
GEROVĖS KONSULTANTŲ 
MODELIO ĮDIEGIMAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 Gera psichikos 
sveikata yra neatsiejama 
bendrosios žmogaus 
sveikatos dalis. Daugelis 
žmonių bent kartą gyveni-
me susidūrė su psichikos 
sveikatos problemomis.

Dažnai žmonės užmerkia akis 
ir mano, kad jiems ar jų arti-
majam taip negali nutikti. 
Telšių rajono savivaldybės 
gyventojai (nuo 18 metų), 
kuriems pasireiškia lengvi 
streso, nerimo, nemigos, 
depresijos bei psichologinės 
adaptacijos problemų požy-
miai yra kviečiami registruo-
tis į pirmąją konsultaciją. 
Konsultacijų metu naudo-
jamos kognityvinės ir elgesio 
terapijos metodikos.
Tad jeigu jaučiatės pasimetę, 
sunerimę, trūksta motyvaci-
jos, nežinote ko imtis ir 
niekas atrodo nebeteikia 
džiaugsmo – nedelskite, 
užsiregistruokite į konsultaci-
ją.  
Gerovės konsultanto teikia-
mos paslaugos yra visiškai 
NEMOKAMOS.

prevencijai Telšių rajono savival-
dybėje. 
Projektas numato priemones 
pagerinti bendruomeninės 
psichikos sveikatos paslaugų 
pasiekiamumą ir kokybę. 
Kita svarbi problema, kurią 
norima spręsti šiuo projektu yra 
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Visuomenėje, ypač dėl pas-
tarųjų metų įvykių Lietuvoje 
ir pasaulyje, padaugėjo 
žmonių, kuriems pasireiškia 
depresija, nerimas, nemiga ir 
įvairūs kiti psichologiniai 
sutrikimai. Šios problemos 
yra opios, paliekančios ilgus 
išliekamuosius reiškinius ir 
būtina jas spręsti, stiprinant 
žmonių psichikos sveikatą, 
teikiant Gerovės konsultanto 
paslaugas ir taip užkertant 
kelią rimtiems susirgimams. 
Projektas „Gerovės konsult-
antų modelio įdiegimas 
Telšių rajono savivaldybėje“ 
skirtas sveikatos netoly-
gumų mažinimui ir 

žmonių švieti-
mas, sąmoningu-
mo didinimas. 
Žmonių suvoki-
mo lygis depresi-
jos, nerimo, 
nemigos, psicho-
loginės adaptaci-
jos klausimais 
yra labai žemas. 
Tie, kurie nėra 
savo aplinkoje 
susidūrę su 

šiomis problemomis, į tokio 
pobūdžio ligas ar  sutrikimus žvel-
gia labai primityviai. 

PSICHINĖS SVEIKATOS SAVIKONTROLĖS 
TESTAS

1. Jaučiu, kad trūksta motyvacijos kasdie-
nei veiklai.
2. Dažnai užklumpa slogios mintys.
3. Prabundu nepailsėjęs.
4. Turiu pripažinti, kad kartais užsiplieskiu 
dėl smulkmenų.
5. Nebemoku atsipalaiduoti.
6. Patiriu sunkumą užmiegant.
7. Ankščiau mėgtos veiklos nebeteikia 
džiaugsmo.
8. Man atrodo, kad kiti mane vertina 
neigiamai.

Jeigu sutinkate su bent keliais iš šitų teiginių, raginame nedelsti ir kreiptis į Gerovės konsultantą. 

9. Man sunku susikaupti, tapau labai išsiblaškęs.

10. Dažnai save kaltinu dėl praeities įvykių.
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 Esu Jurgita Juškienė, 
man 41. Nuo gimimo 
gyvenu Telšių rajone, 
Nevarėnų miestelyje (kuris 
yra labai jaukus, gražus, kur 
gyvena patys mieliausi 
gyventojai), ten lankiau ir 
baigiau Nevarėnų  vidurinę 
mokyklą. 

Vidurinę mokyklą baigiau 
1999 m. Baigus 12 klasių, įsto-
jau ir 2003 m. baigiau Klaipė-
dos socialinių mokslų kolegiją 
– verslo teisės specialybę. 
Pagal įgytą specialybę nedir-
bau, tačiau džiaugiuosi 
įgytomis žiniomis ir gebėjimu 
pritaikyti jas kasdieniame 
gyvenime, veiklose.
2016 metais pradėjus jausti 
poreikį savirealizacijai, pradė-
jau studijuoti Šiaulių valsty-
binėje kolegijoje, socialinio 
darbo specialybę, įgijau bakal-
auro laipsnį. Teikiant doku-
mentus, siekiant įstoti jau 
jaučiausi tarsi „suaugusi“ ir 
specialybę pasirinkau atsakin-
gai, apgalvojus.
,Nuo 2021 m. liepos mėn. 
pradėjau dirbti Telšių socialin-
ių paslaugų centre atvejo 
vadybininke, darbas buvo su 
šeimomis patiriančiomis 
socialinę riziką. Darbas patiko, 
kadangi tai darbas su asmeni-
mis, kuriems siekiama suteikti 
pagalbą, kuri yra būtina kasdi-
enėje veikloje, kad būtų 
šeimoje užtikrintas kiek 
įmanoma pilnavertis funkcion-
avimas.
2021 m. pabaigoje iš įstaigos 
vadovės gavau pasiūlymą 
teikti savo  kandidatūrą  į Ger-
ovės konsultanto projektą. 

GEROVĖS KONSULTANTĖ 

JURGITA JUŠKIENĖ

TELŠIŲ RAJONO GEROVĖS KONSULTANTĖ 
APIE SAVE IR SAVO KELIO PASIRINKIMĄ

Kadangi mėgstu iššūkius, tai 
sutikau. 
Baigiau specialius Gerovės 
konsultantus paruošiančius 6 
mėn. trukmės Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto moky-
mus.
Mėgstu bendrauti ir labai 
džiaugiuosi, kai sukuriamas 
ryšys (aljansas) su aplinkiniais, 
tada širdyje jaučiama šiluma ir 
malonumas.
Nors dar tik pradžia, klientai 
po truputį registruojasi į kon-
sultacijas. Prieš kiekvieną kon-
sultaciją jaučiu tokią teigiamą 
„įtampą“ bei smalsumą, apie 
ką bus konsultacija ir džiugu, 
kai gauni teigiamą atgalinį ryšį 
po konsultacijos iš kliento.
Laisvalaikis dažniausiai skiria-
mas šeimai, buvimas, keliavi-
mas kartu po mūsų gražiąją 
Lietuvą. 

Norite užsiregistruoti pas 
Gerovės konsultantą, bet 
nedrįstate?  

Gerovės konsultantė Jurgita 
Juškienė papasakojo, kaip 
vyksta konsultacijos: 
Konsultacijų metu naudo-
jamos moksliniais tyrimais 
grįstos kognityvinės ir elgesio 
terapijos metodikos.
Pirmiausiai organizuojamas 
pirmas susitikimas, kurio metu 
specialių skalių pagalba įver-
tinama kliento būklė, 
paslaugos poreikis ir tinkamu-
mas.
Tuomet sudaromas paslaugų 
teikimo planas.
Konsultacijų metu klientams 
taikomos tam tikros technikos, 
kurios padeda įsisąmoninti dėl 

ko iškilo sunkumai ir juos spręs-
ti.
Konsultacijų atneštą naudą bei 
besikreipiančiojo emocinės 
sveikatos būklę atspindi 
vizualines skalės, kurios duoda-
mos pildyti konsultacijų metu.

* Jeigu kliento būklė neatitinka 
Gerovės konsultanto kompe-
tencijų, klientui rekomenduoja-
ma kreiptis į kitas įstaigas, kurios 
užtikrintų kliento poreikius.
Gerovės konsultanto teikiamos 
paslaugos yra visiškai nemoka-
mos.
Kviečiame padaryti pirmąjį 
žingsnį dėl savo gerovės ir 
užsiregistruoti į pirmąją kon-
sultaciją.  
Projektas įgyvendinamas Euro-
pos ekonominės erdvės finansi-
nio mechanizmo lėšomis

#Netylėk-Pasikalbėk

GEROVĖS KONSULTACIJŲ SĖKMĖS 
ISTORIJA

 Kartais viena nesėk-
mė gali sukrėsti taip, kad po 
jos seka visa virtinė nesėk-
mių, už kurias, deja, patys 
esame atsakingi. Taip 
nutiko ir vienam besikreipi-
ančiam į Gerovės konsult-
antę jaunuoliui.

Vaikinas pradėjo kurti savo, 
kaip suaugusio asmens 
gyvenimą. Vaikinas įstojo į 
norimas studijas, susirado 
darbą, kurį galėjo derinti su 
mokslais. Tačiau vaikino 
gyvenime įvyko didelė 
nelaimė – mirė artimas 
asmuo. Šis įvykis sukrėtė ir 
negebėdamas susitaikyti su 
netektimi vaikinas užsiskleidė 
savyje, visą laisvą laiką leido 
užsidaręs namuose. Vėliau 
ėmė praleidinėti ir paskaitas, 
užleido mokslus, neišlaikė 
egzaminų. Galiausiai dėl pra-
vaikštų buvo atleistas iš 
darbo. Darbdavys, žinodamas 
apie jaunuolio situaciją, 
pradžioje reagavo atlaidžiai, 
tačiau pravaikštos vis kartojo-
si, todėl buvo priverstas imtis 
kraštutinių sprendimų.
Vaikinas pradėjo mąstyti apie 
vizitą pas psichologą, tačiau jį 
kankino abejonės. Visų pirmą 
nebuvo įsitikinęs, ar jo situaci-
ja pakankamai rimta, kad 
reikėtų kreiptis pas special-
istą, jam vis atrodė, kad yra 
žmonių, kuriems tos pagalbos 
reikia labiau. Taip pat kėlė 
abejonių ar galėtų gauti 
nemokamą pagalbą, nes dėl 
prarasto darbo nebegalėjo 
sau leisti mokėti už konsultac-
ijas. 
Visai atsitiktinai jaunuolis 
išgirdo apie naują paslaugą  - 

Gerovės konsultantus ir 
nutarė išbandyti. Tapo vienu 
pirmųjų klientų, išbandžiusių 
konsultacijas ir pajutusių KET 
metodų taikymo naudą.
Konsultacijų metu Gerovės 
konsultantė Jurgita Juškienė 
padėjo vaikinui suprasti, jog 
mūsų mintys, elgesys ir visos 
su tuo susijusios pasekmės 
priklauso nuo mūsų pačių.  
Konsultacijų metu buvo nau-
dojamos kognityvinės elgesio 
terapijos technikos,  kurių 
tikslu yra minčių ir elgesio 
keitimas.  Konsultacijos buvo 
orientuotos į pokyčius, bei 
pats jaunuolis buvo aktyviai 
įtraukiamas į procesą.

Konsultacijos atnešė puikius 
rezultatus, vaikinas nustojo 
kaltinti save dėl netekties, 
jaučiasi teigiamai nusiteikęs, 
atrado atsipalaidavimą gam-
toje ir iškėlė sau tikslą kasdien 
išeiti pasivaikščioti po gamtą. 
Vaikinas nutarė nepasiduoti ir 
tęsti studijas, lygiagrečiai 
kartojant tuos dalykus, kuriu-
ose dėl neišlaikytų egzaminų 
susidarė skolos ir tuomet per-
laikyti egzaminus. Taip pat 
aktyviai ieško darbo, vėl 
pradėjo susitikinėti su 
draugais.


