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Intervencijos Efektyvumo koreliacijos koeficientas 

Kognityvinės elgesio programos 0,44 

Socialinių įgūdžių ugdymas                                    0,42 

Bendradarbiavimas tarp įvairių priežiūros 

įstaigų 

0,29 

Būstas                                                                              0,24 

Individualūs pokalbiai                                                0,19 

Susilaikymas nuo narkotikų                                            0,14 

Užimtumas                                                                       0,13 

Pokalbiai grupėse                                                             0,10                                                            

Pokalbių grupės su vadovu                                              0,03 

Užsiėmimai gryname ore, sporto renginiai ir pan.     0,01 

 
 

Intervencijų jauniems nusikaltėliams  metaanalizė 
Šaltinis: Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (1998). Effective intervention for serious juvenile offenders: A synthesis of research. In: R. Loeber 
& D. P. Farrington (Eds.), Serious & Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and Successful Interventions, pp. 313-345. Thousand Oaks, Calif: 

Sage Publications. 

 



    EPP yra vedama Motyvuojančio interviu metodu. 

    Motyvuojančio interviu tikslas - padidinti asmens vidinę 
motyvaciją keisti savo elgesį. Labai svarbu, kad pasikeitimai kiltų 
iš vidaus, t.y. pats asmuo suprastų būtinybę keisti savo elgesį, o 
ne sutiktų keistis priverstas aplinkinių. Be to, labai svarbu, kad 
argumentus, kodėl reikia keisti savo elgesį, atrastų pats asmuo. 

EPP vedimo metodas 



    Pokalbių serija EPP skirta visoms pataisos sistemos 
klientų grupėms, ypač tiems, kurie turi priklausomybių 
ir ilgą nusikalstamo gyvenimo patirtį. 

EPP tikslinė grupė 



 Pradėta vykdyti 2006 metais; 

 2007 metais Norčiopinge, Švedijoje paruošti 6 EPP mokymo 
instruktoriai, galintys mokyti pareigūnus dirbti su EPP; 

 Šiuo metu EPP vykdoma visose Lietuvos Probacijos 
tarnybose ir pataisos namuose.   

 

 

EPP Lietuvoje 



 2013 metų vasario mėnesio 4-7 dienomis Klaipėdos apygardos 
probacijos tarnyboje buvo apmokyta 17 specialistų, atstovaujančių 
8 bendradarbiaujančias institucijas (UAB Psichikos sveikatos ir 
psichoterapijos centras, Šilutė; Socialinių paslaugų šeimai centras, 
Skuodas;Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; 
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;Plungės 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Klaipėdos 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Gargždai; 
Kretingos savivaldybės VĮ Kretingos psichikos sveikatos centras; 
Klaipėdos psichikos sveikatos centras).  

 2013 metų lapkričio mėnesio 28-29 dienomis 
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyboje 
minėtų įstaigų specialistams buvo vedamos 
supervizijos.  

EPP įgyvendinimas pasitelkiant 
bendradarbiaujančias institucijas 



 2013 metais EPP iš viso dalyvavo 397 Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos 
Probacijos skyriaus registre esantys asmenys, iš kurių 279 pilnai išklausė 
programą (70%), o 40 tęsia dalyvavimą (10%). Iš asmenų, pilnai išklausiusių EPP 
158 (56,6%) dirba arba mokosi, 9 (3,2%) pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai įtariant 
padarius naujas nusikalstamas veikas, 12 (4,3%) padarė administracinius teisės 
pažeidimus; 

 Žinant, kad EPP tikslas yra padidinti teisės pažeidėjų vidinę motyvaciją keisti 
kriminalinį elgesį ir (ar) atsisakyti vartoti psichiką veikiančias medžiagas, labai 
svarbus veiksnys yra tolimesnis jų dalyvavimas elgesį keičiančiose programose 
arba kitose reabilitacijos priemonėse (detoksikacijoje, anoniminėse grupėse, 
reabilitacinėse bendruomenėse, kodavime ir pan.). Iš 279 asmenų, pilnai 
išklausiusių EPP tolimesnes reabilitacijos priemones pasirinko 44 (15,8%);  

 2013 metais Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba pasirašė 
bendradarbiavimo sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir apmokė jų 
specialistus vykdyti EPP. Šiose įstaigose per 2013 metus EPP pilnai išklausė 88 
asmenys, kas sudaro 31,65% nuo visų pilnai išklausiusių skaičiaus, 1 (1,1%) 
asmeniui pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas, 1 (1,1%) asmuo padarė 
administracinį teisės pažeidimą, 5 (5,7%) asmenys pasirinko tolimesnes 
reabilitacijos priemones. 

 

Statistika 



 2014 metų vasario mėnesio 17-20 dienomis Klaipėdos 
apygardos probacijos tarnyboje buvo papildomai apmokyta 
12 specialistų, atstovaujančių 10 bendradarbiaujančių 
institucijų (be anksčiau minėtų įstaigų mokymuose 
dalyvavo Vėliučionių vaikų socializacijos centro ir Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus specialistai). 

 Kartą per 6 mėnesius metų  Klaipėdos apygardos 
probacijos tarnyboje minėtų įstaigų specialistams 
bus vedamos supervizijos. 

EPP įgyvendinimo pasitelkiant 
bendradarbiaujančias institucijas 

tęsinys 



 Beveik trečdaliu sumažintas programinio darbo krūvis 
probacijos pareigūnams; 

 Pasiekti puikūs rezultatai mažinant recidyvą; 

 Sukurtas bendradarbiaujančių institucijų tinklas. 

 Profesionalių specialistų tiesioginis įtraukimas į teisės 
pažeidėjų socialinės reabilitacijos procesą. 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo nauda 



 Aktyvesnis bendradarbiavimas su probacijos tarnybų veiklos 
teritorijoje esančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, 
reabilitacinėmis bendruomenėmis, anoniminių alkoholikų ir 
narkomanų grupėmis ir kt. įstaigomis, kurios galėtų prisidėti 
prie tikslingų teisės pažeidėjų veiksmų planų įgyvendinimo; 

 Kognityvinių-bihevioristinių elgesio pataisos programų 
įgyvendinimas pasitelkiant EPP patirtį. 
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