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PSICHIKOS SVEIKATOS 
PERSPEKTYVOS

 Esame nevyriausybinė organizacija, 19 metus dirbanti 
psichikos sveikatos srityje.

 

Organizacijos misija - prisidėti prie visuomenės, ypač jos 
pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į 

prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius 
atitinkančias paslaugas ir teikiant prioritetą psichikos 

sveikatai politiniame lygmenyje.

 

Daigiau apie mus skaitykite www.perspektyvos.org
 

 
KOMANDA

Direktorė Karilė Levickaitė,

vyriausioji buhalterė Irena Kuldoš,

projektų vadovės: Aurelija Auškalnytė, Ugnė Grigaitė, 

Eglė Šumskienė ir Justė Bartkuvienė (motinystės atostogose).

 

http://www.perspektyvos.org/


#1IŠ4:  PROGRAMA,  SKIRTA 
STIPRINTI  JAUNIMO PSICHIKOS 
SVEIKATOS RAŠTINGUMĄ L IETUVOJE

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, bent 
1 iš 4 pasaulio gyventojų kažkuriuo savo gyvenimo laikotarpiu 

jau yra patyręs ar patirs psichikos sveikatos sutrikimus. Tačiau 

dauguma nesikreipia pagalbos į psichikos sveikatos 
specialistus.

 
2018 m. rugsėjį pradėjome kurti 
programa, kuri padėtų jaunimui atpažinti 
psichikos sveikatos sutrikimus bei išmokti 
padėti sau ir aplinkiniams.

Šiuo projektu siekiame mažinti psichikos sveikatos stigmą, 

norime formuoti naujos kartos požiūrį į psichikos sveikatą bei 
užtikrinti psichikos sveikatos raštingumo mokymų jaunimui 
tęstinumą Lietuvoje.

DĖMESIO!!!! 

Renkame trūkstamas lėšas. 
Prisidėk prie idėjos.

https://www.aukok.lt/projektai/Pirmoji-pagalba-jaunimo-psichikos-sveikatai?fbclid=IwAR0DJFeB1aU81YULykA5HcOJXITcLlRgQ5n-9XPoFDtZAPuFA6xTFce-pRw
https://www.aukok.lt/projektai/Pirmoji-pagalba-jaunimo-psichikos-sveikatai?fbclid=IwAR0DJFeB1aU81YULykA5HcOJXITcLlRgQ5n-9XPoFDtZAPuFA6xTFce-pRw
https://www.aukok.lt/projektai/Pirmoji-pagalba-jaunimo-psichikos-sveikatai?fbclid=IwAR0DJFeB1aU81YULykA5HcOJXITcLlRgQ5n-9XPoFDtZAPuFA6xTFce-pRw


 

Kartu su Mental Health Europe ir Lietuvos negalios 
organizacijų forumu organizavome vienos dienos seminarą, 

kurį vedė Škotijos Atsistatymo tinklo atstovė Lesley Smith.

DĖMESYS PSICHIKOS SVEIKATOS 
PASLAUGŲ VARTOTOJAMS



Pradėjome dirbti Ukrainoje, įgalindami NVO 

aktyviau kovoti už žmonių, turinčių intelekto 

sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, teises.
 

Trečius metus stipriname 

Baltarusijos pilietinę 

visuomenę ir skatiname 

deinstitucionalizaciją, 

nepaisant ryškių sisteminių 

kliūčių.

 

VYSTOMASIS
 BENDRADARBIAVIMAS

Projektą finansuoja
Europos Sąjunga

Projektą finansuoja
Europos Sąjunga



PSICHIKOS SVEIKATOS POLITIKA BALTIJOS JŪROS 
REGIONE: dalinamės gerosiomis praktikomis
 

Balandžio 10 d. surengėme konferenciją, kurios  metu 

diskutavome apie skirtingų šalių vyriausybinių bei 
nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimo patirtis 
įgyvendinant nacionalines psichikos sveikatos politikos 
darbotvarkes.

Gerosios praktikos apie 

sprendimų priėmėjų ir 
pilietinės visuomenės 
sinergiją, pristatomos 
šiame leidinyje.

Metus trukusiam projektui 
suvienijome šešias 
nevyriausybines organizacijas 
iš Baltijos, Šiaurės šalių ir 
Baltarusijos. Ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas NVO 

koalicijoms. 

http://perspektyvos.org/lt/leidiniai/leidiniai
http://perspektyvos.org/lt/leidiniai/leidiniai
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ŽMOGAUS TEISŲ
ORGANIZACIJŲ KOALICIJA

Koalicijos „Psichikos sveikata 2030" nariai diskutavo apie Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymo projektą, pateiktą LR Vyriausybei.
 

Daugiausiai dėmesio skyrėme priverstinės hospitalizacijos temai. 
 

Tai pirmas kartas, kuomet Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas 
yra aptariamas įtraukiant įvairias susijusias visuomenės grupes bei 
profesijų atstovus.

Kartu su Žmogaus teisių organizacijų koalicija kreipėmės į Seimo 

narius, prašydami nepritarti siūlomiems Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo pakeitimams, kurie mokyklose įtvirtinų 

diskriminuojantį požiūrį į vaikus, augančius kitokiose šeimose bei 
atimtų iš mokyklos bendruomenės teisę spręsti, kaip organizuoti 
ugdymo procesą.

KOALICIJA „PSICHIKOS SVEIKATA 2030"

http://manoteises.lt/organizacija/zmogaus-teisiu-organizaciju-koalicija/


ORUMAS TEISME

Baigdami keletą metų trukusį 
tarptautinį projektą pristatėme 

leidinį „Orumas teisme. 

Asmenų su proto ir (arba) 

psichosocialine negalia 

procesinių teisių stiprinimas 
baudžiamosiose bylose".

 

- identifikavome spragas visose 

baudžiamojo proceso etapuose 

ir pateikėme pasiūlymus 
sistemos tobulinimui.
 

- Parengėme gaires, kaip dirbti 
su šia tiksline grupe.

Projektą finansavo
Europos Sąjunga



INTERVENCINIS  -  KOREKCINIS  DARBAS 
SU NUTEISTAIS  SMURTAUTOJAIS  
VYRAIS VILNIAUS MIESTE

Kartu su partneriais Vilniaus apygardos 
probacijos tarnyba sėkmingai įgyvendinome 5 

mėnesių projektą.

 

16-ai nuteistųjų už smurtą artimoje aplinkoje buvo 

taikoma Intervencinė smurtinį elgesį keičianti 
programa. Ją sudarė  2 individualios konsultacijos ir 

24 grupiniai užsiėmimai.

 
2018 metais užbaigėme 3 metus vykusį projektą, kurio metu 

konsultavome psichikos sveikatos sunkumų, sutrikimų arba/ir 
intelekto negalią turinčius asmenis bei jų artimuosius. 

Siekėme rasti individualius poreikius atitinkančias paslaugas, 
padėti apginti žmogaus teises. Visa tai vyko dėka JŪSŲ 

suaukotų pinigų aukok.lt platformoje.
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ADDRESSING MENTAL HEALTH,  HUMAN 
RIGHTS AND STANDARDS OF CARE IN 
EUROPE

Birželio pabaigoje Vilniuje vyko Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) mokymai, kuriuose dalyvavo 42 atstovai iš 
14 Europos šalių.  Mokymai buvo skirti ekspertams apie 

žmogaus teisių standartus asmens sveikatos ir socialinės 
globos paslaugas teikiančiose institucijose. 

 

Šiuose mokymuose dalyvavo ir Psichikos sveikatos 
perspektyvų ekspertės Karilė Levickaitė ir Ugnė Grigaitė.

Dalyvavome konferencijoje Liuksemburge, kurioje buvo 

kalbama apie bendruomeninės psichikos sveikatos 
paslaugas bei psichikos sveikatą visuose valstybiniuose 

sektoriuose.

EU COMPASS FORUM ON MENTAL HEALTH 
AND WELL-BEING
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IR  TOLIAU AUGINAME TUOS,  
KURIE  DOMISI  MODERNIU 
POŽIŪRIU Į  PSICHIKOS SVEIKATĄ 
BEI  ŽMOGAUS TEISES.
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VYKDĖME MOKYMUS ŽMOGAUS
TEISIŲ  SRITYSE

Džiaugiamės jau 3 metus iš eilės bendradarbiaudami 

su Valakampių socialinių paslaugų namais. Jų 

kviečiami vykdėme mokymus jų darbuotojams, 

kuriuose kalbėjome apie žmogaus teisėms draugiškas 

paslaugas, de-eskalavimą bei krizinių situacijų valdymą 

ir atsistatymą.



2018 METAIS
MUS RĖMĖ:

 

Europos Sąjunga

Šiaurės ministrų taryba

LR sveikatos apsaugos ministerija

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Fiziniai ir juridiniai asmenys

I Š  V I S O  Į P L A U K Ų :  2 0 6  3 2 7  E U R

FINANSAVIMO ŠALTINIAI:



VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"
 

Įmonės kodas 125446837
Sąskaitos numeris 

LT537044060000345337
AB SEB bankas

Banko kodas: 70440


