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Gera psichikos sveikata yra 
neatsiejama bendrosios 
žmogaus sveikatos dalis. 
Visi mes savo kasdieniame 
gyvenime susiduriame su 
įvairiomis situacijomis, 
keliančiomis ne tik malo-
nias emocijas, bet ir stresą, 
baimę, nerimą. 

Kad ir kaip norėtume, 
neigiamų emocijų keliančių 
situacijų pilnai išvengti 
nepavyks, tačiau nuo mūsų 
priklauso, kaip gebėsime 
susidoroti su užklupusiais 
sunkumais. 
Vieni žmonės su neigiamomis 
emocijomis susidoroja be 
didesnių problemų, tačiau 
kitiems psichologinės sveika-
tos bėdos gali tapti nemenku 
gyvenimo iššūkiu. Emociškai 
sveikas žmogus geba įveikti 
stresą, keisti blogus įpročius, 
realizuoti save, išgyventi 
laimę, liūdesį ir skausmą.
Projekto „Gerovės konsul-
tantų modelio įdiegimas 
Pagėgių savivaldybėje“ tikslas 

- Pagėgių savivaldybės  
gyventojų sveikatos gerini-
mas. Gerovės konsultantui 
teikiant pagalbą ankstyvoje 
problemos atsiradimo stadi-
joje siekiama užkirsti kelią 
susirgimui depresija ir taip 
prisidėti prie savižudybių 
skaičiaus mažinimo. 

savivaldybės gyventojai nuo 
18 metų, kuriems pasireiškia 
lengvi nerimo, nemigos, 
depresijos bei psichologinės 
adaptacijos problemų požy-
miai. Taip pat asmenys, kurie 
patiria įvairias reikšmingas 
permainas tiek darbe, tiek 
asmeniniame gyvenime 
sukeliančias nerimą, stresą, 
įvairias baimes, emocinius 
sunkumus. 
Konsultacijos vykdomos spe-
cialiai įrengtame Gerovės 
konsultanto kabinete Pagė-
giuose adresu: Vilniaus g. 48, 
II aukštas. Siekiant užtikrinti 
klientų patogumą ir konfi-
dencialumą įrengtas atskiras 
klientų laukiamasis, tarp kabi-
netų įrengta garso izoliacija, 
pačio kabineto aplinka rami-
nanti, neblaškanti, yra gali- 
mybė pasivaišinti kava, ar 
atsigerti vandens. 
Esant poreikiui, individualios 
konsultavimo sesijos arba 
trumpos intervencijos gali 
būti teikiamos ir nuotoliniu 
būdu (internetu ar telefonu).

REGISTRACIJA KONSULTACIJOMS:
 Internetu:    www.gerovepagegiuose.lt
 Telefonu:    8 614 69129
 Elektroniniu paštu:  aiste.maroziene@pssgc.lt

Gerovės konsultantas - tai 
specialistas, turintis reikalavi-
mus atitinkantį išsilavinimą ir 
baigęs specialius asmenų, 
patiriančių psichologinių ir 
emocinių sunkumų, žemo 
intensyvumo emocinio kon-
sultavimo, remiantis kogni-
tyvine ir elgesio terapija, 
mokymus.
Į gerovės konsultantą yra 
kviečiami kreiptis visi Pagėgių  

Konsultacijų metu taiko-
mos kognityvinė ir elgesio 
terapija (KET) pagrįstos 
konsultavimo technikos. 

Kognityvinė elgesio terapija - 
tai viena iš psichoterapijos 
rūšių, kuri remiasi moksliškai 
patvirtintu faktu, kad mūsų 
mintys, emocijos ir elgesys 
yra glaudžiai susiję ir veikia 
vienas kitą. Taip pat prie to 
prisideda jau vaikystėje susi-
formavę mūsų įsitikinimai bei 
įgyti elgesio stereotipai. 
Negatyvios mintys ir įsitikini-
mai formuoja neigiamas 
emocijas ir  neadaptyvų 
elgesį. Asmuo, kuris yra 
nusivylęs savimi, įsitikinęs,  

kad jam nepasiseks, nuleidžia 
rankas, nededa pakankamai 
pastangų pakeisti esamą 
situaciją – jo elgesį reguliuoja 
jo paties mintys. Kadangi si-
tuacija nesikeičia, problema 
lieka neišspręsta, negatyvios 
emocijos tik stiprėja, žmogus 
įkalina save užburtame rate.
KET tikslas yra išmokyti 
besikreipiantį asmenį keisti 
savo mintis, valdyti emocijas, 
bei išsirinkti geriausią elgesio 
modelį ir jį naudoti. Tokiu 
būdu asmuo savarankiškai 
išmoksta spręsti savo proble-
mas ir ilgainiui tampa pats 
savo terapeutu.
Svarbiausia, ką reikia žinoti, 
yra tai, jog ši terapija reikalau-

KAS TAI YRA KOGNITYVINĖ ELGESIO TERAPIJA?

ja aktyvaus į gerovės kon-
sultantą besikreipiančio 
asmens dalyvavimo ir jo pas-
tangų, tiek konsultacijos 
metu, tiek namuose ir negali 
būti taikoma, jeigu pats 
žmogus nenori to daryti. 

GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO ĮDIEGIMAS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE
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SUSIPAŽINKITE SU PAGĖGIŲ GEROVĖS 
KONSULTANTE AGNE MAROZIENE

GEROVĖS KONSULTANTO TEIKIAMŲ 
PASLAUGŲ SĖKMĖS ISTORIJA

Kviečiame susipažinti su 
Pagėgių savivaldybės ger-
ovės konsultante Aiste Ma-
roziene. 
Paprašėme Aistės atsakyti į 
kelis klausimus:

Aistė, papasakokite apie 
save.

Gimiau ir užaugau Pagė-
giuose. Šiaulių valstybinėje 
kolegijoje baigiau socialinio 
darbo studijas. 10 metų 
dirbau Pagėgių vaikų globos 
namuose, o nuo 2021 m. 
pradėjau dirbti atvejo vady-
bininke su šeimomis pati-
riančiomis socialinę riziką. 

Kodėl nusprendėte prisidė-
ti prie šio projekto ir tapti 
gerovės konsultante?

Dirbdama socialinėje srityje 
labai dažnai pastebėdavau, 
jog žmonės susiduria su 
emociniais sunkumais, kurie 
labai apsunkina jų gyvenimus 
ir nuslopina motyvaciją kažką 
keisti. 
Matydavau, koks yra didelis 
poreikis psichologinės būklės 
stiprinimui, tad vadovei 
pasiūlius dalyvauti Gerovės 
konsultanto mokymuose, 
pagal Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto paruoštą 
mokymų programą, nė kiek 
nesudvejojau ir sutikau. 
Labai džiaugiuosi, jog turėjau 
galimybę dalyvauti gerovės 
konsultantų mokymuose, 
įgavau daug žinių ir galiu 
prisidėti stiprinant žmonių 
emocinę gerovę.

Kokiomis asmeninėmis 
savybėmis turėtų pasižy- 
mėti Gerovės konsultantas?

Gerovės konsultantas turėtų 
pasižymėti gerais komunika-
vimo įgūdžiais, gebėti akty-
viai klausytis, mokėti suteikti 
grįžtamąjį ryšį, būti nuošir- 
džiu ir atjaučiančiu.

Kokia, jūsų nuomone, 
situacija Pagėgių savi-
valdybėje su psichologinės 
konsultacijos paslaugų 
prieinamumu?

Poreikis psichologinėms 
konsultacijoms Pagėgių 
savivaldybėje yra gana 
didelis, specialistams tenka 
didelis darbo krūvis, tad 
manau, kad Gerovės kon-
sultanto modelio įdiegimas 
prisidės gerinant psicholo- 
ginių konsultacijų paslaugų 
prieinamumą.

Gerovės konsultantė
Aistė Marozienė

Gerovės konsultantų 
paslaugos jau duoda pirmų 
teigiamų rezultatų. 
Kad geriau galėtumėte 
suprasti kaip vyksta kon-
sultacijos dalinamės vieno 
tokio konsultacijų ciklo 
sėkmės istorija:
 
Moteris kreipėsi į gerovės 
konsultantę dėl patiriamo 
nerimo vakarais. Konsultacijų 
tikslas - išmokti valdyti 
nerimą.
Moteris pasakojo, jog 
vakarais ją užplūsta nerimas, 
nerimo metu jaučia dažnesnį 
širdies plakimą, galvos 
svaigimą, baimę. Šie simpto-
mai tęsdavosi 10-20 min ir 
išnykdavo. 

pojūčiai. Buvo svarbu, kad 
moteris suvoktų, kad jos 
patiriami simptomai – tai 
kūno ruošimasis gynybai nuo 
grėsmės – panikos atakos ir 
svarbiausia, kad ir kokie 
nemalonūs pojūčiai - jie nėra 
pavojingi. Moteriai išsisakius 
ir suvokus, kad jos patiriami 
simptomai yra žinomi ir juos 
patiria nemaža dalis žmonių, 
tapo lengviau priimti savo 
pojūčius. 
Tolesnis žingsnis buvo gilini-
masis, kokios mintys ir inter-
pretacijos kyla panikos 
atakos metu, siekiant 
išsiaiškinti disfunkcines 
mintis ir jas pakeisti raciona-
liomis. Konsultacijų metu 
klientė išmoko kvėpavimo 

Pirma užduotimi buvo 
moters patiriamų simptomų 
identifikavimas, klientė buvo 
išklausyta, gerovės konsul-
tantė padėjo suprasti jog jos 
išgyvenimai svarbūs.
Toliau besikreipiančiajai buvo 
paaiškinta, kas yra panikos 
atakos, kodėl kyla šie fiziniai 

reguliavimo – diafragminio 
kvėpavimo, kuris padėdavo 
nurimti ir sumažinti patiria-
mus simptomus panikos 
atakos metu. Po konsultacijų 
ciklo moteris teigė, kad ji 
ramiau reaguoja į kylantį 
nerimą, suvokia, kas su ja 
vyksta, ir geba jį valdyti.

Individualių konsultacijų ciklą 
sudaro 2 - 8 tiesioginio kon-
sultavimo sesijų ir namų 
darbai. 
Vienos konsultacijos trukmė - 
60 min., iš jų 45 min. sudaro 
darbas su paslaugos gavėju 
bei 15 min. dokumentacijos 
pildymas. 
Esant poreikiui, pagal susita-
rimą individualios konsultavi-
mo sesijos gali būti teikiamos 
ir nuotoliniu būdu (internetu ar 
telefonu). 
Pirmosios konsultacijos metu 
atliekamas paslaugos gavėjo 
būklės įvertinimas ir konsulta-
cijų plano parengimas. Pir-
miausia, besikreipiantis asmuo 
yra apklausiamas, yra įvertina-
mas jo problemos sudėtingu-
mas, duodami užpildyti įvairūs 
klausimynai, skalės. 
*Jeigu paslaugos gavėjo 
psichologinės būklės atvejis 
per sudėtingas gerovės kon-
sultanto kompetencijai, pas-
laugos gavėjui yra rekomen-
duojama kreiptis į asmens 
sveikatos priežiūros įstaigą pas 
psichologą, psichoterapeutą, 
psichiatrą arba šeimos gydyto-
ją.
Sekančios konsultacijos vyk-
domos pagal parengtą planą.
Paslaugos gavėjo būklės 
kitimas stebimas kiekvieno 
susitikimo metu. Ši priemonė 
parodo, ar paslaugos gavėjo 
būklė gerėja, ir padeda 
atkreipti dėmesį į svarbias 
detales. 

Tarp konsultacijų paslaugos 
gavėjui yra paskiriamos 
savarankiško darbo užduotys 
– “namų darbai”
Gerovės konsultantų 
paslaugos baigiamos, kai 
asmeniui suteikiamas iš 
anksto numatytas kiekis kon-
sultacijų, pastebimas žymus 
simptomų pagerėjimas ir 
teigiamas emocinės savijautos 
pokytis vertinimo skalėse.
 Paslaugos gavėjas kon-
sultavimo ciklo metu išsiugdo 
savistabos ir emocinio stipri-
nimo įrankius, kurie padeda 
stiprinti emocinę sveikatą 
ciklui pasibaigus. 
Jeigu paslaugos gavėjas jaučia 
tam poreikį, jis bet kada gali 
kreiptis į gerovės konsultantą, 
ar psichikos sveikatos 
priežiūros specialistą dar 
kartą.
Į gerovės konsultantą 
kviečiame kreiptis visus 
Pagėgių savivaldybės gyven-
tojus, kuriems pasireiškia 
lengvi nerimo, nemigos, 
depresijos bei psichologinės 
adaptacijos problemų požy-
miai. Taip pat asmenis, kurie 
patyria įvairias reikšmingas 
permainas tiek darbe tiek 
asmeniniame gyvenime suke-
liančias nerimą, stresą, įvairias 
baimes, emocinius sunkumus. 
Gerovės konsultantų paslau- 
gos yra skirtos suaugusiems 
asmenims nuo 18 metų ir yra 
NEMOKAMOS.

KAIP VYKSTA KONSULTACIJOS?


