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Tikslas ir uždaviniai
Tikslas – atskleisti jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, savivoką.

Uždaviniai:
• Remiantis literatūra aprašyti jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje,
problematiką;
• Įvardinti užsienyje ir Lietuvoje egzistuojančias socialinio darbo
gatvėje formas;
• Išanalizuoti literatūrą ir aptarti teorinius savivokos koncepcijos
aspektus;
• Remiantis literatūra ir atliktu kokybiniu tyrimu atskleisti jaunų
žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, savivoką.

Naujumas ir aktualumas
• Socialinis darbas gatvėje su jaunimu yra nauja ir menkai pripažinta
darbo forma.
• Trūksta mokslinių žinių apie vietinę realybę t. y. Lietuvoje gatvėje
laiką leidžiančius jaunus žmones.
• Egzistuoja įvairūs moksliniai tyrimai tyrinėjantys skirtingų jaunų
žmonių savivoką, tačiau nerandama tyrimų, kurie apibūdintų gatvėje
laiką leidžiančių jaunų žmonių savivoką.

Teoriniai savivokos aspektai
Savivoka - savęs, savo asmenybės ir vertės suvokimas (Terminų
žodynas, 2011).

Carl Rogers savo asmenybės teorijoje teigė, kad žmogaus savivoka
susideda iš kiekvienam individui unikalių 3 dalių:
• To, kaip žmogus save mato (savęs paveikslas);
• To, kaip žmogus save vertina (savivertė);
• To, koks žmogus nori būti (idealusis „aš“) (McLeod, 2007).

Tyrimo metodika
Tyrimo tikslas – ištirti 14 – 18 metų jaunų žmonių, kurie leidžia laiką
gatvėje, savęs suvokimą.
Uždaviniai:
• Ištirti, kaip jauni žmonės save mato;
• Nustatyti, kaip jaunuoliai save vertina;
• Išsiaiškinti, kokie jauni žmonės nori būti.
Tyrimo metodas – kokybinis, pusiau struktūruotas giluminis
interviu. Atliekant tyrimą derinami socialinio darbuotojo ir tyrėjo
vaidmenys.

Tyrimo metodika
Tyrimo objektas:
14 - 18 metų jaunų žmonių, laiką leidžiančių gatvėje Viršuliškių ir
Pašilaičių mikrorajonuose, savivoka.
Tyrimo dalyviai:
• 6 tyrimo dalyviai (apklausta 7);
• 3 vaikinai ir 3 merginos;
• 14 – 18 metų amžiaus;
• Daugiau nei 2 metus reikšmingą savo laiko dalį leidžia gatvėje;
• Užsimezgęs pasitikėjimu grįstas santykis su socialiniu
darbuotoju/tyrėju.

Tyrimo rezultatai
Savęs matymas:
• Tapatumas: nežinau, kas aš esu.
• Aiškiai suvokiu man keliamus aplinkos lūkesčius, tačiau dėl to
mano elgesys nesikeičia.
• Prasmės nebuvimas – rizikingo elgesio ir savęs žalojimo
priežastis.
• Lūžio taškas - mano gyvenime ne visada viskas taip buvo.
• Gynybinės reakcijos man padeda išgyventi sunkius gyvenimo
momentus.
• Prasta savijauta – vaikystėje patirtų traumų, šeimos problemų ar
dabar patiriamų sunkumų pasekmė.
• Savivokos formavimosi socialinis kontekstas: šeimoje vyrauja
chaosas, bet man ji vis tiek labai svarbi.

Tyrimo rezultatai
Savęs vertinimas:
• Turiu daug teigiamų savybių, bet man trūksta pasitikėjimo savimi.
• Neigiamas savęs vertinimas: nei pats sau, nei gyvenimas, kurį
gyvenu, man nepatinka.
• Savęs vertinimas: man sunkiai sekasi tvarkytis su emocijomis.
Dažniausiai jas laikau savyje.
• Savo gyvenime didžiuojuosi savimi, nes įveikiau daug sunkumų.
• Leisdamas laiką su savo draugais jaučiuosi vertingas.

Tyrimo rezultatai
Nori būti:
Išgyvenu sunkų laikotarpį, todėl negalvoju apie ateitį, bet trokštu to, ko
dabar labiausiai trūksta.

Išvados
• Gatvės jaunuoliai dažniausiai susiduria su kompleksiniais
sunkumais.
• Šiuo metu Lietuvoje socialinis darbas gatvėje oficialiuose
dokumentuose yra neapibrėžtas, tokio darbo formos yra neišskirtos.
• Tyrimo dalyviai neturi iki galo susiformavusio tapatumo bei
pasižymi silpnais savirefleksijos įgūdžiais.
• Jaunuolių savivoka yra besikeičianti. Dauguma jų savo gyvenime gali
atsekti konkretų lūžio tašką, nuo kada jie ir jų gyvenimas pasikeitė.
• Jauni žmonės supranta, ką daro „gerai“, o ką „blogai“. Dėl to jie
dažnai save kaltina ir yra linkę save suvokti kaip „netinkamus“.
• Jaunuoliai linkę į delinkventinį elgesį, savęs žalojimą ar savižudybę
paaiškindami savo tokį elgesį, teigia, jog jiems trūksta prasmės
dabartiniame gyvenime.

Išvados
• Bendraujant su gatvės jaunuoliais jiems įtampą keliančiomis
temomis atsiskleidžia jų gynybinės reakcijos.
• Dėl neigiamų patirčių savo šeimoje arba socialinėje aplinkoje
jaunuoliai yra linkę save matyti kaip „nepritampančius“ ar atskirtyje
esančius žmones.
• Jaunų žmonių nemažą piešiamo savęs paveikslo dalį užima šeima.
Šeimose išgyventos patirtys tiesiogiai prisideda prie savivokos
formavimosi bei nepaisant ten išgyvenamų sunkumų, ji yra labai
svarbi.
• Jauniems žmonėms trūksta pasitikėjimo savimi, o tai susiję su
žemos savivertės formavimusi.
• Jauniems žmonėms trūksta įgūdžių, kurie padėtų susitvarkyti su
skirtingomis emocijomis.

Išvados
• Jaunuolių neigiamas savęs vertinimas atsispindi pasiruošime atvirai
kalbėti apie savo patirtis, vertinant savo fizinę išvaizdą, kalbantis
apie juos supančią socialinę aplinką.
• Pozityvi nuostata, vertinant savo pastangas įveikti gyvenimo
sunkumus, prisideda prie pozityvesnio savęs suvokimo formavimo.
• Gatvėje laiką leidžiantys jauni žmonės teigia, jog gyvenime geriausiai
jaučiasi būdami su savo draugais. Bendravimas su bendraamžiais
jaunuoliams suteikia galimybę pasijausti vertingais.
• Tik nedidelė žmonių dalis aiškiai žino, ko nori gyvenime ar kelia sau
ambicingus tikslus. Dauguma keliamų tikslų yra orientuoti į
artimiausią aplinką, šeimą. Mažai tiriamųjų turi užsibrėžę profesinių
tikslų ar save supranta kaip atsakingus ne tik už savo gerovę, bet ir
savo aplinką.

