
 
 
Kviečiame užpildyti anketą smurtą patyrusioms moterims su negalia. 
 
Elektroninę anketą rasite paspaudę šią nuorodą: 
<https://www.lnf.lt/bet-kokia-smurto-forma-patyrusias-moteris-su-
negalia-kvieciame-uzpildyti-anonimine-anketa/> 
 
Kiekvieno klausimo aprašymą rasite žemiau, šiame dokumente. Anketos 
ir šio dokumento numeracija sutampa. 
 
Šis tyrimas yra apie turinčias negalią moteris,  
kurios patyria arba yra patyrusios smurtą. 
 
Tyrimas yra, kai 1 žmogus 
ar grupė žmonių nori sužinoti informaciją, 
kuri yra jiems nežinoma. 
 
Smurtas yra kai, pavyzdžiui, 
kas nors tau trenkia, spiria  
ar pastumia tave. 
Toks smurtas yra fizinis. 
 
Smurtas yra kai, pavyzdžiui, 
kai kas nors ant tavęs šaukia,  
liepia tau užsičiaupti. 
Toks smurtas yra psichologinis. 
 
Smurtas yra kai, pavyzdžiui, 
kai kas nors tau grasina, tyčiojasi iš tavęs. 
Patyčios yra elgesys, 
kuriuo žmogus savo elgesiu skaudina kitą. 
Patyčios ar grasinimai taip pat yra smurtas. 
Toks smurtas yra psichologinis. 
 



Prašome turinčias negalią moteris,  
kurios patyria arba yra patyrusios smurtą, 
atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. 
Visi klausimai sudaro taip vadinamą anketą. 
Klausimai yra nuoseklūs ir aiškūs,  
kad būtų galima suprasti ko klausiama. 
  
Smurtas yra jautri tema. 
Dėl šios priežasties anketa yra anoniminė. 
Anoniminė tai reiškia, niekas nežinos,  
kad Jūs atsakinėjote į šios anketos klausimus. 
Niekas nesužinos Jūsų vardo ar pavardės. 
 
Jeigu norėtumėte pasikalbėti apie Jūsų patirtą smurtą: 

• parašykite mums elektroninį laišką simona@lnf.lt. 
• paskambinkite telefonu: 86781333. 

Niekas nesužinos apie ką mums rašysite, 
apie ką mes kalbėsime.  
 
Jeigu Jūs esate patyrusi smurtą  
arba šiuo metu patyriate smurtą,  
kviečiame atsakykite į žemiau pateiktus klausimus. 
Atsakyti į klausimus  užtruksite nuo 10 iki 15 minučių. 
 
Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti  
Jūsų išgyvenimus patyrus smurtą. 
Jūsų atsakymai padės mums pasiūlyti tinkamą pagalbą. 
 
Dėmesio! 
Prie kiekvieno klausimo yra pateikti atsakymai. 
Pažymėkite pliuso ženklu   „+“  vieną tinkamą  
arba keletą Jums tinkamų atsakymų.  
 
Ačiū už Jūsų atsakymus. 
 

 
 

A. Duomenys apie Jus. 
 
A1. Kiek Jums metų? 



Atsakymai. Pažymėkite  
pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Nuo 18 metų iki 24 metų.  
Nuo 25 metų ik 29 metų.  
Nuo 30 metų iki 39 metų.  
Nuo 40 metų iki 49 metų.  
Nuo 50 metų iki 59 metų.  
Nuo 60 metų iki 64 metų.  
Nuo 65 ir daugiau metų.  

 
A2. Kur Jūs gyvenate? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Gyvenu didmiestyje.  
(Lietuvoje tokie miestai yra Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys). 

 

Gyvenu mieste. 
(Pavyzdžiui, Lietuvoje tokie 
miestai yra Utena, Alytus.       
Juose gyvena daugiau kaip          
3 tūkstančiai gyventojų).  

 

Gyvenu miestelyje arba kaime. 
(Pavyzdžiui, Lietuvoje tokie 
miesteliai yra Birštonas, Akmenė, 
Panemunė, Žiežmariai. Juose 
gyvena nuo 500 iki 3 tūkstančiai 
gyventojų). 

 

 
A3. Koks Jūsų išsilavinimas? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Neturiu išsilavinimo. 
(Nesimokiau mokykloje) 

 

Pradinis.  



(Baigiau 4 klases) 
Pagrindinis.  
(baigiau 10 klasių) 

 

Vidurinis, specialusis vidurinis, 
profesinis. 
(Baigiau 12 klasių,                
baigiau profesinę mokyklą) 

 

Aukštesnysis, aukštasis, 
(Baigiau kolegiją,                 
baigiau universitetą) 

 

 
 
A4. Ką dabar Jūs veikiate gyvenime? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Dirbu.  
Mokausi.  
Nedirbu ir nesimokau.  
Kita  
(Parašykite, pavyzdžiui: lankau 
dienos užimtumo centrą, 
savanoriauju, lankau chorą ir kita) 

 

 
A5. Kas sudaro dabartinę Jūsų šeimą? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Aš ir mano vyras arba            
mano partneris (partnerė). 

 

Aš, mano  vyras arba         
partneris (partnerė) ir vaikai. 

 

Aš, mano tėvai ir kiti giminaičiai.   
Aš,  mano vyras arba partneris 
(partnerė), vaikai, mano tėvai, 
mano vyro (partnerio) tėvai. 

 

Gyvenu viena.  



Gyvenu globos namuose, 
pensione.  

 

Kita  
(Parašykite, pavyzdžiui: nakvynės 
namuose ir kita). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A7. Kokia Jūsų negalia? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Judėjimo negalia.  
Regos, klausos negalia.  
Psichikos negalia.  
Intelekto negalia.  
Kompleksinė negalia.  
(Kai turite daugiau negu vieną 
negalią). 

 

Kita. 
(Parašykite, pavyzdžiui: širdies 
nepakantumas, inkstų ligos, 
nevaldau rankos ir kita). 

 

 
 
B. Patirtas smurtas. Dabar patiriamas smurtas. 
 
Artima aplinka yra ta aplinka, kurioje esate  
su savo šeimos nariais, savo vyru arba partneriu (partnere)  
ir kitais kartu gyvenančiais asmenimis. 
 
Smurtas būna: 

• Fizinis smurtas. 
• Psichologinis smurtas. 



• Ekonominis smurtas. 
• Seksualinis smurtas. 

 
B1. Koks Jūsų patirtas arba dabar patiriamas fizinis smurtas? 
Atsakymai. Dažnumas. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Patyriau fizinį smurtą. 
(Pavyzdžiui: mušė, 
spyrė, smaugė, tampė 
už plaukų, mušė diržu, 
liepė klupėti ar kitaip 
skausmingai skriaudė). 

Kiekvieną savaitę.  
1 kartą per mėnesį.  
1 kartą per pusę metų.  
1 kartą per metus ir 
rečiau. 

 

Tik 1 kartą.  
 
B2. Koks Jūsų patirtas arba dabar patiriamas psichologinis  
       smurtas? 
Atsakymai. Dažnumas Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Patyriau  
psichologinį smurtą. 
(Pavyzdžiui: grasino 
sumušti, tyčiojosi, 
nuolat prasivardžiavo; 
nevertino, juokėsi iš 
negalios ir kita).  

Kiekvieną savaitę.  
1 kartą per mėnesį.  
1 kartą per pusę metų.  
1 kartą per metus ir 
rečiau. 

 

Tik 1 kartą.  
 
B3. Koks Jūsų patirtas arba dabar patiriamas ekonominis smurtas? 
Atsakymai. Dažnumas Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Patyriau  
ekonominį smurtą. 
(Pavyzdžiui: nedavė 
pinigų pietums, atėmė 
pinigus arba reikalavo 
juos atiduoti, neleido 
mokytis ar dirbti ir kita). 

Kiekvieną savaitę.  
1 kartą per mėnesį.  
1 kartą per pusę metų.  
1 kartą per metus ir 
rečiau. 

 

Tik 1 kartą.  
 



B4. Koks Jūsų patirtas arba dabar patiriamas seksualinis smurtas? 
Atsakymai. Dažnumas Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Patyriau seksualinį 
smurtą.  
(Pavyzdžiui: vertė 
veiksmais ar žodžiais 
lytiškai santykiauti, per 
prievartą intymiai lietė 
ir kita).  

Kiekvieną savaitę.  
1 kartą per mėnesį.  
1 kartą per pusę metų.  
1 kartą per metus ir 
rečiau. 

 

Tik 1 kartą.  
 
 
 
 
 
B5. Ar Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje per paskutinius  
       vienerius metus?  
Atsakymai Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Taip  
Ne  

 
B6. Ar Jūs patyrėte smurtą artimoje aplinkoje per paskutinius  
      penkerius metus? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą. 

Taip  
Ne  

 
B7. Kas prieš Jus artimoje aplinkoje smurtavo? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Mano vyras arba                
partneris (partnerė). 

 

Mano tėvai (mama, tėtis, pamotė, 
patėvis, globėjas). 

 



Mano vaikas (globojamas asmuo),  
mano anūkas. 

 

mano brolis, sesuo.  
Kitas asmuo. 
(Parašykite, pavyzdžiui: dėdės, 
tetos, pusbroliai, pusseserės, 
seneliai ir kiti)  

 

 
 
 
 
 
 
 
B8. Esant kokiomis aplinkybėmis asmuo prieš Jus smurtavo? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Išgėręs alkoholio.  
Pavartojęs narkotikų.  
Turintis problemų darbe.  
Turintis piniginių problemų.  
Blogai (neigiamai) paveiktas 
draugų ar artimųjų. 

 

Paveiktas ginčo dėl nesutarimų 
namuose. 

 

Turintis problemų dėl vaikų 
auklėjimo. 

 

Turintis įvairių sveikatos 
problemų. 

 

Paprašius pinigų, nenorintis 
finansiškai padėti. 

 

Be priežasties.   
Kita.  
(Parašykite) 

 

 
 



C. Institucinis smurtas 
 
Institucinis smurtas yra nemandagus, nemalonus 
valstybės institucijų darbuotojų elgesys su Jumis,  
nes turite negalią.  
 
Pavyzdžiui, valstybės institucija yra ligoninė, teatras,  
universitetas, mokykla, sanatorija, policija. 
 
C1. Ar Jūs patyrėte institucinį smurtą? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą 

Taip  
Ne  

 
 
C2. Jeigu esate patyrusi institucinį smurtą, parašykite kokioje   
       įstaigoje ir kas tiksliai įvyko 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
D. Pagalba patyrus smurtą. 
 
D1. Ar esate girdėjusi apie pagalbą teikiančias organizacijas? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą 

Taip, žinau organizacijas, kurios suteikia 
pagalbą, ir žinau jų kontaktus. 

 

Esu girdėjusi, bet tiksliai nežinau,  
kur kreiptis. 

 

Nesu girdėjusi.  
Nežinau.  

 
D2. Kur Jūs kreipiatės patyrus smurtą? 



Atsakymai. Pažymėkite  
pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Niekur nesikreipiau, susitvarkau pati.  
Kreipiausi į šeimos narius, draugus ir 
artimuosius. 

 

Kreipiausi į policiją, teisėsaugos tarnybas.  
Kreipiausi į medikus.  
Kreipiausi į organizaciją, kuri teikia pagalbą 
moterims. 

 

Kreipiausi į savivaldybės, seniūnijos 
socialinius darbuotojus 

 

Skambinau specialiais pagalbos telefonais, 
skirtais smurtą patiriantiems asmenims. 

 

Kitur (parašykite).  
 
 
D3. Kreipėtės pagalbos. Kokios sulaukėte? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Sužinojau, ką turėčiau daryti patyrusi smurtą.  
Gavau teisinę konsultaciją iš teisininko.  
Gavau psichologo konsultaciją.  
Gavau socialinio darbuotojo  
konsultaciją ir palaikymą. 

 

Gavau pastovią palydėjimo, pagalbos bei 
palaikymo pagalbą.  

 

Gavau laikino apgyvendinimo krizių centre 
paslaugą. 

 

Siūlė pagalbą, bet atsisakiau.  
Nepasiūlė jokios pagalbos.  
Kita (parašykite).  

 
 
D4. Ar teikiant paslaugas darbuotojai atsižvelgė į Jūsų negalią? 
Atsakymas. Pažymėkite  



pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą 

Taip  
Ne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D5. Nesikreipėte pagalbos. Kodėl?  
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Nematau prasmės, kur nors kreiptis.  
Man gėda.  
Nenoriu, nesitikiu pagalbos.  
Nieko tokio neįvyko.  
Nežinau, kur kreiptis.  
Apie pagalbą nepagalvojau.  
Nežinau, kaip pradėti kalbą.  
Manau, kad aš esu kalta dėl įvykio.  
Bijau, kad vėl patirsiu smurtą.  
Buvau išsigandusi.   
Nežinau.  
Kita (parašykite).  

 
 
E.  Duomenys apie dabartinę savijautą patyrus smurtą.  
 



E1. Kaip dabar jaučiatės? 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Jaučiu nusivylimą viskuo ir savimi.  
Jaučiu baimę.  
Jaučiu pyktį.  
Nieko nejaučiu.  
Jaučiu norą atkeršyti.  
Jaučiu, kad nieko negaliu padaryti.  
Jaučiu, kad mane išnaudoja.  
Jaučiu, kad galiu save sužaloti.  
Kita (parašykite).  

 
 
 
 
E2. Kodėl nenutraukiate santykių su žmogumi,  
       kuris prieš jus smurtavo?  
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Nemanau, kad įvykęs smurtas yra 
priežastis skyryboms. 

 

Dėl vaikų.  
Neturiu kur eiti.  
Smurtautojas pažadėjo pasikeisti.  
Gėda skirtis.  
Vis dar myliu žmogų, kuris smurtavo.  
Noriu likti kartu.  
Jis mane išlaiko finansiškai.  
Bijau, kad jis keršys.  
Jis mano šeimos narys ir privalau su 
juo pasilikti, bet kokiomis 
aplinkybėmis. 

 

Nežinau.  
Kita (parašykite).  



 
E3. Kas Jums galėtų padėti dabartinėje situacijoje?  
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ visus  
tinkamus Jums atsakymus. 

Pagalba darbuotojų, kurie žino, mano 
poreikius. 

 

Saugi aplinka, kur smurtautojas 
manęs nesuras. 

 

Greitas policijos tyrimas ir 
smurtautojui bausmė, pavyzdžiui 
draudimas artintis ar uždarymas į 
kalėjimą. 

 

Specialistai pagalba, kuri padėtų 
išspręsti problemas dėl kurių kilo 
smurtas. 

 

Kita (parašykite).  
 
 
F. Smurtas ir negalia. 
 
F1. Ar Jūsų turima negalia galėjo lemti,  
      kad prieš jus buvo smurtaujama?  
 
Atsakymai. Pažymėkite  

pliuso ženklu „+“ tik vieną 
tinkamą Jums atsakymą 

Taip.  
Ne.  
Kita (parašykite).  

 
 
F2. Norite pasikalbėti ar parašyti apie patirtą smurtą?  
 
Jeigu norėtumėte pasikalbėti apie Jūsų patirtą smurtą: 

• parašykite mums elektroninį laišką simona@lnf.lt. 
• paskambinkite telefonu: 86781333. 

Niekas nesužinos apie ką mums rašysite, 
apie ką mes kalbėsime.  
 
Ačiū už Jums už atsakymus.  



 


