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Viešoji įstaiga Psichikos sveikatos perspektyvos  – 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti 

nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, tinklinės organizacijos Mental Health Europe 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, 

teikianti kiekvieno žmogaus individualius poreikius atitinkančias, kokybiškas, prieinamas bendruomenines 

psichikos sveikatos paslaugas.

VEIKLOS SRITYS:
◊  Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių 

 paieška;

◊ Dalyvavimas politikos formavime ir advokacija;

◊ „Sarginio šuns“ (angl. watchdog) 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. 

KOMANDA
Direktorė – Karilė Levickaitė, programų direktorė – Virginija Klimukienė, projektų vadovės: Eglė Šumskienė,  

Justė Kelpšaitė ir Ugnė Grigaitė, vyr. buhalterė – Irena Kuldoš, administratorius – Tadas Žičkus.

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

VERTYBĖS:

◊ Pagarba žmogaus teisėms ir 

 individualumui;

◊ Lygiateisiškumas;

◊ Socialinė įtrauktis;

◊ Analitiškumas ir ekspertinės žinios;

◊ Skaidrumas ir nepriklausomumas;

◊ Atvirumas ir bendradarbiavimas;

◊ Savirefleksija ir tobulėjimas. 



Atsigręždama į 2014 metus, džiaugiuosi dar vienais prasmingais ir 

veikliais mūsų organizacijos metais. Jau penkioliktus metus gyvuojame 

remdamiesi principingumu ir ekspertiniu požiūriu, o pokyčiai socialinės 

globos bei psichikos sveikatos sistemoje išlieka svarbia mūsų kasdienės 

veiklos dalimi. Manau, kad šią veiklą puikiai atspindi praėjusiais metais 

atliktos analizės bei tyrimai, bendravimas su žiniasklaida ir politikos 

formuotojais, įsitraukimas į teisminius procesus, alternatyvių ataskaitų 

Jungtinėms Tautoms rengimas. Neužmirštame savo ekspertinėmis 

žiniomis dalintis ir su psichikos sveikatos srityje dirbančiais specialistais bei 

plačiąja visuomene – praėjusiais metais vykdėme mokymus, organizavome seminarus, pasitelkėme 

įvairias informacijos sklaidos priemones. Nuolat plėtėsi mūsų draugų ir bendraminčių ratas.

2014 metais Psichikos sveikatos perspektyvų veikla išsiskyrė savo veržlumu ir drąsiais 

žingsniais siekiant reformuoti neveiksmingas ir žmogaus teises pažeidžiančias praktikas, sistemines 

ydas. Bene pagrindiniu įrankiu tapo tinklaveika ir bendras nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei 

progresyviai mąstančių ekspertų poveikis politikos formuotojams. Mūsų organizacijos lyderystė 

NVO ir ekspertų koalicijoje „Psichikos sveikata 2030“ bei Neformalioje NVO koalicijoje „Už vaiko 

teises“, visų koalicijose dalyvaujančių kolegų sutelktumas ir ryžtas suteikė sparnus psichikos 

sveikatos advokacijos veikloms Lietuvoje. 

Tikiu, kad geriau už bet kokius žodžius organizacijos ryžtą siekiant pokyčių atspindi projektas 

„Pokyčių sparnai“. Šiuo projektu norime prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio 

teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje. Jį vykdydami skatiname reformas psichikos sveikatos ir socialinės 

apsaugos srityse, siekiame užtikrinti žmogaus bei vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Finansavimą 

šiam projektui skyrė Europos Ekonominės erdvės finansiniai mechanizmai.

Kaip organizacijos vadovė noriu pasidžiaugti ir tuo, kad organizacijoje dirba aktyvūs, 

profesionalūs ir organizacijos misijos įgyvendinimui neabejingi žmonės. Ačiū Eglei, Irenai, Virginijai, 

Justei, Ugnei ir Tadui už kūrybiškumą, komandos dvasią ir tikėjimą. Taip pat noriu padėkoti šauniai 

savanorių komandai – Rūtai, Akvilei, Ivetai, Jolantai, Kristinai, Vitalijai, Justinai, Agnei, Eduardui, 

Nerijui – padėjusiems nuveikti daug prasmingų darbų.   

 

                                                            Karilė Levickaitė,   

     Psichikos sveikatos perspektyvų direktorė



2014 rugsėjo mėnesį bendradarbiaujant su ISM Executive Schoool Jaunųjų vadovų programos grupe iš 

Olandijos verslo mokymų instituto De Baak vyko 4 dienų kūrybinės dirbtuvės. Jų metu 12 jaunųjų vadovų iš 

Olandijos (su ISM dėstytojų ir verslo konsultanto pagalba) analizavo Psichikos sveikatos perspektyvų veiklą 

bei teikė siūlymus dėl lėšų pritraukimo strategijos ir planų vystymo. 

Įkvėpti kūrybinėse dirbtuvėse atrastų įžvalgų, spalio ir gruodžio mėnesiais organizacijos darbuotojai 

rinkosi į strateginio planavimo kūrybines dirbtuves, kurių metu buvo peržvelgta organizacijos misija, vizija, 

prioritetinės veiklos sritys ir galimi alternatyvūs lėšų pritraukimo metodai.

ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS



TYRIMAI IR ANALIZĖS

◊ Vaikų, turinčių psichikos sveikatos, intelekto sutrikimų ar negalią, dalyvavimo teisminiuose procesuose 

tyrimas. Iš įvairių šaltinių rinkome informaciją siekdami išsiaiškinti, ar ši labiau pažeidžiamų asmenų grupė 

yra tinkamai įtraukiama į teisminius procesus. Tam tikslui buvo analizuojami teisės aktai bei kiti susiję 

dokumentai, organizuojamos diskusijų grupės ir individualūs susitikimai su įvairiais specialistais, sutrikimų 

turinčių asmenų artimaisiais ir jaunuoliais, susidūrusiais su teismine sistema. Išaiškėjo, kad teisingumas yra 

pasiekiamas bei prieinamas teoriškai, tačiau praktiniame įgyvendinime – nemažai spragų, taip pat vis dar 

pasitaiko ir akivaizdžių žmogaus teisių pažeidimų. Norint užkirsti jiems kelią reikalingos įvairios sisteminės 

reformos (pavyzdžiui, vaikų atstovavimo sistemos reforma, psichikos sveikatos priežiūros sistemos reforma), 

taip pat teisinėje sistemoje dirbančiųjų kompetencijos kėlimas, tarpinstitucinio dialogo plėtra ir pan. Tyrimas 

ir iš jo kylančios rekomendacijos plačiau aprašomos ataskaitoje anglų kalba. Ataskaitos santrauka lietuvių 

kalba viešinama internete: Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, teisė į teisingą teismą 

administracinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje Lietuvoje.

◊ Tyrimas apie mokymo programas specialistams, susiduriantiems su vaikais, turinčiais psichikos sveikatos 

sutrikimų ar negalią, Lietuvos teisinėje sistemoje. Tyrimas atskleidė papildomų mokymo programų poreikį 

Lietuvos specialistams. Analizuojant specialistų pasirengimą, nustatyta, kad jie profesinio rengimo metu 

negauna pakankamai žinių apie vaikus su psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimais. Šis tyrimas žymi svarbų 

žingsnį link naujos internete talpinamos mokomosios medžiagos parengimo. 

◊ Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimas. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti 

visuomenės nuostatų pokyčius įvairioms socialinėms grupėms, ištirti diskriminacijos priežastis bei suformuoti 

rekomendacijas dėl priemonių, skirtų diskriminacijai mažinti ir lygioms galimybėms įgyvendinti. Visa tai 

pristatoma tyrimo ataskaitoje: Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo rezultatų 

analizė.

◊ Žmogaus teisių Lietuvos socialinės globos sistemoje tyrimas. Institucinės globos stebėsenos istorijos 

Lietuvoje analizė atskleidė, kad Nepriklausomybės laikotarpiu stacionarios globos sistemoje vyko tik 

fragmentiški ir paviršutiniški pokyčiai. Skirtingi stebėtojai nuolat kritikavo šių įstaigų veiklos turinį, orientuotą į 

sistemos funkcionavimo palaikymą, o ne globos namų gyventojų integraciją į visuomenę. Dabartinių socialinės 

globos namų vidaus tvarkos taisyklių analizė parodė, kad šios įstaigos pasižymi visais ydingą institucinę globą 

charakterizuojančiais aspektais – nuasmeninimu, nelanksčia rutina, beasmene struktūra ir socialiniu atstumu. 

Tokios išvados daromos įvertinus įstaigose galiojančią tvarką, jos kūrimo ir palaikymo metodus, atsakomybių 

pasiskirstymą, požiūrį į gyventojus bei priemones, kurių imamasi pažeidus dokumentuose numatomą 

drausmę. Ataskaita viešinama internete: Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių 

socialinės globos institucijų vidaus tvarkos taisyklių analizė.

http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/MDAC_ataskaita_20140822.pdf
http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/MDAC_ataskaita_20140822.pdf
http://www.perspektyvos.org/images/failai/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_ataskaita_2014_11_14.pdf
http://www.perspektyvos.org/images/failai/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_ataskaita_2014_11_14.pdf
http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/DE_ataskaita.pdf
http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/DE_ataskaita.pdf


STEBĖSENA

◊ Nepriklausoma deinstitucionalizacijos proceso stebėsena.  2014 m. spalio – gruodžio mėn. socialinės 

globos namuose Psichikos sveikatos perspektyvos vykdė JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio 

įgyvendinimo socialinės globos sistemoje stebėseną, kurios tikslas – surinkti informaciją apie perėjimo 

nuo institucinės prie bendruomeninių paslaugų pertvarkos parengtį ir vykdymą. 2015 m. ruošiamasi šios 

stebėsenos rezultatus pristatyti sprendimų priėmėjams bei visuomenei.

◊ Tarptautinių organizacijų veiklos stebėsena. Ši stebėsena vykdoma periodiškai peržiūrint 

organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje, skelbiamas pozicijas, vykdomus tyrimus arba analizes 

bei kitus viešinamus dokumentus. Svarbiausia informacija atrenkama ir ja dalinamasi Psichikos sveikatos 

perspektyvų interneto svetainėje, naujienlaiškyje Pokyčių sparnai, organizacijos Facebook paskyroje. 

Tokiu būdu siekiama supažindinti specialistus, psichikos sveikatos paslaugų vartotojus, sprendimų 

priėmėjus ir plačiąją visuomenę su šiuolaikiniais požiūriais į psichikos sveikatos aktualijas ir informacija 

apie svarbius dokumentus ar įvykius.

http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos.html
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos.html
https://www.facebook.com/pages/Psichikos-sveikatos-perspektyvos/211181865719728?fref=ts


MOKYMAI, SEMINARAI

◊ 3 dienų seminaras „Už deinstitucionalizaciją ir psichikos sveikatos reformą”. Seminare dalyvavo 23 

asmenys, atstovaujantys 11 NVO, dirbančių psichikos sveikatos ar žmogaus teisių srityje. Seminaro metu 

aptartos bei parengtos psichikos sistemos reformavimo bei DeI advokacijos strategijos, nuspręsta steigti 

NVO ir ekspertų koaliciją „Psichikos 

sveikata 2030”. 

◊ 2 dienų trukmės mokymai 

apie teisinę advokaciją ir strateginį 

bylinėjimąsi. Mokymus vedė Proto 

negalios atstovavimo centro (angl. 

Mental Disability Advocacy Centre 

- MDAC) ekspertai – Oliver Lewis ir 

Ann Campbell. Mokymuose dalyvavo 

19 asmenų, atstovaujančių psichikos 

sveikatos ir/ar žmogaus teisių srityje 

dirbančias NVO, teisininkus, psichikos sveikatos paslaugų vartotojus bei pacientų organizacijų atstovus. 

Dalyviai mokėsi, kaip galima pasitelkti strateginį bylinėjimąsi žmogaus teisių srityje užtikrinant efektyvesnį 

psichikos sveikatos sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią turinčių asmenų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. 

Lektoriai supažindino dalyvius su žmogaus teisių standartais, ypatingą dėmesį skirdami JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijai bei joje numatytoms teisėms. 

◊ Bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru organizuoti mokymai mokykloje 

dirbantiems visuomenės specialistams apie parengtos metodinės priemonės „Paguodos skrynelė“ 

pritaikymą. Ši metodinė priemonė skirta paskutinių pradinių klasių moksleivių (10-11 metų vaikų) emocijų 

savireguliavimo įgūdžiams lavinti.  Apmokyti specialistai, pasinaudodami ja, vaikams vedė užsiėmimus, 

kuriuose buvo gaminamos skrynelės – rinkinys įvairių minčių, būdų bei daiktų, galinčių padėti nurimti, 

užplūdus liūdesiui, baimei ar vienišumo jausmui.

◊ 2014 m. kartu su partneriais Lygių galimybių plėtros centru ir Lietuvos žmogaus teisių centru 

organizuoti renginiai diskriminacijos prevencijos tematika nevyriausybinių organizacijų (3 seminarai), 

profesinių sąjungų (5 seminarai), darbdavių asociacijų (6 seminarai) bei bendruomenių (3 renginiai) 

atstovams, taip pat viktorinos moksleiviams (4 renginiai).



KOALICIJŲ VEIKLA
Koalicija „Už vaiko teises“

2013 lapkritį buvo pasirašytas Neformalios NVO koalicijos „Už vaiko teises“ memorandumas. Psichikos 

sveikatos perspektyvos buvo išrinktos pirmininkaujančia koalicijai organizacija. Koalicijos misija – skatinti 

tinkamą visų vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. 

Pagrindinės koalicijos veiklos sritys:

◊ neįgaliųjų ir likusių be tėvų globos vaikų globos sistemos deinstitucionalizacija (tvarus perėjimas  

 nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje);

◊ socialinės rizikos šeimų stiprinimas ir socialinės paramos šeimai sistemos tobulinimas;

◊ vaiko teisių pažeidimų prevencijos stiprinimas visose socialinėse grupėse;

◊ vaikų apsauga nuo visų smurto formų;

◊ valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtra ir stiprinimas.

2014 metais prie koalicijos prisijungus Lietuvos autizmo asociacijai „Lietaus vaikai“, „Žiburio“ labdaros ir 

paramos fondui bei organizacijai „Vaiko labui“ šiuo metu jai priklauso iš viso 13 organizacijų. 

Koalicijos atstovai aktyviai veikė: įvyko 6 posėdžiai,  parengti 8 advokacijos raštai, aktyviai dalyvauta 

susitikimuose su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LR Seimo atstovais, vyko 125 virtualios 

diskusijos aktualiems klausimams aptarti, taip pat organizuotas susitikimas su koalicijos „Psichikos sveikata 

2030” nariais. Parengti du strateginiai advokacijų veiklos planai kiekvienam pusmečiui, vykdoma jų 

įgyvendinimo stebėsena bei tikslinimas, atsižvelgiant į aplinkybes. 

2014 m. rugpjūčio mėn. Koalicija tapo Eurochild nare. 

2014 m. pradėtas bendradarbiavimas ir su Tarptautiniu vaiko teisių informaciniu tinklu (Child 

Rights International Network).

Koalicija „Psichikos sveikata 2030”

2014 metais suburta nauja NVO ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030”, pasirašytas 

memorandumas. Koalicijos misija – skatinti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus teisių principų įtvirtinimą psichikos 

sveikatos sistemoje. Psichikos sveikatos perspektyvos buvo išrinktos pirmininkaujančia koalicijai organizacija. 

Koalicija iš viso vienija 19 organizacijų ir ekspertų.

http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/NVO_Memorandumas.pdf
http://www.perspektyvos.org/xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/Memorandumas_PS_2030_1.pdf


Pagrindinės Koalicijos „Psichikos sveikata 2030” veiklos sritys:

◊ paslaugų spektro plėtojimas suteikiant prioritetą veiksmingų bendruomeninių psichosocialinių paslaugų 

 plėtrai bei siekiant, jog per kuo trumpesnį laiką būtų išlyginti istoriškai susiklostę psichikos sveikatos 

 priežiūros netolygumai, lemiantys biomedicininio modelio ir institucinės globos dominavimą;

◊ veiksmingų bendruomeninių paslaugų pažeidžiamoms šeimoms, vaikams bei suaugusiems 

 asmenims su psichosocialine ar proto negalia plėtojimas remiantis moksliniais įrodymais siekiant, 

 jog būtų nuosekliai mažinama priklausomybė nuo institucinės globos siekiant didelių nuolatinės 

 globos įstaigų uždarymo;

◊ savižudybių, smurto, priklausomybių, mirčių dėl išorinių priežasčių prevencijos vykdymas 

 vadovaujantis mokslo žiniomis grįstais bei empiriškai patikrintais būdais ir remiantis šiuolaikiniais 

 visuomenės sveikatos stiprinimo principais;

◊ nuolatinių nepriklausomos stebėsenos mechanizmų įtvirtinimas planuojant, teikiant ir vertinant 

 paslaugas psichikos sveikatos priežiūros sistemoje ir gretimuose sektoriuose (socialinės apsaugos, 

 švietimo, teisingumo), numatant aiškų nevyriausybinių organizacijų vaidmenį šiame procese.

Koalicijos nariai aktyviai veikė: įvyko 4 posėdžiai, parengti 7 advokacijos raštai, aktyviai dalyvauta 

susitikimuose su LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei LR Seimo atstovais, vyko 62 virtualios diskusijos 

aktualiems klausimams aptarti, taip pat susitikimas su koalicijos „Už vaiko teises“ atstovais.  Parengti du 

strateginiai advokacijų veiklos planai kiekvienam pusmečiui, vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena bei 

tikslinimas, atsižvelgiant į aplinkybes. Koalicijos atstovai rengė ir alternatyvų Psichikos sveikatos strategijos 

veiksmų planą, kurį sprendimų priėmėjams bei visuomenei ketinama pristatyti 2015 m. 

2014 metais Psichikos sveikatos perspektyvos aktyviai dalyvavo ir Žmogaus teisių organizacijų koalicijos, 

taip pat ekspertų ir NVO koalicijos „Galiu gyventi“ veiklose.



KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS

2014 m. Psichikos sveikatos perspektyvos organizavo Krizių įveikimo centro 

(KĮC) veiklą, kurią 2013 m gegužės mėn. perėmė iš Jaunimo psichologinės 

paramos centro. KĮC misija – lengvai prieinama psichologinė pagalba krizės 

ištiktiems žmonėms. Centre konsultavo profesionalūs psichologai ir podiplominių psichoterapijos studijų 

kursantai. 2014 m. KĮC budėjo net 24 budintys specialistai ir 6 stebėtojai. 

2014 m. budintys specialistai suteikė 194 pirmines nemokamas konsultacijas:

◊ 102 asmeninės konsultacijas;

◊ 70 konsultacijų per Skype;

◊ 19 konsultacijų telefonu;

◊ 3 konsultacijas paštu.

60 KĮC pirminių klientų tęsė konsultacijas pas KĮC specialistus. Suteiktos 494 tęstinės konsultacijos už 

socialinę kainą.

2014 m. spalį ir lapkritį ilgintas KĮC darbo laikas, centras pradėjo veikti ne tik visomis darbo dienomis, tačiau 

taip pat ir šeštadieniais. Nuo rugsėjo 1 d. pradėtos teikti tęstinės konsultacijos per Skype.

Taip pat buvo:

◊ atliktos 2 psichologinės apklausos (angl. debriefing) įstaigose, išgyvenusiose bendruomenės nario

 netikėtą mirtį;

◊ vesti 1 mokymai socialiniams darbuotojams apie psichologinį smurtą ir savižudybių prevenciją 

 dirbant su proto ir kompleksinę negalią turinčiais vaikais/suaugusiais asmenimis;

◊ vesti 2 informaciniai užsiėmimai savižudybių prevencijos tema – paskaita psichikos sutrikimų 

 turintiems asmenims (spalį) ir užsiėmimas nuteistiesiems.

Besivystantis ir augti nesustojantis KĮC nuo 2014 m. gruodžio 2 d. tapo atskiru juridiniu         
vienetu – VšĮ Krizių įveikimo centras, kuris iš Psichikos sveikatos perspektyvų perėmė visas krizių valdymo 

ir įveikimo veiklas.



POKYČIŲ INICIJAVIMAS ĮSITRAUKIANT Į 
ŠALIES IR TARPTAUTINIUS POLITINIUS 
PROCESUS

2014 metais įvyko 9 susitikimai su politikos formuotojais: LR Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijų atstovais; kandidatais į Europos parlamentą; Lietuvos psichologų sąjungos 

psichikos sveikatos politikos komitetu; JT Neįgaliųjų teisių komiteto pirmininku prof. Jonu Ruškumi. 

Susitikimuose buvo pristatoma ar 

atstovaujama Psichikos sveikatos 

perspektyvų pozicija, keliami 

deinstitucionalizacijos, įvairių sveikatos 

apsaugos reformų, JT pateiktų 

rekomendacijų vykdymo ir kiti svarbūs 

klausimai. 

Parengta 19 advokacijos raštų. Didžioji 

dalis šių raštų parengta kartu su 

Neformalios NVO koalicijaos „Už vaiko 

teises“ bei NVO ir ekspertų koalicija 

„Psichikos sveikata 2030” nariais. Raštai teikti siekiant gauti informaciją ar organizuojant oficialius 

susitikimus, dalis reaguojant į politines ir visuomenines aktualijas, pavyzdžiui, viešas pareiškimas dėl 

nepritarimo Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos įgyvendinimo veiksmų planui, Respublikinės 

Vilniaus psichiatrijos ligoninės tapimo universitetine ligonine arba kreipimasis dėl vaikų psichikos sveikatos 

ir priežiūros paslaugų plėtojimo ir besitęsiančios kritinės situacijos dėl vaiko raidos centro patalpų būklės. 

Ataskaitos Jungtinėms Tautoms:

◊ Gavus informaciją, kad Lietuva bus svarstoma JT ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitete, 

 kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumu pateikta alternatyvi ataskaita dėl Lietuvos socialinės globos bei 

 psichikos sveikatos sistemos trūkumų. 

◊ Pateiktos pastabos Europos neįgaliųjų forumo (European Disability Forum) rengiamai ataskaitai dėl 

 JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje.

◊ Drauge su žmogaus teisių organizacijų koalicija pateiktos rekomendacijos JT Žmogaus teisių tarybos 

 visuotinės periodinės peržiūros vertinimui.



DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

Psichikos sveikatos perspektyvų komandos nariai dalyvavo 18 įvairių renginių, tarp jų:  

◊ 3 tarptautinės konferencijos;

◊ 5 tarptautinių organizacijų susitikimai;

◊ 5 apvalaus stalo diskusijos; 

◊ 5 kiti renginiai.

Šiuose renginiuose organizacijos nariai perskaitė daugiau kaip 10 pranešimų.

ĮSITRAUKIMAS Į TEISMINIUS PROCESUS

2014 metais buvo pateiktas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl neturtinės žalos 

atlyginimo, dėl valstybinių įstaigų neteisėtų veiksmų, pažeidžiant naujagimio ir jo tėvų teises.

Taip pat pateikta ekspertinė nuomonė Lietuvos Respublikos Aukščiausiajam teismui dėl neveiksnumo 

nustatymo, paskirtos stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės bei kitų byloje nagrinėjamų klausimų. 

Teismas šioje byloje priėmė psichikos sveikatos sutrikimą turinčiam asmeniui palankų sprendimą.



PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS 
IR ŽINIASKLAIDA
Per 2014 metus parengta 11 pranešimų žiniasklaidai, kurie platinti specialiai sudarytam žiniasklaidos 

atstovų sąrašui (daugiau nei 100 adresatų):

2014.01.20 Ekspertai nepritaria Psichikos sveikatos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos įgyvendinimo  

 veiksmų planui

2014.05.07 Suburta koalicija „Psichikos sveikata 2030“

2014.06.18 Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ pozicija dėl Vilniaus universiteto tapimo

2014.07.08 Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių socialinės globos institucijų vidaus  

 tvarkos taisyklių analizė

2014.07.21 EŽTT sprendimas suteiks galimybę NVO padėti tūkstančiams be pagalbos likusių asmenų

2014.08.14 Rugpjūčio 12 – tarptautinė jaunimo diena

2014.08.25 Tyrimas atskleidė vaikų teisės į teisingumą įgyvendinimo spragas Lietuvoje

2014.10.08 Ambicingos ir svarbios NVO koalicijų veiklos žada sisteminius pokyčius šalyje

2014.10.14 Lietuvos NVO aktyviai jungiasi į veiklą tarptautiniuose tinkluose

2014.10.29 Strateginis bylinėjimasis – teisinių ir socialinių pokyčių visuomenėje siekimo priemonė

2014.11.24 Neveiksnia pripažinta moteris atsikovojo teisę tvarkyti savo gyvenimą

Žiniasklaidoje pasirodė bent 33 straipsniai ar reportažai, inicijuoti arba susiję su Psichikos sveikatos 

perspektyvomis, taip pat 1 televizijos laida, 4 radijo laidos. 

Su žiniasklaidos atstovais bendravome ne tik siekdami skleisti informaciją – mes rūpinomės ir tuo, kad 

žiniasklaidoje psichikos sutrikimų turintys ar priklausantys kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms 

asmenys būtų vaizduojami tinkamai. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, 

apie tai skaityti 5 pranešimai žurnalistų mokymų metu. Dėl tinkamo pranešimų formulavimo žiniasklaidoje 

suteikėme konsultaciją ir Klaipėdos rajono Pedagoginės psichologijos tarnybai. 

Gindami viešą interesą taip pat ne kartą kreipėmės į Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją. Kreipimosi 

pagrindai – pažeidžiami konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos principai, vartojamas įžeidus 

žargonas psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu, taip pat pažeidžiami kiti Žurnalistų ir 

leidėjų etikos kodekso straipsniai.

http://perspektyvos.org/lt/naujienos/ekspertai_nepritaria_psichikos_sveikatos_strategijos_igyvendinimo_ir_savizudybiu_prevencijos_veiksmu_planui
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/ekspertai_nepritaria_psichikos_sveikatos_strategijos_igyvendinimo_ir_savizudybiu_prevencijos_veiksmu_planui
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/suburta_koalicija_psichikos_sveikata_2030
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicijos_psichikos_sveikata_2030_pozicija_del_vilniaus_universiteto_tapimo_respublikines_vilniaus_psichiatrijos_ligonines_dalininku
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/zmogaus_teises_lietuvos_socialines_globos_sistemoje_stacionariu_socialines_globos_instituciju_vidaus_tvarkos_taisykliu_analize_ataskaitos_santrauka
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/zmogaus_teises_lietuvos_socialines_globos_sistemoje_stacionariu_socialines_globos_instituciju_vidaus_tvarkos_taisykliu_analize_ataskaitos_santrauka
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/eztt_sprendimas_suteiks_galimybe_nvo_padeti_tukstanciams_be_pagalbos_likusiu_asmenu
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/tarptautine_jaunimo_diena
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/tyrimas_atskleide_vaiku_teises_i_teisinguma_igyvendinimo_spragas_lietuvoje
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/ambicingos_ir_svarbios_nvo_koaliciju_veiklos_zada_sisteminius_pokycius_salyje
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/lietuvos_nevyriausybines_organizacijos_aktyviai_jungiasi_i_veikla_tarptautiniuose_tinkluose
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/strateginis_bylinejimasis_visuomenes_irankis_siekiant_teisiniu_ir_socialiniu_pokyciu_visuomeneje
http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos/neveiksnia_pripazinta_moteris_atsikovojo_teise_tvarkyti_savo_gyvenima


Per 2014 metus išleisti 9 „Pokyčių sparnų” naujienlaiškiai, siunčiami psichikos sveikatos ir žmogaus teisių 

srityse veikiantiems ekspertams bei organizacijų atstovams, už psichikos sveikatos sritį atsakingiems 

valstybinių įstaigų atstovams, žurnalistams bei kitiems visuomenės nariams, jį užsiprenumeravusiems. 

Naujienlaiškį kas mėnesį gaudavo apie 240 gavėjų,  

apytikriai 40 proc. jų leidinį perskaitydavo. 

Psichikos sveikatos perspektyvų interneto svetainėje 

paskelbtos net 25 naujienos. Facebook paskyroje 

– 151 žinutės. Psichikos sveikatos perspektyvų 

Facebook profilio sekėjų skaičius per 2014 metus 

stipriai išaugo. 185 vartotojai seka ir lėšų pritraukimui 

ir visuomenės švietimui skirtą Psichikos sveikatos 

perspektyvų sukurtą Facebook paskyrą „Pokyčių 

sparnai – kiekvienam namai“. 

Taigi akivaizdu – vis daugiau žmonių pasiekia Psichikos sveikatos 
perspektyvų viešinamą informaciją!

KITA INFORMACIJOS SKLAIDA

http://www.perspektyvos.org/lt/naujienos.html
http://www.perspektyvos.org
https://www.facebook.com/pages/Psichikos-sveikatos-perspektyvos/211181865719728?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Poky%25C4%258Di%25C5%25B3-sparnai-kiekvienam-namai/479965092124140
https://www.facebook.com/pages/Poky%25C4%258Di%25C5%25B3-sparnai-kiekvienam-namai/479965092124140


PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVAS 
2014 METAIS RĖMĖ:

◊ Europos Sąjunga

◊ Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai

◊ Europos socialinio fondo agentūra

◊ Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

◊ Juridiniai asmenys

◊ Fiziniai asmenys

◊ LR Užsienio reikalų ministerija

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

PRISIDĖK IR TU!



Psichikos sveikatos perspektyvos

Olandų g. 19 – 2 

LT-01100 Vilnius, 

Lietuva

Registracijos kodas: 125446837 

LT537044060000345337 

Bankas: AB  „SEB bankas“

Banko kodas: 70440 

    

Telefonas: (+370-5)-271-5760 

Faksas: (+370-5)-271-5761 

El.paštas: vilnius@perspektyvos.org

Ataskaitą parengė savanorė Aurelija Auškalnytė


