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ATASKAITA

GIMTADIENIS PANDEMIJOS METU
Simboliška, kad būtent 2020 m. „Psichikos sveikatos
perspektyvoms“ (PSP) suėjo 20 m. Atšventėme... nuotolinio
bendravimo platformoje. Metai buvo gausūs pokyčių, prie kurių
prisidėjo ir reagavimas į visą visuomenę ištikusią ne tik fizinės, bet
ir psichikos sveikatos krizę bei naujas grėsmes žmogaus teisėms.

PSP KOMANDA 2020 M.
Direktorė Karilė Levickaitė ir vyriausioji buhalterė Irena Kuldoš.
Projektų vadovės:

Ugnė Grigaitė, Milda Beišytė ir Aurelija

Auškalnytė.

Reikšimgai prisidėjo savanorės Rūta Simutytė ir Kotryna Sipko;
praktiką atliko Viktorija Paškauskaitė.
Daugiau apie mus: www.perspektyvos.org

500 MOKYMŲ DALYVIŲ
2020 m. keletą mokymų vedėme su skydais, daugumą – nuotoliniu
būdu. Tačiau kaip niekad buvo suprantama jų vertė. Įvykdėme:
sveikatos raštingumo mokymų, skirtų jaunimui,
1 5 psichikos
vyresnio amžiaus žmonėms, moksleiviams, tėvams, socialiniams

darbuotojams ir visuomenės sveikatos specialistams.
ar supervizijų apie
1 6 mokymų
krizinių situacijų valdymą

žmonių su negalia teises ir
socialinės globos paslaugas

teikiantiems specialistams.
Esame dėkingi už atvirumą naujovėms mokymus užsakiusiems:
Vilniaus visuomenės sveikatos biurui „Vilnius sveikiau“, Valakampių
socialinių paslaugų namams, Visagino socialinės globos namams,
Socialinės globos centrui „Vija“, dienos centrui „Šviesa“.

Nuotrauka iš psichikos sveikatos raštingumo mokymų senjorams, organizuotų su Vilniaus
visuomenės sveikatos biuru. Juos vedė Aurelija Auškalnytė. Nuotraukos autorė: Sevilė
Charsika, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

REAKCIJA Į PANDEMIJOS POVEIKĮ
PSICHIKOS SVEIKATAI
Praėjus pirmajam karantinui, vykdėme Žmogaus teisių stebėjimo
instituto užsakytą tyrimą apie asmenų su psichosocialine negalia
teisių bei visuomenės teisės į psichikos sveikatą užtikrinimą
COVID-19 pandemijos metu.
67% visuomenės apklausos dalyvių (421 asmenys) įvardijo patyrę
psichikos sveikatos sunkumų pandemijos metu.
Tik 21% iš jų naudojosi psichikos sveikatos ar emocinės paramos
paslaugomis. Dauguma už jas mokėjo.
Nors nuo karantino pradžios paskelbta dešimtys teisės aktų ir
daugiau kaip šimtas jų pakeitimų, žmogaus teisės neminimos
nė viename iš jų.
Pandemijos metu sumažėjo psichikos sveikatos paslaugų
prieinamumas,
pirmojo
karantino
metu
kai
kurios
nemedikamentinės paslaugos buvo išvis sustabdytos, Teikiant
ilgalaikes globos ar stacionarias paslaugas fiksuota žmogaus
teisių pažeidimų.
Pandemijos metu naujai sukurtos paslaugos orientuotos į
psichikos sutrikimų anksčiau neturėjusius asmenis.

VYSTOMASIS
BENDRADARBIAVIMAS
#ЖЫВЕБЕЛАРУСЬ
Su Baltarusijos pilietine visuomene ir vietiniais partneriais
esame ne vienerius metus dirbę kartu, sunkiomis sąlygomis
siekdami žmonių su psichosocialine ar (ir) intelekto negalia teisių
užtikrinimo. Šiuo metu situacija dar blogesnė.

Žmogaus teisės visada yra politinis klausimas. Lygiai taip pat ir
žmonių su negalia teisės. Šiuo metu didelė dalis mūsų
bendražygių Baltarusijoje yra įkalinti. Siunčiame jiems
asmenišką palaikymą, prisidedame prie kitų organizacijų
palakymo bei skatinimo Lietuvos Vyriausybės imtis žingsnių ginant
žmonių su negalia teises Baltarusijoje.

Nuotrauka iš Laisvės kelio, skirto palaikyti Baltarusijai. Dalyvavo Ugnė Grigaitė ir Karilė
Levickaitė su šeimos nariais. Nuotraukos autorius Joe Wood.

APSILANKYMAS LIGONINĖJE,
KURIOJE VAISTAI NĖRA
SVARBIAUSI
2020 m. vasarį vykome į Tromsą ne tik pamatyti sniego (kurio tais
metais Lietuvoje visai nebuvo), bet ir apsilankyti Šiaurės
Norvegijos Universitetinės ligoninės pichikos sveikatos ir
priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų
(angl. Drug-Free) skyriuje.
Didelė dalis žmonių, kurie atvyksta į šį skyrių jau turi ilgametę neuroleptikų
vartojimo patirtį, tačiau nusprendžia padedant specialistams nustoti juos
vartoti. Gydyme svarbi ir pati skyriaus erdvė, joje sunkiai atskirsi
darbuotoją nuo paciento, kuris priima visus sprendimus pats ir be jokio
spaudimo. Tarp 22 darbutojų, dirba tik vienas psichiatras ir vienas
psichologas, o skyriui vadovauja slaugytoja Merete Astrup!

Norvegijoje užmegztą partnerystę tęsiame toliau siekdami
žmogaus teisėmis grįstas paslaugas paskatinti ir Lietuvoje.

Dvišalio bendradarbiavimo projektą
finansavo Europos ekonominio
mechanizmo Aktyvių piliečių fondas.

POKYČIŲ SPARNAI NR. 2
2020 m. pabaigoje pradėjome projektą „Pokyčių sparnai – žmonių,
turinčių intelekto ar (ir) psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių
užtikrinimas Lietuvos regionuose". Taigi tęsime Pertvarkos
monitoringą ir skatinsime remtis žmogaus teisėmis. Esame numatę:
Įvertinti socialinių paslaugų, teikiamų Grupinio gyvenimo
namuose (GGN), atitkį žmogaus teisių standartams bei investuoti
į personalo gebėjimų stiprinimą.
Kelti vietinių bendruomenių (GGN kaimynių) sąmoningumo lygį
apie negalią ir psichikos sveikatą.
Suteikti žinių žurnalistams, kaip etiškai rašyti apie psichikos
sveikatą, negalią, žmonių su intelekto ir/ar psichosocialine negalia
teises, ir pan.
Skatinti sprendimų priėmėjus vystyti žmogaus teisėmis grįstas
socialines paslaugas ir įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus.
Projekto partneriai: Šeimos idėjų centras ir Šiaurės Norvegijos
Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų
padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų skyrius.

Projektą finansuoja Europos
ekonominio mechanizmo
Aktyvių piliečių fondas.

PROFESINĖS MOKYKLOS IR
PSICHIKOS SVEIKATA
Psichikos sveikatos raštingumas, atida emocijoms ir kiti
tarpasmeniniai įgūdžiai, didinantys mūsų psichologinį atsparumą,
nėra sistemingai ugdomi visoje švietimo sistemoje. Tačiau
profesinio ugdymo įstaigose situacija kritinė.
2020 m. pradėjome du projektus, kurių pagalba tikimės sustiprinti
profesnių mokyklų bendruomenes, atliepdami tiek darbuotojų,
tiek ir mokinių patiriamus psichikos sveikatos iššūkius.

Projektuose numatyta kartu su tarptautiniais partneriais
(mokslininkais, profesinio ugdymo ar psichikos sveikatos specialistais)
įvertinus esamą situaciją išvystyti ir pilotuoti mokymų programas bei
kviesti šia medžiaga naudotis visus norinčius pokyčių savo mokyklų
bendruomenėse.

ZERO COERCION
ALTERNATYVOS
PRIEVARTINĖMS
PRIEMONĖMS
Tęsiame tarptautinį projektą, kurio metu kuriame išsamią mokymų
programą apie pagalbos teikimo būdus, nenaudojant priverstinių
praktikų, schizofrenijos krizę išgyvenantiems asmenims namų
aplinkoje. Mokymai skirti asmenims su schizofrenijos diagnoze, jų
artimiesms ir specialistams.
Mokymai apims tokias temas kaip žmogaus teisės, atsigavimo
samprata, savo dirgiklių ir stiprybių atpažinimas, krizės planų kūrimas,
savitarpio pagalbos grupių steigimas ir kt. Visa bus pateikta
įtraukiančia forma, gausu pratimų.

Projekto partneriai yra psichikos sveikatos paslaugų tiekėjai, psichikos
sveikatos, atsigavimo (angl. recovery) ekspertai iš Estijos, Graikijos,
Ispanijos, Rumunijos, Slovėnijos.
Daugiau informacijos:
www.zerocoercion.eu

TEISINGUMAS
ASMENIMS SU NEGALIA,
NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALTIMŲ
Šis tarptautinis projektas paliečia labai svarbią ir konkrečią problemą
– žmonėms su negalia (ypač su intelekto ar (ir) psichosocialine
negalia) dalyvaujant baudžiamosios teisės procesuose nėra
užtikrinamos jų teisės. Šiuo atveju – nusikaltimo aukų teisė suprasti ir
būti suprastam(-ai), teisė į informaciją, teisė būti išklausytam(-ai) ir
daugelis kitų.

Projekte atlikti tyrimus, teikti rekomendacijs, kurti praktinius įrankius
ir informacines priemones sutelkta gausi partnerių iš Lietuvos,
Vengrijos, Slovakijos, Bulgarijos, Čekijos, Rumunijojs Slovėnijos ir
Kroatijos komanda.

Pagrindiniai projekto partneriai
– Validity Foundation.
Projektą iš dalies finansuoja
Europos Sąjunga.

VYSTOMASIS
BENDRADARBIAVIMAS

UKRAINA
2020 m. pradžioje su projekto partneriais apsilankėme psichiatrijos
ligoninėje ir socialinės globos namuose Kijeve, siekdami skatinti
deinstitucionalizacijos procesus.
Taip pat projektas prisijungė prie Mind the GAP kampanijos Ukrainoje.
Kartu su ja kviečiame pandemijos metu laikytis fizinio, o ne socialinio
atstumo bei suprasti naujai užaštrintas atskirties problemas.
Be to, paskelbėme šaukimą Ukrainos NVO ir įvykdę atranką
finansavome 5 nedidelius vietinius projektus Donetsko ir Poltavos
regionuose. Jų metu įgyvendinamos originalios idėjos, leidžiančis
geriau užtikrinti žmonių su intelekto ar (ir) psicosocialine negalia
teises, steigti naujas bendruomenines paslaugas ar daryti jas
prieinamas visiems.

Partneriai: Ukrainos psichiatrų asociacija, Tarptautinis
labdaros fondas „Socialinės politikos tyrimų centras“,
Human Rights in Mental Health-FGIP.
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

PIRMININKAVIMAS ŽTOK
2020 m. perėmėme
primininkavimą Žmogaus
teisių organizacijų koalicjai
(ŽTOK).
Progresyvias žmogaus teisių
organizacijas vienijanti
Koalicija veikia nuo 2011 m.,
vykdo konsoliduotą
advokaciją, taip pat kartu su
partneriais kasmet organizuoja
nacionalinį Žmogaus teisių
forumą.
Forumo metu PSP drauge su Žmogaus teisių stebėjimo institutu
organizavo diskusiją „Kas nutiko su žmogaus teisėmis ir visuomenės
psichikos sveikata per pandemiją?" Įrašas čia.
2020 m. ŽTOK rengė ir siuntė raštus sprendimų priėmėjams,
pvyzdžiui, apie pagalbos ir paslaugų stoką žmonėms su negalia, taip
pat šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, emociniais ir elgesio
ar raidos sutrikimais.
Taip pat ŽTOK pradėjo vykdyti projektą „Prioritetas gerovės
valstybėje – žmogaus teisės“. Vykdoma advokacija, siekiant
parodyti žmogaus teisių nedalomumo principą, ŽTOK pajėgumų
stiprinimas, visuomenės švietimas. Stebėkite naujienas ŽTOK
Facebook paskyroje. Projektą finansuoja Europos ekonominio
mechanizmo Aktyvių piliečių fondas.

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
ŽINIASKLAIDOJE
Besikreipiantiems žurnalistams komentuojame su psichikos
sveikata ir žmogaus teisėmis susijusiomis temomis, kviečiame
rašyti etiškai.
Galite susipažinti su keletu 2020 m. parengtų Karilės Levickaitės
straipsnių apie sistemines problemas ir jų ženklus kasdienybėje:
Sistema kaip mąstymas dėžėje – apie žmogaus teisių pažeidimus
socialinės globos sistemoje.
Sisteminiai nesusipratimai SAM – apie socialinę kampaniją „Saugi
alkoholio dozė nėštumo metu neegzistuoja“.
Auksinė taisyklė, psichiatrija ir gydymas atsisakant vaistų už Šiaurės
poliarinio rato – žmogiškesnės paslaugos psichikos sveikatos krizes
patiriantiems.

Nuotrauka iš diskusijos LRT radijo studijoje. Dalyvauja: prof. Arūnas Germanavičius, PSP
ekspertės Aurelija Auškalnytė ir Ugnė Grigaitė. Laidą veda žurnalistė Giedrė Čiužaitė.

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
FACEBOOK
3500 žmonių, mėgstančių
puslapį 2020 m. pabaigoje.

mūsų

2000 reakcijų į mūsų žinutes per 2020 m.
PSP puslapyje Facebook platformoje ne tik skelbiame savo naujienas,
kviečiame į renginius, bet ir reaguojame į su psichikos sveikata ir
žmogaus teisėmis susijusias aktualijas. Viena iš tų aktualijų 2020 m.
buvo rinkimai į LR Seimą. Analizuodami partijų programas psichikos
sveikatos pjūviu, atkreipėme politikų ir politnių jėgų bei balsuotojų
dėmesį į tai, koks yra problemų ir jų sprendimų supratimas.
Turime pastebėti, kad per 4 metus dėmesys šiai temai tikrai padidėjo. Bet
partijos vis dar ieško, kaip kalbėti apie psichikos sveikatą. Vienos mini dvasinę
sveikatą ir ligas, kitos – emocinę sveikatą ir sunkumus, trečios - psichikos
sveikatą ir sutrikimus.

VEIKLŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2020 M.

IŠ VISO ĮPLAUKŲ: 257 395 EUR
Dėkojame advokatų kontorai Sorainen, kuri skyrė savo
kalėdinių dovanų biudžeto sumą mūsų misijai.
Ypatingas AČIŪ per Aukok.lt platformą psichikos
sveikatos raštingumo mokymus rėmusiems asmenims,
taip pat M. B., kiekvieną mėnesį paramą pervedusiai
tiesiogiai į mūsų banko sąskaitą, ir visiems, skyrusiems
mums 1.2% gyventojų pajamų mokesčio.
JŪSŲ PARAMOS dėka galime skirti daugiau dėmesio reagavimui į
žmogaus teisių pažeidimus, advokacijai, visuomenės švietimui ir
naujų idėjų vystymui.

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

