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1. Įvykdyti nuotoliniai CRAFT metodo mokymai: 
Baziniai nuotoliniai CRAFT metodo mokymai įvyko 2021 m. liepos 12-13 dienomis. 
Bendra mokymų trukmė – 15 ak. val. Mokymus vedė CRAFT metodo kūrėjai dr. 
Robert J. Meyers (JAV) ir dr. Hendrik Roozen (Olandija). Mokymuose dalyvavo 26 
atrinkti dalyviai, kurie gavo mokymų baigimo sertifikatus.  
2. Klinikiniai koduotojai ir jų rengimas: 
a) Iš mokymų grupės dalyvių, pradėjusių sertifikavimo procedūrą, buvo atrinkti 6 
klinikiniai koduotojai, atitinkantys reikalavimus, su kuriais pasirašytos sutartys dėl 
specialios kodavimo sistemos TxIntegrity naudojimo bei darbo su ja. Klinikiniai 
koduotojai buvo apmokyti ir paruošti darbui su sistema, klinikiniams koduotojams 
sukurti profiliai sistemoje www.txintegrity.com.; 
b) Buvo paruošta klinikinių koduotojų darbui reikalinga techninė dokumentacija, 
sutartys, konfidencialumo sutikimai, visa svarbi informacija išversta iš olandų į 
lietuvių kalbą oficialiame vertimų biure. Klinikiniams koduotojams buvo nupirktos 
individualios, jų darbui reikalingos knygos – „Atvejų vertinimo vadovai“. 
c) Klinikiniai koduotojai su programos mokytoju dr. Hendrik Roozen vieną kartą per 
mėnesį turėjo individualias valandos trukmės supervizijas, kurios buvo 
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organizuojamos pagal poreikį. Iš viso per laikotarpį nuo 2021 spalio 1 d. iki 2021 
gruodžio 5 d. įvyko 7 individualios supervizijos bei 2 grupiniai susitikimai su 
klinikiniais koduotojais 
3. Mokymo dalyvių sertifikavimas : 
a) Sertifikavimo procesą, praėję bazinius mokymus, pradėjo 26 specialistai. 2021 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis sertifikavimą tęsia 21 specialistas.  
b) Specialistams buvo vykdomos grupinės supervizijos, kurias vedė dr. Hendrik 
Roozen, pagal iš anksto suderintą grafiką. Iš viso per rugsėjo – gruodžio mėn. įvyko 
7 grupinės 1,5 val. trukmės supervizijos 
c) Per sutarties vykdymo laikotarpį į specialią koduojamą TxIntegrity arba klinikinių 
garso įrašų vertinimo sistemą (www.txintegrity.com) buvo įkelta 20 įrašų, iš jų 
teigiamai įvertinti 8 garso įrašai. Dalis keltų įrašų buvo atidėti tobulinimui ir tai yra 
vertinama kaip normali mokymosi proceso dalis. 
4. Paruošta informacinė medžiaga-straipsnis apie CRAFT metodą: 
a) Parengtas straipsnis apie CRAFT metodą:  
https://zmogausinstitutas.lt/psichoterapija/nuo-priklausomybes-kencianciu-
zmoniu-artimiesiems-nauja-pagalbos-programa-craft/ ;  
https://zmogausinstitutas.lt/psichoterapija/nuo-priklausomybes-kencianciu-
zmoniu-artimiesiems-nauja-pagalbos-programa-craft/ ;  
b) „Žmogaus instituto“ platformoje 2021 10 26 transliuota laida apie CRAFT 
„Priklausomybės ir pagalba artimajam“; 
c) Beveik 600 specialistų, t.y. gydytojų ir psichologų, gavo individualią informaciją 
elektroninėmis priemonėmis apie CRAFT metodą bei jo galimybes, bei prašymą 
dalintis šią informacija su savo klientais. 
5. Rekomendacijos: 
a) Gana sudėtingas specialistų sertifikavimo techninis bei praktinis vykdymo 
procesas, t.y. reikia tam tikro laiko ir įgūdžių suprasti sertifikavimo TxIntegrity 
sistemą, atvejų kėlimo tvarką į sistemą bei atvejų paruošimo metodiką.  
Siekiant, kad šis procesas būtų sklandesnis pradžioje buvo specialiai apmokyti 
klinikiniai koduotojai, kurie šiuo metu padeda ir teikia intervizijas kitiems kartu 
besimokantiems kolegoms. Taip pat buvo sukurta CRAFT specialistų facebook 



grupė „CRAFT SPECIALISTAI LT“, kad specialistai vieni su kitais galėtų bendrauti, 
dalintis gerąją praktika ir patirtimi. Tikimės, kad šis procesas, įgavus sistemos 
naudojimosi įgūdžius, vyks daug greičiai ir efektyviau. Šiuo metu dalis specialistų 
dar tik pradeda konsultavimo procesą.  
Rekomendacijos  – paskirti daugiau laiko TxIntegrity sistemos įsisavinimui, pvz. 
padaryti 5-6 ak. val. mokymus su konkrečiais pavyzdžiais, kaip paruošti konkrečius 
atvejus bei įkelti juos į vertinimo sistemą. 
b) Nepakankamos dalies specialistų anglų kalbos žinios, dėl to jiems sunkiau sekasi 
įsisavinti informaciją supervizijų metu, o taip pat papildomą literatūrą anglų kalba. 
Siekiant spręsti šią problemą yra pradėtos vykdyti grupinės intervizijos lietuvių 
kalba.  
Rekomendacijos  –ateityje planuoti apie galimybę plėsti besimokančiųjų specialistų 
potencialą Lietuvoje teritorine prasme, nes galima būtų atlikti efektyvesnę 
specialistų atranką, rinktis labiau motyvuotus ir turinčius daugiau potencialo tapti 
sertifikuotais CRAFT specialistais. 
c) Problemos, dėl pačių asmenų - klientų, kuriems teikiamos konsultacijos. 
Specialistai dažnai skundžiasi, kad klientai nesutinka, kad būtų įrašomi garso įrašai. 
Dalis specialistų skundžiasi tinkamų klientų kiekio sertifikavimo procesui trūkumu.  
Rekomendacijos  - klientų trūkumo problemą siekiame ir ateityje dar intensyviau 
reiktų spręsti atliekant šviečiamąją veiklą apie CRAFT metodą. 

 



 


