jums verta rimtai susimàstyti apie antipatijos prieÏast∞. Galbt verta kreiptis ∞ daugiau patirties turint∞ darbuotojà, vyr. specialistà ar psichologà, kurie galòt˜ padòti suprasti tokios stiprios antipatijos prieÏastis. Taip galòsite i‰spr´sti vienà i‰ savo problem˜ ir tapsite dar geresniu konsultantu,
sugebanãiu dirbti su Ïmonòmis, su kuriais anksãiau Jums trukdò bendrauti
susierzinimas.
Kai kuriais atvejais – nors tai gali bti nelabai malonu, bet naudinga klientui – savo jausmus patartina takti‰kai i‰sakyti klientui, ypaã, jei matote, kad
klientas piktnaudÏiauja Js˜ pasitikòjimu bei gerais santykiais. PavyzdÏiui:
„Man labai nemalonu girdòti tai, kà Js man dabar sakote/darote (nurodykite, kà btent), a‰ pradedu pykti ant Js˜. Bet noriu t´sti bendravimà su Jumis.
Tai bus ∞manoma, jei Js... Kà Js apie tai manote?“ Arba „Man dabar labai
sunku bendrauti su Jumis, todòl, kad... Perkelkime susitikimà kitai dienai...“
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Kas trukdo tarpusavio supratimui?
Ko reikia vengti?
Jei socialinis darbuotojas netaiko atspindinãio klausymo metodo, o atvirk‰ãiai, bando vadovauti primesdamas savo ∞sitikinimus, jis sukuria klitis, trukdanãias jo ir kliento tarpusavio supratimui (V. Miller, S. Rollinck, 1991).
Greiãiausiai klientas nutrauks pokalb∞, nukryps nuo temos arba bandys jà
pakeisti.
âia pateikiama keletas neteisingo reagavimo, trukdanãio socialinio darbuotojo ir jo kliento tarpusavio supratimui, pavyzdÏi˜:
1.
Øsakinòjimas arba vadovavimas. Vadovaujama autoritetingu tonu.
Konsultantas kalba i‰ jògos pozicijos arba naudoja autoritarines
formuluotes ar intonacijà.
2.

Perspòjimas arba grasinimas. ·i reagavimo forma pana‰i ∞ ∞sakinòjimà,
bet joje slypi atviras arba slaptas grasinimas neigiamomis pasekmòmis, kurias nulems kliento nepaklusnumas vadovavimui. Grasinimai gali bti asmeninio arba bendro pobdÏio, prana‰aujantys neigiamas pasekmes, pavyzdÏiui: „Jei nepaklusite man, Js dòl to
gailòsitòs.“

3.

Patarimai, pasilymai, paruo‰t˜ sprendim˜ pateikimas anksãiau laiko ar
prie‰ kliento valià. ·ios reagavimo formos pagrindas yra silymas veik-

ti remiantis konsultanto Ïiniomis ir asmenine patirtimi. ·ie pasilymai daÏnai prasideda ÏodÏiais: „A‰ asmeni‰kai daryãiau taip...“
4.

Øtikinòjimas, logi‰kai argumentuojant, ∞kalbinòjant, pamokymas. Taip reaguojantis konsultantas mano, kad klientas nòra ∞sitikin´s, ar reikia
spr´sti problemà, ir kad jam reikia padòti.

5.

Moralizavimas, pamokymas arba nurodinòjimas. Vartodamas ÏodÏius „turi“ ar „privalai“ konsultantas primena klientui moralines normas.

6.

Smerkimas, kritika, nesutikimas arba kaltinimas. Taip reaguodamas konsultantas parodo, kad klientas kaÏkà ne taip pasakò. Tuo tarpu klientas net paprastà nesutikimà gali interpretuoti kaip kritikà.

7.

Sutikimas, pritarimas arba pagyrimas. Kaip bebt˜ keista, pagyrimas
arba pritarimas gali tapti gero bendradarbiavimo klitimi, jei konsultantas sutinka arba pritaria viskam, kà pasako pa‰nekovas.
Nepageidaujamas pritarimas gali nutraukti bendravimà, skatinti netolygius kalbanãiojo ir klausanãiojo santykius. Atspindintis klausymas nereikalauja pritarimo.
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8.

·aipymasis, etikeãi˜ kabinimas, pravardÏiavimas, bandymai sugòdinti. ·is
reagavimo bdas atvirai parodo nepritarimà ir ketinimà pakeisti
tam tikrà elgsenà ar paÏirà.

9.

Bandymai viskà i‰analizuoti ir paai‰kinti. Konsultantai pakankamai
daÏnai ir lengvai pradeda pir‰ti savo nuomon´ apie kliento i‰sakytà
informacijà ir joje ie‰koti tam tikros slaptos, analitinòs prasmòs.

10.

Vilãi˜ Ïadinimas, uÏuojauta arba paguoda. Konsultantai daÏnai siekia
padòti klientui pasijusti geriau j∞ guosdami. Toks vilãi˜ Ïadinimas
gali sutrikdyti bendravimo eigà, ypaã, kai klientas suvokia savo
problemà realisti‰kai.

11.

Klausim˜ srautas. Konsultantai daÏnai painioja veiksmingà klausymà
su besaikiu klausinòjimu. Îinoma, konsultantas gali klausinòti, kad
suÏinot˜ kuo daugiau apie pa‰nekovà, bet tokio reagavimo bdo esmò yra ∞sitikinimas, jog uÏdav´s pakankamà kiek∞ klausim˜ konsultantas gali rasti vis˜ konsultuojamojo problem˜ sprendimà. I‰ tikr˜j˜ klausim˜ srautas gali sutrikdyti bendravimà ir pakeisti jo eigà
tokia kryptimi, kuri labiau reikalinga konsultantui, o ne pa‰nekovui.

12.

Nukrypimas nuo temos, tolimesnio svarstymo atsisakymas, juokavimas.

Nors humoras gali bti sòkmingas bdas nukreipti konsultuojamojo
mintis nuo daug emocij˜ sukelianãio klausimo arba nuo gresianãios
problemos, jis taip pat gali nutolinti nuo temos, o tai trukdo bendravimui ir parodo, kad tai, kà kalbòjo pa‰nekovas, yra nesvarbu.
Yra tokio tipo klient˜, kuriems i‰vardyti santyki˜ ar reakcij˜ pavyzdÏiai
yra priimtini. Polinkis ∞ vienà i‰ minòt˜ bendravimo stili˜ gali bti susiformav´s vaikystòje arba ∞gytas su gyvenimo patirtimi, siekiant adaptacinio egzistavimo. NeÏirint ∞ tai, kad tokia elgsena gali sukelti nemaÏai kanãios Ïmogui, ji suprantama kaip vienintelò tinkama. Tai rei‰kia, kad klientas gali ir
nesiekti i‰vengti santyki˜, kuriuose vyrauja auk‰ãiau i‰vardyti elementai. Kai
kuriems klientams svarbus pats faktas, kad su jais kaÏkas dirba. Kai kurie
laukia pagalbos, i‰rei‰kiamos patarimais, uÏuojauta ir pan., nes j˜ paãi˜ bandymai padòti sau daÏnai bdavo nesòkmingi, todòl jiems atrodo, kad kit˜ patarimai ar asmeninò patirtis jiems gali padòti.
Konsultanto uÏduotis – nepatekti ∞ spàstus, susijusius su minòtais bendravimo stiliais, o ne kategori‰kai vengti patarim˜. Svarbu sekti bendravimà ir
kreipti j∞ veiksmingumo linkme, i‰laikant tinkamà atstumà ir pagarbius santykius su klientu.
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Pasiprie‰inimas
Pasiprie‰inimas – daÏnai konsultavimo metu atsirandanti kliento elgsena, i‰rei‰kiama ginãais, pertraukinòjimu, neigimu ar ignoravimu.
Pasiprie‰inimas daÏnai yra atsakas ∞ bendraujanãi˜j˜ tarpusavio santyki˜
turin∞ ir stili˜. Reikia vengti provokuoti kliento pasiprie‰inimà, nes kuo stipresnis pasiprie‰inimas, tuo maÏesnò galimybò, kad klientas pasikeis.
Kitaip sakant, pasiprie‰inimas leidÏia klientui i‰sakyti savo ∞prastus pasiteisinimus ir paai‰kinimus, kodòl nereikia keisti savo gyvenimo. Yra daugybò pasiprie‰inimo prieÏasãi˜. PavyzdÏiui, narkotik˜ vartotojas gali bti link´s
∞ sav´s nuvertinimà ir netikòti savo sugebòjimu pasikeisti. Be to, galbt kas
nors j∞ privertò i‰klausyti ‰∞ konsultavimo kursà, o pats jis dar nòra pasiruo‰´s keistis.
Kliento pasiprie‰inimà gali i‰duoti tokios reakcijos:
• Ginãijimasis.
• Bendravimo pertraukimas ir nutraukimas.
• Ignoravimas arba nedòmesingumas bendraujant.
• Neatsakinòjimas ∞ pateiktus klausimus.
• Nepertraukiamas monologas, neleidÏiant konsultuojanãiam socialiniam
darbuotojui ∞siterpti.
• Pyktis arba susierzinimas socialinio darbuotojo atÏvilgiu.
• Kaltinimai ir atsakomybòs suvertimas kitiems.
• Fakt˜ arba nauj˜ galimybi˜ neigimas.
• Pesimizmas, netikòjimas galimybe pasikeisti.
• Nenoras kà nors daryti.
• Nerimtas poÏiris ∞ bendravimà: juok˜ kròtimas, temos pakeitimas, ‰okinòjimas nuo vienos temos prie kitos.
• Atsakymai „taip, bet...“ – klientas lyg ir sutinka su Jumis, bet kiekvienà
kartà randa kontrargumentà, liudijant∞, kad jam netinka tai, kà Js sakote.
Kliento pasiprie‰inimo nereikia suprasti kaip „blogo elgesio“, nukreipto
prie‰ jus. Svarbu Ïinoti, kad kliento pasiprie‰inimas yra susij´s su jo nerimu
ir pasikeitimais, vykstanãiais stengiantis suvokti save naujai. Liov´sis prie‰intis Ïmogus pripaÏ∞sta objektyvius dalykus arba i‰gyvena tokius jausmus, koki˜ jis visada stengòsi vengti.
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Pasiprie‰inimo motyvai gali bti:
• abejonò, ar reikia keistis;
• nepasitenkinimas kit˜ silomais pakeitimais;
• noras i‰vengti netikòtum˜;
• neÏinomybòs ir galimos nesòkmòs baimò;
• nusistovòjusios tvarkos, ∞proãi˜, tarpusavio santyki˜ paÏeidimas;
• nepagarba ir nepasitikòjimas konsultantu.
Reikòt˜ taip pat Ïinoti, kad socialinis darbuotojas daÏnai pats provokuoja
pasiprie‰inimà, pir‰damas klientui savo vertybes, stereotipus, nusistatymus,
tam tikrà bendravimo bdà, reik‰damas tam tikrà savo santyk∞ su klientu (pavyzdÏiui, perdòtà simpatijà, paguodà arba susierzinimà) arba suteikdamas
narkotik˜ vartotojui informacijos, kurios jis nòra pasiruo‰´s suvokti.
DaÏniausiai konsultuojantis socialinis darbuotojas susiduria su pasiprie‰inimu, kai dalija patarimus, „moko gyventi“, bando priversti klientà pripaÏinti tai, kas jam (konsultantui) atrodo savaime ai‰ku, arba pradeda kalbòti apie
klientà i‰ „eksperto“, kuris geriau uÏ pat∞ klientà supranta jo problemas, pozicijos.
·tai keletas tokio elgesio, kurio, Ïinoma, reikia vengti, pavyzdÏi˜:
• Bandymai ∞tikinti – „Jei Js nenustosite vartoti narkotik˜, Js prarasite
darbà.“
• Øsijautimas ∞ eksperto vaidmen∞ – „A‰ turiu daug darbo su tokiais, kaip
Js, patirties, todòl a‰ Ïinau, kà Jums reikia daryti.“
• Etikeãi˜ kabinimas – „Js turite pripaÏinti, kad Js – narkomanas.“
• Kritika, kaltinimas, bandymai sugòdinti – „Jei Js tik ne...“
• Skubinimas priimti sprendimà: „Mes jau visà savait´ kalbame apie tai, argi ne metas priimti sprendimus?“
• Parei‰kimas, kad konsultantas geriau Ïino, kas tinka klientui – „Jei Js kada nors norite atsikratyti priklausomybòs, Jums reikia...“
• Tokia elgsena daÏniausiai sàlygoja kliento nerimà ir sustiprina nepasitikòjimo socialiniu darbuotoju jausmà. Îinoma, tai pablogina j˜ tarpusavio
santykius ar net gali nulemti j˜ nutrkimà.
Klausimai, kuriuos socialinis darbuotojas turi uÏduoti sau, susidr´s su
pasiprie‰inimu:
• Kà jauãia mano klientas prie‰indamasis?
• Koks mano elgesys kelia ‰∞ kliento pasiprie‰inimà?
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• Kà a‰ galiu padaryti, pasakyti, koks a‰ turiu bti, kad ‰is Ïmogus pajust˜,
jog gali sau leisti nesiprie‰inti, pasitikòti manimi ir savo jògomis?
Pasiprie‰inimo pavyzdÏiai:
1 Pavyzdys

Konsultantas: Js vartojate narkotikus jau ilgiau negu 6 mònesius...
Klientas: Ne, negalima taip sakyti, jei a‰ kartais pavartoju, dar nerei‰kia, kad...
(arba Taip, bet a‰ tai darau pakankamai retai, taigi vargu, ar man gresia
„uÏsòsti ant adatos.“)
2 Pavyzdys

Konsultantas: Papasakokite man apie savo problemas.
Klientas: (‰iurk‰ãiai) A‰ neturiu problem˜! (Nevyk´s klausimas i‰provokavo
kliento pasiprie‰inimà.)
Konsultantas: Praeità kartà Js pasakojote, kad Js˜ paÏ∞stamas perdozavo, na,
ir Js˜ sveikata galòt˜ bti geresnò.

Klientas: Tai buvo praeità kartà, o dabar man rpi visai kas kita. (Konsultantas
dòsto savo nuomon´, o klientas tvirtai laikosi savo nuomonòs.)
Konsultantas: Juk Js˜ sveikatos problemos niekur nedingo per tà laikà!?
Klientas: Tai ne Js˜ reikalas! A‰ neturiu problem˜.
Taigi nereikia pykti ar laikyti narkotik˜ vartotojà „neteisingu“ klientu.
Tam, kad ∞veiktumòte jo pasiprie‰inimà, Jums svarbu pirmiausia nedalyvauti
jame, nei‰‰aukti ir nepalaikyti jo. Taãiau stengtis paÏadinti kliento apsaugin´
reakcijà taip pat nereikia – tai gali paskatinti j∞ uÏsidaryti savyje ir dar labiau
prie‰intis. Js˜ supratimas ir palaikymas tokiomis minutòmis turi bti nukreipti ∞ kliento dabartinius jausmus.
(Îr. sk. „Kaip sudaryti palankias sàlygas pokyãiams, nesukeliant pasiprie‰inimo“ p. 55)

Spàstai, kuri˜ reikia saugotis socialiniam
darbuotojui
Patartina vengti pakliti ∞ kliento „spendÏiamus“ (daÏnai nesàmoningai)
spàstus. Taigi klientas gali mòginti:
• ∞traukti Jus ∞ ginãà ar diskusijà;
• priversti Jus pripaÏinti, kad jam ne∞manoma padòti;
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• gauti Js˜ paramà tiems savo veiksmams, kuriems Js i‰ tikr˜j˜ nepritariate;
• suÏadinti Js˜ gailest∞;
• auk‰tinti Jus, meilikauti su Jumis, niekinamai elgtis, atvirai rodyti savo
neigiamà nusistatymà Js˜ atÏvilgiu;
• dòl savo elgesio arba jausm˜ versti kalt´ kitiems;
• priversti Jus priimti sprendimus uÏ j∞ pat∞.
Kad i‰vengtumòte problem˜, svarbu kliento elgesyje laiku pastebòti tam
tikrus tokio pavojaus signalus. Pastebòj´ ir perprat´ kliento elges∞, galite arba i‰sakyti savo nuomon´, arba tiesiog nereaguoti ir ∞dòmiai klausyti toliau.
Atitinkamai reaguoti galòsite pastebòj´, kad klientas tapo nuo‰irdesnis, pradòjo rimtai ir konstruktyviai Ïiròti ∞ savo problemà.
DaÏnai klientas taip elgiasi nesàmoningai, noròdamas patikrinti Jus, ∞sitikinti, ar galima Jumis pasitikòti, ar galòsite j∞ suprasti. Taip pat jis gali parodyti ir savo neigiamus jausmus, pasakoti apie save kaÏkà blogo (arba melagingai girtis) noròdamas patikrinti Js˜ reakcijà ir suprasti, ar gali bti su
Jumis atviras.

Idealaus socialinio darbuotojo, konsultuojanãio
narkotik˜ vartotojus, savybòs
Gal tobulybò profesinòje srityje ir ne∞manoma, bet kelias ∞ sòkm´ yra tobulybòs siekimas. Kokias savybes privalo turòti idealus konsultantas, ∞ kur∞ turi
lygiuotis socialinis darbuotojas, konsultuojantis narkotik˜ vartotojus?
Tokios savybòs turi padòti pasiekti geriausi˜ ∞manom˜ konsultavimo rezultat˜. ·iuo atveju tai bt˜ narkotik˜ vartotojo ∞gytas gebòjimas naujai matyti savo problemas ir spr´sti jas, ∞veikiant visus sunkumus, nusistatymus ir
baimes.
Ms˜ nuomone, reikalingos ‰ios savybòs:
• krybingumas ir i‰radingumas;
• visi‰kas tikòjimas teigiamais rezultatais, atsiribojimas nuo savo patirties;
• sveikas protas ir bendravimo ∞gdÏiai;
• pagarbus poÏiris ∞ klientà;
• orientavimasis ∞ veiksmus.

34

III. MOTYVACINIS INTERVIU
ARBA KAIP PADñTI
KLIENTUI PASIKEISTI.
METODO SAMPRATA
Kas yra MI?
MI – tai ypatinga konsultavimo technika, kurios pagrindas – konsultanto ir
kliento bendravimas. MI metu konsultantas, rodydamas supratingumà kliento atÏvilgiu, padeda jam pasikeisti. ·i technika buvo parengta kaip trumpalaikis elgsenos keitimo metodas, pagr∞stas supratingumu, ginã˜ bei ∞tikinòjim˜ vengimu. MI vienija paãius veiksmingiausius ir tuo paãiu metu paprastus
pokalbio vedimo metodus (klausimai, klausymas, aptarimas ir parama), kuri˜ taikymas yra pagrindinis ‰io metodo principas ir uÏdavinys. Minòt˜ metod˜ taikymas ir nukreipimas ∞ konkreãi˜ uÏdavini˜, numatyt˜ kiekviename
darbo etape, sprendimus vadinamas strategija. Taikant ∞vairias strategijas,
galima padòti klientui apsispr´sti dòl savo elgsenos.

Kodòl “motyvacinis interviu„?
Kasdieniniame gyvenime Ïodis interviu vartojamas daÏniausiai tokiomis
reik‰mòmis: 1) vie‰umai skirtas Ïurnalisto pasikalbòjimas su Ïinomu veikòju;
2) organizacijos vadovo pokalbis su priimamu ∞ darbà asmeniu. Taigi interviu – tai pokalbis, kurio pagrindà sudaro klausimai ir atsakymai, o tikslas –
gauti informacijos. Taãiau pirmoji angl˜ kalbos ÏodÏio „interviu“ (interview)
reik‰mò – „abipusis (abi‰alis, bendras) poÏiris (nuomonò)“, t.y. du ar daugiau Ïmoni˜ kartu sprendÏia kok∞ nors klausimà.
Interviu rei‰kia procesà, kurio metu klausinòjama ir i‰klausomi atsakymai.

„Motyvacinis“ rei‰kia, kad kalbama apie motyvacijà, kaip apie motyv˜ sistemà, skatinanãià
Ïmog˜ veikti.

Taigi motyvacinis interviu —
tai procesas, kai du ar daugiau
Ïmoni˜ kartu nagrinòja
motyvus, skatinanãius Ïmog˜
priimti sprendimà veikti ar ne
tam tikroje situacijoje.
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MI apibròÏimas
MI galima apibròÏti kaip t´stin∞ pokalb∞ apie pasikeitimus, konsultantui dirbant tokiu stiliumi, kad pagrindinis vaidmuo pokalbyje atitenka klientui.
Konsultantas skatina klientà kalbòti apie savo abejones ir klitis, apie savo
motyvacijà keistis, siekdamas, kad jis pats priimt˜ sprendimà dòl savo elgsenos.

MI atsiradimo istorija
Pirmà kartà MI esm´ 1983 metais apra‰ò V. Milleris Ïurnale „Elgesio psichoterapija“. 1991 metais V. Milleris ir S. Rollnickas detaliau apra‰ò pagrindinius metodo teiginius.
MI koncepcija buvo parengta tyrimo pagrindu, kurio metu buvo dirbama
su Ïmonòmis, turinãiais alkoholizmo problem˜. 1980 metais konsultuojant
narkotik˜ vartotojus buvo susiklosãiusi tradicija ∞teigti klientui motyvacijà
keistis. Konsultantas buvo patyr´s Ïmogus, kuris rasdavo kliento problemà,
atskleisdavo jam jà, i‰ai‰kindavo jo paties abejones ir taikydavo tiesioginio
∞tikinòjimo metodà kaip veiksmingà. Kliento pasiprie‰inimas pasikeitimams
buvo suprantamas kaip jo charakterio bruoÏas, kur∞ reikia keisti keiãiant pat∞ klientà. Konsultantas, taikantis tok∞ metodà, pirmiausia buvo ekspertas.
Taãiau greitai paai‰kòjo, kad klientams netinka toks metodas, kad jie nepaklsta ir nenori pripaÏinti jiems per‰am˜ problem˜, atsisako keistis. Tai pakirsdavo konsultant˜ kantryb´, priversdavo juos teisintis ir tvirtinti, kad dauguma j˜ klient˜ – bevilti‰ki Ïmonòs ir neverta stengtis.
I‰analizav´s galimas tradicinio konsultavimo nesòkmòs prieÏastis, V. Milleris priòjo prie i‰vados, kad btent patarinòjimas, agresyvi opozicija klientui
ir tiesioginis jo ∞tikinòjimas yra pagrindinòs prieÏastys, skatinanãios pasiprie‰inimà, kur∞ daugelis specialist˜ suprato kaip pagrindin´ klit∞, trukdanãià
klientui pasikeisti.

MI prie‰pastatomas direktyviniams konsultavimo metodams
V. Milleris pateikò keletà kardinali˜ MI ir tradicinio konsultavimo skirtum˜,
kurie padeda geriau suprasti MI esm´. Jis teigò, kad konsultantas taiko MI
stili˜, jei jis:
• grieÏtai netvirtina, kad Ïmogus turi problem˜ ir jam reikalingi pasikeitimai;
• nepatarinòja ir „neskiria“ problemos sprendimo be Ïmogaus sutikimo,
skatina klientà savaranki‰kai apsispr´sti;
• neuÏima autoritarinòs/eksperto pozicijos, klientui palikdamas tik pasyvaus
dalyvio vaidmen∞;
• pokalbio nepaverãia paskaitos skaitymu, kitaip sakant, „neÏaidÏia ∞ vienus
vartus“;
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• nekabina etikeãi˜ (narkomanas, problema, tai nenormalu, liga ir pan.);
• nenaudoja baudÏiam˜j˜ ar prievartos priemoni˜.
Taigi V. Milleris ir S. Rollnickas suformulavo ir apra‰ò MI metodà kaip
esam˜ konsultavimo metod˜ alternatyvà. Vòliau ‰is metodas tapo kit˜ alternatyvi˜ metod˜ atsiradimo pagrindu – motyvacijos stiprinimo teorijos, trumpo motyvacinio interviu ir kt.

Pagrindiniai MI teiginiai
Taikant MI svarbiausia sukelti pa‰nekovui (klientui) saugumo, tarpusavio supratimo ir palaikymo jausmà, kad jis galòt˜:
• apmàstyti savo elgsenà;
• suprasti, ar jis pasiruo‰´s kà nors keisti savo elgsenoje;
• suprasti, kaip galima ir reikia veikti, ∞gyvendinant suplanuotus pokyãius.
Jei dirbanãio su klientu ir taikanãio MI konsultanto paklaustume, kaip jis
gali apibdinti savo darbà, konsultantas greiãiausiai pagrindin∞ ‰io metodo
teigin∞ suformuluot˜ taip: reikia siekti, kad motyvacija keisti elgsenà atsirast˜ paãiam klientui, o ne bt˜ ∞per‰ama.
Taikant kitus metodus, motyvuojanãius klientà pasikeisti, galima, o kartais net ir reikalaujama, naudoti prievartà, ∞tikinòjimà, ∞rodinòjimà,
prie‰taravimà, kartais net grasinimà (pavyzdÏiui,
prarasti darbà ar ‰eimà). Îinoma, tokios strategijos ∞manomos, bet jos visi‰kai skiriasi nuo MI.

Btent klientas, o ne
konsultantas turi pradòti
kalbòti apie savo dvilyp∞
santyk∞ problemos atÏvilgiu,
∞vairiapusi‰kai jà nagrinòti
ir spr´sti.

MI taikymo pagrindu laikomas vidinòs vertybi˜ ir tiksl˜ sistemos ir gyvenimo princip˜ stiprinimas.
Ambivalencija (dvilypumas, Ïr. „Termin˜ Ïodynà“) yra dviej˜ galim˜
veiksm˜ krypãi˜ konfliktas (pavyzdÏiui, labai stengtis arba tingòti), i‰ kuri˜
kiekvienas turi ir privalum˜, ir trkum˜. Dauguma klient˜ niekada neturòjo
galimybòs aptarti paini˜, prie‰taring˜ tokio vidinio konflikto element˜. PavyzdÏiui: „Jei a‰ nustosiu vartoti narkotikus, a‰ jausiuosi geriau, bet i‰ kitos
pusòs, a‰ neÏinosiu, kuo uÏsiimti laisvalaikiu (o jo turiu daug, nes nedirbu),
ir tai gali padaryti mane nelaimingà“. Konsultanto uÏduotis – padòti klientui i‰sakyti abi Tiesiogiai ∞tikinòdami
prie‰taravimo puses ir nukreipti j∞ jam priimtino nepadòsite klientui suprasti
savo abejoni˜ ir prie‰taravim˜
sprendimo, kuris gali tapti elgsenos keitimo prie- bei apsispr´sti.
Ïastimi, link.
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Konsultantui gali kilti pagunda „padòti“ ∞tikinant, kad klientas turi problem˜, kurios reikalauja skubaus sprendimo, ir tik elgsenos keitimas yra geriausia i‰eitis i‰ susiklosãiusios padòties. Taãiau tyrimai tvirtina, kad toks bdas i‰‰aukia kliento uÏsispyrimà, stiprina jo pasiprie‰inimà ir maÏina
pasikeitim˜ tikimyb´ (Miller, Benefield and Tonikan, 1993; V. Miller, S. Rollnick, 1991).
Tiesioginis ∞tikinòjimas, prie‰taravimas ir ginãas MI netaikomi. Jei konsultantas yra ∞prat´s
patarinòti ir ginãytis, MI gali pasirodyti jam lòtas
ir pasyvus procesas. Todòl toks pernelyg savimi
pasitikintis konsultantas gali skubinti darbà
problemos sprendimo link, stengdamasis pateikti ∞tikinamus argumentus
„kliento nenorui keistis“ ir tuo paãiu stumti klientà prie gyvenimo permain˜,
kurioms jis dar nòra pasiruo‰´s. Tokio darbo rezultatà galima numatyti.
Pokalbis turi bti ramus,
atskleidÏiantis, kas, kaip, kodòl
ir kà Js apie tai manote.

MI atveju apsiribojama kliento apsisprendimu,
jam nenurodinòjant, kà daryti toliau. Taikomi papildomi metodai (Ïr. „Elgsenos keitimo stadijos:
kà kiekvienoje stadijoje turòt˜ daryti socialinis
darbuotojas“ p. 17) ·ie metodai ir MI neneigia
vienas kito, o greiãiau papildo. Taikydamas MI konsultantas atsiÏvelgia ∞ tai,
kad kliento vidiniai prie‰taravimai arba neapsisprendimas yra pagrindinòs klitys, kurias reikia ∞veikti, norint pradòti keistis. Vòliau, klientui apsisprendus,
gali atsirasti btinybò t´sti darbà – planuoti pasikeitim˜ ∞gyvendinimà, mokyti
klientà tam tikr˜ ∞gdÏi˜ ir t.t.
Konsultantas stengiasi padòti
klientui i‰analizuoti ir i‰spr´sti
dvilypumà.

Pasiruo‰imas keistis — tai ne
kliento ypatybò, o kliento ir
konsultanto palaipsniui
besikeiãianãi˜ santyki˜
rezultatas problemos
aptarimo metu (konsultantas
nereikalauja, o klientas siekia,
konsultantas organizuoja
aptarimà, o klientas analizuoja
savo abejones).

Konsultanto ir kliento
tarpusavio santykiai turi bti
partneri‰ki, draugi‰ki (j˜ pagrindas — bendradarbiavimas),
o ne paremti “Ïinovo —
nei‰manòlio„ modeliu.
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MI metu siekiant atskleisti, i‰analizuoti ir i‰spr´sti kliento abejones taikomi specifiniai bdai. Tokiais atvejais konsultavimas yra orientuotas ∞ kliento poreikius.
Konsultantas turi bti labai atidus ir jautrus
bet kokioms kliento motyvacijos aprai‰koms.
Konsultantas turi vertinti pasiprie‰inimà ir „neigimà“ ne kaip kliento charakterio „trkumus“,
o kaip reakcijà ∞ konsultanto elges∞. Kliento pasiprie‰inimas, kalbant apie pasikeitimus, daÏnai
bna signalas, kad konsultantas pervertina kliento pasiruo‰imà keistis. Tokiu atveju konsultantui reikia pakeisti motyvacinio darbo strategijà, pavyzdÏiui sugr∞Ïti prie ankstesni˜ strategij˜
(Ïr. toliau sk. „Kaip kalbòti apie elgsenos keitimà“ p. 62).
Konsultantas siekia gerbti kliento savaranki‰kumà ir pasirinkimo laisv´ (taip pat ir to pasirinkimo pasekmes).

Manoma, kad MI metodo taikymo metu Ïmogaus keitimosi idòja turi bti susijusi su pozityviomis emocijomis, nes tik tokiu atveju pasikeitimas
bus lengvas procesas. Taãiau rekomenduojama
kartu su klientu apÏvelgti tiek teigiamas, tiek neigiamas keitimosi puses.
Svarbiausia MI sàvoka – pasirinkimas. Labai
svarbu leisti Ïmogui suprasti (o kartais netgi kalbòti apie tai atvirai), kad, nepaisant konsultanto
pagalbos, uÏ savo sprendimus atsako jis pats
(klientas) – atsakomybò uÏ apsisprendimà pasikeisti ir pasikeitim˜ ∞gyvendinimas tenka jam paãiam.

MI negalima traktuoti kaip
metodà arba metod˜
kompleksà, kurie “taikomi„
klientams, arba (dar blogiau)
“taikomi manipuliuoti„
Ïmonòmis. Prie‰ingai — tai
tarpasmeninis konsultavimo
stilius, kuris jokiu bdu
neapsiriboja formaliu
konsultavimu.Tai Ïmoni˜
santyki˜ ir metod˜, paremt˜
ypatinga pokyãi˜ filosofija ir
mechanizm˜, palaikanãi˜
Ïmog˜ keitimosi metu,
supratimu, balansas. Jei ‰∞
metodà ∞sivaizduosime kaip
triuk˜ kompleksà ar
manipuliavimo technikà,
i‰kraipysime jo esm´
(Milleris, 1994).

MI principai
Bandydamas padòti klientui suprasti savo elges∞ ir taikydamas MI, konsultantas stengiasi laikytis toki˜ pagrindini˜ princip˜:
• empati‰kai reaguoti kliento atÏvilgiu;
• atskleisti prie‰taravimus (svyravimà ir abejones dòl problemos) ir analizuoti juos;
• vengti ginã˜, tiesioginio ∞tikinòjimo;
• maÏinti pasiprie‰inimà;
• palaikyti, stiprinti kliento savaranki‰kumà priimant sprendimus ir ∞gyvendinant pasikeitimus.
Empati‰kai reaguoti kliento atÏvilgiu
Empati‰kas reagavimas – tai sugebòjimas suprasti kità atidÏiai klausantis
(atspindintis klausymas). ·∞ gebòjimà galima lavinti. Jis reikalauja didesnio
dòmesio kiekvienam kliento sakiniui ir prielaid˜ apie kiekvieno sakinio prasm´ formulavimo. Atjauãianti ‰iluma ir atspindintis klausymas yra pagrindinòs MI metodo sudedamosios dalys, sukurianãios palankià atmosferà, kuria
ir paremtas visas tolesnis konsultanto ir kliento bendravimas. Empati‰kas reagavimas rei‰kia, kad konsultantas konsultavimo metu mato pasaul∞ kliento
akimis, supranta, kà jis galvoja ir jauãia. Empati‰ko reagavimo nereikia painioti su tapatinimusi su klientu ar pana‰ios patirties turòjimu. Atvirk‰ãiai,
kliento patirt∞ reikia suvokti kaip unikalià.
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Konsultantui reikia siekti geriau suprasti kliento i‰gyvenimus ir priimti
juos be kritikos, smerkimo ar kaltinimo. Kai klientas jauãia, kad j∞ supranta,
jis atsiveria ir pradeda laisviau pasakoti apie savo gyvenimà. Tokie pasakojimai padeda konsultantui nustatyti, kada ir kaip reikia jam padòti, kokios galimos nesòkmòs, kà reikòt˜ pataisyti. Svarbu tai, kad, pastebòj´s konsultanto
dalyvavimà, klientas geriau suvokia pokalb∞ apie savo gyvenimo bdà, poÏir∞ ∞ narkotik˜ vartojimà.
Konsultantui nebtinai turi patikti klientas ir jis nebtinai turi sutikti su
viskuo, kà sako klientas. Vis dòlto pagarbus kliento i‰klausymas turi lemiamà reik‰m´ siekiant suprasti kliento poÏir∞ ir pokyãi˜ perspektyvà. Pagarbus, atidus klausymasis padeda konsultantui bti kliento bendrakeleiviu
samprotavim˜ apie savo elges∞, apie teigiamas ir neigiamas narkotik˜ vartojimo puses kelyje. Empati‰kas reagavimas uÏtikrina kliento palaikymà viso
pasikeitim˜ proceso metu.
Atskleisti prie‰taravimus (svyravimà ir abejones dòl problemos) ir analizuoti juos
MI taikomas tam, kad Ïmogus pamatyt˜ savo esamo elgesio, susijusio su
narkotik˜ vartojimu, nesuderinamumà su ateities planais. ·is metodas suteikia galimyb´ padòti Ïmogui suprasti savo elgesio vert´ dabartiniu metu. Kai
Ïmogus supras narkotik˜ vartojimà kaip sveikatà Ïalojant∞, santykius su artimaisiais gadinant∞, galimybes ∞sidarbinti maÏinant∞ elges∞, greiãiausiai jam
atsiras ir noras bei poreikis pasikeisti. Pagrindinis MI principas – Ïmonòs siekia keisti savo elgsenà, kai ai‰kiai mato neatitikimà tarp j˜ dabartinio elgesio ir svarbesni˜ gyvenimo tiksl˜.
DaÏnai klientai, su kuriais tenka kalbòti apie elgsenos keitimà dòl narkotik˜ vartojimo, puikiai suvokia padòt∞ ir patys suvokia skirtumà tarp savo
elgsenos ir to, kaip jie mato save ateityje. Taãiau jie svyruoja ir abejoja dòl
pokyãi˜. MI atveju konsultanto uÏduotis – padòti klientui tiksliai suformuluoti ir sustiprinti skirtumo tarp norimo ir esamo suvokimà ir taip dar labiau
paskatinti keisti dabartin∞ elges∞. Taigi konsultantas naudoja vidin∞ kliento
konfliktà, kad padòt˜ jam paãiam. Nesuderinamumas savo ruoÏtu skatina
klientà atsikratyti „nepatogaus“ elgesio.
Konsultantas gali padòti savo klientui suprasti prie‰taravimus ∞vairiais lygiais (fiziniu ir dvasiniu), ∞vairiose sferose (santyki˜ ir elgesio). Tam svarbu
suprasti ne tik kliento, bet ir bendruomenòs vertybes. PavyzdÏiui, narkotik˜
vartojimas gali prie‰tarauti kliento bei aplinkos vertybòms; gali konfliktuoti
su dvasinòmis vertybòmis ir religija arba kliento ‰eimos vertybòmis. Narkotik˜ vartojimà galima prie‰pastatyti dalykams, kuriems pats klientas teikia didel´ reik‰m´, pavyzdÏiui, santykiams su ‰eima, religine grupe arba supanãia
aplinka.
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Vengti ginã˜, tiesioginio ∞tikinòjimo
Dar vienas svarbus MI principas – vengti tiesioginio ∞tikinòjimo ir bandym˜ kaÏkà ∞rodyti, dirbant su klientu. Nerekomenduojama teikti argument˜,
kurie prie‰tarauja kliento nuomonei, net jei jis visi‰kai neigia arba nepakankamai ∞vertina savo problemas, susijusias su narkotik˜ vartojimu. DaÏnai
konsultantas tiesiogiai ∞tikinòja, kad parodyt˜ klientui ir ∞rodyt˜ sau paãiam
savo argument˜ svarbà, savo prana‰umà, klausimo i‰manymà arba kokiu
nors kitu tikslu ∞rodyt˜ savo teisumà.
Prie‰taravimas klientui ir tiesioginis ∞tikinòjimas daÏniausiai baigiasi kliento pasiprie‰inimu ir gynyba. Socialinio darbuotojo uÏduotis – ne griauti kliento problemos neigimo sienà, o apeiti jà.
MI – tai technika, leidÏianti klientui paãiam suvokti btinyb´ keistis. Pokalbis turi bti nuolaidus, ne∞kyrus. Jo pagrindas – mintis, kad sprendimà pakeisti gyvenimo bdà visada priima pats klientas.
MaÏinti pasiprie‰inimà
Kliento pasiprie‰inimas gali reik‰tis:
• noru ginãytis ir ∞rodinòti;
• pertraukinòjimu;
• neigimu (ne, viskas ne taip);
• ignoravimu.
Konsultantui reikia vengti savo veiksmais provokuoti ir stiprinti kliento
pasiprie‰inimà. Svarbu atminti – kuo daugiau klientas prie‰inasi, tuo maÏesnò tikimybò, kad jis pasikeis. Jei klientas prie‰inasi, greiãiausiai pagalba bus
neveiksminga, o tai tiesiogiai susij´ su konsultanto elgesiu. Norint sumaÏinti
pasiprie‰inimà, konsultantui reikia bti pakankamai lanksãiam, Ïinoti, kà sakyti ir daryti. Pakeitus taktikà, galima gerokai sumaÏinti kliento pasiprie‰inimà ir t´sti pokalb∞ apie pasikeitimus.
Gera strategija, kovojant su pasiprie‰inimu, yra „nesiprie‰inimas prie‰inimuisi“ – ne stovòti vienam prie‰ kità („kas kà“), o atvirk‰ãiai, visaip rodyti
supratingumà ir ryÏtà analizuoti problemà atsiÏvelgiant ∞ klientà. Tai sudarys
palankias sàlygas tolimesniam kliento norui analizuoti problemas. Tyrimai
patvirtina, kad konsultantui vengiant prie‰inimosi kliento pasiprie‰inimui pasiekiami ilgalaikiai pasikeitimai.
(Plaãiau Ïr. sk. „Kaip sudaryti palankias sàlygas pokyãiams, nesukeliant
pasiprie‰inimo“ p. 55)
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Palaikyti, lavinti kliento savaranki‰kumà priimant
sprendimus ir ∞gyvendinant pasikeitimus
Kaip buvo minòta, kliento tikòjimas tuo, kad teigiami pokyãiai ∞manomi, yra
svarbi sàlyga, vedanti sòkmòs link. Daugumai klient˜ sunku patikòti, kad jie
gali pradòti keistis. Bendra konsultanto uÏduotis – lavinti ir skatinti kliento
resurs˜ suvokimà, stiprinti vilt∞, optimizmà ir galimyb´ uÏbaigti pradòtus pokyãius. Savo galimybi˜ supratimas leidÏia Ïmogui ∞veikti klitis, atsirandanãias keitimosi proceso metu, ir sòkmingai keisti savo elges∞. Konsultanto uÏduotis – suformuoti kliento ∞sitikinimà, kad jis gali pasikeisti, suteikti vilãi˜
ir pasitikòjimo savo jògomis ir sukelti optimizmà. Konsultanto tikòjimas kliento gebòjimais keistis garantuoja teigiamus rezultatus. Konsultantas gali
stiprinti kliento savaranki‰kumà ir tikòjimà pokyãiais, pripaÏindamas jo stipriàsias puses ir pabròÏdamas jas terapijos metu.
Su klientu verta aptarti galimus jam patrauklius terapijos ir pasikeitim˜ variantus, net jei jis nutraukò kokià nors gydymo programà ir po tam tikro abstinencijos periodo gr∞Ïo prie narkotik˜ vartojimo. Taip pat naudinga kalbòti
apie tai, kaip kiti Ïmonòs, atsidr´ pana‰iose situacijose, sugebòjo pakeisti savo elgsenà. Stimuliuojant kliento vilt∞ ir tikòjimà savo sugebòjimais, galima pateikti kit˜ klient˜ pavyzdÏi˜. Klientas turi suprasti, kad jis pats atsako uÏ savo elgsenos keitimà ir kad stabilios sòkmòs pasiekimas prasideda nuo keli˜
pirm˜ Ïingsni˜. Vienas i‰ AN (anonimini˜ narkoman˜) metodo princip˜ –
„gyvenk ‰ia diena“ – gali padòti klientui susikoncentruoti ir neatidòliojant
pradòti ∞gyvendinti nedidelius pokyãius, kurie, jo nuomone, pasiekiami.
Mokymas gali taip pat sustiprinti kliento savaranki‰kumà ir pasitikòjimà
savimi. Tikri, tiksls ir suprantamai pateikti duomenys padòs klientui suprasti, kaip narkotik˜ vartojimas virsta piktnaudÏiavimu ir priklausomybe. Biologini˜ priklausomybòs aspekt˜ ir medicinini˜ narkotik˜ vartojimo pasekmi˜ i‰ai‰kinimas, atsiÏvelgiant ∞ kliento patirt∞, padòs su‰velninti gòdos ir kaltòs jausmà ir sustiprins vilt∞, kad i‰silaisvinimas gali bti pasiektas priòmus
kai kuriuos sprendimus ir taikant tam tikrus metodus. Pasikeitim˜ procesà,
i‰ pradÏi˜ atrodant∞ ne∞tikòtinai ir bevilti‰kai, galima suskirstyti ∞ realiai pasiekiamus maÏus Ïingsnius.

Trumpai apie MI metodà
Taigi MI metodo tikslas yra skatinti kliento savianaliz´ ir poreik∞ priimti
sprendimus dòl savo probleminio elgesio, padòti ∞Ïvelgti visus galim˜ pokyãi˜ „uÏ“ ir „prie‰“. Tokios uÏduoties sprendimas reikalauja tam tikro konsultanto darbo stiliaus.
Taikant ‰∞ metodà, atsakomybò uÏ elgsenà ir dòl jos atsirandanãias problemas tenka paãiam klientui. Konsultantas turi sutikti su tuo ir nenumatyti i‰
anksto, kokius btent sprendimus turòs priimti klientas. Moralizavimas ãia
netinkamas.
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Kliento ir konsultanto tarpusavio ry‰ys turi bti nukreiptas ∞ kliento sav´s
vertinimo, savaranki‰kumo ir pasitikòjimo savo jògomis stiprinimà. Konsultantas turòt˜ bti Ïmogus, vedantis klientà pavojingu sprendim˜ priòmimo
keliu. Jo uÏduotis – skatinti klientà ∞vertinti savo tikslus ir vertybes bei priimti gerai apsvarstytà (atsiÏvelgiant ∞ visus „uÏ“ ir „prie‰“) sprendimà.
Konsultantas stengiasi sukurti tokià situacijà, kurioje klientas pats save
motyvuoja. O motyvuoti save klientas gali tik pradòj´s geriau suprasti savo
elgsenà, jos prieÏastis ir tokios elgsenos pasekmi˜ rimtumà. Reikia siekti, kad
klientas geriau suprast˜ savo elgsenos motyvus, galimus prie‰taravimus ir
∞Ïvelgt˜ pokyãi˜ galimybes. Geriausia tai daryti pagal tam tikrus metodus (Ïr.
kità sk. ir sk. „Kaip kalbòti apie elgsenos keitimà“ p. 62).
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IV. MOTYVACINIS INTERVIU
ARBA KAIP PADñTI
KLIENTUI PASIKEISTI.
METODO TAIKYMAS
MI “irklai„ arba kaip pasiekti tikslà:
MI metodai ir technikos
Dirbant pagal MI nesilomi kokie nors nauji unikals pokalbio su klientu
metodai bei technikos. MI metu aktyviai taikomi bet kokie metodai ar technikos, atitinkanãios ‰io metodo stili˜ ir leidÏianãios veiksmingai padòti klientui analizuoti savo prie‰taravimus, siekiant priimti sprendimà dòl elgsenos
keitimo.
Taigi, noròdami padòti klientui pasikeisti pasitelk´ MI metodà, atsiÏvelkite ∞ ‰ias pokalbio organizavimo rekomendacijas:
• empati‰kai reaguokite;
• uÏmegzkite ir palaikykite gerus santykius su klientu;
• i‰klausykite kliento ir parodykite jam, kad stengiatòs suprasti jo elges∞,
motyvus ir padòt∞;
• apibendrinkite tai, kà sako klientas, padòkite jam suprasti;
• kalbòdami silykite problemos sprendimo alternatyvas ir aptarinòkite jas
su klientu;
• palikite klientui teis´ rinktis, i‰samiai analizuodami galimus veiksmus.
Galite uÏdavinòti klausimus, atidÏiai klausytis, apsvarstyti tai, kà sako klientas, perfrazuoti ai‰kiau, perpasakoti kliento suteiktà informacijà, siekdami
parodyti kitokià tos informacijos prasm´, daryti i‰vadas ir naudoti kitus bdus.
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Pagrindiniai MI metodai yra ‰ie: atvir˜ klausim˜ formulavimas, atspindintis klausymas, i‰vados, apibendrinimas ir palaikymas. Simboli‰ka, kad pirmosios ‰i˜ metod˜ raidòs angl˜ kalba sudaro Ïod∞, kuris lietuvi˜ kalba rei‰kia „irklai“:
• Atviri klausimai (Open questions).
• Skatinimas ir palaikymas (Affirmation).
• Atspindintis klausymas (Reflective listening).
• I‰vados (Summarizing).
O-A-R-S = „irklai“
Taigi „irklais“ (o irkluojama paprastai dviese) Js galite padòti klientui
pasiekti tikslà – pakeisti elgsenà.

Klausimai
Klausimai padeda pradòti interviu/konsultavimà, plòtoti naujas temas, pabròÏti ir i‰ai‰kinti ginãytinus momentus, o taip pat padeda klientui atsiverti.
Sàlyginai klausimus galima suskirstyti ∞ atvirus ir uÏdarus. Atviri klausimai yra tokie, ∞ kuriuos negalima atsakyti trumpai, keliais ÏodÏiais. Tokie
klausimai skatina Ïmones kalbòti, o konsultantui leidÏia gauti daugiau informacijos. Vienas i‰ naudingiausi˜ atvir˜ pokalbio klausim˜: „Ar galòtumòte
pateikti konkret˜ pavyzd∞?“
Konsultuojant reikia uÏdavinòti tokius atvirus klausimus, kurie skatint˜
klientà i‰samiau nagrinòti temà.
Pavyzdys:
Atviras klausimas: „Pra‰au papasakoti apie tai, kas btent Jums kelia nerimà...“
UÏdari klausimai yra tokie, ∞ kuriuos galima atsakyti keliais ÏodÏiais ar sakiniais. Jie prana‰esni, kai pokalb∞ reikia nukreipti tam tikra linkme ir nustatyti kok∞ nors faktà. Tokiu atveju pagrindinò atsakomybò uÏ pokalb∞ tenka
konsultantui. UÏdari klausimai prasideda ÏodÏiais „kas“, „kur“, „kada“. PavyzdÏiui: „Kur Js gyvenate?“, „Jums kelia nerimà tai, kad Js..?“ arba
„Kiek kart˜ per savait´ Js vartojate narkotines medÏiagas?“
UÏdari klausimai taip pat gali bti labai naudingi, taãiau, visà laikà reikia
pereiti nuo vieno klausim˜ tipo prie kito, kad konsultacija nevirst˜ smulkmen˜ ai‰kinimusi. Tokiu atveju klientui nekyla noras geriau suprasti savo problemas.
Vis dòlto, kai tik ∞manoma, bandykite uÏdarus klausimus performuluoti ∞
atvirus, pavyzdÏiui, uÏuot klaus´ „Ar pasikeitò narkotik˜ vartojimo daÏnumas paskutiniu metu?“ paklauskite: „Kaip pasikeitò narkotik˜ vartojimo
daÏnumas paskutiniu metu?“
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Atvir˜ klausim˜ uÏdavinòjimas padòs Jums suprasti kliento poÏir∞ ir i‰ai‰kinti jo jausmus nagrinòjamo klausimo ar situacijos atÏvilgiu. Atviri klausimai skatina klientà daugiau kalbòti negu klausyti, skatina pokalbio eigà ir
neleidÏia konsultantui daryti skubot˜ i‰vad˜.
Pirmas atvir˜ klausim˜ Ïodis daÏnai apsprendÏia tam tikrus atsakymus.
PavyzdÏiui, klausimai, kurie prasideda ÏodÏiu „kas“, priverãia kalbòti apie
faktus, „kaip“ – apie jausmus ar procesà, „kodòl“ – apie prieÏastis.
Klausimai, prasidedantys „kas dar“ skatina pokalbio eigà. Kartais pra‰ymas apibdinti paãias svarbiausias problemas (pavyzdÏiui, „Kas Jums labiausiai kelia nerimà?“) padeda sustiprinti kliento motyvacijà.
Taigi svarbu atsiminti:
• Klausimai padeda pradòti interviu.
• Klausimai padeda detalizuoti ir praturtinti interviu.
• Klausimai padeda i‰siai‰kinti konkreãius kliento gyvenimo faktus.
• Klausimai vaidina lemiamà vaidmen∞, visapusi‰kai vertinant problemà (reporterio schema).
• Pirmas kai kuri˜ atvir˜ klausim˜ Ïodis daÏnai apsprendÏia kliento atsakymus.
• Klausimus galima uÏdavinòti, siekiant kontroliuoti komforto jausmà ir interviu tempà.
Pats klausimo i‰kòlimas jau gali bti vertingas. Tinkamu momentu ir teisingai pateiktas klausimas padeda klientui bti konkretesniam ir tikslesniam.
Taigi, kai tai svarbu, formuluokite klausimus taip, kad padòtumòte klientui
pateikti informacijà kaip ∞manoma konkreãiau. PavyzdÏiui, kai pradedate
analizuoti kliento elgsenà (narkotik˜ vartojimas) arba jo dienotvark´ (apie
dienotvark´ plaãiau Ïr. sk. „Kaip kalbòti apie elgsenos keitimà“ p. 62).
Konkretaus klausimo i‰kòlimo pavyzdys:
Klientas sako: Pabandykime i‰analizuoti, kiek ir kada a‰ vartoju narkotikus, tik turòkite omenyje, kad mano atmintis yra prasta.
Neklauskite: Pradòkime nuo praòjusio pirmadienio. Ar Js vartojote narkotikus pirmadienio ryte?
Geriau paklauskite: Pradòkime nuo praòjusio pirmadienio. Ar galòtumòte
man pasakyti, kiek narkotik˜ Js suvartojote pirmadienio rytà, tarkime tarp
8 ir 13 valandos?
Galimos problemos, susijusios su klausinòjimu:
„Bombardavimas“. Didelis klausim˜ srautas daugumà klient˜ priverãia gin-

tis ir parodo, kad situacijà kontroliuoja konsultantas, dòl to klientas
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jauãiasi nepatogiai ir negali iki galo atsiverti. Visa tai trukdo kokybi‰kam
konsultavimui.
Daug klausim˜ i‰ eilòs. Klientas gali pasimesti, susipainioti savo pasakojime, jei
konsultantas vienu metu uÏduoda keletà klausim˜. Tai dar viena bombardavimo forma, taãiau kai kuriems klientams kartais ji gali bti naudinga.
Klausimai kaip tvirtinimai. Kai kurie konsultantai klausinòjimà gali taikyti

kaip bdà ∞pir‰ti savo poÏir∞. „Kà Js manote apie vizità pas gydytojà
uÏuot dar´s tai, kà dabar darote?“ ·i klausimo forma, kaip ir daugelis
klausim˜, kartais gali bti naudinga. Naudingas patarimas – jei norite i‰sakyti savo nuomon´, nepateikite jos klausimo forma.
Kultriniai skirtumai. Jei dirbate su kitokios nei Js˜ amÏiaus grupòs nariu,

atkreipkite dòmes∞ ∞ tai, kad neadekvatus klausinòjimas (tempo, klausim˜
kiekio, nuo‰irdumo ir konkretumo atÏvilgiu) kartais sukelia kliento nepasitikòjimà konsultantu arba uÏsisklendimà savyje.
Klausimai, prasidedantys ÏodÏiu „kodòl“. Vaikystòje mes daÏnai girdòdavome

pana‰˜ klausimà „Kodòl tu to nepadarei?“(priekai‰tas). Klausimai, prasidedantys ÏodÏiu „kodòl“, daÏnai priverãia Ïmones gintis ir sukelia nepatogumo jausmà. Toks pat diskomfortas gali atsirasti, i‰kòlus bet kok∞ klausimà, jei mums susidaro ∞spdis, kad mus tardo.
Klausimai ir kontrolò. Klausiantysis daÏniausiai kontroliuoja pokalbio eigà.

·is Ïmogus apsprendÏia, kas apie kà kalba, kada ir kokiomis aplinkybòmis
vyks pokalbis. Kartais klausimai gali bti naudingi, norint sugràÏinti pokalb∞ „∞ vòÏias“. Taãiau kartais klausimai uÏdavinòjami ∞kyriai, konsultanto, o ne kliento naudai.

Atspindintis (refleksinis) klausymas
Klausymas bna dviej˜ tip˜.
Pasyvus – Js tyliai klausote, koncentruodamasis ∞ tai, kà girdite, arba
màstote, nesirpindamas, ar Js˜ pa‰nekovas supranta, jog Js atidÏiai jo
klausotòs.
Atspindintis klausymas dar vadinamas refleksiniu arba aktyviu klausymu.
Klausydamas pa‰nekovo, Js rodote savo dòmes∞ taip, kad pa‰nekovas mato
ir supranta, jog Js i‰ tikr˜j˜ jo dòmesingai klausote.
Atspindintis klausymas – vienas i‰ pagrindini˜ MI element˜. Socialinis
darbuotojas, performuluodamas kliento pateiktos informacijos turin∞, parodo, kad j∞ tiksliai i‰girdo ir suprato. Tai rei‰kia, kad socialinis darbuotojas
numano, kà klientas noròjo pasakyti, teigdamas, o ne klausdamas.
Klausydamas kliento, socialinis darbuotojas turi rodyti susidomòjimà. Ødòmiai klausykite, kà sako klientas, ir stenkitòs suprasti, kà jis turi omenyje.
Reikia pabròÏti svarbiausia. Kartais mums tik atrodo, kad teisingai supratome pa‰nekovà, o i‰ tikr˜j˜ jis gali turòti omenyje visai kà kita.
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Taigi atspindintis klausymas leidÏia socialiniam darbuotojui:
• parodyti klientui, kad jo tikrai klauso;
• pasitikrinti, ar sutampa jo supratimas su tuo, kà klientas turòjo omenyje;
• padòti sustiprinti kliento supratimà apie btinumà keistis.
Îemiau pateiktas pavyzdys parodo, kaip vienos kliento problemos tyrimas atspindinãio klausymo dòka gali sudaryti palankias sàlygas klientui pradòti kalbòti ir apie kitas j∞ jaudinanãias problemas.
Klientas: Kartais a‰ jaudinuosi dòl to, kad vartoju labai daug narkotik˜, daugiau
negu reikia.
Konsultantas: Js pakankamai daug vartojate.
Klientas: A‰ nemanau, kad tai jau taip daug. A‰ galiu suvartoti didel´ doz´ ir net
nepajusti.

Konsultantas: Daugiau, negu kiti.
Klientas: Taip, a‰ galiu suvartoti daugiau tableãi˜ negu dauguma mano paÏ∞stam˜.
Konsultantas: Btent tai Jums kelia nerimà?
Klientas: Na taip, btent tai ir dar tai, kaip a‰ jauãiuosi. Kità rytà a‰ daÏniausiai
blogai jauãiuosi. A‰ jauãiu... (Miller & Rollnick, 1991, p. 77).
Atspindòti tai, kà sako klientas, galima ∞vairiais „lygiais“, pradedant nuo
paÏodinio kartojimo, baigiant bandymu atspindòti kliento jausmus (slypinãius „tarp eiluãi˜“).
Klientas: Kartais mane kamuoja mintys apie prarastus metus. Ar a‰ galòsiu kada
nors normaliai gyventi?

Konsultantas: Jums i‰ tikr˜j˜ rpi Js˜ ateitis. Tiesa? (Jausm˜ atspindòjimas.)
Klientas: NeÏinau. Kartais a‰ i‰ tikr˜j˜ noriu tai mesti, bet kas man´s laukia po
to?

Konsultantas: Js turite labai daug abejoni˜, ar reikia nustoti vartoti heroinà.
(ÎodÏi˜ kartojimas.)
·is metodas (ir jo r‰ys) gali bti plaãiai taikomas. PavyzdÏiui, socialinis
darbuotojas gali taikyti atspindint∞ klausymà, kad palaikyt˜ pozityvias kliento idòjas arba pasakytos kalbos prie‰taravimus. Svarbu atminti, kad tikras atspindintis klausymas reikalauja pastovaus kliento reakcijos sekimo (gestai,
mimika, intonacija ir ÏodÏiai).
·tai dar vienas socialinio darbuotojo ir kliento dialogo pavyzdys, kuris parodo veiksmingà atspindint∞ klausymà:
Socialinis darbuotojas: Kas dar Jums kelia nerimà dòl Js˜ vartojimo?
Klientas: Na, a‰ nesu tikras, kas man i‰ viso rpi, bet kartais a‰ sav´s klausiu, ar
ne per daug a‰ vartoju?
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S.D.: Labai daug tam...
Kl.: Tam, kad nepakenãiau sau. A‰ nesakau, kad tai jau labai rimta, bet kartais, kai
ryte atsikeliu, jauãiuosi baisiai ir mintys painiojasi visà rytà.

S.D.: Tai trukdo Jums susikaupti.
Kl.: Taip, kartais man sunku atsiminti kai kuriuos ∞vykius.
S.D.: Ir Js susimàstote, ar tai nesusij´ su tuo, kad Js labai daug vartojate?
Kl.: Na, kartais a‰ tuo esu ∞sitikin´s.
S.D.: Js visi‰kai tuo ∞sitikin´s. Bet galbt yra dar kas nors...
Kl.: Taip, kartais, net kai nevartoju narkotik˜, a‰ kai kà painioju, ir tai man kelia
nerimà.

S.D.: Kelia nerimà, kad...
Kl.: Turbt tai, kad narkotikai nuodija mano smegenis.
S.D.: Js manote, kad taip gali atsitikti. Ir btent Jums...
Kl.: Kaip ãia nesusimàstysi, a‰ girdòjau, kad narkotikai Ïaloja smegen˜ làsteles.
S.D.: A‰ negaliu suprasti, kodòl Jums tai rpi.
Kl.: Bet a‰ nelaikau sav´s narkomanu ar kuo nors pana‰iu.
S.D.: Js manote, kad viskas ne taip jau blogai, bet klausiate sav´s apie tai, kas gali atsitikti, Js labai daug vartojate ir taip kenkiate sau.

Kl.: Taip.
S.D.: Truput∞ gàsdinanti mintis. Kas dar Jums kelia nerimà?
Atkreipkite dòmes∞, kad taikydamas MI, socialinis darbuotojas prakti‰kai
neuÏduoda klausim˜, o tik kartais kliento pasakym˜ atkarpoms suteikia
klausiamàjà formà, jas kartodamas („Kelia nerimà, kad...“, „Labai daug
tam...“).
Taigi atspindinãio klausymo esmò yra neklausti, kai galima pasakyti, atkartojant visà ar dal∞ kliento pasakymo.
Kl.: Tam, kad nepakenãiau sau. A‰ nesakau, kad tai jau labai rimta, bet kartais, kai
ryte atsikeliu, jauãiuosi baisiai ir mintys painiojasi visà rytà.

S.D.: Tai trukdo Jums susikaupti.
(Socialinis darbuotojas ne klausia, o konstatuoja tai, kà pasakò klientas,
kartodamas jo mint∞ tolygiu tonu arba sakinio gale nuleisdamas intonacijà.)
V. Milleris ir S. Rollnickas (V. Miller, S. Rollnick, 1991) taip pat manò,
kad atsiliepimas, i‰reik‰tas teiginio, o ne klausimo forma, gali bti veiksmingesnis ir skatinti narkotik˜ vartotojà ie‰koti galimo sprendimo.
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Kaip formuluoti atspindinãius teiginius?
Beveik kiekvienas klausimas gali bti performuluotas taip, kad jis tapt˜ tvirtinimu.
Toks tvirtinimas yra tarsi bandomasis tvirtinimas, spòjimas, kur∞ konsultantas i‰kelia kaip teigin∞, noròdamas paai‰kinti, ar teisingai suprato klientà.
I‰tariant teigin∞ balso intonacija leidÏiasi, prie‰ingai nei uÏduodant klausimà (intonacija pakeliama). Taigi atspindinãio klausymo frazòs pradÏia skamba kaip klausimas, bet jos pabaigoje intonacija leidÏiasi, t.y. ‰∞ pusiau klausimà pusiau tvirtinimà Js teigiate tarsi abejodami, ar teisingai supratote.
Taikant atspindinãio klausymo metodà, sakinius galima pradòti tokiais
ÏodÏiais:
• Vadinasi, Js manote, kad Js...
• Pana‰u, kad Js...
• Jums atrodo, kad Js...
• Vadinasi, Js...
Kà galima atspindòti klausymo metu, norint palaikyti pokalb∞?
Galima kartoti keletà paskutini˜ kliento ÏodÏi˜. Tai tinka tokiu atveju, jei
matote, kad klientas daro per dideles pauzes pokalbio metu. Toks paskutini˜
pasakyt˜ ÏodÏi˜ kartojimas gali padòti klientui t´sti pradòtà temà.
Klientas: A‰ niekada nepagalvoãiau, kad man gali taip atsitikti. A‰ tiesiog ‰okiruotas toki˜ ∞vyki˜ ir, Ïinote, man dabar ne tas pats, kas man´s laukia. Nors dòl to turiu daug abejoni˜ (klientas susimàstò).

Socialinis darbuotojas (supratingai): Dòl to Js turite daug abejoni˜.
Js galite atspindòti pasirinktinai tik tuos kliento ÏodÏius, kurie Jums pasirodò labai svarbs, pavyzdÏiui:
Klientas: A‰ niekada nepagalvoãiau, kad man gali taip atsitikti. A‰ tiesiog ‰okiruotas toki˜ ∞vyki˜ ir, Ïinote, man dabar ne tas pats, kas man´s laukia. Nors dòl to turiu daug abejoni˜ (klientas susimàstò).

Socialinis darbuotojas: Jums ne tas pats, kas Js˜ laukia.
Atrankin∞ atspindòjimà galima taikyti, siekiant pakviesti klientà kalbòti
tam tikra tema, jà plòtoti.
Pateikti pavyzdÏiai – tai turinio atspindòjimo pavyzdÏiai (paprastas ar atrankinis). Turinio atspindòjimas yra paÏodinis kai kuri˜ kliento minãi˜ kartojimas.
Js galite atspindòti tai, kà sako klientas, truput∞ perfrazuodamas jo ÏodÏius:
Klientas: A‰ niekada nepagalvoãiau, kad man gali taip atsitikti. A‰ tiesiog ‰okiruo-
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tas toki˜ ∞vyki˜ ir, Ïinote, man dabar ne tas pats, kas bus su manimi. Nors dòl to
turiu daug abejoni˜ (klientas susimàstò).

Socialinis darbuotojas: Jus sukròtò tokie ∞vykiai ir Jums dabar ne tas pats, kas
Jums atsitiks.

Galite i‰analizuoti kliento mint∞ ir pabandyti perteikti jà savais ÏodÏiais,
pavyzdÏiui:
Klientas: A‰ niekada nepagalvoãiau, kad tai gali man atsitikti. A‰ tiesiog ‰okiruotas toki˜ ∞vyki˜ ir, Ïinote, man dabar ne tas pats,
kas man´s laukia. Nors dòl to turiu daug abejoni˜
Kartojimas, perfrazavimas ir
(klientas susimàstò).
perpasakojimas leidÏia klientui
Socialinis darbuotojas: Js sukròstas dòl to, kas pajusti, kad jis yra girdimas ir
Jums atsitiko, ir rimtai susimàstòte, kad kaÏkà rei- suprantamas.
kòt˜ keisti. Nors dòl to Js turite daug abejoni˜.

Js galite atspindòti tuos jausmus, kurie, Js˜ manymu, slypi „tarp eiluãi˜“.
Klientas: A‰ niekada nepagalvoãiau, kad man gali taip atsitikti. A‰ tiesiog ‰okiruotas toki˜ ∞vyki˜ ir, Ïinote, man dabar ne tas pats, kas man´s laukia. Nors dòl to turiu daug abejoni˜ (klientas susimàstò).
Socialinis darbuotojas: Atrodo, Js tikrai sukròstas. Sukròstas ir sutrik´s, abejojate, kaip pasielgti.

Kartais, taikant atspindint∞ klausymà, leidÏiama truput∞ perfrazuoti tai, kà pasakò klientas, kad
suteiktumòme kliento pasakymui teigiamà reik‰m´, pavyzdÏiui, paskatintumòte jo pastangas:
Klientas: A‰ vartojau narkotikus beveik visà savo

Jausm˜ atspindòjimas parodo
klientui, kad jis gerai
suprantamas.Tai padeda jam
atsiverti ir analizuoti opius
klausimus.

gyvenimà, ‰eimoje nuolatiniai skandalai, a‰ visiems
skolingas, esu teistas. Taigi ‰iandien ryte atsibudau
ir pasakiau sau: „Laikas gydytis“, todòl a‰ ãia. Kà Js patarsite man dabar daryti?

Socialinis darbuotojas: Pana‰u, kad Js ryÏtingas Ïmogus. Js jau ∞vardijote visas savo problemas ir ruo‰iatòs kaÏkà daryti!

Arba:
Klientas: A‰ Ïinau, kad taip vadinama „terapija“ – paprastas smegen˜ plovimas,
tokiais niekais Js man´s nepaimsite.
Socialinis darbuotojas: Pana‰u, kad Js˜ màstymas yra labai kriti‰kas ir turite
argument˜, kodòl nenorite keisti savo gyvenimo. Ar galòtumòte pasidalinti savo
mintimis?
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I‰vados
Darydamas i‰vadas, socialinis darbuotojas mintyse i‰kelia kliento pasakymo
esm´ ir pateikia jà klientui. „I‰vados sustiprina pateiktos informacijos esm´,
parodo, kad Js ∞dòmiai klausòte, ir paskatina klientà judòti ∞ priek∞.“ (V. Miller, S. Rollnick, 1991, p. 80). I‰vados, jungianãios kliento teigiamus ir neigiamus jausmus, susijusius su narkotik˜ vartojimu, gali padòti klientui suprasti
savo prie‰taravimus. I‰vados gali bti gera susitikimo su klientu pradÏia ar
pabaiga, jos gali tapti klientui natralia atrama, pereinant nuo vienos pokalbio dalies prie kitos. I‰vados gali padòti klientui pereiti nuo vienos pokyãi˜
stadijos prie kitos.
Taigi i‰vadas galite daryti, siekdami:
• apibendrinti tai, kà pasakò klientas;
• sujungti ∞vairias temas ar kliento pasisakymo detales;
• apibendrinti pateiktà informacijà, prie‰ pereinant prie kitos temos arba atskir˜ tam tikros temos dali˜ nagrinòjimo.
I‰vados daÏniausiai prasideda ∞vadinòmis frazòmis: „Taigi...“, „Jei a‰ teisingai Jus supratau...“, „A‰ noròãiau patikslinti – Js pasakòte...“, „Kitaip sakant...“, „Jei darytume i‰vadas i‰ to, kà Js pasakòte...“, „Taigi Js planuojate...“, „Jei a‰ neklystu, Js noròjote pasakyti...“.
Darydami i‰vadas galite pasirinkti, kokià informacijà pateikti, kokià sutrumpinti, o kà visai praleisti. Darydami i‰vadas papra‰ykite kliento Jus pataisyti, kad ∞sitikintumòte, jog viskà teisingai supratote ir klientas neprie‰tarauja. Tai gali i‰‰aukti papildomus komentarus ir pokalbio prat´simà.
Taigi i‰vados padeda klientui suprasti savo reakcijas ir ∞vertinti savo patirt∞, suteikia galimyb´ socialiniam darbuotojui ir klientui pastebòti, kas buvo
praleista ar neteisingai suformuluota.

Skatinimas ir palaikymas
Nuo‰irdus kliento palaikymas lavina ir stiprina jo savaranki‰kumà ir pasitikòjimà savo jògomis. Palaikydamas klientà, socialinis darbuotojas turi pripaÏinti sunkumus, kuriuos i‰gyveno klientas. Socialinis darbuotojas sako: „A‰
girdÏiu, a‰ suprantu“, jis parodo, kad gerbia kliento patirt∞ ir jausmus. Palaikymas padeda klientui pasitikòti savimi, sutelkti savo resursus, veikti ir siekti tikslo – keisti savo elgsenà. PabròÏiant kliento patirt∞, atskleidÏianãià jo
stiprumà, sòkmingumà, galima padòti i‰vengti nusivylim˜ ir motyvacijos praradimo.
·tai keletas pavyzdÏi˜, kaip socialinis darbuotojas gali skatinti ir palaikyti klientà:
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• A‰ suprantu, kaip Jums buvo sunku ateiti ãia. Js daug padaròte.
• Manau, tai yra labai gerai, kad Js norite kaÏkaip spr´sti ‰ià problemà.
• Galbt tai buvo Jums labai sunku.
• Js i‰ tikr˜j˜ labai stiprus Ïmogus, jei sugebòjote taip ilgai gyventi su ‰ia
problema ir nepasiduoti.
• Tai geras pasilymas.
Jums turbt labai sunku kiekvienà dienà i‰gyventi tok∞ stresà. Turiu pripaÏinti, jei a‰ bãiau Js˜ vietoje, man irgi bt˜ labai sunku.
·tai dialogo, kurio metu socialinis darbuotojas skatina ir palaiko, i‰trauka:
Socialinis darbuotojas: Kas pasikeitò nuo tada, kai Js pradòjote lankyti priklausom˜ nuo narkotik˜ savigalbos grup´?

Klientas: A‰ supratau, kad daugelis j˜ turi pana‰i˜ problem˜, kaip ir a‰. Dauguma j˜ nustodavo vartoti narkotikus ne vienà kartà. A‰ visada galvojau, kad a‰ silpnas, jei negaliu nustoti vartoti.
Socialinis darbuotojas: Supratote, kad Js ne vieni‰as.
Klientas: Taip. A‰ galòjau atviriau kalbòti apie savo nesòkmes.
Socialinis darbuotojas: Js galite bti atviresnis ir labiau pasitikòti Ïmonòmis.
Klientas: Taip. Grupòje susipaÏinau su Ïmonòmis, kurie nustojo vartoti ir jau kur∞ laikà susilaiko nuo narkotik˜. Gal ir a‰ taip galòsiu?
Socialinis darbuotojas: J˜ patirtis suteikia Jums vilties, kad Js irgi sugebòsite
(arba: J˜ patirtis rodo, kad galima susilaikyti).
Klientas: Tai suteikia man jòg˜.

Sav´s raginimo skatinimas
Kliento ∞traukimas ∞ keitimosi procesà yra pagrindinis MI uÏdavinys. Socialinio darbuotojo uÏduotis pirmiausiai yra padòti klientui suprasti, kaip gali pageròti gyvenimas ir kaip tai pasiekti, o vòliau – nustatyti problemà ir pasilyti jos sprendimo bdus.
Socialinis darbuotojas turi atminti, kad jo uÏduotis yra skatinti klientà i‰sakyti savo susirpinimà ir mintis, o ne ∞tikinòti j∞, kad keistis btina. Sòkmingo MI atveju pats klientas, o ne socialinis darbuotojas argumentuos, kodòl
pokyãiai btini, ir ∞tikinòs save, kad jis nori ir gali keistis. Sav´s raginimas yra
signalas, kad abejonòs ir pasiprie‰inimas maÏòja.
Galima i‰skirti keturis sav´s raginimo tipus (V. Miller, S. Rollnick, 1991):
• Kliento pasakymai, rodantys, kad klientas suvokia problemà („Manau,
kad padòtis yra rimtesnò, nei a‰ galvojau anksãiau.“)
• Kliento pasakymai, atspindintys kliento emocijas ir jausmus, susijusius su
problemos rimtumo suvokimu („A‰ i‰ tikr˜j˜ esu susirpin´s dòl to, kas
su manimi vyksta.“)

53

Kliento pasakymai,
atspindintys jo motyvacijà,
turi stipròti.Tai galima
padaryti, supratingai
reaguojant ∞ tai, kà pasako
klientas. Stenkitòs pasirinkti
ir pabròÏti tuos pasakymus,
kuriais klientas i‰rei‰kia
motyvacijà keistis.Taip Js
paskatinsite klientà daugiau
kalbòti.

•

Kliento pasakymai, rei‰kiantys akivaizd˜ ar
slaptà ketinimà keisti elgsenà. („A‰ turiu
kaÏkà daryti.“)

•

Kliento pasakymai, rei‰kiantys optimizmà
dòl sugebòjimo keistis („A‰ Ïinau, jei a‰ pabandysiu, a‰ tikrai sugebòsiu tai padaryti.“)

Skatinant kliento pasakymus, nukreiptus ∞ sav´s raginimà, galima uÏdavinòti klausimus.

Toliau pateikiami klausim˜, kuriuos socialinis darbuotojas gali uÏduoti,
noròdamas paskatinti klientà raginti save keistis, pavyzdÏiai.
Klausimai, skatinantys klientà i‰sakyti savo mintis, suvokus problemos egzistavimà:
Kas priverãia Jus galvoti, kad tai yra problema?
Kokie sunkumai Jums i‰kyla dòl narkotik˜ vartojimo?
Kaip Js manote, kaip narkotik˜ vartojimas galòjo pakenkti Jums ir kitiems Ïmonòms?
Ar kada nors narkotik˜ vartojimas Jums trukdò daryti tai, kà Js noròjote?

Klausimai, skatinantys klientà i‰sakyti savo susirpinimà dòl suvoktos
problemos:
Kà, Js˜ nuomone, galima bt˜ vertinti kaip prieÏast∞ susirpinti, vartojant narkotikus?
Kas Jums kelia nerimà dòl narkotik˜ vartojimo? Kaip Js galvojate, kas Jums gali
atsitikti?
Kà Js manote apie narkotik˜ vartojimà?
Kiek tai Jums rpi?
Kas, Js˜ nuomone, atsitiks, jei Js nieko nepakeisite?

Klausimai, skatinantys klientà kalbòti apie ketinimus keisti elgsenà:
Tai, kad Js ãia atòjote, rei‰kia, kad Js i‰ dalies esate pasiruo‰´s kaÏkà daryti. Dòl
koki˜ prieÏasãi˜ verta kaÏkà keisti?
Kodòl Js manote, kad Jums reikia keistis?
Jei Jums seksis ir viskas vyks taip, kaip Js norite, kas pasikeis?
Kas rodo, kad Js galite ir toliau vartoti narkotikus?
O kas rodo, kad laikas kaÏkà keisti?
Kà Js dabar manote apie narkotik˜ vartojimà?
Kokia pasikeitim˜ nauda?
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Klausimai, skatinantys klientà kalbòti optimisti‰kai apie pokyãius:
Kodòl Js esate ∞sitikin´s, kad apsisprend´s pasikeisti, Js galòsite tai pasiekti?
Kodòl Js manote, kad galòsite kà nors pakeisti, jei to panoròsite?
Kas, Js˜ nuomone, padòs Jums ∞gyvendinti Js˜ sprendimà keistis?

Socialinis darbuotojas gali naudoti ir anksãiau i‰vardytus metodus: atspindint∞ klausymà, linkãiojimà galva, palankià veido i‰rai‰kà ir sakinius, rei‰kianãius skatinimà ir palaikymà.
Skatinkite klientà ir toliau tirti galimybes keistis. Papra‰ykite patikslinti,
pateikti pavyzd∞ arba papasakoti plaãiau apie kitas susirpinimo prieÏastis.

Kaip sudaryti palankias sàlygas pokyãiams,
nesukeliant pasiprie‰inimo?
MI didelis dòmesys skiriamas prieÏasãi˜, kurios atitraukia kliento dòmes∞ nuo
problem˜, susijusi˜ su narkotik˜, alkoholio vartojimu ar kitu probleminiu elgesiu, maÏinimui.
Yra daug prieÏasãi˜, dòl kuri˜ Ïmogus gali mieliau pasirinkti t´sti vartoti
narkotikus, pavyzdÏiui, bevilti‰kumas, nepakankamas pasitikòjimas savimi,
nepakankamas savaranki‰kumas, pasitenkinimas kai kuriais i‰gyvenimais,
susijusiais su probleminiu elgesiu ir t.t. Pokyãi˜ baimò gali priversti klientà
prie‰intis jiems. Tai pasireik‰ darbo su socialiniu darbuotoju metu.
Pasiprie‰inimo Ïenklai gali bti tokie: klientas pradeda pertraukinòti Jus,
ignoruoti, ginãytis, neigti, kalbòti apie nereik‰mingus dalykus, svajoti, prisiminti kà nors, kalbòti pats su savimi ir t.t. Jei pastebite tok∞ pa‰nekovo elges∞, Jums verta apsvarstyti savo veiksmus, planus ir numatomus rezultatus.
Galbt Js pradòjote ∞gyvendinti pokyãi˜ planà, ne∞vertin´s, kaip reikòjo, pa‰nekovo pasiruo‰imo. Jei taip, btent tai ir privertòte klientà ginãytis, pertraukinòti ir ignoruoti Js˜ argumentus. Pasiprie‰inimas – tai poÏymis, rodantis, kad klientas nejauãia, jog jis yra girdimas, gerbiamas ir suprantamas.
O galbt jis dar nòra pasiruo‰´s keisti savo elgsenà.
Taigi norint sumaÏinti kliento pasiprie‰inimà, reikia atsiminti, kad:
• ginãai ir ∞tikinòjimai nòra produktyvs;
• bandymai pasiekti savo tikslà sukelia pasiprie‰inimà;
• pasiprie‰inimas – signalas, kad reikia keisti metodà;
• negalima kabinti etikeãi˜ ir silyti recept˜.
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Kaip reaguoti ∞ pasiprie‰inimà?
Apra‰ydami darbo metodus, padedanãius vengti ginã˜ su klientu, V. Milleris
ir S. Rollnickas (V. Miller, S. Rollnick, 1991) naudoja terminà „nesiprie‰inimas pasiprie‰inimui“. Pasiprie‰inimas – tai Ïenklas, kad klientas tikriausiai
supranta problemà kitaip. Tokiu atveju socialinio darbuotojo uÏduotis – atsiÏvelgti ∞ kliento poÏir∞, o ne atmesti j∞. Taip pat tai signalas, kad reikòt˜
keisti pokalbio krypt∞, pobd∞ arba klausyti ∞dòmiau.
Neveiksmingo reagavimo ∞ pasiprie‰inimà pavyzdys:
Socialinis darbuotojas: Ar Js galvojate apie tai, kad po tokio ilgo narkotik˜ vartojimo periodo Jums reikòt˜ atlikti testà ÎIV nustatyti?

Klientas: Kam man to reikia? MaÏiau Ïinai – ramiau gyveni.
Socialinis darbuotojas: O Js pagalvokite. Îinodamas savo padòt∞, galòsite atsakingiau Ïiròti ∞ save.

Klientas: Jei a‰ uÏkròstas, kam man tas Js˜ atsakingas poÏiris?
Socialinis darbuotojas: Pagalvokite apie savo artimuosius.
Klientas: Jiems tas pats. Jie seniai numojo ranka ∞ mane.
Socialinis darbuotojas: Jie visi turbt pavargo kovoti su Js˜ problema.
Klientas: Todòl jiems bus geriau, jei a‰ mirsiu. Neisiu a‰ atlikti joki˜ test˜ nustatyti ÎIV – to niekam nereikia.

Veiksmingo reagavimo ∞ pasiprie‰inimà pavyzdys, kai socialinis darbuotojas atpaÏ∞sta pasiprie‰inimà ir seka j∞, nesukeldamas ginã˜ ir prie‰taravim˜.
Klientas: A‰ neisiu atlikti tyrim˜ ÎIV nustatyti. Kà tai man duos?
Socialinis darbuotojas: Js nematote tyrimo naudos Js˜ bsimam gyvenimui,
todòl neatliekate tyrim˜.

Klientas: Visi mano paÏ∞stami, kurie suÏinojo, kad yra uÏkròsti, dabar nieko neturi, i‰skyrus problemas. Gydymo jiems neskiria, artimieji j˜ vengia, visà laikà bijo.
Jie kaip vieni‰i vilkai, niekas j˜ nepalaiko.

Socialinis darbuotojas: Jie patys priversti kovoti su savo problemomis.
Klientas: Taip. A‰ bijau, kad liksiu vienas su savo problemomis.
Socialinis darbuotojas: Jums baisu likti vienatvòje.
Klientas: Taip. A‰ nebijau tyrimo. A‰ tiesiog neÏinau, kà darysiu, jei jo atsakymas
bus teigiamas. Jei mane kas nors palaikyt˜, galbt ir pasiryÏãiau.

Reagavimo ∞ pasiprie‰inimà metodai daÏniausiai remiasi atspindinãiu
klausymu. PavyzdÏiui, ∞sivaizduokite, kad klientas sako:
„Nesuprantu, kas blogo tame, kad a‰ vartoju narkotikus? Visi mano draugai vartoja ne maÏiau uÏ mane!“
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Taikydamas kai kuriuos V. Millerio ir S. Rollnicko apra‰ytus metodus (V.
Miller, S. Rollnick, 1991), socialinis darbuotojas gali reaguoti ∞ ‰∞ teigin∞ taip:
PripaÏinti kliento pasiprie‰inimà. PavyzdÏiui: „Js negalite suprasti, dòl ko
Jums kyla problemos, tuo tarpu Js˜ draugai greiãiausiai joki˜ problem˜ neturi“ (paprastas atspindòjimas).
Atsakyti klientui, sustiprindamas pasakymà, kad atskleistumòte kità ‰io
pasakymo pus´. Reikia tik lengvai pabròÏti pagrindinius ÏodÏius, bet vengti
sarkazmo. PavyzdÏiui: „Jei Js˜ draugams nekyla joki˜ problem˜ dòl narkotik˜ vartojimo, tai ir Jums nereikia nerimauti“ (sustiprintas atspindòjimas).
Konsultantas i‰klauso klientà ir pats formuluoja kità kliento minãi˜ dvilypumo pus´. Jis naudoja tai, kà pasakò klientas: „Man atrodo, kad Jums i‰
tikr˜j˜ labai sunku viskà i‰siai‰kinti. I‰ vienos pusòs – Js atòjote ãia, nes nerimaujate dòl to, kad vartojate narkotikus. Bet i‰ kitos pusòs Js, atrodo, vartojate narkotikus ne daugiau nei Js˜ draugai“ (dvipusis atspindòjimas).
V. Milleris ir jo kolegos apra‰ò ir pasilò maÏiausiai septynis adekvataus
reagavimo ∞ kliento pasiprie‰inimà bdus (V. Miller, S. Rollnick, 1991; V.
Miller et al., 1992).

Paprastas atspindòjimas
Pats paprasãiausias reagavimo ∞ pasiprie‰inimà bdas yra neutralus kliento
pasakymo kartojimas.
Paprastas atspindòjimas parodo pripaÏinimà ir pritarimà tam, kà pasakò
klientas, ir tuo paãiu toleruoja prie‰ingà atsakymà.
Kl.: A‰ neplanuoju liautis vartoti narkotikus artimiausiu metu.
S.D.: Js manote, kad dabar Jums bus nenaudinga atsisakyti narkotik˜.

Sustiprintas atspindòjimas
Dar vienas reagavimo bdas – perdòtas kliento pasakymo atspindòjimas, bet
nenaudojant sarkazmo. Toks bdas gali skatinti teigiamus pokyãius, nesukeldamas pasiprie‰inimo.
Kl.: A‰ nesuprantu, kodòl mano Ïmona dòl to taip jaudinasi. A‰ vartoju ne daugiau,
nei bet kas i‰ mano paÏ∞stam˜.

S.D.: Ir Js˜ Ïmona jaudinasi be reikalo.

Dvipusis atspindòjimas
Dvipusis atspindòjimas – tai pritarimas kliento pasakymams ir tuo paãiu
prie‰ing˜ jo paties minãi˜ pabròÏimas. Tam tikslui Jums reikòs prisiminti informacijà, kurià klientas Jums pateikò anksãiau, nebtinai per ‰∞ susitikimà.
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Kl.: A‰ Ïinau, kad Js norite, jog a‰ liauãiausi vartoj´s narkotikus, bet a‰ nesiruo‰iu to daryti!

S.D.: Js suprantate, kad jau i‰kilo kai kurios rimtos problemos, bet Js nesiruo‰iate dabar pat liautis vartoj´s.

Dòmesio nukreipimas
Socialinis darbuotojas gali sumaÏinti kliento pasiprie‰inimà, pakreipdamas
pokalb∞ kita linkme – vengdamas diskutuoti apie klitis, kurias klientas mato. ·is bdas suteikia galimyb´ palaikyti kliento pasirinkimà, kaip jam organizuoti savo gyvenimà.
Kl.: A‰ negaliu mesti rkyti Ïol´, kai visi mano draugai rko.
S.D.: Js skubate. Mes dabar aptarinòjame Js˜ nerimà dòl to, ar Js galòsite ∞stoti ∞ auk‰tàjà mokyklà. Kol kas nesprendÏiame, kaip marihuanos rkymas dera su
Js˜ gyvenimo tikslais.

Pritarimas nukreipiant dòmes∞
Konsultantas gali pritarti klientui, subtiliai keisdamas pagrindinius pokalbio
akcentus. Tai suteikia galimyb´ skatinti aptarimà.
Kl.: Ko Js ir mano Ïmona prisikabinote prie to narkotik˜ vartojimo? O kaip jos
paãios problemos? Js irgi pradòtumòte vartoti, jei Js˜ ‰eima nuolat jus nervint˜
savo verk‰lenimu.

S.D.: Js dabar pabròÏòte labai svarb˜ dalykà. Galbt ‰i problema kilo ne tik dòl
Ïmogaus, kuris vartoja narkotikus. A‰ visi‰kai su Jumis sutinku, kad negalime dòl
visko kaltinti vieno asmens. Narkotik˜ vartojimo problema – tai visos ‰eimos problema.

Perfrazavimas
·i strategija tinka tais atvejais, kai klientas neigia problem˜ egzistavimà. Perfrazavimas – tai teigiamas kliento neigiamai pateiktos informacijos paai‰kinimas. Socialinis darbuotojas sutinka su tuo, kà sako klientas ir tuo pat metu atkreipia jo dòmes∞ ∞ kitas jo pasakymo prasmes arba pateikia tokià interpretacijà, kuri galòt˜ palaikyti kliento pastangas pakeisti savo gyvenimà.
Kl.: Mano vyras nuolat kaltina mane, kad a‰ vartoju narkotikus, vis vadina mane
narkomane. Tai mane siutina.

S.D.: Atrodo, kad jis tikrai rpinasi Jumis, nors kalbòdamas apie tai Jus erzina.
Galbt Js galòtumòte j∞ pamokyti rodyti savo dòmes∞ ir susirpinimà kitokiais,
Jums priimtinais bdais.
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Netikòtas peròjimas ∞ pa‰nekovo pus´
Dar viena reagavimo ∞ kliento pasiprie‰inimà strategija – pereiti ∞ pa‰nekovo
pus´. Socialinis darbuotojas taikydamas sustiprinto atspindòjimo metodà
naudoja kliento pasakymus, susijusius su pasiprie‰inimu pokyãiams. Jei klientas dvejoja (t.y. nagrinòja ∞vairius pasikeitim˜ aspektus), o konsultantas reaguoja neigiamai, tai skatina klientà pasakyti: „Taip, bet...“ – ir paãiam pateikti kità, teigiamà pasikeitim˜ pus´. Bet socialiniam darbuotojui reikia bti labai atsargiam, taikant ‰∞ metodà pradiniuose konsultavimo etapuose ir
konsultuojant savimi nepasitikinãius arba blogai nusiteikusius klientus.
Kl.: Taip, a‰ Ïinau, kad kai kurie Ïmonòs mano, jog a‰ per daÏnai vartoju narkotikus
ir gadinu savo sveikatà, bet nesutinku, kad a‰ narkomanas ir kad man reikia gydytis.

S.D.: Mes jau pakankamai ilgai nagrinòjame, kok∞ malonumà Js patiriate vartodamas narkotikus. Visgi a‰ nemanau, kad mes pasiruo‰´ arba norime keisti Js˜
∞proãius. Galbt Jums pasikeisti bus labai sunku, ypaã, jei Js norite palikti viskà
taip, kaip yra. A‰ nesu tikras, kad Js tikite tuo, kad galòsite pasikeisti, net jei to
noròtumòte.

Taigi darbas su pasiprie‰inimu gali leisti pasiekti teigiam˜ rezultat˜. Tinkamo reagavimo dòka galima pakeisti kliento suvokimà apie esamà padòt∞.
Îemiau pateikiama daugiau reagavimo ∞ pasiprie‰inimà pavyzdÏi˜. Socialinis darbuotojas pasako kà nors, kas sukelia kliento pasiprie‰inimà. Socialinio darbuotojo atsakymo variantai galòt˜ bti tokie:
1 atvejis

Socialinis darbuotojas: Atrodo, Js turite tam tikr˜ problem˜, susijusi˜ su narkotik˜ vartojimu. Kà Js planuojate daryti toliau?
Klientas: Kaip norit, a‰ nesiliausiu vartoj´s. A‰ ne narkomanas!
Socialinio darbuotojo reakcijos variantai:
• Gerai, Js ne narkomanas ir nenorite liautis vartoj´s. Pakalbòkime apie
tai, kokie nepatogumai Jums kyla dòl narkotik˜ vartojimo. (Pritarimas nukreipiant dòmes∞).
• Taip, Ïinoma, Js ne narkomanas, ir Jums tikrai nebtina liautis vartojus
narkotikus. (Netikòtas peròjimas ∞ pa‰nekovo pus´.)
• Taip, Ïinoma, Js ne narkomanas ir tuo labiau nenorite liautis vartoj´s
narkotikus. (Pauzò.) O kas Jums kelia nerimà? (Netikòtas peròjimas ∞ pa‰nekovo pus´.)
• Js sakote, kad nemesite. Pana‰u, kad Js apie tai jau galvojote anksãiau
ir turite kaÏkoki˜ minãi˜. Ar galòtumòte jomis pasidalinti? (Atspindòjimas, pritarimas nukreipiant dòmes∞.)
• A‰ supratau, Js nesiruo‰iate liautis vartoj´s narkotikus ir nelaikote sav´s
narkomanu. (Sustiprintas atspindòjimas.)
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• Tai Js˜ sprendimas – liautis ar nesiliauti vartoti. Tai Js˜ gyvenimas. Jei
norite, mes galòtume pakalbòti apie tai, kas Js˜ netenkina ‰ioje situacijoje. (Pasirinkimo laisvòs/kontrolòs pabròÏimas.)
2 atvejis

Socialinis darbuotojas: Ar Js galvojote apie savo santykius, gal reikòt˜ pabandyti kà nors keisti?

Klientas: Man atrodo, ãia jau niekas nepadòs. Man atrodo, jau per vòlu...
Socialinio darbuotojo reakcijos variantai:
• Js jau taip ilgai apie tai galvojote, kad net nusivylòte galimybe kà nors pakeisti. Taãiau Js dabar apie tai kalbate su manimi. Galbt dar anksti nutraukti ‰∞ pokalb∞? Jei ‰i problema Jus taip jaudina, gal papasakosite man
apie tai? (Dvipusis atspindòjimas.)
• Jums spr´sti, kà toliau daryti ‰ioje situacijoje. Jei reikia, a‰ esu pasiruo‰´s
Jus i‰klausyti. (Pasirinkimo laisvòs/kontrolòs pabròÏimas.)
• Niekas nepadòs... Gal paai‰kinkite, kà Jums tai rei‰kia. (Paprastas atspindòjimas, dòmesio nukreipimas.)
• Atrodo, jau per vòlu... Papasakokite, kaip Js priòjote prie tokios i‰vados?
(Paprastas pasakymo atspindòjimas ir pokalbio nukreipimas ∞ bendrà pa‰nekovo samprotavim˜ analiz´.)
3 atvejis

Socialinis darbuotojas: Kas Jums kelia nerimà dòl to, kad Js vartojate narkotikus?
Klientas: Tai smulkmena. A‰ „neuÏsòsiu ant adatos“, man patinka „kaifuoti“.
Socialinio darbuotojo pokalbio t´simo variantai:
• Atrodo, Js neturite joki˜ problem˜: Js ∞sitikin´s, kad niekada „neuÏsòsite ant adatos“, dabar Jums patinka „kaifuoti“. Skamba taip, lyg Js bandytumòte save kuo nors ∞tikinti. (Netikòtas peròjimas ∞ pa‰nekovo pus´,
sustiprintas jausm˜ atspindòjimas.)
• Sutinku, viskas priklauso tik nuo Js˜. Kà planuojate daryti toliau? (Pritarimas nukreipiant dòmes∞, pasirinkimo laisvòs/kontrolòs pabròÏimas.)
• Îinoma, kam kà nors keisti, jei Jums taip patinka „kaifuoti“. Papasakokite apie savo gyvenimà apskritai. Kaip daÏnai Jums tenka gyventi be pinig˜ (dozòs, maisto, darbo ir t.t.)? (Netikòtas peròjimas ∞ pa‰nekovo pus´,
pritarimas nukreipiant dòmes∞, temos pakeitimas.)
• Atleiskite, kad paklausiau... Kas pasikeitò Js˜ gyvenime pastaruoju metu?
(Atsipra‰ymas, pokalbio nukreipimas ∞ maÏiau opi˜ klausim˜ aptarimà.)
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4 atvejis
Socialinis darbuotojas: Matau, Jums nelengva.
Klientas: I‰ kur Jums Ïinoti, Js niekada to nepatyròte.

Socialinio darbuotojo reakcijos variantai:
• Atleiskite, galbt Js teisus – a‰ tik bandau Jus suprasti. (Atsipra‰ymas,
pritarimas nukreipiant dòmes∞.)
• Îinoma, a‰ tik stengiuosi suprasti. Man nepavyks, jei Js man nepadòsite.
Tada galbt ir a‰ galòsiu Jums padòti. (Pritarimas nukreipiant dòmes∞,
kontrolòs pabròÏimas.)
• Îinoma, kiekvienam sunku suprasti tai, ko nesi patyr´s. Manau, Jums irgi bt˜ nelengva mano vietoje. Papasakokite man, kad a‰ galòãiau geriau
suprasti, kas vyksta. Jums gerai sekasi analizuoti ‰ià problemà. (Perfrazavimas, pritarimas nukreipiant dòmes∞.)
• Taip, man sunku suprasti, kà Js patyròte. Mes tiesiog kartu bandome tai
i‰analizuoti. (Pritarimas nukreipiant dòmes∞, perfrazavimas, dòmesio nukreipimas.)
Jei susiduriate su kliento pasiprie‰inimu:
• Taikykite atspindint∞ klausymà, paprastà, sustiprintà ar dvipus∞ atspindòjimà.
• Nukreipkite pokalb∞: gr∞Ïkite prie tos temos, kurià aptarinòdami Js jautòtòs tvirtai, o klientas elgòsi ramiai.
• PabròÏkite pasirinkimo laisv´ – sprendÏia klientas, o Js tik padedate jam
analizuoti.
• Atsipra‰ykite: pripaÏinkite, kad padaròte klaidà, pradòj´s nagrinòti ‰ià temà, ir dòl to apgailestaujate.
• Perfrazuokite pasakymus: pateikite kità kliento pasakym˜ reik‰m´.
• Pritarkite, bet nukreipkite dòmes∞.
• Netikòtai pereikite ∞ prie‰ingà pozicijà: ginkite nuomon´, kad keistis nereikia.
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Kaip kalbòti apie elgsenos keitimà?
Socialinio darbuotojo ir kliento pokalbio, nukreipto ∞ elgsenos keitimà, uÏdaviniai gali bti:
• uÏmegzti ry‰∞;
• kartu nustatyti teigiamas ir neigiamas esamos padòties puses;
• sustiprinti tikòjimà galimybe pasikeisti;
• aptarti ketinimus/planus keistis.
Rinkitòs, kaip ir apie kà t´sti pokalb∞, atsiÏvelgdami ∞ tai, ar klientas yra
pasiruo‰´s kalbòti apie pasikeitimus ir apskritai apie savo problemas. Paãioje pradÏioje reikòt˜ nustatyti, kokià keitimo stadijà yra pasiek´s klientas (Ïr.
sk. „Elgsenos keitimo procesas“ p. 11).
Toliau pateikiamas MI metodo strategij˜ taikymo konsultavimo metu rinkinys, susidedantis i‰ a‰tuoni˜ dali˜. AtsiÏvelgiant ∞ laiko i‰teklius ir ∞ kliento pasiruo‰imà kalbòti apie savo problemas, vienu metu galima taikyti kelias
strategijas. Socialiniam darbuotojui reikia pereiti nuo vienos strategijos prie
kitos, priklausomai nuo to, kaip keiãiasi kliento pasiruo‰imas keistis.
Nagrinòjant strategijà, klausimai arba frazòs taikomi kaip pavyzdÏiai, kurie galòt˜ i‰kilti socialinio darbuotojo ir kliento pokalbio metu dòl elgsenos,
susijusios su narkotik˜ vartojimu, keitimo (vartojimo atsisakymo). ·ias strategijas Js taip pat galite taikyti siekdami aptarti su klientu peròjimà prie maÏiau pavojingo narkotik˜ vartojimo (dalyvavimà ‰virk‰t˜ keitimo programoje), saugi˜ lytini˜ santyki˜ klausimus (pavyzdÏiui, prezervatyv˜ naudojimo
lytini˜ santyki˜ metu naudà) ar ÎIV tyrimo naudà ir svarbà klientui.
MI strategijos, taikytinos konsultuojant.
1. Øvadinò strategija: pakalbòkite su klientu apie jo gyvenimo bdà, patiriamà stresà, problemas, narkotik˜ vartojimà.
2. Øvadinò strategija: pakalbòkite apie sveikatà ir narkotik˜ vartojimà,
apie socialin´ padòt∞ ir narkotik˜ vartojimà,... (darbà ir t.t.) ir narkotik˜ vartojimà.
3. Kartu su klientu apÏvelkite jo ∞prastà dienà (minutòmis, pradòdami nuo
ankstaus ryto).
4. Aptarkite narkotik˜ vartojimo privalumus ir trkumus.
5. Pateikite informacijos, kuri ateityje galòt˜ padòti priimant sprendimà.
6. Aptarkite ateit∞ (atkurkite planus, svajones ir norus) ir dabart∞ (kasdien∞ gyvenimà ir narkotik˜ vartojimà). ·iuos du dalykus sugretinkite taip,
kad kilt˜ noras apmàstyti.
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7. I‰analizuokite rpesãius ir problemas, susijusias su elgsenos keitimu.
8. Palaikykite klientà, jam priimant savaranki‰kà sprendimà.
Îemiau pateikiami i‰samesni ‰i˜ strategij˜ apra‰ymai.
Jeigu ketinate organizuoti pokalb∞, taikydami ‰ias MI strategijas, atminkite, kad toks interviu uÏima vidutini‰kai nuo 40 minuãi˜ iki 2 valand˜. Gerai,
jei Js ir klientas turite pakankamai laiko tokio pobdÏio pokalbiui. Bet kà
daryti, jei laiko nòra?
MI metodo konsultacijà sudaro vienas po kito einantys etapai. Kiekvienas
etapas (vienos strategijos taikymas) gali t´stis nuo 5 iki 15 minuãi˜. Îinoma,
patartina, kad visi minòti etapai bt˜ apròpti vienos konsultacijos metu. Vis
dòlto konsultacijà galima padalinti ∞ kelias nedideles dalis ir interviu uÏbaigti per kelis susitikimus su klientu. Svarbu, kad kiekvienas susitikimas, konsultacijos dalis, turòt˜ ai‰kià login´ pabaigà. ·iam tikslui kiekvienos dalies
pabaigoje reikia daryti i‰vadas (Ïr. sk. „MI „irklai“ arba kaip pasiekti tikslà:
MI metodai ir technikos, p. 44). Atminkite, kad konsultacijos dalinimas ∞ dalis ∞manomas tik tuo atveju, jei Js esate ∞sitikin´s, jog klientas ateis kità kartà. Jei savo klientà paÏ∞state gerai, pasistenkite paskirti susitikimà tokiu metu, kai abu turòsite pakankamai laiko (1-2 valandas). Jeigu tik pradòjote dirbti su klientu, neskubòkite taikyti MI, geriau pasistenkite uÏmegzti tarpusavio
ry‰∞ ir pasitikòjimà.
Taigi, jei uÏmezgòte ry‰∞ su klientu ir turite pakankamai laiko, galima pradòti darbà. Atminkite, kad pereinant nuo vienos strategijos prie kitos, reikalingas vis didesnis kliento pasiruo‰imas pokyãiams aptarti. Øvadinòs strategijos gali bti taikomos dirbant beveik su visais klientais, likusios – tik tiems
klientams, kurie jau beveik yra pasiruo‰´ priimti sprendimà keistis. 1 ir 2
strategijos – ∞vadinòs. 3 ir 4 strategijos padeda stiprinti, vystyti konsultanto
ir kliento tarpusavio pasitikòjimà ir suprasti kliento gyvenimo aplinkybes.
Toliau orientuojamasi pagal situacijà: jei klientas susirpin´s savo elgsena,
galima pereiti prie 7 ir 8 strategij˜. Jei pana‰u, kad klientui nerpi jo elgsena, reikia taikyti 5 ir 6 strategijas.

1 strategija. Øvadinò: pakalbòkite su klientu apie jo gyvenimo
bdà, patiriamà stresà, problemas ir narkotik˜ vartojimà
Aptarkite kliento gyvenimo bdà, patiriamà stresà ir problemas, paminòkite
narkotik˜ vartojimo temà. Geriausia tai daryti, uÏduodant atvirà klausimà:
„Koks yra narkotik˜ vaidmuo Js˜ gyvenime?“
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2 strategija. Øvadinò: pakalbòkite apie sveikatà ir narkotik˜
vartojimà, apie socialin´ padòt∞ ir narkotik˜ vartojimà, ...
(darbà ir kt.) ir narkotik˜ vartojimà
·i strategija ypaã svarbi, jei matote, kad narkotik˜ vartojimas arba kitoks elgesys kelia klientui problem˜. Pakalbòj´ apie sveikatà, ‰eimà, darbà, poils∞
arba pomògius (priklausomai nuo to, kas tam tikroje situacijoje bus tinkamiausia ir apie kà klientas mieliau kalbòs), uÏduokite paprastà atvirà klausimà, pavyzdÏiui: „Koks narkotik˜ vaidmuo Js˜ kasdieniniame gyvenime?“
arba „Kokià ∞takà narkotik˜ vartojimas daro Js˜ sveikatai?“, arba „Kaip
narkotik˜ vartojimas paveikia Js˜ poils∞ (darbà, santykius ‰eimoje ir t.t.)?“

3 strategija. Kartu su klientu apÏvelkite jo ∞prastà dienà (minutòmis, pradòdami nuo ankstaus ryto)
Klientas turi pasirinkti vienà i‰ jo gyvenimo dien˜ arba savaiãi˜. Socialinis
darbuotojas formuluoja sakin∞: „Ødomu bt˜ panagrinòti ‰ià dienà (‰ià savait´ ir t.t.). Mes galime skirti 5-10 minuãi˜ ‰iai dienai (savaitei) apibdinti nuo
pradÏi˜ iki galo. Kas vyko, kà Js jautòte, koks buvo narkotik˜ vartojimo
vaidmuo? Pradòkime nuo pat pradÏi˜.“
·ios strategijos uÏdavinys – vystyti ir stiprinti tarpusavio pasitikòjimà, padòti klientui i‰samiai papasakoti apie dabartin´ elgsenà, vengiant toki˜ ÏodÏi˜: „problemos“, „nenormalu“, „taip negalima“. ·i strategija taip pat padeda ∞vertinti kliento pasiruo‰imà keistis. Todòl pokalbio metu svarbu rinkti
informacijà, reikalingà tokiam vertinimui. Klausinòkite klientà apie dienos
∞vykius, analizòs metu kartu su klientu sutelkite dòmes∞ ∞ elgsenà ir jausmus
(taikydami jausm˜ atspindòjimà). Pagrindinò Js˜ uÏduotis ‰iame etape yra
uÏdavinòti paprastus ir atvirus klausimus, skatinanãius klientà analizuoti tai,
kas pasakyta. Ypatingas dòmesys skirtinas kliento ÏodÏiams, atskleidÏiantiems jo nuomon´ apie dabartin∞ gyvenimà (pavyzdÏiui, „nusibodo, kiekvienà dienà tas pats“ arba „diena kaip diena, nieko ypatingo, viskas kaip visada, viskas normalu“).
Nagrinòjant ∞prastinòs dienos ∞vykius, svarbu, kad socialinis darbuotojas
palaikyt˜ tinkamà pokalbio tempà. Pagreitinkite pokalbio tempà, pavyzdÏiui,
uÏduodami naujus klausimus, jei svarstymas vyksta lòtai ir klientas kreipia dòmes∞ ∞ smulkmenas, nereik‰mingas detales. Sugr∞Ïkite prie anksãiau nagrinòt˜
klausim˜ ir tem˜, jei jie buvo apÏvelgti paskubomis, neskiriant pakankamai
dòmesio. Jei ‰iame etape paai‰kòja, kad klientas yra nepasiruo‰´s nagrinòti kai
kuriuos klausimus, ∞vertinkite tai ir sugr∞Ïkite prie ‰i˜ klausim˜ ‰iek tiek vòliau. Øprastos dienos apÏvalga padeda klientui i‰spr´sti svarb˜ klausimà – koks
ry‰ys tarp narkotik˜ vartojimo ir to, kas vyksta jo gyvenime.
Kadangi ‰ios strategijos metu konsultantas visai nekalba apie problemas
arba rpesãius, kylanãius dòl narkotik˜ vartojimo, ‰i strategija ypaã naudinga
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tiems, kurie, dar nepasiruo‰´ galvoti apie pasikeitimus ir nori toliau vartoti
narkotikus. ·i strategija gali bti taikoma ir paÏengusiems klientams, nes ji padeda suprasti probleminòs elgsenos prieÏastis ir aplinkybes, surinkti informacijà, reikalingà kliento pasiruo‰imui keistis ∞vertinti.

4 strategija. Aptarkite narkotik˜ vartojimo privalumus ir
trkumus
·i strategija padeda gauti informacijos, sustiprinti patikimus santykius ir ∞vertinti pasiruo‰imà keistis. Bkite atidus: ‰ioje stadijoje, artòjant prie abejoni˜ ir
susirpinim˜, susijusi˜ su narkotik˜ vartojimu, ypaã svarbu vengti toki˜ ÏodÏi˜: „problema“, „susirpinimas“, „reikia kaÏkà daryti“.
I‰ pradÏi˜ paklauskite kliento, kà jis ∞vertina kaip teigiamas narkotik˜ vartojimo savybes, pavyzdÏiui:
„Kà gero Jums suteikia narkotik˜ vartojimas? O kà dar? O dar?“
„Kas Jums patinka, vartojant narkotikus?“
„Îmonòs daÏniausiai vartoja narkotikus, nes jie kaÏkaip padeda. O kaip
Jums jie padeda? Kaip dar?“
„Kas Jums patinka narkotik˜ vartojimo poveikyje? O kas dar?“
„Kà Js prarastumòte, jei nevartotumòte narkotik˜? Kà dar?“
Parodykite klientui, kad j∞ palaikote, analizuodami jo gyvenimà, pavyzdÏiui:
„Js daug Ïinote apie narkotikus ir turbt galite daug apie tai papasakoti...“
„Atrodo, Js suprantate, kas vyksta Js˜ gyvenime... Tai tiesa?“
„Ar anksãiau bandòte sugretinti narkotik˜ vartojimà su savo gyvenimu?“
Toki˜ pasakym˜ dòka pastiprinsite kliento pasiruo‰imà t´sti pokalb∞ apie
narkotikus ir savo gyvenimà.
Pateikite galutines i‰vadas, pavyzdÏiui: „Taigi Js sakote, kad narkotik˜
vartojimas suteikia Jums...“
Paklauskite kliento, kà jis ∞vertina kaip neigiamas narkotik˜ vartojimo savybes, pavyzdÏiui:
„Kas Jums atrodo nòra gerai vartojant narkotikus? Kas dar?“
„Ar yra koki˜ nors dalyk˜, kuriais Js nesate patenkintas?“
„Kas Jums nepatinka, vartojant narkotikus? O kas dar? O dar?“
„Koki˜ vartojimo pasekmi˜ Js noròtumòte i‰vengti?“
Pateikite galutines i‰vadas, pavyzdÏiui: „Taigi Js patiriate tam tikr˜ nemalonum˜ dòl narkotik˜ vartojimo: ..., ..., ...“
Po toki˜ i‰vad˜ pasistenkite pademonstruoti, kad suprantate kliento jausmus, taikydami jausm˜ atspindòjimà, pavyzdÏiui: „Atrodo, Js dabar jauãiatòs...“
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Susumuokite viskà, kà pasakò klientas anksãiau – ir apie geràsias, ir apie
blogàsias narkotik˜ vartojimo puses: „Taigi, jei a‰ teisingai Jus supratau, i‰
vienos pusòs narkotik˜ vartojimas leidÏia (padeda, suteikia)... ir tai tikrai
Jums yra svarbu. Bet i‰ kitos pusòs, Js sakote, kad dòl narkotik˜ vartojimo
Js (Jums)... Tai tiesa?“
Prisiminkite psichologin∞ dòsn∞: „Man lengviau suÏinoti, ko man reikia,
kai apie tai kalbu.“
Geras Ïenklas, jei ‰ios stadijos pabaigoje klientas pats atvirai apibdina savo padòt∞, pavyzdÏiui, taip: „A‰ iki ‰iol nesuvokiau, kok∞ poveik∞ narkotikai
daro mano gyvenimui.“
„Manau, viskas yra daug rimãiau, nei a‰ ∞sivaizdavau iki ‰iol.“
„Tai ne visada toks jau malonumas, kaip atrodo.“
„Man kelia nerimà tai, kad a‰ vòl galiu turòti nemalonum˜, jei t´siu tai,
kà dariau anksãiau.“
Tokios kliento mintys – tai Ïenklas, kad galima pereiti prie kit˜ strategij˜.

5 strategija. Pateikite informacijos, kuri ateityje galòt˜
padòti priimant sprendimà
Kadangi ÎIV profilaktikos tarp ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotoj˜ programos yra sudarytos i‰ keli˜ komponent˜, kuri˜ vienas – informacinis, informacijos teikimas klientui yra ∞prasta socialinio darbuotojo uÏduotis. Taãiau
informacijos teikimo bdas gali nulemti kliento reakcijà ∞ Js˜ veiksmus.
·iame etape pateikite klientui informacijos apie neigiamas narkotik˜ vartojimo pasekmes, btent – apie galimyb´ uÏsikròsti ÎIV ir hepatitu C. Atminkite, kad turite atrinkti ir pateikti tik pokyãiams apmàstyti reikalingà informacijà. Neskubòkite „uÏkrauti“ kliento patarimais, kol jis pats neapsisprendò, kà apskritai nori daryti. PavyzdÏiui, jei kalbate su klientu apie btinyb´
atlikti tyrimà dòl ÎIV, papasakokite jam apie virusà, apie tyrimà, apie kit˜
Ïmoni˜ pavyzdÏius, apie perspektyvas (gydymas laiku, savigalbos grupòs, dalyvavimas visuomeninòje veikloje („padòdamas kitiems, padedi sau“), ∞staigos, kurios tuo rpinasi, ir pan.). Nepamir‰kite paminòti ir su ÎIV/AIDS susijusi˜ problem˜, galima papasakoti apie egzistuojanãias pagalbos tarnybas,
bet kol kas nereikia vardyti j˜ adres˜.
Informacijà teikite palaipsniui. I‰ pradÏi˜ ∞sitikinkite, kad klientas pasiruo‰´s suvokti informacijà (yra blaivus, pasiruo‰´s ∞dòmiai klausyti ir suinteresuotas kà nors suÏinoti). Gaukite kliento leidimà teikti informacijà, klausdamas: „Ar Jums bt˜ ∞domu suÏinoti apie tai, kokios yra ...pasekmòs?“,
„Noròtumòte suÏinoti daugiau apie tai, kaip...?“, „Ar Jus domina...?“ Pasistenkite uÏtikrinti kliento pasiruo‰imà suvokti tai, kà Js sakysite, o tik po to
pradòkite teikti informacijà. Paãià informacijà teikite neutraliai, nesiedami
jos su klientu, ir remkitòs tuo, kas paprastai atsitinka Ïmonòms apskritai, o
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ne konkreãiai ‰iam klientui. Suteik´ informacijos, pasidomòkite kliento reakcija, uÏduodami, pavyzdÏiui, tok∞ atvirà klausimà: „Kà Js manote apie tai?“
SuÏinoj´, kà mano klientas, pasistenkite suprasti, kaip i‰girstà informacijà jis taiko sau ir savo gyvenimui, ar suvokia, kad narkotik˜ vartojimas ir jo
pasekmòs yra ir jo problema. Bt˜ naudinga uÏduoti tokius klausimus:
„Mes kalbòjome apie problemas, susijusias su narkotik˜ vartojimu. Ar
Jums tai aktualu?“
„Ar Js sutinkate su tuo, kas sakoma apie problemas, susijusias su narkotik˜ vartojimu?“
„Kà manote apie tai, kad kaÏkas pana‰aus gali atsitikti ir Jums?“
„Ar Js manote, kad tai niekada Jums neatsitiks?“
Jei klientas vis dar nepripaÏ∞sta problemos, pritarkite jam, pavyzdÏiui, taip:
„Turbt, visa tai ne apie Jus...“
„Taigi, Js˜ nuomone, tai ne apie Jus. Tikriausiai Js teisus.“
Pateikite pavyzdÏi˜ i‰ Ïmoni˜, kuriuos paÏ∞sta klientas, gyvenimo arba
Ïmoni˜, kuriuos Js paÏ∞state, pavyzdÏius.
Norint sukelti kliento abejon´ pasitikòjimu savimi („tai man nerpi“), galima uÏduoti tokius klausimus (jei kalbate apie narkotik˜ vartojimo pasekmes): „Galbt Js paÏ∞state kà nors, kam taip atsitiko?“, „Ar Js galite pateikti pavyzdÏi˜, kai vienam i‰ Js˜ paÏ∞stam˜ atsitiko kaÏkas pana‰aus?“ Po
to galima pabandyti i‰plòtoti ‰ià temà (bet per daug nereikalaukite to daryti,
kitaip klientas gali pradòti prie‰intis): „Papasakokite i‰samiau, kà Js manote apie tai? Kà jauãiate, kai galvojate apie tai, kas nutiko Js˜ paÏ∞stamam?“
Jeigu klientas pripaÏ∞sta tur∞s problemà ir supranta galim˜ neigiam˜ pasekmi˜ rizikà, apie kurià Js su juo kalbòjote, labai svarbu palaikyti klientà
ir pagirti jo sugebòjimà pripaÏinti sunkumus bei ∞veikti juos, pavyzdÏiui:
„Jums teko daug i‰gyventi, atrodo, Jums neblogai sekasi ∞veikti savo problemas apskritai, jei ∞veikòte visa tai...“

6 strategija. Aptarkite ateit∞ (atkurkite planus, svajones ir
norus) ir dabart∞ (kasdien∞ gyvenimà ir narkotik˜ vartojimà):
sugretinkite ‰iuos dalykus taip, kad kilt˜ noras apmàstyti
·i strategija gali bti taikoma tik tokiems klientams, kurie nors kiek yra susirpin´ dòl narkotik˜ vartojimo. Atkreipdami dòmes∞ ∞ kliento gyvenimo
‰iuo momentu ir to, kaip jis nori gyventi ateityje, nesuderinamumà, ai‰kiai
suformuluokite prie‰taravimà tarp norimo ir esamo. Tai gali tapti stipria motyvuojanãia jòga.
I‰ pradÏi˜ pakalbòkite su klientu apie jo „‰viesios ateities“ vizijà. Paklauskite jo, pavyzdÏiui:
„Kas Jums yra svarbiausia gyvenime? O kas dar?“
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„Kà gero apie Jus kalba Js˜ ‰eima, draugai, paÏ∞stami?“
„Kok∞ Ïmonòs Jus atsimena?“
„Kuo Js noròtumòte uÏsiimti po met˜? Po dvej˜? Po penkeri˜ met˜?“
„Ar turite svajon´? Nei‰sipildÏius∞ norà?“
„Kaip Js noròtumòte, kad Js˜ gyvenimas pasikeist˜ ateityje?“
Pateikite i‰vadas apie jo „‰viesios ateities“ vizijà, pavyzdÏiui: „Taigi galima pasakyti, kad Js (Jums)...“.
Raskite galimyb´ palaikyti klientà ir ∞rodykite jam jo sugebòjimà valdyti
savo gyvenimà, pavyzdÏiui: „Labai gerai, kad Js i‰saugojote svajones, planus, tikòdamasis, kad vienà dienà jie vis tik i‰sipildys Js˜ dòka. Js noròtumòte valdyti savo gyvenimà, tiesa?“
Palaipsniui pereikite prie esamos padòties analizòs, dabartinio kliento gyvenimo. Paklauskite jo apie prie‰taravimà tarp bsimo ir esamo, pavyzdÏiui:
„Kaip narkotik˜ vartojimas dabar Jus veikia?“
„Kas Jums dabar trukdo siekti to, kà Js noròtumòte turòti savo gyvenime?“
„Kaip narkotik˜ vartojimas dera su Js˜ gyvenimo tikslais?“
„Kaip dera Js˜, kaip narkotik˜ vartotojo, ∞vaizdis su tuo, kok∞ Js noròtumòte save matyti ar kok∞ Jus noròt˜ matyti kiti?“
„Ar yra kas nors (susij´ su narkotik˜ vartojimu), kà Js noròtumòte pakeisti, kad gal˜ gale pasiektumòte savo tikslà?“
„Kaip atrodys Js˜ gyvenimas, jei Js nieko nepakeisite?“
„Jei Js viskà darysite kaip anksãiau, kok∞ Js save ∞sivaizduojate po trej˜
met˜?“
Tokio aptarimo pabaigoje btinai paklauskite kliento, pavyzdÏiui: „Kà Js
apie visà tai manote?“
Klientui pabandÏius sugretinti narkotik˜ vartojimà su savo gyvenimo tikslais, pateikite i‰vadas, pavyzdÏiui: „Taigi, kalbant Js˜ ÏodÏiais, Js noròtumòte (∞vardykite savo kliento planus ir ateities vizijà), bet dabar Jums (pasakykite, kà jis mano apie dabartin´ padòt∞ ir narkotik˜ vartojimà)..., ir Js˜
jausmai ir mintys dòl to...“
Jei toki˜ i‰vad˜ pateikti nepavyksta, pabandykite pradòti i‰ tolo: „Taigi
paÏiròkime, Js sakòte, kad...“ Perpasakokite kliento atsakymus ir tik po to
palaipsniui pereikite prie i‰vad˜.

7 strategija. Kartu su klientu i‰analizuokite su narkotiku vartojimu ir elgsenos keitimu susijusius rpesãius ir problemas
·i strategija yra pati svarbiausia. Informacija apie rpesãius ir problemas,
kylanãias klientui dòl narkotik˜ vartojimo, suteikia galimyb´ sukurti darbo
su ‰iuo klientu planà. Dòmesio! ·ià strategijà galima taikyti tik dirbant su
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klientais, kurie jau pripaÏ∞sta savo problemas, ir Js apie tai Ïinote. Jos negalima taikyti klientams, kurie i‰ viso neplanuoja keistis. Socialiniai darbuotojai kartais daro klaidà, pradòdami darbà nuo ‰ios strategijos.
·ios strategijos taikymas i‰ esmòs yra labai paprastas.
Pradòkite nuo ∞vadinio klausimo: „Kokius matote savo rpesãius, susijusius su narkotik˜ vartojimu, po ms˜ pokalbi˜, kuri˜ metu mes su Jumis jau
daug kà aptaròme?“ arba „Kokie yra Js˜ rpesãiai, susij´ su narkotik˜ vartojimu?“. Apibendrinkite atsakymus, pavyzdÏiui: „Vadinasi, Js sakote,
kad...“. UÏduokite kità klausimà: „O kas dar Jus gàsdina (neramina, jaudina) dòl narkotik˜ vartojimo? Kas dar? Kas dar?“ T´skite, kol klientas i‰sakys visus savo rpesãius. Po kiekvieno kliento atsakymo darykite trumpas i‰vadas.
Pokalbio pabaigoje padarykite bendras kliento atsakym˜ i‰vadas. Dòmesio! Darydami i‰vadas, pabròÏkite ne tik problemas, bet ir tai, kà klientas
anksãiau pasakò apie narkotik˜ vartojimo naudà (teigiamas savybes, privalumus), pavyzdÏiui: „Pabandysiu apibendrinti tai, kà Js pasakòte – taigi narkotik˜ vartojimas Jums kelia nerimà ..., ..., ... O i‰ kitos pusòs, pasak Js˜,
narkotik˜ vartojimas Jums suteikia galimyb´ (sukelia, padeda) ..., ..., ... Ar
ne taip?“ Tai klientui suteikia galimyb´ tarsi ant svarstykli˜ pasverti savo
abejones. Galbt tada jis noròs greiãiau ∞veikti abejones ir i‰spr´sti problemà.
Taãiau nereikia pasiduoti kliento impulsui ir skubòti.
Kliento vidin∞ konfliktà, susijus∞ su btinumu apsispr´sti, keistis ar ne, gali skatinti jo mintys, susirpinimas dòl to, kas atsitiks jo gyvenime, jei jis pakeis savo ∞proãius. Daugeliui Ïinoma, kad narkotik˜ atsisakymà lydi didÏiulis skausmas. DaÏnai tai paveikia Ïmogaus apsisprendimà ir atstumia nuo pokyãi˜. Be ‰ios, yra daugybò kit˜ prieÏasãi˜, trukdanãi˜ Ïmogui nuspr´sti pasikeisti. ·i˜ prieÏasãi˜ nagrinòjimas – kitas Ïingsnis.
Pradòkite nuo klausimo, pavyzdÏiui: „Kas Jums kelia nerimà dòl elgsenos
keitimo (dòl atsisakymo vartoti, vartojimo pobdÏio keitimo, tyrimo dòl ÎIV
ir t.t.)?“ Apibendrinkite atsakymus ir uÏduokite kitus klausimus. Pokalbio
pabaigoje padarykite bendras i‰vadas: „Jei a‰ teisingai Jus supratau, tai Jums
kyla tokios abejonòs, susijusios su elgsenos keitimu: ..., ..., ...“. Pateikus i‰vadas galima pereiti prie kitos strategijos.

8 strategija. Palaikykite klientà, jam savaranki‰kai priimant
sprendimà
·i strategija gali bti taikoma klientams, kurie jau rei‰kia norà apmàstyti
sprendimà keistis. Nereikia skubinti kliento apsispr´sti. Kiekvienam Ïmogui
reikia gerai apmàstyti kiekvienà gyvenimo Ïingsn∞, kur∞ jis ketina Ïengti. Taãiau reikia atminti, kad klientas gali atidòlioti sprendimo priòmimà, o po to
i‰vis apie tai pamir‰ti. DaÏniausiai taip atsitinka todòl, kad klientas vis dar bijo pokyãi˜ ir to, kà jie atne‰, nepakankamai pasitiki savimi. Duokite klientui
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laiko viskà gerai apmàstyti, bet visada silykite daryti tai, Jums dalyvaujant –
silykite dalintis visomis mintimis, abejonòmis, svyravimais. Klausykite,
klauskite, darykite i‰vadas ir... laukite. Kartais bna sunku susilaikyti nuo
pagundos „paspausti“ klientà, taãiau atminkite, kad tokiu atveju jis uÏsispirs.
Todòl vietoje vienos veiksm˜ krypties nagrinòjimo (pavyzdÏiui, pasikeisti),
parodykite klientui ∞vairius proceso eigos ateityje ir dabar variantus. Galima
papasakoti, kaip kiti Ïmonòs elgòsi tokioje situacijoje. PabròÏkite: „Tik Js
pats geriau negu bet kas kitas galite nustatyti, kas Jums yra geriausia.“
Nepamir‰kite visada priminti klientui apie tai, kad galima pasirinkti ∞vairius
veiksm˜ variantus, priminkite kiekvieno varianto privalumus ir trkumus. Kalbòkite apie ∞vairius variantus vienodu tonu, neakcentuodami nò vieno i‰ j˜.
Klientas gali bijoti priimti sprendimà, galvodamas, kad pasielgs klaidingai, o sugr∞Ïti nebegalòs. Pasakykite jam, kad daug Ïmoni˜ priima sprendimus, klysta arba nei‰tveria ir vòl sugr∞Ïta prie apsisprendimo. Btinai pasakykite klientui, kad Js bsite pasiruo‰´s su juo susitikti bet kokiu atveju, net,
jei priòmus sprendimà, viskas vyks ne taip, kaip buvo suplanuota. Pabandykite pajusti, kaip sunku yra klientui, palaikykite j∞, bet nekalbòkite apie jo
problemas: „Js pats sau teisòjas, Jums ir spr´sti.“
Taigi dar kartà trumpai pakartokite tai, apie kà kalbòjote su klientu dòl
narkotik˜ vartojimo privalum˜ ir trkum˜, dòl susirpinimo, susijusio su
narkotik˜ vartojimu ir su elgsenos keitimu. Po to paklauskite apie priimtà
sprendimà: „Js sakòte, kad bandòte spr´sti: t´sti ar pasikeisti... Ar po ms˜
nagrinòjimo Jums paai‰kòjo, kà noròtumòte daryti?“ Paklauskite: „Ar Js apsisprendòte, kà daryti?“
Jei sprendimas nebuvo priimtas, reaguokite ∞ tai ramiai. Nieko baisaus neatsitiko. Parodykite klientui, kad suprantate jo svyravimà, priminkite sau ir
jam visus „uÏ“ ir „prie‰“, kuriuos Js aptaròte prie‰ tai. Paklauskite kliento:
„Kaip Js planuojate gyventi iki to momento, kai apsispr´site? Kà darysite?
Kaip bandysite spr´sti problemas? Kaip planuosite savo gyvenimà, atsiÏvelgdami ∞ savo norus?“ Btinai paklauskite: „Ar yra kas nors, kas padòt˜ Jums
priimti sprendimà? Kas dar gali bti Jums naudinga, priimant sprendimà?
Laikas? Informacija? Kokius klausimus dòl apsisprendimo Js norite apsvarstyti papildomai?“ Po kurio laiko sugr∞Ïkite prie sprendimo priòmimo klausimo. Iki tol palaikykite ry‰∞, klauskite apie gyvenimà apskritai, klausykite ir
teikite naudingà informacijà.
Jei buvo priimtas sprendimas nekeisti elgsenos (vartoti narkotikus toliau),
priimkite tok∞ sprendimà. Atminkite, kad tai kliento teisò. Paklauskite: „Prisimenant tai, apie kà Js kalbòjote (priminkite tai klientui), ar yra dar koki˜
nors problem˜, dòl kuri˜ Jums noròt˜si kà nors pakeisti savo gyvenime ir
elgsenoje?“ Kadangi dauguma Ïmoni˜ siekia turòti savo gyvenime kuo maÏiau problem˜, klientas greiãiausiai pareik‰ norà panagrinòti bent vienà i‰ minòt˜ problem˜.
Jei priimtas sprendimas pasikeisti, palaikykite klientà ir pereikite prie
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veiksm˜ plano aptarimo (Ïr. toliau).

Veiksm˜ plano aptarimas
Pradòkite veiksm˜ plano aptarimà nuo uÏduoãi˜ skyrimo: „Koks bus kitas Js˜ Ïingsnis?“, „Kà Js darysite per kitas vienà-dvi dienas? Savait´? Mònes∞?“
Priminkite klientui apie jo patirt∞ ir padòkite jà sugretinti su dabartinais
ketinimais: „Kà Js daròte anksãiau, kad pasiektumòte tai?“, „Kà planuojate daryti dabar?“, „Js galite padaryti daugiau (geriau, kitaip)?“
Pasidomòkite, i‰ ko klientas tikisi sulaukti paramos: „Kas Jums padòs?“
Øvertinkite kliento pasiruo‰imà padaryti tai, kà jis numatò: „Øvertinkite pagal skal´ nuo 1 iki 10 bal˜ savo ∞sitikinimà, kad Ïengsite kità Ïingsn∞.“
Palaikykite klientà, i‰reik‰dami tikòjimà jo savaranki‰kumu, pavyzdÏiui:
„Atrodo, Js tvirtai ∞sitikin´s padaryti... Îiròkite, Js ai‰kiai ∞sivaizduojate,
kà reikia daryti, o tai rei‰kia, kad Js tai pasieksite net ir be kit˜ pagalbos!“
Taigi ties ‰iuo Ïingsniu pagrindinis motyvacijos etapas baigtas. Klientas
priòjo prie apsisprendimo ir aktyvi˜ veiksm˜ stadijos. Btina toliau palaikyti ry‰∞ su klientu ir veikti pagal konsultanto darbo su klientu schemà ∞vairiose elgsenos keitimo stadijose (Ïr. sk. „Elgsenos keitimo stadijos: kà kiekvienoje stadijoje turòt˜ daryti socialinis darbuotojas“, p. 17).

Kaip i‰mokti taikyti MI?
Kà reikia Ïinoti, norint i‰mokti sòkmingai taikyti MI metodà? Pirmiausia –
mokymasis, praktinò veikla ir darbas su patyrusiu vadovu. I‰ pirmo Ïvilgsnio
atrodo, kad MI metodà taikyti pakankamai paprasta, bet daugelio seminar˜
ir mokymo kurs˜ patirtis parodò, kad tik nedidelò konsultant˜ dalis gali objektyviai ir be joki˜ nusistatym˜ dirbti su klientais. Praktinòs veiklos ir darbo su vadovu negalima visi‰kai pakeisti „treniruotòmis“ ir seminarais. Bet kà
daryti, kai nei vienas, nei kitas bdas beveik neprieinami?
Yra konkreãi˜ elgsenos modeli˜, kuri˜ socialinis darbuotojas gali i‰mokti
praktikos ir nuolatinio darbo su savimi metu. Bdingiausi i‰ j˜ i‰vardyti toliau.
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• Stebòti, kaip klientas reaguoja ∞ tai, kas vyksta pokalbio metu, ∞dòmiai
klausantis jo atsakym˜.
• Atspindinãio klausymo dòka stengtis suprasti kliento vertybes.
• Pritarti ir palaikyti klientà.
• PabròÏti kliento pasakymus, nukreiptus ∞ sav´s raginimà – pasakymus,
rei‰kianãius problemos suvokimà, susirpinimà, norà ir ketinimà.
• Visada stebòti kliento pasiruo‰imà keistis ir vengti pasiprie‰inimo, susijusio su netinkamais Js˜ veiksmais.
• Stengtis visada pabròÏti kliento pasirinkimo laisv´ ir savaranki‰kumà.

MI metodo savaranki‰ko darbo pratimai
(remiamasi Henk van Bilzen)
MI taikymo ∞gdÏi˜ lavinimas reikalauja nuolatinòs praktikos ir vertinimo.
Îemiau pateikiamas pratim˜, kurie padòs Jums tobulinti ‰iuos ∞gdÏius, sàra‰as. Atliekant ‰iuos pratimus, galima ∞ra‰inòti, papra‰yti koleg˜ stebòti Js˜ darbà. Kai kuriuos ∞gdÏius galite tobulinti ∞vairi˜ Ïaidim˜ su savo kolegomis dòka.
Elgesio keitimo stadijos nustatymas. Pakalbòj´ su klientu pasistenkite nustatyti, kokioje stadijoje jis dabar yra. Galbt Jums pavyks nustatyti kelias
stadijas, susijusias su skirtingomis problemomis.
I‰klausykite vis˜ kliento pokyãi˜ atÏvilgiu i‰sakyt˜ „uÏ“ ir „prie‰“. Sudarykite ‰i˜ argument˜ sàra‰à. Nustatykite skirtumus tarp kliento i‰sakyt˜ ir
Js˜ paãi˜ „uÏ“ ir „prie‰“.
Ødòmiai stebòkite kliento pasakymus, nukreiptus ∞ sav´s raginimà. Pastebòkite pasakymus, susijusius su problemos suvokimu, susirpinimu dòl problemos, ketinimais kaÏkà pakeisti, savigarba, pasitikòjimu savo jògomis, problemos ir pokyãi˜ variant˜ i‰manymu.
Nustatykite kliento pasiruo‰imà keistis kiekvienà lentelòje pateiktà kriterij˜ ∞vertindami skaiãiumi nuo 0 iki 100.
Kliento pasiruo‰imas keistis
Problemos suvokimas
Susirpinimas dòl problemos
Ketinimai kaÏkà keisti
Pasitikòjimas savimi (savigarba)
Tikòjimas galimybe pasikeisti (pasitikòjimas savo jògomis)
Îinios apie problemà
Îinios apie pokyãi˜ variantus
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Ta‰kai

Pratimas „Taip, bet...“. Kiekvienà kartà, kai klientas sako Jums „Taip,
bet...“, pasistenkite i‰analizuoti situacijà. Kà Js pasakòte ar paklausòte prie‰
i‰girsdami „Taip, bet...“. Ar Js˜ pasirinktas metodas atitiko kliento elgsenos
pokyãi˜ stadijà? Kaip kitaip galòjote pasielgti tokioje situacijoje? O dar kaip?
Ar reaguot˜ klientas ∞ Js˜ pasakymà ÏodÏiais „Taip, bet...“, jei Js...?
Pasistenkite nustatyti, kokiose situacijose klientas prie‰inasi, kaip jis prie‰inasi ir kà sako. Koks Js˜ elgesys i‰‰aukò pasiprie‰inimà? Øvertinkite savo
veiksmus. Nustatykite, kokie veiksmai labiausiai provokavo pasiprie‰inimà.
Pasistenkite prisiminti atvejus, kai tie patys Js˜ veiksmai nesukòlò kliento
pasiprie‰inimo. Koks skirtumas tarp toki˜ situacij˜?
I‰analizuokite, kaip Js uÏduodate klausimus. Pasistenkite suskaiãiuoti,
kiek klausim˜ Js uÏdavòte klientui (pavyzdÏiui, paskutinio susitikimo metu).
I‰vardykite ‰iuos klausimus ir suskirstykite juos ∞ dvi grupes. Pirmajai grupei
priskirkite klausimus, susijusius su naujomis temomis (temomis, apie kurias
pats klientas dar nekalbòjo), o antrajai – klausimus, susijusius su tokiomis temomis, apie kurias klientas jau yra kalbòj´s. Nauj˜ tem˜ klausimai turi nevir‰yti 25% vis˜ klausim˜. Pasistenkite neuÏdavinòti klientui klausim˜, i‰
anksto neaptar´ temos.
I‰analizuokite susitikimà su klientu. Nustatykite, kada galòjote taikyti atspindint∞ klausymà, ir garsiai i‰sakykite savo samprotavimus taip, kaip Js
tai darytumòte to pokalbio metu.
I‰analizuokite, ar sòkmingai nustatòte ir/arba pasirinktinai pabròÏòte kliento pasakymus, nukreiptus ∞ sav´s raginimà.
Sakini˜ perfrazavimas. I‰analizuokite pokalb∞ su klientu, pabandykite perfrazuoti tai, kà pasakò klientas taip, kad suteiktumòte jo sakiniams teigiamà
reik‰m´. Pasakykite tai garsiai.
Remdamiesi tuo, kà uÏsira‰òte pokalbio su klientu metu, ar po jo, sudarykite problem˜, su kuriomis jis susiduria, sàra‰à. Aptarkite tai su klientu kito
susitikimo metu. Tai reikia atlikti taip, kad klientas Jums pritart˜ ir sustipròt˜ jo susirpinimas savo problemomis. Tuo pat metu reikia stiprinti savigarbà ir pasitikòjimà savo galimybòmis pakeisti situacijà. Pabandykite tai padaryti paãioje pokalbio su klientu pradÏioje. Kaip po to pasikeitò kliento elgesys?
Pokalbio metu pabandykite pervertinti kliento problemà. Jei pavyks, klientas pradòs teikti nauj˜ argument˜. Atkreipkite dòmes∞ ∞ tai, ar klientas gina savo problemà, ar sutinka su Jumis.
Pokalbio metu pabandykite nepakankamai ∞vertinti kliento problemà. Jei
pavyks, klientas pradòs teikti nauj˜ argument˜. Atkreipkite dòmes∞ ∞ tai, ar
klientas gina savo problemà, ar sutinka su Jumis.
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Pagrindinòs klaidos, daromos dirbant su klientu
Net konsultantai, i‰mok´ visko, ko tik ∞manoma i‰mokti apie MI taikymà, nufilmav´ keletà videofilm˜ apie j∞, vedantys seminarus, jokiu bdu nòra apdrausti nuo nesòkmi˜. Tam, kad padòtumòme sau ir kitiems specialistams, dirbantiems ‰ioje srityje, naudinga tirti savo trkumus. Toliau pateikiamos pagrindinòs
klaidos, su kuriomis gali susidurti socialinis darbuotojas, taikantis MI metodà.
Socialinis darbuotojas ∞tikinòja klientà keistis
Kai klientas ateina konsultuotis, mums daÏnai atrodo, kad jis turi vienà
vienintel∞ tikslà – visi‰kai ir visam laikui atsikratyti priklausomybòs nuo narkotik˜. DaÏnai visuomenò, kliento sutuoktinis/sutuoktinò arba konsultantas
ai‰kiai ∞sivaizduoja, kà reikia daryti klientui: jis arba ji turi visi‰kai atsisakyti narkotik˜. DaÏnai nesutarimas ‰iuo klausimu sukelia nesutarimà dòl poreikio kà nors keisti. Jei klientas ginãijasi, prie‰tarauja atsisakymui vartoti narkotikus, kaip galutiniam tikslui, socialinis darbuotojas gali j∞ priskirti prie
„nepasiduodanãi˜ poveikiui“ arba „tipini˜ narkoman˜, nenorinãi˜ gydytis“.
Kai kalbama apie kitus klientus, turinãius kit˜ problem˜ (pavyzdÏiui, fobijos,
‰eimyninòs problemos, socialini˜ ∞gdÏi˜ problemos), konsultantai yra pasiruo‰´ sutikti su kliento uÏsibròÏtais gydymo tikslais. Kodòl gi padòtis yra kitokia, kai kalbama apie pagalbà priklausomiems nuo Ïaling˜ ∞proãi˜? Narkotik˜ vartojimo atsisakymo, kaip nesvarstytino fakto konstatavimas, daÏnai
∞traukia klientà ir konsultantà ∞ neproduktyvi˜ ginã˜ ir pokalbi˜ apie niekà
skur∞, kuris trukdo kurti reikiamus tarpusavio darbo santykius.
Socialin∞ darbuotojà tai gali nuvilti. Kaip konsultantas, Js niekada negalòsite sòkmingai padòti Ïmogui, jei vieninteliu savo darbo rezultatu laikysite
„ideal˜ klientà“, visi‰kai „nekaltà“, neatliekant∞ joki˜ neteisòt˜ veiksm˜ ir
turint∞ legal˜ darbà iki mirties. Tiek klientams, tiek socialiniams darbuotojams produktyviau ir tikslingiau bt˜ nustatyti realistinius, pasiekiamus darbo tikslus, o taip pat galimyb´ juos aptarti. Klientas artòja prie tikslo pamaÏu, Ïingsnis po Ïingsnio, o Js tik einate greta, bet ne atvirk‰ãiai.
Socialinis darbuotojas padeda teikti pagalbà klientui, ragindamas j∞ keistis, dar nepasiek´s susitarimo su juo
Bet kurios pagalbos klientui pasikeisti pagrindas yra vykstanãi˜ ∞vyki˜
analizò. Analizuoti ir aptarinòti rezultatus reikia kartu su klientu. Analizò ir
jos rezultatai yra tam tikra pokyãi˜ teorija, padedanti klientui suprasti, kas
su juo vyksta ar vyks ateityje. Klientas nuo pat pradÏi˜ turi bti supaÏindintas su ‰ia teorija, suprasti jà ir pritarti jai. Kaip daÏnai Js pagalbos kursà
pradedate neatsiÏvelgdamas ∞ tai? Kaip daÏnai Js sprendÏiate uÏ klientà, kuo
jam padòti? Ir kaip daÏnai buvote nusivyl´s kliento motyvacija keistis?
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DaÏnai atrodo, kad konsultantai, dirbantys priklausomybòs lig˜ srityje,
bijo analizuoti savo poÏirius, teorijas ir idòjas, kurios yra j˜ darbo su klientais pagrindas. Tai keista. Klientas, norintis pradòti gydytis, kad neprarast˜
darbo dòl besaikio narkotik˜ vartojimo, galbt net nesiruo‰ia visi‰kai liautis
vartoj´s, galbt jis nepasiruo‰´s su konsultantu analizuoti savo ‰eimos problemas, kurios (konsultanto nuomone) ir yra tokio vartojimo prieÏastis. Taãiau ms˜ ∞sivaizduojamas konsultantas tik dar kartà ∞sitikina, kad visi priklausomi nuo narkotik˜ Ïmonòs neigia savo problemas ir neturi motyvacijos
j˜ nebevartoti.
Socialinio darbuotojo nesugebòjimas susitvarkyti be paskatinimo, i‰reik‰to kliento progresu
Darbas su priklausomais Ïmonòmis retai duoda greit˜ teigiam˜ rezultat˜,
apie kuriuos mes daÏnai svajojame. Konsultantas gali visai nejausti pasitenkinimo. Jei socialiniam darbuotojui labai reikia tokio jausmo, jis greitai pajus jo trkumà. Jis gali pradòti nepasitikòti savo profesinòmis savybòmis arba, o tai dar blogiau, gali sukurti ∞sitikinim˜ sistemà, kurioje nesòkmò bus susijusi su kliento savybòmis (pavyzdÏiui, „Niekas negali normaliai dirbti su tokiais sunkiais ir problemi‰kais Ïmonòmis; narkomanai visada prie‰inasi gydymui“ ir t.t.).
Socialinis darbuotojas ∞sivaizduoja, kad priklausomi Ïmonòs negali pasikeisti
„Jei priklausomybò atsirado, tai nuo jos jau niekur nepabògsi.“ Toks
nusistatymas visai nesuteikia mums ir ms˜ klientams tikòjimo galimybe
keistis. Jei konsultantas – sàmoningai ar nesàmoningai – sutinka su ‰iuo tvirtinimu, jis „uÏkreãia“ juo ir savo klientus. O jei ir patys klientai pradòs tuo
tikòti, tai ‰is tvirtinimas taps prana‰yste.
Klient˜ kaltinimas dòl j˜ problem˜
Darbas su Ïmonòmis, turinãiais priklausomybòs problem˜, daÏnai susij´s
su socialinio darbuotojo moralòs, vertybi˜ ir nuostat˜ sistema. Îmonòs, priklausomi nuo legali˜ ir nelegali˜ narkotik˜, daÏnai elgiasi taip, kad socialinis darbuotojas gali tam nepritarti.
Taigi konsultantui pakankamai daÏnai gali kilti noras informuoti klientus,
jog jis nepritaria prostitutòs veiklai arba automobilio vairavimui neblaiviam.
Remiantis MI nuostatomis, moralini˜ vertybi˜, susijusi˜ su kliento elgesiu,
vertinimas nòra socialinio darbuotojo uÏduotis. Atvirk‰ãiai, jo uÏduotis – sustiprinti kliento savaranki‰kumà, sugebòti jam ∞rodyti, kad jis suprantamas
kaip asmenybò, nepaisant jo silpnybi˜. Pagrindinò socialinio darbuotojo nuostata turi bti – priimti tai, kas yra, o ne reikalauti to, kas turi bti.
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Pagalbos metodai: per greitai, per kategori‰kai
Îmonòs, turintys priklausomybòs problem˜, daÏnai ∞vairiais bdais ∞tikinòja save ir su jais dirbanãius socialinius darbuotojus, kad jiems labai reikia,
jog kas nors (pavyzdÏiui, socialinis darbuotojas) kà nors daryt˜ dòl j˜! Veikti reikia nedelsiant, norint i‰gelbòti klientà! Klientas atiduoda savo likimà ∞
socialinio darbuotojo ar gydytojo rankas. Socialiniai darbuotojai „susigundo“ ir ragina klientus, kad jie keist˜ kà nors savo gyvenime. Pra‰ymai gali
bti ∞vairs: ∞tikinòja klientà, kad ‰is nustot˜ vartoti arba kad atlikt˜ visà gydymo kursà klinikoje. DaÏnai socialiniai darbuotojai savo ryÏtingus ir kategori‰kus poveikio bdus gina taip: „A‰ negaliu leisti, kad tai... (kaÏkas
baisaus) atsitikt˜ mano klientui“. Socialinis darbuotojas, kuris ∞sijauãia ∞ kliento problemas ir patiria jo skausmà, jau nebe pagalbininkas, o susirpin´s
„tòvas“.

PoÏymiai, rodantys, kad Jums sekasi
Js dirbate su klientu, taikydamas MI metodà. Kaip nustatyti, kad Jums gerai sekasi? ·tai keletas poÏymi˜, rodanãi˜, kad Js su klientu einate teisingu
keliu ir dirbate pagal MI principus:
• Js kalbate lòtai ir ramiai.
• Klientas kalba Ïymiai daugiau uÏ jus.
• Jis kalba apie elgsenos keitimà.
• Js ∞dòmiai klausote ir tinkamu laiku pakreipiate interviu reikiama linkme.
• Galima pastebòti, kad klientas dirba rimtai, galbt kai kuriuos dalykus jis
pradeda suvokti pirmà kartà.
• Klientas klausia ir tariasi su Jumis.
• Atsiranda ∞spdis, kad Js laikote drob´, kurià spalvina klientas.

Tik MI neuÏtenka: derinimas su kitais
motyvacijos metodais
Kad visi‰kai suprastume MI metodo vietà darbo su narkotik˜ vartotojais sistemoje, o taip pat uÏduotis, kurias jis gali i‰spr´sti, reikia i‰analizuoti ‰io metodo ry‰ius su kitais motyvacijos ar elgsenos keitimo metodais.
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PabròÏtina, kad MI orientuotas ∞ klientà ir yra raginimo ir kliento vidinòs
motyvacijos keistis lavinimo metodas. Manyti, kad vien ‰ios vidinòs motyvacijos uÏtenka, jog klientas imt˜ keistis, bt˜ idealisti‰ka.
MI – tik vienas i‰ daugelio elgsenos keitimo metod˜. Siekiant i‰‰aukti pokyãius, kiti metodai gali bti taikomi kaip ‰io metodo papildymas arba vietoje jo. PavyzdÏiui, pokyãi˜ kliãi˜ panaikinimas arba socialinòs pagalbos
suteikimas (medicininòs priemonòs, medikamentai, ∞darbinimas, nemokama
medicininò pagalba) taip pat gali motyvuoti keistis. Kitas motyvacijos metodas, skirtas tiems, kuriems pokyãiai atrodo sunkiai ∞gyvendinami, gali bti
darbas su mintimis apie pokyãi˜ sunkumus ir skausmingumà: kliento mintis,
kad „atsisakyti narkotik˜ – labai sunku ir skausminga“ paversti motyvacija
keistis dòl skausmo ir sunkum˜ (pasikeitimas i‰vaduos nuo skausmo) arba
kliento mintis apie malonumo jausmà, susijus∞ su narkotikais, nukreipti ∞
skausmo, patiriamo dòl narkotik˜ vartojimo, supratimà, o tada skatinti ir
∞gyvendinti pokyãius.
Taigi i‰orinis poveikis ir sàlygos (pavyzdÏiui, ger˜/blog˜ buitini˜ sàlyg˜,
∞darbinimo, galimybòs pailsòti ir atgauti dvasines ir fizines jògas, transporto,
pagalba pagal principà „lygus – lygiam“, kit˜ socialinòs paramos bd˜ buvimas ar ne) gali taip pat padòti ar kliudyti keistis.
Vidiniai veiksniai – nesòkmòs baimò, Ïini˜ ar ∞gdÏi˜ stoka – taip pat gali
trukdyti keistis.
Ir vienos, ir kitos klitys yra ∞veikiamos.
Visa tai, kas apra‰yta auk‰ãiau, galima pavaizduoti kaip motyvacijos matricà:
Bendra uÏduotis
(pavyzdÏiui,
pagerinti
gyvenimo kokyb´,
atsisakius
narkotik˜)

Vidinòs prieÏastys
ir sàlygos

I‰orinòs prieÏastys ir sàlygos

Kas padeda

Gerai apgalvotas sprendimas
(MI taikymas)
Îinios
ØgdÏiai
Pozityvi nuotaika keistis
Noras pasiekti tikslà

Medicininòs ir socialinòs paramos
sistema, uÏtikrinanti buitines sàlygas,
∞darbinimà, galimyb´ pailsòti ir atgauti
dvasines ir fizines jògas (ligoninòs, savigalbos grupòs, reabilitacijos centrai,
visuomeniniai klubai, baÏnyãios, nam˜
slauga, prieglaudos, konsultacijos ir t.t.)

Kas trukdo

Baimò ir susirpinimas
(nesòkmòs, skausmo
baimò, neÏinojimas, kas bus
rytoj, nepasitikòjimas savo
jògomis ir t.t.)

Pinig˜ stoka, socialinòs paramos
nepakankamumas (Ïr. auk‰ãiau)
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Veiksmingiausias motyvacijos metodas bt˜ vis˜ matricos element˜ taikymas, t.y. motyvacijos vidini˜ (padòti apsispr´sti, formuoti Ïini˜ lyg∞, pozityvià nuotaikà, stiprinti norà) ir i‰orini˜ (reikalingos socialinòs paramos sistemos sukrimas) veiksni˜ organizavimas, padedant klientui ∞veikti vidines
klitis ir pa‰alinti i‰orines klitis, trukdanãias keistis.
Labai daÏnai dòmesys sutelkiamas tik ∞ vidinius motyvacijos veiksnius.
Taip yra dòl to, kad vidiniai ketinimai yra svarbiausias veiksnys, lemiantis rezultatà – elgsenos pokyãius. O taip pat dòl to, kad darbas su vidiniais veiksniais reikalauja maÏiau i‰laid˜ (pavyzdÏiui, padòti klientui apsispr´sti, suteikti Ïini˜, ∞veikti baimes ir susirpinimà galima nei‰einant i‰ konsultacinio
punkto).
NeÏirint ∞ tai, kad yra daug ∞rodym˜, jog priimto sprendimo kokybò (noriu, galiu ir pasiryÏ´s, ∞skaitant visus „uÏ“ ir „prie‰“) daro didel´ ∞takà elgsenos keitimui, daugelis metod˜, pagrindin´ reik‰m´ teikianãi˜ i‰oriniams
veiksniams (socialinò parama ir kt.), galòt˜ pateikti nemaÏai ∞tikinam˜ ∞rodym˜ savo naudai.
Kadangi daugelis pradedanãi˜ ar jau turinãi˜ didel∞ „staÏà“ narkotik˜
vartotoj˜ vadovaujasi i‰oriniais veiksniais, dirbant su jais, reikia atsiÏvelgti ∞
tai ir nepasikliauti vien MI metodu, norint, kad pokyãiai ∞vykt˜.
Socialinis darbas, skirtas sukurti saugià aplinkà arba buitines sàlygas benamiams narkotik˜ vartotojams, yra naudingesnis nei klient˜ apsisprendimo
nustoti vartoti narkotikus i‰gavimas. Buitini˜ sàlyg˜ sukrimas, gyvenimo
kokybòs gerinimas gali motyvuoti klientà elgtis saugiau. Tai ir yra ÎIV/AIDS
profilaktikos tarp ‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotoj˜ programos uÏduotis.
Kartais asmeniui kreipiantis ∞ socialin∞ darbuotojà patarimo ar pagalbos,
tenka pripaÏinti, kad darbuotojo galimybòs ribotos. Tokiu atveju Ïmogaus
siuntimas pas kità specialistà arba ∞ kità tarnybà gali bti naudingiausia Js˜
pagalba.
Sugebòjimas nusi˜sti Ïmog˜ pas tinkamà specialistà priklausys nuo Js˜
Ïini˜ apie Js˜ regione esanãius resursus. Svarbu atminti, kad siuntimas – tai
bdas suteikti papildomos informacijos, bet ne receptas, paskyrimas, kurio
turi laikytis klientas. NeatsiÏvelgdamas ∞ tai ir primygtinai patarinòdamas
klientui kreiptis kur nors papildomai, Js rizikuojate sukelti pasiprie‰inimà ir
nenorà kreiptis ∞ Jus arba kreiptis kur nors apskritai. Stenkitòs visada gerbti
Ïmogaus sprendimà atsiÏvelgti ∞ Js˜ silymà ar ne.
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V. VIETOJ I·VADˆ:
MI TAIKYMO KITOSE
SRITYSE GALIMYBñS
MI metodika yra populiari visame pasaulyje, dirbant su Ïmonòmis, turinãiais
∞vairi˜ priklausomybi˜ ir kit˜ elgsenos problem˜. Metodo esmò ir technika
yra paprasti. Dòl to MI prieinamas ∞vairiems specialistams: socialiniams darbuotojams, psichologams, priklausomybòs lig˜ psichiatrams, psichoterapeutams, slaugytojams, pedagogams, auklòtojams ir kt.
·is konsultavimo metodas gali bti aktyviai taikomas, dirbant su Ïmonòmis, turinãiais problem˜ dòl alkoholio ar narkotik˜ vartojimo, o taip pat
sprendÏiant valgymo sutrikim˜ problemas, maÏinant rizikà, susijusià su ÎIV
ar kitomis infekcijomis. MI gali bti taikomas, padedant spr´sti specifines
ÎIV serganãi˜ Ïmoni˜ problemas: darbas su skausmu, pasitikòjimas ARV gydymu ar laikymasis gydytojo nurodym˜. Specials MI variantai kuriami jauniems teisòtvarkos paÏeidòjams, sutuoktini˜ poroms, rkantiems asmenims,
‰eimoms, turinãioms smurto problem˜ ir kt.
·ios mokymo priemonòs autoriai tikisi, kad artimiausiu metu MI metodas
bus taikomas ir kitose srityse.
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TERMINˆ ÎODYNAS
Ambivalencija (dvilypumas) – Ïmogaus bsena, kurià sukelia svyravimai
ir abejonòs dòl problemos.
Motyvas – raginimas veikti arba ne, kuris atsako ∞ klausimà „kodòl“.
Motyvacija – motyv˜ sistema, raginanti Ïmog˜ veikti arba ne.
Motyvavimas – ∞vairs bdai raginti Ïmog˜ ar pat∞ save padaryti kà nors.
Jausm˜ atspindòjimas (refleksija) – klausymas, suprantant pa‰nekovo
jausmus.
Turinio atspindòjimas (refleksija) (paprastas) – klausymas, kartojant paskutinius pasakytus ÏodÏius, skatinantis Ïmog˜ kalbòti toliau.
Turinio atspindòjimas (refleksija) (atrankinis) – klausymas, kartojant svarbià pokalbiui fraz´, skatinantis Ïmog˜ toliau apie tai kalbòti.
Turinio atspindòjimas (refleksija) (dvipusò) – klausymas, kartojant prie‰taringas kliento i‰sakytas mintis kokiu nors klausimu („Vadinasi, Js tvirtinate, kad i‰ vienos pusòs..., o i‰ kitos pusòs..“).
Atspindintis (refleksinis) klausymas – ∞dòmus, atidus pa‰nekovo klausymas, reaguojant tiek gestais ir mimika, tiek sakini˜ pakartojimu ir jausm˜,
kurie slypi „tarp eiluãi˜“, supratimu.
Perfrazavimas – tokia technika, kai konsultantas i‰klauso kliento, o po to
kartu su juo analizuoja pasakymus, bandydamas surasti kità, svarbesn´
‰ios problemos svarstymui prasm´ (pavyzdÏiui, klientui neigiamai kalbant
apie problemà ir save, galima pabandyti kartu su juo prieiti prie i‰vad˜,
kad tai, kas atsitiko/vyksta, turi ir teigiamà reik‰m´).
Empatija – supratimas.
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PRIEDAS
Kolombo metodas
Vienas i‰ metod˜, padedanãi˜ klientui suvokti prie‰taravimus, vadinamasis
„Kolombo metodas“ (Kanfer and Schefft, 1988). ·is metodas ypaã veiksmingas klientams, norintiems kontroliuoti padòt∞. Konsultantas rodo supratimà
ir nuolat bando i‰ai‰kinti kliento problem˜ esm´, bet dedasi nesugebàs priimti kok∞ nors sprendimà. Konsultanto demonstruojama pozicija (sutrik´s,
abejojantis) gali paskatinti klientà pradòti kontroliuoti padòt∞ ir pasilyti
konsultantui sprendimà (Van Bilsen, 1991).
Siekiant atskleisti prie‰taravimus, gali bti naudojamos ir kitos priemonòs.
PavyzdÏiui, parodykite videofilmà, o paskui aptarkite j∞, suteikdamas klientui galimyb´ nustatyti ry‰∞ su jo padòtimi. Gali bti veiksminga analizuoti Ïiniasklaidoje pateikiamus duomenis. ·is metodas ypaã tinka, dirbant su paaugliais, nes i‰‰aukia atsakomàjà reakcijà ir aptarimà.
Pagal „Kolombo metodà“ (Kolombo – Piterio Falko herojus tokio pat pavadinimo seriale), konsultantas vaidina detektyvà, bandant∞ i‰spr´sti m∞sl´ ir
nesugebant∞ surinkti ∞kalãi˜. Konsultantas-Kolombo ragina pat∞ klientà
spr´sti m∞sl´.

1 Pavyzdys
„Hmmm... padòkite man suprasti. Js sakòte, kad dabar Jums svarbiausia
bti geru tòvu ir i‰saugoti dukters globà. Kaip heroino vartojimas derinasi su
tuo?“

2 Pavyzdys
„Taigi kartais Js vartojate narkotikus i‰tisà savait´ ir neinate ∞ darbà. Paskutin∞ kartà Js nòjote ∞ darbà 5 dienas. Bet Jums patinka Js˜ darbas, ir pasiekimai darbe Jums yra labai svarbs“.
Abiem atvejais konsultantas demonstruoja sutrikimà, tai leidÏia klientui
paimti iniciatyvà ∞ savo rankas ir paai‰kinti, kaip dera tokie prie‰taringi norai.
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„Kolombo metodas“ naudingas, nes ragina klientà, o ne konsultantà bandyti nagrinòti prie‰taravimus. ·is metodas tvirtina, kad pats klientas yra savo elgsenos ir vertybi˜ Ïinovas. I‰ tikr˜j˜ tik jis pats gali i‰spr´sti kylanãius
prie‰taravimus. Jei konsultantas bandys padaryti tai uÏ klientà, jis rizikuos
neteisingai interpretuoti, ginti savo supratimà, o ne klausytis kliento nuomonòs ir vis˜ svarbiausia – jis rizikuos paversti klientà pasyviu proceso dalyviu
(Cheryl Grills, consensus Panel Member).
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Tarptautinò ÎIV/AIDS sàjunga Ukrainoje yra didÏiausia nevyriausybinò organizacija, dirbanti ÎIV/AIDS prevencijos srityje Ukrainoje, ir viena didÏiausi˜
Ryt˜ Europoje ir Centrinòje Azijoje. Jos misija – sustabdyti ÎIV infekcijos ir
AIDS plitimà, sumaÏinti neigiamà ÎIV epidemijos poveik∞.
Tarptautinis labdaros fondas Tarptautinò ÎIV/AIDS sàjunga Ukrainoje
buvo ∞steigtas 2002 metais. Dabartiniu metu organizacijos personalà sudaro
daugiau nei 80 darbuotoj˜, taip pat keli atstovai regiono ‰alyse. Nuo ∞steigimo organizacija vadovavo ∞gyvendinant didÏiausias ÎIV/AIDS programas
Ukrainoje, kuri˜ biudÏetas vir‰ijo 100 milijon˜ JAV doleri˜, tarp j˜ ÎIV/AIDS
epidemijos Ukrainoje ∞veikimo programà remtà Visuotinio kovos prie‰ AIDS
fondo, tuberkuliozòs ir maliarijos, taip pat Nacionalinio atsako ∞ ÎIV/AIDS
didinimo programà, informacijos ir paslaug˜ plòtros programà, remtà JAV
Tarptautinòs plòtros agentros.
Auk‰tos kvalifikacijos Tarptautinòs ÎIV/AIDS sàjungos Ukrainoje darbuotojai turi btinus ∞gdÏius, patirt∞ ir resursus, reikalingus suteikti kvalifikuotà technin´ pagalbà plòtojant atsakà ∞ ÎIV, pagr∞stà tarptautinòmis
rekomendacijomis ir vietiniams poreikiams bei kontekstui adaptuota praktika.
Tarptautinòs ÎIV/AIDS sàjungos Ukrainoje kompetencijos sritys yra ‰ios:
•

Efektyvus praktinis atsakas ∞ ÎIV epidemijà tarp labiausiai paÏeidÏiam˜ visuomenòs grupi˜ (‰virk‰ãiam˜j˜ narkotik˜ vartotojai, sekso darbuotojai ir kitos paÏeidÏiamos grupòs);

•

Kompleksinis situacijos ir poreiki˜ ∞vertinimas, strateginis planavimas
ir programos parengimas;

•

Valstybòs pajògum˜ sustiprinimas, ypaã plòtojant AIDS gydymo programas, nacionalines stebòsenos ir ∞vertinimo sistemas;

•

PaÏeidÏiam˜ ir ÎIV paÏeist˜ grupi˜ dalyvavimas ÎIV/AIDS program˜
parengime ir vykdyme;

•

Paslaug˜, susijusi˜ su ÎIV/AIDS, teikimu stebòsena;

•

Organizacijos plòtros vadyba, krizi˜ valdymas;

•

Techninò, organizacinò ir institucinò organizacij˜, teikianãi˜ paslaugas, susijusias su ÎIV/AIDS, plòtra;
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•

Aprpinimas medicinos produktais ir j˜ tiekimo vadyba;

•

Informavimo ir resurs˜ plòtros veikla.

Galimi techninòs pagalbos teikimo bdai:
•

Øvairi˜ organizacij˜, dalyvaujanãi˜ ÎIV problem˜ sprendime nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu, koordinacija;

•

Individualios konsultacijos ir parama rengiant bei ∞gyvendinant programas ir projektus, ∞skaitant ir mokymà darbo vietoje;

•

ØgdÏi˜ lavinimo seminarai ∞vairiomis techninio, organizacinio ir
institucinio vystymo temomis;

•

Efektyvi˜ darbo metod˜ perdavimo ir adaptacijos main˜ vizitai tarp
organizacij˜, teikianãi˜ su AIDS susijusias paslaugas;

•

Duomen˜ bazi˜ ir tyrimo instrument˜ adaptacija;

•

Metodini˜ rekomendacij˜ ir kit˜ darbo priemoni˜ ruo‰imas asmenims, dirbantiems su ÎIV/AIDS.

Kvieãiame susisiekti su ms˜ biuru arba apsilankyti ms˜ interneto svetainòje:
Dmitrovo g. 5, pastatas 10A, 6-tas auk‰tas, 03680, Kijevas, Ukraina.
Telefonas: (+38044) 490-5485, 490-5486, 490-5487, 490-5488
Faksas (+38044) 490-5489
Elektroninis pa‰tas: office@aidsalliance.org.ua
URL: http://www.aidsallaince.org.ua
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