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PSICHIKOS SVEIKATOS
PERSPEKTYVOS

?SEM SAK

18 metus veikianti NVO
Mūsų misija - prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių

grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei
individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant
psichikos sveikatą politiniu lygmeniu.
Daugiau apie mus www.perspektyvos.org

direktorė Karilė Levickaitė

vyr. finansininkė Irena Kuldoš

projektų vadovės - Eglė Šumskienė, Ugnė Grigaitė, Aurelija Auškalnytė

ir Justė Bartkuvienė
(motinystės atostogose)

SOCIALINIŲ GLOBOS NAMŲ REFORMA
(NE)VYKSTA?

SUIČYKOP EMANITAKS

Gyventi į palatas panašiuose kambariuose, uždaroje nuo visuomenės
ir savarankiškumo neskatinančioje aplinkoje nėra oru. Prieš trejus
metus Lietuvoje nutarta atsisakyti didelių globos institucijų ir jas
pakeisti paslaugomis bendruomenėje. Ar permainos iš tikrųjų vyksta?

Kartu su LR Seimo nare Monika Navickiene lankėmės daugiausiai
žmonių, turinčių psichikos sveikatos sunkumų, talpinančiuose
socialinės globos namuose Macikuose. Po vizito surengėme diskusiją
LR Seimo Europos informacijos biure. Atvyko Seimo nariai, Socialinės
apsaugos ir darbo ministras, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė
ir NVO atstovai. Diskusijas aprašė manoteises.lt: Globos namų
pertvarka iš mirties taško dar nepajudėjo

„Lietuvoje vis dar įsivaizduojama, kad
žmonėms su negalia uždarose įstaigose
gyventi geriau, nei, tarkim, atvirose
bendruomenėse. Požiūris, jog jie nėra įgalūs
savarankiškai savimi pasirūpinti – viena
didžiausių kliūčių, stabdančių socialinės
globos namų pertvarkos procesą."

SUIČYKOP EMANITAKS

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS LIETUVOJE KLIŪTYS IR SPRENDIMAI

SUIČYKOP EMANITAKS

kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerijos, nevyriausybinių organizacijų
ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovais diskutavome
apie įtraukųjį ugdymą. Visi sutarėme, kad vaikams, turintiems negalią,
šiandien nėra pakankamai užtikrinama teisė į įtraukųjį ugdymą. Kas
daroma, kad situacija pasikeistų? Kaip NVO teisiniu keliu gali pasiekti
pokyčių?

Europos parlamente - kartu su tarptautiniais partneriais aptarėme
teisininkų kompetencijas ginti vaikų, turinčių negalią, teises.

Šias veiklas iš dalies finansavo Europos Sąjunga vykdant projektą „Europos teisininkų
kompetencijos didinimas - negalią turinčių vaikų teisių užtikrinimui". Projekto vykdantysis
partneris - Psichikos negalios atstovavimo centras (angl. Mental Disability Advocacy
Centre), Vengrija

AR ASMENŲ, GAUNANČIŲ PSICHIKOS
SVEIKATOS PASLAUGAS,
TEISĖS SAUGOMOS?

EMAJOUGAER

Dėka portalo 15 min ir žurnalistės
Laimos Želnienės atlikto
žurnalistinio tyrimo "Netradiciniai
mokymai vadovams - apsimetus
studentais už pinigus bendrauti su
psichikos ligoniais" sužinojome
apie galimą asmenų, turinčių
psichikos sveikatos sunkumų,
teisių pažeidimus.
Dėl šio atvejo nedelsiant
kreipiamės į valstybės institucijas.
Jų išvados:
- Vilniaus miesto savivaldybė nutarė, kad pacientų teisės pažeistos.

- Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nutarė, kad pažeistas lygių galimybių
įstatymas.
- Valstybinė akreditavimo priežiūros tarnyba nutarė, kad pažeistas pacientų
konfidencialumas.
- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus Universitetas,
Prokuratūra pažeidimų nenustatė.

Daugiau apie šią situaciją ir kokiu būdu ji atveria senas psichikos sveikatos
sistemos ydas rašė Karilė Levikaitė:

(Ne)įkainojama kova su stigma psichiatrijoje arba „everything is possible“
Septynios institucijos svarsto, ar pacientai gali būti eksponatai bankininkams

VIEŠOJOJE ERDVĖJE SKATINAME TINKAMĄ
ASMENŲ, TURINČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
SUNKUMŲ, VAIZDAVIMĄ

EMAJOUGAER

KOALICIJA "PSICHIKOS SVEIKATA 2030"
Per 2017 metais NVO ir ekspertų Koalicija toliau gausėjo ir šiuo metu buria
26 organizacijas ir ekspertus. Koalicija pristatė savo siūlymus LR Sveikatos
ministrui Aurelijui Verygai, susitiko Norvegijos karalystės ambasadoriumi
Dag Malmer Halvorsen, reagavo į su sveikatos priežiūros sistema
susijusias aktualijas, pvz.: kreipėsi į LR Seimą dėl savižudybių ir smurto
prevencijos komisijos veiklos tęstimumo. Daugiau apie Koaliciją: čia.

SĖMAJYNEIV
Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės
apdovanojimuose Koalicija buvo
pastebėta ir įvertinta specialiu
Norvegijos karalystės ambasados
įsteigtu apdovanojimu už pilietinės
visuomenės stiprinimą.

SĖMAJYNEIV

Kitos tinklinės organizacijos
PSP taip pat dalyvauja koalicijos „Už vaiko teises“, „Galiu gyventi“,
Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platformos, Žmogaus teisių organizacijų koalicijos ir Lietuvos neįgaliųjų
forumo veiklose.
PSP projektų vadovė Ugnė Grigaitė - Nacionalinės nevyriausybinių
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos valdybos narė.

SĖMAJYNEIV

Kartu su Žmogaus
teisių organizacijų
koalicija rudenį
įgyvendinome LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
finansuota projektą,
stiprinantį šią
koaliciją.

Esame ir tarptautinių organizacijų Human Rights in Mental Health – FGIP
bei Mental Health Europe nariai. Karilė Levickaitė yra Mental Health
Europe tarybos narė.
Mental Health Europe vienija Europoje veikiančias ir psichikos sveikatos
advokacija užsiimančias NVO, dirba su Europos Parlamentu, Europos
Komisija. Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis svarbiomis
institucijomis ir organizacijomis, skatindami psichikos sveikatos klausimų
prioritetizavimą ir žmogaus teisėmis bei įtrauktimi grįstą požiūrį į psichikos
sveikatos paslaugas.

STIPRINAME BALTARUSIJOS
PILIETINĘ VISUOMENĘ,
SKATINAME DEINSTITUCIONALIZACIJĄ

SIMOINIŽ SĖMANILAD

Aktyvios pilietinės visuomenės pasirengusios ginti asmenų, turinčių negalią,
teises būrimas ir kompetencijos stiprinimas, mokymai - visa tai vykdome
kartu su baltarusais partneriais Офис по правам людей с инвалидностью.

Lapkritį Lietuvoje lankėsi ir su
mūsų šalies nevyriausybinių ir
vyriausybinių organizacijų darbu
susipažino baltarusių delegacija.
Kaimynai sėmėsi patirtis, kaip
mes atliepiame į žmonių, turinčių
intelekto ir/ar psichosocialinę
negalią, poreikius; kokias
paslaugas siūlome; kokias
pamokas išmokome.

Bendradarbiaujame su
Lietuvos ambasada
Baltarusijoje. Nuotrauka iš
apsilankymo kovo mėnesį.

Turėjome galimybę veikti Baltarusijoje įgyvendinami šiuos projektus:
„Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto
ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6
Baltarusijos regionuose" - iš dalies finansavo Europos Sąjunga ir iš dalies LR Užsienio
reikalų ministerija.
„Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar
psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje" - finansuoja Europos Sąjunga.
„Pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas įgyvendinant nacionalines psichikos
politikos darbotvarkes Baltijos jūros regione ir Baltarusijoje" - finansuoja Šiaurės šalių
ministrų tarybą.

DĖMESYS VAIKŲ EMOCIJOMS

SIMOINIŽ SĖMANITNILAD

2017 metais toliau tęsėme "Paguodos skrynelių" projektą su Vilniaus
Visuomenės sveikatos biuru. Apmokėme 40 visuomenės sveikatos
specialisčių, pradinių klasių mokytojų ir psichologių - ne tik, kaip
naudoti "Paguodos skrynelių" metodiką, bet ir kaip sėkmingai atliepti į
vaikų poreikius, padėti jiems išmokti geriau suprasti ir tinkamai reikšti
savo emocijas.

Dėka Valstybinio visuomenės sveikatos fondo lėšų apmokėme 47
specialistes ir specialistus, dirbančius 32 vaikų dienos centruose visoje
Lietuvoje. Emocinį raštingumą stiprinančiuose užsiėmimuose dalyvavo
500 vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose. Išleista metodikos
knyga.

„Lietuvos vaikai, gyvenantys laisvės ir
demokratijos sąlygomis, turi išmokti būti laisvi ir
atsakingi piliečiai, puoselėjantys savo ir kitų
žmonių emocinę sveikatą. Užaugę jie perduos
savo vaikams nebe emocinio ir kitokio smurtavimo
įpročius, o sveiko dvasinio bendravimo su savimi ir
kitais žmonėmis įgūdžius. Tai yra pati svarbiausia
sveikos visuomenės raidos garantija.“
Prof. Dainius Pūras

PARAŠTĖS - PASTABOMS, O NE ŽMONĖMS,
TURINTIEMS PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ

SIMOINIŽ SĖMANILAD

Konsultuojame asmenis, turinčius psichikos
sveikatos ar proto negalią ir jų šeimos narius
visoje Lietuvoje - jiems sprendžiant
įsidarbinimo, būsto išlaikymo klausimus, ir
kitas sudėtines problemas, o taip pat ieškant,
kaip gauti sveikatos, socialines ir teisines
paslaugas. Nukreipiame į organizacijas ar
įstaigas, teikiančias individualius poreikius
atitinkančias paslaugas. Vis dar galima
aukoti.

VYKDOME MOKYMUS
- BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų darbuotojams: apie JT neįgaliųjų
teisių konvenciją, stigmą ir institucinę kultūrą, socialinį negalios modelį ir
pozityvias praktikas. Daug dėmesio skirta praktinių užduočių sprendimui,
realiems klausimams atsakyti.

- Plungės Krizių centro komandai - apie psichikos sveikatą ir žmogaus teises.

- Organizacijoms, priklausančioms Nacionalinei nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platformai apie advokacijos vykdymą
pasitelkiant koalicines veiklas.

- Kalėjimo departamento darbuotojams: apie programą EQUIP, mokančią
nepilnamečius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą.
ir kt.

.

Mus galite sutikti konferencijose, diskusijose ir viešose akcijose

EMAJUAVYLAD
Auginame tuos, kurie domisi moderniu požiūriu į
psichikos sveikatą ir žmogaus teisėmis

2017 METAIS MUS RĖMĖ:

SAŠĖL EMAIKUARTIRP

Europos Sąjunga
Šiaurės šalių ministrų taryba
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Atviros visuomenės institutas
LR užsienio reikalų ministerija
Fiziniai ir juridiniai asmenys

Iš viso įplaukų: 254 060 EUR

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"
Įmonės kodas 125446837
Sąskaitos numeris LT537044060000345337
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

