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Grupės svarba jauniems žmonėms

Jaunuolio psichologinė sveikata priklauso 

nuo to kaip jis pritampa bendraamžių 

grupėje (Sharry, 2004);

Silpnėja tėvų autoritetas, tampa aktualūs 

santykiai su bendraamžiais, noras 

priklausyti bendraamžių grupei;

Grupė vaidina svarbų vaidmenį 

socializacijos procese: santykyje su kitais 

formuojamas savasis “aš”.



Abipusė pagalba

Abipusė pagalba  (ang. mutual aid) - dinamiškas procesas, kurio 

metu žmonės padeda vieni kitiems sprendžiant tam tikrus 

sunkumus (Steinberg, 2014).

Padėdamas kitam – padedi ir sau. 

Abipusė pagalba jaunimo grupėje tampa itin aktuali dėl 

bendraamžių svarbos ir noro priklausyti grupei, stiprėjančios 

bendraamžių įtakos.



Abipusė pagalbos modelis darbe su 
grupėmis

Abipusės pagalbos modelis remiasi stipriųjų pusių perspektyva 
teigdamas, kad kiekvienas grupės narys turi asmeninių stiprybių, 
kurias gali panaudoti tiek padėdamas sau, tiek kitam grupės nariui 
(Steinberg, 2004).

Grupės procesai – pagrindinis įrankis 

Grupės darbuotojas – vienas iš galimų pagalbos teikėjų. 



Tyrimas

Buvo atliktas kokybinis tyrimas siekiant atskleisti grupės 

narių abipusės pagalbos ypatumus socialiniame darbe su 

jaunimo grupėmis, jaunimo grupių vadovų ir dalyvių 

požiūriu. 

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti: 

grupės narių abipusės pagalbos svarbą

būdus, kuriais grupės nariai padeda vieni kitiems

sąlygas, reikalingas plėtotis abipusei pagalbai grupėje



Tyrimo dalyviai

Tyrime dalyvavo dešimt tyrimo dalyvių:

Šeši socialiniai darbuotojai (vedantys grupes 

jaunuoliams).

Keturi jauni žmonės (15 – 17 metų amžiaus),

dalyvavę grupėse.

Tyrimas atliktas 2 miestuose, 4 centruose.



Kuo svarbus socialinis darbas su 
grupe?

Grupė suteikia galimybę atrasti ir išgyventi tikrą santykį:

<...>linksma čia būt, kaip čia dabar sakoma – labai prikolna ir 
šiaip malonu tiesiog čia ateit, nes žinai, kad čia visada tave 
išklausys, visada būsi palaikytas<...> [Arūnas, 15m.]

Emocinės paramos šaltinis:

Kažkaip palengvėja kaip pasakau kas ten atsitiko ar ką, bet 
kartais ir nesinori kažko pasakyt, bet taip bent truputį pasakau ir jau 
ir tai geriau būna. Ir kiti kažkaip priima viską. Paskui klausinėja irgi 
gal gali padėt ar kažką [Laura, 15m.]



Kuo svarbus socialinis darbas su 
grupe?

Galimybė atrasti save ir prasmingai 
praleisti laiką

<...>visi susirenkam savam rate, 

gali būt išvis ne toks, kaip tarkim 
kartais aplinkoj būni, gali būt išvis ten 
paprastas toks – prikolini, ten šaudai 
prikolus ar kažkas tokio ir šiaip gali 
bendraut paprastai, ne taip, kaip 
kartais reikia ten, o primeti ten tokį, 
primeti protingą arba neprotingą 
[Saulius, 17m.]



Kuo svarbi abipusė pagalba?

Tai, kas natūralu ir tikra – moko geriausiai. Pirmas 
žingsnis – buvimas kartu:

Šiaip man nesvarbu kas vyksta, svarbu būti čia
[Arūnas, 15m.].

Jauni žmonės padėdami vieni kitiems atranda savo 
stiprybes, kyla jų savivertė ir pasitikėjimo savimi 
jausmas:

Man tai toks jausmas būna geras, toks feeling
cool, nu toks nežinau toks, vos ne kaip geriausias, kad aš va 
ten papasakojo ir padėjau. [Saulius, 17m.]



Kuo svarbi abipusė pagalba?

Grupės nariai mokosi būti 
savarankiški, prisiimti atsakomybę:

<...> jeigu žmonės pradeda reaguoti, tai 
vadinasi, kad aš savo darbą padariau <...> nes 
žmonės jau prisiima atsakomybę ne tik už save, 
bet prisiima atsakomybę jau ir už kitą žmogų ir 
už tai, kas vyksta grupėje [Socialinis 
darbuotojas Karolis, 24m.]. 

Dėka grupės narių palaikymo, jauni 
žmonės gali atsiskleisti, ieškoti tikrojo 
savo identiteto:

<...> jeigu kitų nepalaikysi, tai jie gali 
tiesiog nebeatsiskleist, tiesiog nebesakyt 
nieko, nepapasakot. O kaip palaikai tai 
pradrąsėja, pradeda labiau viską sakyti
[Laura, 15m.].



Kuo svarbi abipusė pagalba?

Buvimas kartu suteikia galimybę pamatyti ir atrasti save per 
kitą, pradėti objektyviai vertinti savo elgesį bei laužyti tam 
tikrus stereotipus:

<...>jeigu mes kaip socialiniai darbuotojai reaguojam – „nu, 
žiūrėk, gal čia ne taip kieta, nėra čia ko girtis iš tikrųjų“ - tai viena. O 
jei grupė pradeda reaguoti žmogui apie jo neadekvatų elgesį, apie jo 
neadekvatų įsivaizdavimą tada tai yra daug stipriau [Socialinis 
darbuotojas Karolis, 24m.]

Atranda, kad jie yra ne vieni savo problemoje ir gali priimti bei
suvokti anksčiau neigiamais laikytais jausmus. 

Mokosi užmegzti pagalbos santykius grupėje ir už jos ribų ir taip 
susikuria savitą pagalbos sistemą.



Sąlygos, reikalingos plėtotis 
abipusei pagalbai grupėje

Tikėti jaunu žmogumi ir jo 

stiprybėmis/galimybėmis padėti sau ir kitam

Reaguoti į grupėje vykstančius procesus “čia ir 

dabar”

Priimti jaunuolį su jo realybe ir patirtimi

Atrasti abipusės pagalbos proceso naudą ir 

prasmę

Pagalbos abipusiškumas

Skirti laiko refleksijai

Grupės sutelktumas ir vieningumas, saugumas, 

pasitikėjimas

Metodai – priemonė išgyventi skirtingas patirtis



Rekomendacijos

Organizuoti grupes jauniems žmonėms.

Daugiau dėmesio skirti grupės narių tarpusavio santykių plėtojimui.

Rekomenduojama išnaudoti grupės narių stipriąsias puses ir skatinti 

abipusės pagalbos santykius tarp grupės narių.

Išnaudoti grupės procesą, reaguoti į situacijas kylančias čia ir dabar.

Suvokti save ne kaip pagrindinį, bet vieną iš galimų pagalbos teikėjų 

grupėje.

Į grupės sprendimus ir pagalbos procesą įtraukti kiekvieną grupės narį.

Rekomenduojama pastebėti grupės narių pagalbos vienas kitam būdus ir 

pozityviai skatinti tokį jų elgesį. 



Daugiau informacijos apie 
profesionalų socialinį darbą su grupe

Nacionalinė socialinio darbo su grupe asociacija: 

https://www.facebook.com/nacionalinesocialiniodar

bosugrupemisasociacija/

Iternational Association of Social Work with

Groups

https://www.facebook.com/nacionalinesocialiniodarbosugrupemisasociacija/



