VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS“
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS
2016 m. gegužės 31 d.

 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 IR POBŪDIS
Viešoji įstaiga “Psichikos sveikatos perspektyvos” (toliau – PSP) yra 2000 m.
įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė ne pelno siekianti
organizacija. Tinklinės organizacijos Mental Health Europe narė bei pasaulinės
federacijos Human Rights in Mental Health – Global Initiative on Psychiatry narė.
MISIJA
Prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į
prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir
prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame lygmenyje.
VIZIJA
Valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi,
lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus
poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos
paslaugos.
VERTYBĖS
 Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui;
 Lygiateisiškumas;
 Socialinė įtrauktis;
 Analitiškumas ir ekspertinės žinios;
 Skaidrumas ir nepriklausomumas;
 Atvirumas ir bendradarbiavimas;
 Savirefleksija ir tobulėjimas.
VEIKLOS SRITYS
 Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių paieška;
 Dalyvavimas politikos formavime ir advokacija;
 „Sarginio šuns“ funkcija;
 Mokymai ir tyrimai;











Visuomenės švietimas;
Viešinimas;
Gerosios patirties perėmimas, diegimas ir sklaida;
Žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos
srityse
Vystomasis bendradarbiavimas;
Savanorių koordinavimas;
Strateginis bylinėjimasis;
Tinklaveika;
Paslaugų vystymas ir programų diegimas.

 VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, REZULTATAI IR PLANAI
2015 metais mūsų organizacija skyrė ypatingą dėmesį su psichikos sveikatos politika
susijusiems procesams Lietuvoje. Suvienijus jėgas su nevyriausybinių organizacijų ir
ekspertų koalicija „Psichikos sveikata „2030“ pavyko parengti alternatyvų psichikos
sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos veiksmų planą. Pristatėme jį
sprendimų priėmėjams, politinėms partijoms, plačiajai visuomenei. Stebėjome ir
perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų pertvarkos plano
įgyvendinimą. Teikėme analizes, viešinome gerųjų praktikų pavyzdžius ir
individualias istorijas siekdami atkreipti dėmesį į svarbius deinstitucionalizacijos
dėmenis, trukdančius ar skatinančius šio proceso efektyvumą
ir skaidrumą.
Siekdami palengvinti mokymų sklaidą, 2015 metais pristatėme ir internetinę žinių
centro platformą www.ismokpadeti.lt. Vykdydami mokymus specialistams nešame
žinią apie modernias psichikos sveikatos paslaugas, žmogaus teisių svarbą ir
lygiateisiškumo principus. Šis mūsų organizacijos idėjinis principas yra svarbi gija
siekiant organizacijos vizijos įgyvendinimo: valstybė, kurios politikoje psichikos
sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje
teikiamos individualius kiekvieno
žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos
sveikatos paslaugos.
Didžioji dalis mūsų veiklų 2015 metais buvo remiamos Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, kurios finansavimo etapas jau
baigtas.
2015 metų pabaigoje mūsų organizacija sudarė dvi sutartis su Europos Sąjungos
delegacija Baltarusijoje, kuriomis patvirtinti du ilgalaikiai projektai siekiant asmenų
turinčių negalią teisių įgyvendinimo ir deinstitucionalizacijos proceso kaimyninėje
šalyje. Aktyviai veikdami Baltarusijoje ketiname tęsti ir Lietuvoje pradėtas
prasmingas veiklas bei akylai stebėti psichikos sveikatos politikos formavimą ir
įgyvendinimą.

2015 m. buvo įgyvendinamos viešo intereso atstovavimo veiklos:
- Atstovavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje siekiant efektyvaus
deinstitucionalizacijos proceso (perėjimas nuo institucinių prie bendruomeninių
paslaugų) vaikams likusiems be globos ir suaugusiems neįgaliesiems.
- Atstovavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje siekiant efektyvaus Psichikos
sveikatos strategijos priemonių plano 2014-2017 sukūrimo ir adekvataus finansavimo.
- Dalyvavimas NVVO Platformoje prisidedant prie Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo politikos formavimo.
- Atstovavimas Neformaliai NVO koalicijai už vaiko teises.
- Pirmininkavimas NVO ir ekspertų koalicijai „Psichikos sveikata 2030“
Su detalia metine veiklos ataskaita už 2015 metus galite susižažinti čia:
http://perspektyvos.org/images/failai/metine_ataskaita_2015_final.pdf
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI
Viešosios įstaigos vienintelė dalininkė - Karilė Levickaitė. Dalininkės turtinis įnašas
–28,96 Eur. Per 2015 finansinius metus viešosios įstaigos dalininkai bei turtinis
įnašas nesikeitė.
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER
FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ
RŪŠIS

Gautų lėšų šaltiniai
per 2015 metus

Europos Sąjungos lėšos

Europos Ekonominės Erdvės
finansiniai mechanizmai
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras
Lietuvoje
LR užsienio reikalų ministerijos
Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programos
lėšos
Fizinių asmenų parama
Juridinių asmenų parama
IŠ VISO GAUTAS FINANSAVIMAS

Per ataskaitinį
laikotarpį
gautos lėšos,
EUR

9.375,09

38.170,85
4.523,00

230,65
1.034,74
3.000,00
56.334,33

Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis; tarptautinių
kelionių išlaidos; paslaugų
pirkimas
Darbo užmokestis;
komandiruočių, renginių,
kelionių išlaidos; paslaugų
pirkimas; kanceliarinės prekės;
viešinimo išlaidos; tarptautinių
organizacijų nario mokesčiai
Darbo užmokestis; tarptautinių
kelionių išlaidos
Darbo užmokestis; biuro prekės

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis

 ILGALAIKIS TURTAS
2015 metais įstaiga įsigijo žemiau nurodytą ilgalaikį turtą:
Turto pavadinimas
Programinė įranga MS Office 2013 32-bit/x64
Biuro patalpos Švitrigailos 8-202, Vilnius
IŠ VISO

Įsigijimo vertė, EUR
189,97
36.696,05
36.886,02

2015 metais PSP ilgalaikio turto neperleido.
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Viešosios įstaigos sąnaudas per 2015 m. sudarė 162.759,14 Eur, iš jų 122.184,99 Eur
buvo pripažinta finansavimo pajamomis. Sąnaudos pagal atskirus straipsnius išsidėstė
taip:




Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina –29.257,63 Eur,
Kitos sąnaudos – 337,43 Eur,
Veiklos sąnaudos – 133.164,08 Eur, iš jų,
 darbuotojų išlaikymo – 81.553,33 Eur,
 nusidėvėjimo (amortizacijos) – 1.781,27 Eur,
 patalpų išlaikymo – 7.053,45 Eur,
 ryšių – 1.960,93 Eur,
 transporto išlaikymo – 41,86 Eur,
 kitos veiklos – 40.773,24 Eur.

 INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS
Darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 7, pabaigoje - 6.
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Viešoji įstaiga sąnaudų valdymo išlaidoms 2015 metais neturėjo.
 INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ
2015 m. įstaigai vadovavo Karilė Levickaitė. Direktorės darbo užmokesčio išlaidos
(bruto) sudarė 12.043,76 Eur. Kitų išmokų įstaigos vadovė negavo.
 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS
2015 m. įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui.

 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS SU
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

VIEŠOSIOS

ĮSTAIGOS

Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininke susijusiems
asmenims.

Direktorė

Karilė Levickaitė

