PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000 m. įkurta ir
psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

MISIJA
Skatinti humanišką, etišką ir veiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą, ginti žmogaus teises, inicijuoti bei
įgyvendinti būtinas reformas.

TIKSLAS
Padėti abiem visuomenės pusėms – sveikiesiems ir neįgaliesiems – pažinti vieniems kitus, griauti mitus ir
prietarus, atvirumu nugalėti baimę, nepalikti spragų neįgalių žmonių teisių pažeidimams.

PAGRINDINĖS VEIKLOS:
√

poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą;

√

žmogaus teisių apsauga;

√

naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas;

√

naujų iniciatyvų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje,
stiprinimas.

KOMANDA:
Dovilė Juodkaitė - direktorė iki 2012 m. rugsėjo 10 d.
Karilė Levickaitė - projektų vadovė iki 2012 m. rugsėjo 10 d. , direktorė - nuo 2012 rugsėjo 11 d.
Irena Kuldoš - buhalterė
Virginija Klimukienė - projektų vadovė iki 2012 m. rugsėjo 03 d., programų direktorė - nuo 2012 m. rugsėjo 04 d.
Eglė Šumskienė - projektų vadovė;
Justė Kelpšaitė - projektų vadovė nuo 2012 m. rugpjūčio 02 d.
Ugnė Grigaitė - projektų vadovė nuo 2013 balandžio 29 d.
Tadas Žičkus - administratorius

VEIKLOS SRITYS 2011 – 2013 M.:
√

Advokacijos

veiklos

formuojant

psichikos

sveikatos politiką
√

Žmogaus

teisių

apsauga;
√

Psichikos

sveikata

ir

ŽIV/AIDS;
√

Diskriminacijos
mažinimas,
visuomenės švietimas;

√

Vaikų

ir

psichikos

paauglių
sveikatos

paslaugų vystymas ir
prevencinių programų
diegimas;
√

Vystomasis
bendradarbiavimas ir
švietimas;

√

NVO
stiprinimas.

gebėjimų

ADVOKACIJOS VEIKLOS FORMUOJANT
PSICHIKOS SVEIKATOS POLITIKĄ
Projekto pavadinimas
„Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė (Pokyčių sparnai)“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2013 m. gruodis – 2015 m. gegužė

Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai

Projekto tikslas
Prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant
žmogaus/vaiko teisių reformas psichikos sveikatos srityje.

Planuojami rezultatai
Projekto metu bus siekiama esminių sisteminių pokyčių, taip pat inicijuojamas viešasis diskursas bei politinių
sprendimų priėmimo procesas atstovaujant psichikos sutrikimų turinčių žmonių bei jų šeimos narių interesus.
Svarbus uždavinys – stiprinti naujai kuriamos „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių“ iniciatyvinės grupės ir kitų
psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO gebėjimus.
Tikimasi,

kad

projekto

Psichikos

sveikatos

metu

parengtas

strategijos

priemonių

planas atsispindės Lietuvos teisės aktuose,
vykdomas

deinstitucionalizacijos

proceso

stebėjimas ir teikiami siūlymai lems priimtų
sprendimų

skaidrumą,

viešumą

ir

suderinamumą su tikslinių grupių poreikiais bei
teisėmis, o psichikos sutrikimų turinčių asmenų
teisė į teisingą teismą bus užtikrinta visais
lygiais.

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
Projekto pavadinimas
Socialinių darbuotojų mokymai „Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant
valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais asmenimis“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2011 m. rugsėjis – 2011 m. gruodis

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto tikslas
Kelti socialinės globos namų darbuotojų kvalifikaciją žmogaus teisių srityje.

Pasiekti rezultatai
Organizuoti mokymai socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams 7-iose Lietuvos apskrityse. Įgyvendinant
socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą organizuoti 16 val. teoriniai ir praktiniai mokymai tema
„Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su
proto negalią turinčiais asmenimis“. Iš viso mokymuose dalyvavo 180 dalyvių, pažymėjimai išduoti 179 dalyviams
– socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams.

***
Projekto pavadinimas
„Vaikų su psichosocialine ar proto negalia teisė į teisingą teismą“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2013 m. gegužė – 2015 m. birželis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas
Užtikrinti teisę į teisingumą vaikams, turintiems psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų ar negalią,
administacinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje, 10-yje Europos Sąjungos valstybių. Remiantis atliktais
tyrimais, atliepti šių vaikų poreikį ir užtikrinti jų teises į informacijos prieinamumą, teisinį atstovavimą, visavertį
dalyvavimą ikiteisminiuose bei teismo procesuose, apsaugą teismo procesų metų, jų konfidencialumo
užtikrinimą, o taip pat specialistų tinkamą paruošimą.

Pasiekti rezultatai
Projekto metu didžiausias dėmesys skirtas tyrimo atlikimui bei
metodikos, pritaikytos tarptautiniam naudojimui, vystymui
tolimesniems tyrimams apie vaikų, turinčių psichikos sveikatos
ar intelekto sutrikimų ar negalią, teisę į teisingą teismą
Europos Sąjungos mastu. Taip pat buvo sukurtos mokymų
programos specialistams bei vykdomos advokacijos veiklos,
siekiant informuoti sprendimų priėmėjus bei plačiąją
visuomenę apie egzistuojančias spragas sistemoje ir poreikį
kartu kurti teisingesnę aplinką ir užtikrinti geresnę gyvenimo
kokybę vaikams bei jaunimui, turintiems psichikos ar intelekto
sutrikimų ar negalią Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos
valstybėse.

PSICHIKOS SVEIKATA IR ŽIV/AIDS
Projekto pavadinimas
„ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse (Bulgarijoje, Čekijos
Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) bei
geriausių praktikų ir patirties perdavimas iš senųjų ES šalių“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2009 m. rugsėjis – 2012 m. rugsėjis

Europos Sąjunga, Europos Komisijos Sveikatos ir
vartotojų generalinis direktoratas

Projekto tikslas
Gerinti žmonių, turinčių su dviguba ar triguba diagnoze (ŽIV/AIDS, priklausomybė, psichikos liga) gyvenimo
kokybę naujosiose ES šalyse narėse, vystant psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą
ir užtikrinant jų kokybę bei prieinamumą ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims.

Pasiekti rezultatai
Projekto

metu

suteikta

žinių

ir

gebėjimų

specialistams, susiduriantiems su ŽIV/AIDS ar/ir
psichikos sveikatos sutrikimų bei priklausomybių
problemų turinčiais asmenimis. Apmokyta 15
specialistų grupių, iš viso 186 žmonės.
Įsteigtas „Psichikos sveikata ir ŽIV/AIDS“ žinių ir
mokymų centras, kurio tikslas – teikti informaciją
specialistams

Lietuvoje,

organizuoti

jiems

mokymus psichikos sveikatos ir ŽIV/AIDS srityje bei
vykdyti šios srities advokaciją.
Įvykdytas tyrimas bei išleista tyrimo ataskaita „ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų
prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje“
Mokymų kursas „ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata” užregistruotas bei dėstomas Vilniaus universitete „Erasmus“
programoje.

DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS, VISUOMENĖS
ŠVIETIMAS
Projekto pavadinimas
„Psichikos sveikatos diena 2011“

Įgyvendinimo data

Finansavimo šaltinis

2011 m. spalio 7 d.

LR Sveikatos apsaugos ministerija

Projekto tikslas
Paminėti psichikos sveikatos dieną pakviečiant pagrindines psichikos sveikatos srityje veikiančias organizacijas,
pristatant jų veiklą ir atkreipiant visuomenės dėmesį į psichikos sveikatos problemas.

Pasiekti rezultatai
Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga kartu su Vilniaus klinikine Vasaros ligonine bei LR Sveikatos apsaugos
ministerija V. Kudirkos aikštėje Vilniuje buvo suorganizuotas renginys „Draugaukime 2011“.
Renginio metu vyko koncertas, kuriame grojo, vaidinio ir dainavo įvairūs atlikėjai, dalis jų – turintys psichikos
sveikatos sutrikimų. Palapinių miestelyje buvo galima susipažinti su įvairių psichikos sveikatos srityje dirbančių
organizacijų veikla, psichiatrijos istorija, išbandyti senovines bei šiuolaikines psichiatrijoje taikomas priemones,
kartu su dailės akademijos studentais kurti psichikos sutrikimų „kostiumus“, gauti įvairios literatūros.
Renginio

metu

skiriama

vystomajam

psichikos

sveikatos

iniciatyva

nemažai

dėmesio

bendradarbiavimui

srityje.

psichiatrijoje“

buvo

VšĮ „Globali

turėjo

atskirą

palapinę, skirtą vystomojo bendradarbiavimo
ir psichikos sveikatos tematikai, kuri buvo
papuošta projekto metu išleistais plakatais.
GIP darbuotojai renginio dalyviams pasakojo
apie besivystančiose šalyse įgyvendintus ir
planuojamus projektus psichikos sveikatos
srityje, dalino informacinius lankstinukus,

demonstravo skaidres ir filmus. Praeiviai išgirdo apie tai, ką Lietuva yra nuveikusi Gruzijoje padėdama pabėgėlių
vaikams įveikti prisiminimus apie karą, kaip mūsų šalis remia psichoneurologinių pensionatų gyventojus
Tadžikistane, dirba gerindama senjorų padėtį Afrikoje, kokių turi naujų idėjų ir planų.

***
Projekto pavadinimas
„Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“

Įgyvendinimo data

Finansavimo šaltinis

2012 m. rugpjūtis – 2014 m. rugpjūtis

Europos socialinio fondo agentūra

Projekto tikslas
Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje.

Planuojami rezultatai
Projektą įgyvendinančios organizacijos tikisi, jog šis dvejų metų trukmės projektas turės ilgalaikį išliekamąjį
poveikį. Numatoma, jog projekto metu parengti leidiniai (naujienlaiškio NVO atstovams 12 numerių,
naujienlaiškio profsąjungoms 12 numerių, bei informacinis leidinys darbdaviams „Įvairovė – verslo sėkmei“) bus
prieinami visuomenei ir projektui pasibaigus. Dešimt radijo ir penkios televizijos laidos formuos vertybines
nuostatas ir stiprins bendrą nepakantumo diskriminacijai kontekstą, o bendruomenėms skirti renginiai įgalins jų
narius pilietiškai ir aktyviai spręsti kylančias problemas darbo rinkoje ir visuomenėje. Parengtos viktorinų
koncepcijos taps pagrindu organizuoti panašaus
pobūdžio

jaunimui

skirtus

antidiskriminacinius

renginius ir pasibaigus projektui. Išaugusios NVO ir
profsąjungų kompetencijos antidiskriminacijos srityje
paskatins veiksmingą jų bendradarbiavimą siekiant
užkirsti kelią pažeidimams bendruomenių, savivaldos
ir nacionaliniu lygiu, o darbdavių informuotumo
didinimas skatins diegti įvairovei atvirą darbo kultūrą.
Tokiu būtu galima daryti prielaidą, jog įgyvendintas
projektas taps paskata naujoms, įvairias tikslines
grupes vienijančioms iniciatyvoms.

***
Projekto pavadinimas
„Psichikos sveikatos diena 2012“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2012 m. spalio 10 d.

Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas
Paminėti psichikos sveikatos dieną pakviečiant pagrindines psichikos sveikatos srityje veikiančias organizacijas,
pristatant jų veiklą ir atkreipiant visuomenės dėmesį į psichikos sveikatos problemas.

Pasiekti rezultatai
Kartu su Vilniaus klinikine Vasaros ligonine,
VU

Psichiatrijos

klinika

bei

Vilniaus

visuomenės sveikatos biuru V. Kudirkos
aikštėje Vilniuje buvo surengtas plačiajai
visuomenei

skirtą

Psichikos

sveikatos

dienos minėjimą. Net keturiolika psichikos
sveikatos srityje veikiančių organizacijų
įkūrė palapinių miestelį, kuriame pristatė
savo veiklas, bendravo su praeiviais, siūlė
bendras
medžiagą.

veiklas,

dalijo

informacinę

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
PASLAUGŲ VYSTYMAS IR PREVENCINIŲ
PROGRAMŲ DIEGIMAS
Projekto pavadinimas
„Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros
kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2011 m. lapkritis – 2014 m. kovas

Europos

socialinio

fondo

agentūra

ir

Lietuvos

Respublikos valstybė
Projekto tikslas
Įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą
kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos
vadybos metodiką vaikų socializacijos centruose.

Pasiekti rezultatai
Projekto įgyvendinimo pradžioje EQUIP programa buvo adaptuota Lietuvai, bei lietuvių kalba išleistas EQUIP
programos vadovėlis ir įgyvendinimo vadovas. Vėliau išleista ir pildoma priemonė – žaidimas „Pasirengęs
gyvenimui“, padedantis vaikams įtvirtinti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius.
EQUIP programos taikymas socializacijos centruose buvo pradėtas 2012 m. gegužės mėn., prieš tai parengus 12
EQUIP programos vykdytojų, apmokius 117 mokytojų (auklėtojų) kaip taikyti kognityvinės-elgesio terapijos
principus pamokose bei suorganizavus įvadinį pasitarimą ir pirmuosius mokymus centrų administracijų
atstovams. Iki projekto pabaigos EQUIP programa buvo pavesta 25 ugdytinių grupėms, iš viso 1022 užsiėmimai.
Užsiėmimuose dalyvavo 142 vaikai, iš kurių 122 dalyvavo daugiau nei 60 proc. visų užsiėmimų bei gavo
dalyvavimo programoje pažymėjimus.
Pravedus EQUIP programą pirmosioms paauglių grupėms buvo atliktas programos diegimo kokybės vertinimas,
siekiant išnagrinėti EQUIP programos diegimo ir pozityvios įstaigos kultūros kūrimo progresą šešiuose Lietuvos

vaikų socializacijos centruose. Atlikus įvertinimą, kiekvienam centrui buvo parengtos bei pristatytos
rekomendacijos dėl EQUIP programos vykdymo proceso tobulinimo.
EQUIP programos įgyvendinimo metu programos vykdytojams buvo suteikta 60 val. individualių konsultacijų.
Dešimties supervizijų, kurių bendra trukmė 56 val., metu programos vykdytojai turėjo galimybę analizuoti
kasdieninius atvejus bei aptarti juos su ekspertais bei kolegomis iš kitų vaikų socializacijos centrų.
Nuolatinės supervizijos buvo teikiamos ir mokytojams (auklėtojams), bendra trukmė - 192 val. Šių susitikimų metu
įstaigų pedagogams buvo aptariami EQUIP programos principai, jų taikymo galimybės, ypač dirbant su
sudėtingais, konfliktuojančiais, nepaisančiais taisyklių paaugliais. Siekiant paskatinti dialogą bei pagerinti
bendradarbiavimą tarp mokytojų (auklėtojų) ir centrų švietimo pagalbos specialistų, buvo organizuojami bendri
pasitarimai, kurių bendra trukmė 120 val.
Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo
parengta

ir

išleista

„Kognityvinės–elgesio
taikymas

ir

ugdymas

centruose“. Priemonė

metodinė

priemonė

terapijos

principų

vaikų
skirta

socializacijos
padėti vaikų

socializacijos centrų darbuotojams atsakyti į
nelengvą klausimą – kaip kreipti ugdymo
procesą, kad socializacijos centruose laikinai
gyvenantys paaugliai taptų dorais, savarankiškais
ir atsakingais Lietuvos piliečiais.

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS IR
ŠVIETIMAS
Projekto pavadinimas
„Teismo psichiatrijos ir kalėjimų psichikos sveikatos paslaugų gerinimas Kaliningrado srityje“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2007 m. gegužė – 2011 m. balandis

Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija
pagal MATRA programą

Projekto tikslas
Sukurti modernią teismo psichiatrijos ir psichikos sveikatos paslaugų kalėjimuose sistemą Kaliningrado srityje,
kuri užtikrintų adekvačios ir kokybiškos pagalbos tikslinėms grupėms teikimą bei efektyvesnę pakartotinių
nusikaltimų prevenciją, tuo pačiu prisidėdama prie saugesnės visuomenės kūrimo.

Pasiekti rezultatai
Projekto metu didžiausias dėmesys skirtas
Kaliningrado

psichiatrijos

ligoninės

Nr.2,

Černiachovskio teismo psichiatrijos ligoninės
bei Kaliningrado srities pataisos sistemos
įstaigų darbuotojų gebėjimų stiprinimui.
Pagrindiniai projekto metu sukurti produktai
yra į rusų kalbą išversta ir išleista smurto rizikos
vertinimo metodika HCR-20, parengti uždaroms
įstaigoms

pritaikyti

korekcinių

programų

moduliai bei nusikalsti linkusių psichikos
sveikatos paslaugų vartotojų duomenų bazė.

***
Projekto pavadinimas
„Papildomas pajamas generuojančių terapinio pobūdžio veiklų vystymas Tadžikistano Sughdo srities
psichiatrijos įstaigose“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2009 m. balandis – 2011 m. balandis

Europos

komisijos

delegacija

Tadžikistane,

Atviros

visuomenės institutas pagal „Rytai–Rytai“ programą,
„Muskie“ ir „UGRAD Alumni“ mažųjų dotacijų programa,
Pasaulio bankas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programą bei Nyderlandų Karalystės užsienio
reikalų ministerija pagal MATRA programą

Projekto tikslas
Prisidėti prie ekonomikos vystymosi Sughdo srityje bei skatinti žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų,
integraciją į visuomenę įdiegiant papildomas lėšas generuojančias bei pacientų užimtumą užtikrinančias veiklas
psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose institucijose.

Pasiekti rezultatai
Projekto metu psichikos sveikatos paslaugas Sughdo srityje teikiančių įstaigų administracija ir personalas buvo
apmokyti kaip organizuoti papildomas pajamas generuojančias veiklas, kaip ieškoti papildomų rėmėjų, rengti ir
įgyvendinti projektus, taip pat organizuoti mokymai apie užimtumo terapijos organizavimo principus.
Gautos informacijos pagrindu buvo parengti, atrinkti ir finansuoti 6 paprojekčiai, skirti papildomas pajamas
generuojančių terapinio pobūdžio veiklų diegimui psichiatrijos ligoninėse, psichoneurologiniuose internatuose ir
asmenų, turinčių negalią, organizacijose.

Projekto įgyvendinimo metu organizuoti apvalūs stalai su vietos valdžios (khukumatų ir jamoatų, atitinkančių
mūsų savivaldybes ir seniūnijas) atstovais siekiant aptarti bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų poreikį
ir galimybes jį atliepti. Sughdo srities visuomenė buvo informuojama apie projektą ir didinama jų tolerancija
asmenų, turinčių psichikos sveikatos problemų, atžvilgiu, paneigiant daugelį egzistuojančių mitų ir stereotipų apie
(psichikos) negalią.
Projekto metu sukurtas dokumentinis filmas bei surinkta ir atskiru leidiniu rusų–tadžikų kalbomis išleista visų
vykusių mokymų medžiaga nemokamai platinama visiems besidomintiems psichikos sveikatos paslaugų
sektoriaus gerinimu bei verslumo plėtojimu.

***
Projekto pavadinimas
„Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese
stiprinimas“

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2011 m. sausis – 2012 m. gruodis

Europos

komisijos

delegacija

Baltarusijoje

bei

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programą
Projekto tikslas
Prisidėti prie tvarios plėtros Baltarusijoje bei psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, kaip vienos iš
pažeidžiamiausių socialinių grupių, įgalinimo ir integracijos į visuomenę stiprinant vietinių NVO gebėjimus
dalyvauti politiniame dialoge bei akcentuojant žiniasklaidos vaidmenį formuojant adekvatų asmenų, turinčių
psichikos sveikatos sutrikimų, įvaizdį.

Pasiekti rezultatai
Projekto metu buvo organizuojami mokymai visuose Baltarusijos regionuose psichikos sveikatos srityje veikiančių
NVO atstovams apie savęs atstovavimą ir dalyvavimą psichikos sveikatos politikos formavimo procese bei
bendravimą su žiniasklaida; taip pat mokymai Baltarusijos žurnalistams apie tinkamą asmenų, turinčių psichikos
sveikatos sutrikimų, vaizdavimą masinės informacijos priemonėse.
Išleistos dvi metodinės priemonės: sutrikusios psichikos, sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimų nariams ir juos
atstovaujančioms organizacijoms „Mano poreikiai ir interesai: kaip aš galiu juos atstovauti?” bei žurnalistams
„Nuo mitų prie realybės“.
Dešimt Baltarusijos regionuose veikiančių NVO įgijo patirties kaip rengti projektines paraiškas bei įgyvendinti
savęs atstovavimo bendraujant su valdžios atstovais, žiniasklaida ar vietos bendruomene veiklas.
Visuomenės nuomonės apie asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, galimybes integruotis į visuomenę
lyginamasis tyrimas prieš ir po projekto parodė, kad projekto metu organizuota viešinimo akcija yra labai
reikalinga siekiant mažinti neigiamas Baltarusijos visuomenės nuostatas.

***
Projekto pavadinimas
Kampanija „Pasaulinis senėjimas“

Įgyvendinimo periodas

Rėmėjas

2011 m. sausis – 2013 m. gruodis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas
Atkreipti Europos Sąjungos visuomenės dėmesį į pasaulinio senėjimo problemą bei jos įtaką vystomajam
bendradarbiavimui, akcentuojant Užsacharės Afriką.

Pasiekti rezultatai
Visoje Lietuvoje septynis kartus surengta paroda „Tyliosios herojės“, kurią sudaro dešimt įspūdingų nuotraukų ir
penkios jaudinančios istorijos apie Afrikos močiutes bei jų globojamus anūkus.
Drauge su VGTU „Palėpės teatru“ pastatytas spektaklis „Čia gyvena žmonės“, prisiliečiantis prie pasaulinio
senėjimo iššūkių, kuris yra periodiškai demonstruojamas Lietuvoje nuo 2012 m. gruodžio mėn.
Minint Pasaulinę pagyvenusių žmonių dieną, 2012 m.
spalio

1-ąją

„HelpAge“

Lietuvoje

tarptautiniu

pirmą
tinklu

kartą

kartu

organizuota

su

akcija

„Senėjimas kviečia veikti“.
Lietuvos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose organizuoti
švietimo renginiai, skirti vystomajam bendradarbiavimui,
tūkstantmečio tikslams ir pasauliniam senėjimui geriau
suprasti.
2013 metais organizuoti susitikimai su Tanzanijos piliečiu,
senjoru Josephu Mbatia, kuris pasakojo apie senjorų
gyvenimą Užsacharės Afrikoje Lietuvos moksleiviams, studentams, senjorams, švietimo darbuotojams.
Parengta mokomoji medžiaga Lietuvos švietimo darbuotojams „Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis
senėjimas ir psichikos sveikata“.
Įvykdyti mokymai žurnalistams, suteikta jiems žinių apie pažeidžiamų grupių diskriminaciją Lietuvoje ir pasaulyje,
apie vaikų teises, žmogaus teises, psichikos sveikatos bei pasaulinio senėjimo iššūkius.

***
Projekto pavadinimas
„Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos
regionuose“
Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2011 m. birželis – 2011 m. lapkritis

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas
Teikti psichosocialines paslaugas Gruzijoje nuo karo nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms.
Pasiekti rezultatai
Mokymų metu buvo vystomi pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose dirbančių mokytojų ir medikų gebėjimai
atpažinti potrauminio streso sindromą. Specialistai buvo aprūpinti klausimynais, leidžiančiais atpažinti
potrauminį sindromą ir parinkti tinkamiausius jo įveikos būdus, taip pat atliktas vaikų pabėgėlių psichosocialinių
poreikių tyrimas ir juo remiantis parengtos rekomendacijos politikams.

***
Projekto pavadinimas
„Vystomasis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje“
Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2011 m. rugsėjis – 2011 m. spalis

Lietuvos savivaldybių asociacija

Projekto tikslas
Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie psichikos sveikatos svarbą vystomajame bendradarbiavime.
Pasiekti rezultatai
Parengta ir išleista 500 egz. informacinių lankstinukų ir 20 egz. informacinių plakatų apie psichikos sveikatos
padėtį ir pagalbos poreikį besivystančiose šalyse. Informacinė medžiaga pristatyta Psichikos sveikatos dienos
metu psichikos sveikatos specialistams, paslaugų vartotojams ir visuomenės nariams. Psichikos sveikatos dienos
dalyviai (viso – apie 1000 asmenų) informuoti apie psichikos sveikatos aktualijas besivystančiose šalyse.

***
Projekto pavadinimas
„Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose“
Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2012 m. vasaris – 2014 m. sausis

Europos Sąjunga bei Azerbaidžano Jaunimo ir sporto
ministerija

Projekto tikslas
Prisidėti prie tvaraus Azerbaidžano vystymosi didinant psichikos sveikatos paslaugų vartotojų dalyvavimą
paslaugų teikimo/sprendimų priėmimo procesuose.
Pasiekti rezultatai
Projekto metu penkiose stacionarias ir/ar ambulatorines psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose
Baku, Gubos, Gendžos, Šeki regionuose) buvo įkurti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų judėjimai. Įsteigtas
virtualus resursų centras, kuriame kaupiama metodinė medžiaga apie bendruomenines psichikos sveikatos
paslaugas, psichosocialinę reabilitaciją, žmogaus teises bei paslaugų vartotojų judėjimų bei nevyriausybinio
sektoriaus psichikos sveikatos srityje vystymą.
Atlikus visuomenės nuomonės tyrimą gauta, kad Azerbaidžano visuomenė turi labai mažai informacijos apie
psichikos sveikatos paslaugų vartotojus, todėl dažnai vadovaujasi vyraujančiais mitais bei stereotipais, ypač
susijusiais su šios tikslinės grupės galimybėmis gyventi savarankiškai, kurti šeimą ir t.t. Šiuos mitus dažnai
kuria/palaiko žiniasklaida, todėl projekto metu buvo
stiprinami

Azerbaidžano

žurnalistų

gebėjimai

tinkamai vaizduoti psichikos sveikatos paslaugų
vartotojus masinės informacijos priemonėse.
Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinis sektorius yra
labai menkai išvystytas Azerbaidžane, projekto
rėmuose parengti „Pokyčių agentai“, tikėtina,
prisidės prie pilietinės visuomenės organizacijų
veiklos stiprinimo bei plėtros užtikrindami, kad būtų
tinkamai užtikrinamas psichikos sveikatos vartotojų
dalyvavimas, atstovaujamos ir ginamos jų teisės.

NVO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Projekto pavadinimas
„VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas, siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos
srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO“ (CH-5-FM-1/43)

Įgyvendinimo periodas

Finansavimo šaltinis

2013 m. sausis – 2014 m. balandis

Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir
Šveicarijos

Konfederacijos

bendradarbiavimo

programa
Projekto tikslas
Stiprinti Lietuvos NVO plėtojant jų institucinius gebėjimus bei žmogiškuosius išteklius. Taip pat didinti NVO
finansinį savarankiškumą.

Pasiekti rezultatai
√

Projekto metu atnaujinta įstaigos internetinio puslapio turinio valdymo sistema.

√

Įsteigta Žinių ir mokymų centro programa. Sukurta „Žinių ir mokymų centro“ internetinė skiltis, kurioje
talpinama informacija apie mokymus, ekspertus bei leidinius.

√

Parengti mokymų moduliai 6 temomis ("Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir korekcija", „AIDS ir
psichikos sveikata“, „Žmogaus teisės ir atstovavimas“, “NVO steigimas ir funkcionavimas”, “Projektų
rengimas ir įgyvendinimas”, “Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis senėjimas ir psichikos
sveikata”).

√

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 2013 m. vasarą buvo įtraukta į Valstybės tarnybos departamento
prie VRM įstaigų, teikiančių valstybės tarnautojų mokymus, sąrašą. Įvykdyta pirmųjų trijų mokymų
modulių registracija.

√

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos bei išbandytos alternatyvių lėšų pritraukimo bei mokymų
pardavimo strategijos.

√

Įvyko mokymai apie lėšų pritraukimą ir viešuosius ryšius Lietuvoje veikiančioms NVO.

√

Įvyko psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityse veikiančioms NVO skirti mokymai.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI
2011 metai:
√

Europos Sąjunga

√

LR Užsienio reikalų ministerija

√

EEE ir Norvegijos finansiniai

√

NORDIC

mechanizmai

√

UNODC

Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų

√

Fizinių asmenų parama

ministerija (MATRA)

√

Juridinių asmenų parama

Vilniaus miesto savivaldybė

√

Pajamos iš teikiamų paslaugų

√

√

Juridinių asmenų
Fizinių asmenų parama; 33000 LTL
parama;
2252,31 LTL
UNODC; 18772,24 LTL
NORDIC;
21359,92
LTL

Pajamos iš
teikiamų
paslaugų;
67245,83 LTL

Europos Sąjunga;
199867,31 LTL

LR Užsienio reikalų
ministerija; 56000 LTL
Vilniaus miesto
savivaldybė; 67500 LTL
Nyderlandų
Karalystės užsienio
reikalų ministerija
(MATRA); 107047,57
LTL

EEE ir Norvegijos
finansiniai
mechanizmai;
140257,47 LTL

2012 metai:
√

Europos Sąjunga

√

Atviros visuomenės institutas

√

LR Švietimo ir mokslo ministerija

√

Lenkijos užsienio reikalų ministerija

√

LR Užsienio reikalų ministerija

√

Kiti finansavimo šaltiniai

√

Vilniaus miesto savivaldybė

√

Fizinių asmenų parama

√

NORDIC

√

Juridinių asmenų parama

√

Britų Ambasada

√

Pajamos iš teikiamų paslaugų

Pajamos iš teikiamų
Juridinių asmenų
parama; 42017,88 LTL paslaugų; 8228,76
Kiti
LTL
finansavimo
šaltiniai;
Fizinių
33279,19 LTL
asmenų
Lenkijos
parama;
užsienio reikalų
5150,08
ministerija;
LTL
13868,65 LTL
Atviros
visuomenės
institutas;
30129,13 LTL
Britų
Ambasada;
3440,00 Lt

NORDIC; 32212,64 LTL

Vilniaus miesto
savivaldybė;
7000,00 LTL
LR Užsienio
reikalų
ministerija;
25000,00 LTL
LR Švietimo ir mokslo
ministerija; 49224,24 LTL

Europos Sąjunga;
672749,53 LTL

2013 metai:

√

Europos Sąjunga

√

√

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Ambasada

programa

√

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

√

Kiti finansavimo šaltiniai

mechanizmai

√

Fizinių asmenų parama

√

LR Švietimo ir mokslo ministerija

√

Juridinių asmenų parama

√

NORDIC

√

Pajamos iš teikiamų paslaugų

√

Europos

Ekonominės

Erdvės

finansiniai

Pajamos iš teikiamų
paslaugų; 4699,62 LTL
Europos
Sąjunga;
790282,57 LTL

Fizinių
asmenų
parama;
13350,13
LTL

Juridinių asmenų
parama; 113613,17 LTL

Europos Ekonominės
Erdvės finansiniai
mechanizmai ;
206933,96,00 LTL

Kiti
finansavimo
šaltiniai;
52951,66 LTL
LR Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija ;
6582 LTL
Jungtinė
Didžiosios
Britanijos ir
Šiaurės Airijos
Ambasada;
3000,00 Lt

LR Švietimo ir
mokslo ministerija;
25275,43,00 LTL

NORDIC; 4891,93 LTL

Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo
programa; 109872,49
LTL
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