Viešosios įstaigos “Psichikos sveikatos perspektyvos”
veiklos ataskaita už 2013 metus

 BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga “Psichikos sveikatos perspektyvos” ne pelno siekiantis viešasis
juridinis asmuo.
Įmonės kodas 125446837.
Ne PVM mokėtoja.
Įstaiga įregistruota 2000 m. lapkričio 16 d.
 VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS
Skatinti sklandžią psichikos sveikatos paslaugų vartotojų integraciją į visuomenę,
formuoti psichikos sveikatos politiką, skatinti humanišką, etišką ir veiksmingą
psichikos veikatos priežiūrą.
 VEIKLOS REZULTATAI
Per 2013 metus viešoji staiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“ toliau vykdė savo
misiją ir ypač aktyviai veikė žmogaus teisių, antidiskriminacijos, psichikos sveikatos
reformos ir vaiko teisių srityse.
2013 m. buvo įgyvendinamos viešo intereso atstovavimo veiklos:
- Atstovavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje siekiant efektyvaus
deinstitucionalizacijos proceso (perėjimas nuo institucinių prie bendruomeninių
paslaugų) vaikams likiusiems be globos ir suaugusiems neįgaliesiems.
- Atstovavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje siekiant efektyvaus Psichikos
sveikatos strategijos priemonių plano 2014-2017 sukūrimo ir adekvataus finansavimo.
|- Atstovavimas Teisingumo ministerijoje siekiant neveiksnumo instituto teisinės
bazės pakeitimo.
- Dalyvavimas NVVO Platformoje prisidedant prie Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo potilikos formavimo.
- Pirmininkaujama suburtai Neformaliai NVO koalicijai už vaiko teises.
2013 m. buvo gyvendinami projektai:
- Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų judėjimų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano
regionuose. Donoras: ES.
- Pasaulinis senėjimas. Donoras: ES.
- Vaikų su psichosocialine bei proto negalia teisė į teisingą teismą. Donoras: ES.
- Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje. Donoras: ESF.

- Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios
įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose. Donoras:
ESF.
- VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių
pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis Donoras: NVO
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Viešinimas 2013 m.
Nuolat tvarkomas ir prižiūrimas internetinis puslapis www.gip-vilnius.lt.
Valdomas FB profilis Psichikos sveikatos perspektyvos.
Nuolatinis viešinimas žiniasklaidoje.
2013 m. buvo įgyvendinti šie instituciniai pokyčiai:
Pakeistas įmonės pavadinimas iš „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ į „Psichikos
sveikatos perspektyvos.
Pakeistas įmonės logotipas.
Pasikeitė įmonės adresas iš Tilto 3-6 į Olandų 19-2.
Pakeisti įmonės įstatai.
Tapome europinės skėtinės organizacijos Mental Health Europe nare.
2013 m. buvo įgyvendinti šie programiniai pokyčiai:
Pradėta nauja programa - Krizių įveikimo centras, teikianti psichologinių terapijų
paslaugas.
Įdiegtas Žinių ir mokymų centras.
Pradėta savanorių programa.
 DALININKAI
Viešosios įstaigos vienintelė dalininkė - Karilė Levickaitė. Dalininko turtinis įnašas –
100,00 Lt. Per 2013 finansinius metus viešosios įstaigos dalininkai bei turtinis įnašas
nesikeitė.
 GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI
Įstaigos 2013 metų gautas lėšas sudarė vykdomų projektų finansavimas bei uždirbtos
ūkinės – komercinės veiklos pajamos.
Finansavimo šaltinys
Europos Sąjungos lėšos
Europos struktūrio fondo lėšos
NVO Programos Lietuvoje Dvišalių Santykių Fondas
Lietuvos ir Šveicarijos programa

Suma, Lt
513.889,75
301.668,25
206.933,96
109.872,49

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Ambasada
Šiaurės ministrų taryba (NORDIC COUNCEL)
Kiti užsienio fondai
Juridinių ir fizinių asmenų parama
IŠ VISO GAUTAS FINANSAVIMAS

6.582,00
3.000,00
4.891,93
52.951,66
126.963,30
1.326.753,34

Teikiant paslaugas buvo uždirbta 13.500,00 Lt. Finansinės-investicinės veiklos
(teigiama valiutų likučių perkainojimo įtaka) pajamas sudarė 73,76 Lt.
 GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Įstaigos išlaidos - 968.652,64 Lt, iš jų 319.736,91 Lt buvo panaudota įstaigos
darbuotojų ir vykdomų projektų personalo darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems
mokesčiams; autoriniams atlyginimams (su mokesčiais) apmokėti buvo skirta
33.911,21 Lt; paslaugų pirkimui – 269.020,31 Lt; biuro nuomai, komunalinėms, ryšių
paslaugoms bei kitoms admistracinėms reikmėms – 66.355,06 Lt; kanceliarinėms
prekėms įsigyti buvo panaudota 6.829,69 Lt; komandiruotėms bei tarptautinių ir
vietinių kelionių išlaidoms –52.630,85 Lt; projektų dalyvių išlaidos – 54.743,81 Lt;
viešinimo, leidybos išlaidos – 103.808,95 Lt; NT bei žemės nuomos mokesčiams 12.591,72 Lt; kitų organizacijų nario mokesčiams - 8.633,14 Lt; personalo mokymui
bei mokymo priemonėms panaudota 21.101,26 Lt; juridinėms ir apskaitos paslaugoms
buvo skirta 1.818,52 Lt; ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos - 14.475,62 Lt; banko
komisiniai bei valiutų konvertavimo išlaidos –2.995,59 Lt.
 ILGALAIKIS TURTAS
2013 metais įstaiga įsigijo žemiau nurodyta ilgalaikį turtą:
Turto pavadinimas
Nešiojamas kompiuteris TP L430 I3-31
Fotoaparatas OLIMPUS SH-25
Projektorius Acer H7531D
Kompiuteris HP450 i3-4000M_1
Kompiuteris HP450 i3-4000M_2
Programinė įranga_1
Programinė įranga_2
IŠ VISO

 SĄNAUDOS

Įsigijimo vertė, Lt
3178,00
536,03
3850,17
2705,51
2705,51
750,20
750,20
14.475,62

Viešosios įstaigos sąnaudas per 2013 m. sudarė 945.420,13 Lt, tame skaičiuje
928.884,06 Lt pripažinta finansavimo pajamomis (iki 2012 metų „kompensuotomis
sąnaudomis“). Sąnaudos pagal atskirus straipsnius išsidėstė taip:









 kitos sąnaudos – 3.217,57 Lt,
 veiklos sąnaudos- 938.263,82 Lt, t.t.
darbuotojų išlaikymo – 332.278,20 Lt,
nusidėvėjimo (amortizacijos) –2.901,03 Lt,
patalpų išlaikymo – 43.849,24 Lt,
ryšių – 13.586,60 Lt,
transporto išlaikymo – 2.651,50 Lt,
turto vertės sumažėjimo- 2.725,67,
kitos veiklos – 540.271,58 Lt.

 INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS
Darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 7, pabaigoje - 10.
 VALDYMO IŠLAIDOS
Viešoji įstaiga sąnaudų valdymo išlaidoms 2013 metais neturėjo.
 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ
2013 m. įstaigai vadovavo Karilė Levickaitė. Direktorės darbo užmokesčio išlaidos
(bruto) sudarė 49.858,68 Lt. Kitų išmokų įstaigos vadovė negavo.
 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS
Viešoji įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui bei kitoms
išmokoms.
 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkės susijusiems
asmenims.

Direktorė

Karilė Levickaitė

