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Informacija apie Partnerius
Šį Europos Sąjungos remiamą projektą koordinavo trys organizacijos:
•

Inclusion Europe, Europos asociacija sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimoms. Inclusion
Europe yra pelno nesiekianti organizacija, kovojanti už sutrikusio intelekto asmenų ir jų
šeimų teises bei interesus visoje Europoje, koordinuoja pagalbą neįgaliesiems daugelyje
Europos šalių, įskaitant konferencijas, darbo grupes ir susitikimus. Ji reaguoja į Europos
politinius pasiūlymus ir suteikia informaciją apie sutrikusio intelekto asmenų poreikius,
pataria Europos Komisijai ir Europos Parlamento nariams apie neįgaliųjų reikalus
reglamentuojančius įstatymus.
www.inclusion-europe.org

•

The Open Society Mental Health Initiative (Atviros Visuomenės Psichikos Sveikatos
Iniciatyva) remia mažas grupes Centrinėje ir Rytų Europoje, taip pat buvusioje Sovietų
Sąjungoje, kurios siekia kurti bendruomenines paslaugas kaip alternatyvą globos
institucijoms. Jie stengiasi atkreipti visų dėmesį į sutrikusio intelekto arba psichikos ligomis
sergančių asmenų problemas, jų socialinę atskirtį.
www.osmhi.org

•

Global Initiative on Psychiatry (Globali Iniciatyva Psichiatrijoje): tikslas remti bei skatinti
humanišką, etišką ir efektyvią psichikos sveikatos priežiūrą visame pasaulyje. Ši organizacija
aktyviai veikia Centrinėje ir Rytų Europoje, kur psichikos sveikatos priežiūra dar neatitinka
standartų ir dažnai pažeidžiamos paslaugų vartotojų žmogaus teisės. Taip pat ji protestuoja
prieš bet kokį politinį piktnaudžiavimą psichiatrija, kai jis yra pastebimas.
www.gip-global.org

Kiekvienoje iš aštuonių šalių projektą įgyvendina dvi nacionalinės organizacijos – viena dirbanti
psichiatrijos, kita – intelekto sutrikimų srityje.
Aštuonios organizacijos, kurios rūpinasi sutrikusio intelekto žmonių problemomis:
•

Inclusion Czech Republic (ICZ) (Inclusion Čekijos Respublikos Skyrius) - tai Čekijos
nevyriausybinė organizacija ir savanorių asociacija sutrikusio intelekto žmonėms ir jų
šeimoms. ICZ remia visas iniciatyvas, kurios garantuoja žmonių su intelekto sutrikimais
nuolatinį tobulėjimą.Taip pat ši organizacija siekia užtikrinti lygias teises žmonėms su
negalia.
www.spmpcr.cz

•

Estonian Mentally Disabled People Support Organisation (Estijos Psichinės Negalios
Žmonių Pagalbos Grupė) (EVPIT) atstovauja Estijos organizacijas, kurios dirba su
sutrikusio intelekto žmonėmis Europoje ir visame pasaulyje. Šios organizacijos tikslas yra
pagerinti žmonių su intelekto sutrikimais gyvenimą Estijoje, padėti žmonėms su intelekto
sutrikimais būti pilnaverčiais visuomenės nariais.
www.vaimukad.ee
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•

Hand in Hand Foundation (Fondas Ranka Rankoje) buvo įkurta 1993 metais Vengrijoje.
Tai yra nacionalinė organizacija, kurios tikslas yra pagalba sutrikusio intelekto žmonėms, jų
šeimoms ir specialistams. Organizacijoje dirba specilieji mokytojai, taip pat ir kitų susijusių
sričių specialistai. Garsūs užsienio ir vietos specialistai, tėvai ir patys žmonės su negalia
padeda organizacijai idėjomis, nuomonėmis ir žiniomis įgyvendinti įvairias programas.
Pagrindinės veiklos sritys yra asmens atstovavimas, individuali pagalba, visuomenės
švietimas, informacijos sklaida ir paslaugų tinklo plėtra.
www.kezenfogva.hu

•

Rupju Berns (Latvija) ši organizacija dirba su įstatymų keitimu ir siekia keisti visuomenės
nuomonę apie sutrikusio intelekto žmones ir jų šeimas. Ypatingas dėmesys yra skiriamas
atstovavimui. Šie užsiėmimai buvo susiję su remiamo įdarbinimo agentūros įkūrimu ir
skatinant nuolatinį mokymąsi savarankiškai gyventi ir apsispręsti.. Šios veiklos buvo
pradėtos 1999 metais pagal Phare Lien programą ir tęsiamos iš vietinių projektų lėšų. To
rezultatas buvo poreikis sukurti padalinį, kuris specialiai dirbtų su atstovaujančiųjų sau tinklu.
www.latvijasrupjuberns.lv

•

Lietuvos Sutrikusio Intelekto Žmonių Globos Bendrija “Viltis” yra asociacija, jungianti
Lietuvos organizacijas, kurios gina žmonių su intelekto sutrikimais ir jų šeimų teises, kuria
jiems bendruomenines paslaugas, o taip pat bendradarbiaudamos su valdžios institucijomis,
prisideda prie įstatymų kūrimo, kai šie liečia intelekto sutrikimus turinčius asmenis ir jų
šeimas. Ši asociacija daug dirba su Centrinės ir Rytų Europos šalių specialistais, padėdama
jiems kurti tinkamas ir prieinamas paslaugas žmonėms su intelekto sutrikimais ir jų šeimoms.
www.viltis.lt

•

The Polish Association For Persons With Mental Handicap (Lenkijos Žmonių su Proto
Negalia Asociacija) yra nevyriausybinė organizacija, pelno nesiekianti organizacija,
atstovaujanti žmonių su negalia, jų šeimų ir globėjų interesus. Šios organizacijos tikslas yra
sukurti lygias galimybes neįgaliesiems, užtikrinti jų žmogaus teisių įgyvendinimą ir padėti
jiems aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime ir remti jų šeimas.
www.psouu.org.pl

•

The Association for Help to People with Mental Handicap (ZPMP) (Žmonių su Psichikos
Sutrikimais Pagalbos Asociacija) Pagrindinis tikslas yra žmonių su intelekto sutikimais
įtraukimas į Slovakijos visuomenę. Organizacija nori pasiekti, kad žmogaus teisės būtų
vienodos žmonėms su negalia ar be jos, pavyzdžiui, teisė į švietimą, šeimą, draugus, būti
visuomenės dalimi. ZPMP veikla: parama neįgaliesiems ir jų tėvams, jų teisių ir interesų
gynimas, visuomenės švietimas, informacijos sklaida, straipsniai, vadovai, atvirukai,
paskaitos, seminarai, konvencijos, apmokymai, renginių organizavimas, atstovavimas.
www.zpmpvsr.sk
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•

Zveza Sožitje - Slovėnijos sutrikusio intelekto žmonių ir jų šeimų asociacija, kurios tikslas
yra padėti visais kasdieniais klausimais sutrikusio intelekto žmonėms. Organizacija
bendradarbiauja su 50 vietinių bendruomenių ir Slovėnijos parolimpiniu komitetu. Zveza
Sožtije buvo įkurta 1963 metais, joje yra daugiau kaip 14,00 narių. Nuo to laiko ši
organizacija turi daug įvairių programų sutrikusio intelekto žmonėms bei jų šeimoms –
organizuojami savaitgalio seminarai, keturių metų šeimos apmokymai, psichikos sveikatos
palaikymas, bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis ir vietinėmis organizacijomis ir
pan.
www.zveza-sozitje.si

Aštuonios organizacijos, kurios dirba psichiatrijos srityje:
•

Centre for Mental Health Care Development (Psichinės Sveikatos Priežiūros Vystymo
Centras) yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas yra plėsti
psichikos sveikatos priežiūrą Čekijos Respublikoje. Šis Centras buvo įkurtas 1995 metais.
Pagrindinės idėjos atitinka Jungtinių Tautų asamblėjos principus dėl psichikos sutrikimų
turinčių asmenų apsaugos ir psichikos sveikatos priežiūros tobulinimo. Organizacijos tikslas
yra rūpintis globos paslaugų teikėjais ir už jų administravimą atsakingais specialistais,
tobulinti sveikatos draudimo sistemą.
www.cmhcd.cz

•

Iseseisev Elu (Estija) yra nevyriausybinė organizacija, kuri teikia paslaugas žmonėms su
psichikos sveikatos probelmomis. Iseseisev Elu teikia paramą randant būstą, darbą,
apsirūpinant kasdieninėms paslaugoms.
www.iseseisev-elu.ee

•

Soteria Foundation (Soteria Fundacija) (Vengrija) buvo įkurta profesionalų 1995 metais.
Šios organizacijos tikslas yra teikti paslaugas žmonėms su psichikos sveikatos sutrikimais
Vengrijoje. Soteria įkūrė vieną iš pirmųjų dienos centrų Budapešte. Taip pat buvo pradėtos
siūlyti reabilitacijos ir poilsio-apmokymo programos.
www.soteria.hu

•

Globali Iniciatyva Psichiatrijoje (GIP - Lietuva). Organizacijos “Globali iniciatyva
psichiatrijoje” prioritetinių sričių spektras yra labai platus: psichiatrija ir politika, politinis
piktnaudžiavimas psichiatrija; teismo psichiatrija ir psichikos sveikata kalėjimuose; sutrikusio
intelekto žmonių globa; priklausomybės ligos; AIDS ir psichikos sveikata; žmogaus teisės;
psichikos sveikatos priežiūros profesionalumas; vaikų ir paauglių psichikos sveikata.
Organizacijos “Globali iniciatyva psichiatrijoje” misija — skatinti humanišką, etišką ir
veiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą, žodžiu bei veiksmu remti atitinkamų žmonių ir
organizacijų tinklą visame pasaulyje, padėti diegti, ginti ir įgyvendinti būtinas reformas. GIP
tikslas — padėti abiem visuomenės pusėms — sveikiesiems ir neįgaliesiems — pažinti
vieniems kitus, griauti mitus ir prietarus, atvirumu nugalėti baimę, nepalikti spragų teisiniam
neįgalių žmonių išnaudojimui.
www.gip-global.org

•

The Brotherhood of Hearts (Širdžių Brolystė) (Lenkija) teikia psichinę paramą, remia
pacientų atstovus, organizuoja specialistų apmokymus, žmonėms su negalia padeda rasti
darbą, būstą. Palaiko gerus santykius su vietine valdžia, nuo 1993 metų bendradarbiauja su
spauda, organizuoja antidiskriminacines akcijas, dalyvauja konferencijose ir seminaruose.
www.braterstwo.org.pl
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•

The Association for Mental Health Integra (Psichikos Sveikatos Asociacija Integra)
(Slovakija) buvo įkurta spalį 1994 metais. Jos tikslas - padėti žmonėms su psichikos
sveikatos sutrikimais gyventi geriau ir turėti lygias teises visuomenėje. Integra kuria naują
sveikatos sistemą, kurios pagrindas yra dialogo tarp klientų, artimųjų, profesionalų ir
visuomenės kūrimas, kuris kilo klientų iniciatyva. Šiuo metu Intergra koordinuoja keturias
organizacijas, teikiančias paslaugas žmonėms su psichikos sveikatos sutrikimais , kurios turi
Reabilitacijos Centrą, laikiną būstą ir siūlo apmokymus.
www.integradz.sk

•

Latvian Nurses Association (Latvijos Slaugytojų Organizacija): Psichiatrijos slaugytojų
organizacija (PMA) buvo įkurta 1994 metais. Šioje organizacijoje yra 515 narių. PMA dirba
neįgaliųjų gyvenimą reglamentuojančių įstatymų keitimo ir kūrimo srityje. PMA organizavo
seminarą, kur pristatė metodinį darbą “Kaip įkurti savigalbos grupes” klientams ir jų
giminėms, paruošė mokymo programas profesionalams, paslaugų teikėjams ir vartotojams.
Praeitą spalį buvo organizuota informacinė kampanija apie žmogaus teises Latvijoje.
www.masas.lv

•

Association for Mental Health VEZI (Psichikos Sveikatos Asociacija), Štorje prie
Sežana, Slovenija, buvo įkurta 1998 metais siekiant padėti psichikos sveikatos sutrikimų
turintiems žmonėms Vakarų Slovėnijoje. Kiekvienais metais organizacija plėtėsi: daugėjo
narių, vis dažniau kreipėsi žmonės, turintys psichikos sveikatos problemų, profesionalai,
dienos centrų darbuotojai. Šiandien asociacija VEZI turi 4 dienos centrus įvairiuose
rajonuose, 2 namų grupes ir šiuo metu 2 įkuriamos.
www.drustvo-paradoks.si
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Įvadas
Ši knyga yra skirta visiems, kas nori dalyvauti įstatymų kūrime.

Šioje knygoje rasite informaciją svarbiomis temomis.
Knygoje rasite patarimus,
kaip kalbėti su politikais ir kitais asmenimis,
kurie tvirtina įstatymus.

Šia knyga gali naudotis specialistų, kurie dirba su žmonėmis,
turinčiais intelekto sutrikimų ar su žmonėmis,
turinčiais psichikos sveikatos problemų.

Šia knyga taip pat gali naudotis žmonės su sutrikusiu intelektu
ir žmonės su psichikos sveikatos problemomis.

Įvadas
Šis vadovas buvo sudarytas kaip dalis projekto “Žmonių su proto negalia ir psichikos sveikatos
problemomis įtraukimas į politinių sprendimų priėmimą”1 (“Mainstreaming Mental Disability
Policies”) projekto. Projekto tikslas yra pateikti informaciją, kuri yra svarbi žmonėms su
psichikos sveikatos problemomis ir\arba su intelekto sutrikimais. Ši informacija skirta padėti
asmenims ar grupėms, kurie nori įtakoti jiems svarbių įstatymų kūrimo
procesą,
bendradarbiauti su įstatymų kūrėjais, taip pat ši medžiaga gali būti panaudota mokymo
renginiuose, seminaruose.

1

Terminas “mental disability” apima žmonės su psichikos sveikatos problemomis ir sutrikusio intelekto žmones.
Informaciją apie psichikos ligas ir intelekto sutrikimus rasite 1. puslapyje 19.
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1.

Projektas “Žmonių su Proto Negalia ir Psichikos Sveikatos
Problemomis Įtraukimas į Politinių Sprendimų Priėmimą”

Ši knyga yra parašyta kaip dalis projekto,
kuris vadinasi Projektas “Žmonių su proto negalia ir psichikos sveikatos
problemomis įtraukimas į politinių sprendimų priėmimą”
(“Mainstreaming Mental Disability Policies”).
Žodis “mainstreaming” yra labai sudėtingas ir jį labai sunku išversti į kitą kalbą.
Lietuviškai mes jį verčiame “įtraukimas” arba “atsižvelgimas”.
Kai mes kalbame apie “įtraukimą” arba “atsižvelgiančius” įstatymus,
tai reiškia, kad įstatymuose žmonės su intelekto sutrikimais
ir psichikos sveikatos problemomis neturi būti pamirštami,
kad į juos turi būti atsižvelgiama.
Politikai yra atsakingi už skirtingas darbo sritis.
Pavyzdžiui: socialiniai klausimai, įdarbinimas, kultūra ar sportas.
Kuriant naujus įstatymus ar programas šioms sritims,
visi politkai turi atsižvelgti į žmones,
turinčius intelekto sutrikimų ar psichikos sveikatos problemų.
8 šalių partneriai, kurie prisidėjo prie šio projekto:
Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva,
Lenkija, Slovakija ir Slovėnija.
Projekto partneriai organizavo nacionalines konferencijas ir diskusijas.
Jie taip pat organizavo seminarus ir mokymus žmonėms,
turintiems intelekto sutrikimų, ir žmonėms,
turintiems psichikos sveikatos problemų.

Projekto tikslas buvo parodyti šiems žmonėms,
kaip jie gali kalbėti su politikais apie įstatymus, kurie juos liečia.
Europos Sąjunga taip pat galvoja,
kad politikai nepamiršti žmonių su negalia kurdami naujus įstatymus.
Europos Sąjunga jungia Europos valstybes, kurios dirba kartu.
Europos Sąjunga yra labai svarbi visiems žmonėms Europoje.
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1.

Projektas “Žmonių su Proto Negalia ir Psichikos Sveikatos
Problemomis Įtraukimas į Politinių Sprendimų Priėmimą”

1.1. Projekto Tikslas
Šio projekto tikslas yra suteikti daugiau galimybių sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantiems žmonėms dalyvauti jų gyvenimą reglamentuojančių įstatymų kūrime.
Šis projektas buvo įgyvendinamas aštuoniose Europos Sąjungos valstybėse (Čekija, Estija,
Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija).
Projektas siekia:
•

pagerinti politikų ir įstatymų kūrėjų supratimą apie sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergančius žmones;

•

pagerinti žmonių su negalia sugebėjimus dalyvauti nacionalinių ir Europos Sąjungos
įstatymų kūrime.

•

siekti pokyčių įstatymuose ir įstatymų kūrime, kad sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantys žmonės turėtų geresnes galimybes į švietimą ir darbą.

•

viešinti geriausius pasiekimus.

1.2. Ką reiškia “Įtraukti į Politinių Sprendimų Priėmimą” ir Kodėl Tai Yra Svarbu?
Mes naudojame terminą įtraukimas į politinių sprendimų priėmimą siekdami paaiškinti
procesą, kai visi įstatymai ir kiti sprendimai priimami atsižvelgiant į sutrikusio intelekto ir
psichikos ligomis sergančių žmonių poreikius. Toks požiūris ir teisių panaudojimas atsispindi
tarptautiniuose ir Europos Sąjungos įstatymuose. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų lygių teisių ir
galimybių įstatymai žmonėms su negalia pabrėžia, kad kiekvieno asmens poreikiai yra svarbūs
ir kiekvienas žmogus yra svarbus. Šie poreikiai turi būti pagrindiniai bendruomenės planavimo
įrankiai. Įstatymas konstatuoja:
“…Valstybės turi bendradarbiauti su organizacijomis, kurios dirba sutrikusio intelekto ir
psichikos ligomis sergančių žmonių globos srityje ir padeda jiems dalyvauti įstatymų kūrimo
procese”.2

2

Žiūrėkite Įvada ir taisyklę 18, A/RES/48/96, Gruodžio 20, 1993, galite rasti
www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm
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Jungtinės Tautos mano, kad yra labai svarbu,
kad žmonės su negalia turėtų galimybę dalyvauti įstatymų kūrime.
Jungtinės Tautos yra tarptautinė organizacija.
Jungtinių Tautų narės yra 191 valstybės.
Tai reiškia, kad beveik visos pasaulio valstybės yra jųnarės.

2. Vadovo Paskirtis, Tikslas ir Turinys
2.1. Paskirtis ir Tikslas

Ši knyga yra skirta mokytojams su intelekto sutrikimais
ar su psichikos sveikatos problemomis, arba be tokių sutrikimų.
Ši knyga taip pat yra skirta mokytojams, kurie dirba su žmonėmis,
turinčiaisintelekto sutrikimų arba psichikos sveikatos problemų.
Bet kiti žmonės taip pat gali naudoti šią knygą .
Ji taip pat gali būti panaudota, norint politikus susipažinti su žmonių,
turinčių intelekto sutrikimų ar psichikos sveikatos problemų, poreikiais.
Ši knyga susideda iš kelių temų.
Kadangi ši knyga negali apimti visų dalykų,
joje rasite tik tų temų santraukas.
Bet joje taip pat surašyti interneto puslapių adresai,
kur galėsite rasti daugiau informacijos.
Šioje knygoje yra lankstinukas.
Jis kalba apie skirtumus tarp žmonių su intelekto sutrikimais ir žmonių,
turinčių psichikos sveikatos probelmų.
Šį lankstinuką galima duoti politikams,
kad jie geriau suprastų tuos skirtumus.
Šioje knygoje taip pat yra CD (kompaktinis diskas).
Ši knyga ir informacija kompaktiniame diske gali būti kopijuojama.
Pavyzdžiui, mokytojai gali norėti panaudoti
kokią nors informaciją iš šios knygosvadovo.
Jie gali tą daryti ir kopijuoti informaciją, kada jiems to prireiks.
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Europos Sąjunga savo teisės aktuose išskiria žmonių su negalia kategoriją:
“Komisija konstatuoja neįgaliųjų klausimus reglamentuojančių viešosios politikos sprendimų
įtakojimą, tad į žmonių su negalia poreikius turi būti atsižvelgta kuriant įstatymus”.
Neįgaliųjų klausimus reglamentuojančių viešosios politikos sprendimų įtakojimas yra susietas
su žmogaus teisių principais, tokiais kaip lygybė, pagarba, orumas ir dalyvavimas.
Neįgaliųjų klausimus reglamentuojančių viešosios politikos sprendimų įtakojimas yra labai
svarbus. Jei yra atsižvelgiama į žmonių su negalia nuomones ir idėjas, įstatymai bus daug
efektyvesni.

2. Vadovo Paskirtis, Tikslas ir Turinys
2.1. Paskirtis ir Tikslas
Šis vadovas yra geras informacijos šaltinis tiems, kurie sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergančius žmones mokys bendravimo su įstatymų kūrėjais įgūdžių. Taip pat šis vadovas gali
būti panaudotas žmonių, kurie nori supažindinti politikus ir įstatymų kūrėjus apie sutrikusio
intelekto ir psichikos ligomis sergančių žmonių poreikius. Kadangi šis vadovas negali apimti
visko, jame pateikiamos temų santraukos ir nuorodos, kur galima rasti daugiau informacijos.
Šiame vadove rasite taip pat kompaktinį diską ir lankstinuką apie sutrikusio intelekto ir
psichikos ligomis sergančių žmonių skirtumus. Visa tai nesunku ir patogu naudoti. Pavyzdžiui,
mokytojai galės panaudoti kokią nors informaciją iš šio vadovo seminarų metu, lankstinukus
galima padalinti politikams arba įstatymų kūrėjams.

Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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2.2. Turinio Apžvalga

Šioje knygoje yra 4 dalys.

1 dalyje pateikiama bendrą informaciją.
Pavyzdžiui, aiškina, kaip sudaryta Europos Sąjunga.
Ji yra pateikiama taip, kad žmonės su intelekto sutrikimais
ir žmonės su psichikos sveikatos problemomis ją suprastų.

2 dalyje pateikiama informacija, skirta žmonėms,
turintiems psichikos sveikatos problemų.
Ši dalis nėra parašyta lengvai suprantama kalba.

3 dalyje rasite idėjas mokytojams, kurie dirba su žmonėmis,
turinčiais intelekto sutrikimų.
Ši dalis kalba, pavyzdžiui, apie savęs atstovavimą,
kaip rengti susitikimą ir kaip įtakoti įstatymų kūrimą.
Taip pat rasite interneto puslapių adresus,
kur galėsite gauti daugiau informacijos.
Ši dalis skirta žmonėms su intelekto sutrikimais,
todėl yra parašyta tik paprasta kalba.

4 dalis pateikia informacijąapie Jūsų šalį.
Kai norime įtakoti įstatymų kūrimą, būtina žinoti:
• kas už ką yra atsakingas Jūsų šalyje;
• kokios organizacijos veikia ir ką jos veikia;
• kaip sudaryta jūsų valstybė.

2.3. Vadovo Naudojimas Ateityje

Visos šalys turi turėti gerus “atsižvelgiančius” įstatymus.
Šio projekto partneriai yra įsitikinę, kad ši knyga gali padėti.
Todėl, jie nori ją duoti kuo daugiau žmonių.

Jūs galite jiems padėti reklamuojant šią knygą.
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2.2. Turinio Apžvalga
Šis vadovas yra suskirstytas į 4 dalis.
•

1 Dalis. Bendra Informacija: yra nesunkiai skaitoma sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantiems žmonėms. Joje aiškinama Europos Sąjungos sandara, suteikiama informacija
apie žmogaus teises.

•

2 Dalis. Sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergantys žmonės: šioje dalyje
pateikiama konkreti informacija apie pagrindinius įstatymus ir negalios supratimą. Taip pat
čia yra informacijos apie tai, kaip organizuoti grupių susitikimus. Šią dalį bus sunku skaityti,
nes ji nėra lengvai skaitoma.

•

3 Dalis: Idėjos instruktoriams, kurie dirba su sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergančiais žmonėmis: Šioje dalyje esančią informaciją galės naudoti instruktoriai su
negalia ar be jos. Čia galima sužinoti, kaip rengti susitikimus, įtakoti įstatymų kūrimą ir kur
rasti daugiau informacijos, apie tai, kaip surengti įdomias paskaitas ar apmokymus. Ši
informacija bus naudinga sutrikusio intelekto žmonėms kurie nori dalyvauti su jų klausimais
susijusių įstatymų kūrime. Štai kodėl ši dalis yra lengvai skaitoma.

•

4 Dalis: Šalies informacija: Šis vadovas bus išverstas į 8 kalbomis (čekų, estų, vengrų,
latvių, lietuvių, lenkų, slovėnų ir slovakų). Norint įtakoti įstatymų kūrimą, būtina žinoti, kas yra
už tai atsakingas, svarbu žinoti, kokios organizacijos egzistuoja ir koks yra jų tikslas. Kitais
žodžiais - svarbu žinoti pagrindinius “žaidėjus”, kurie užsiima įstatymų kūrimu ir taisymu. 4
dalis, kuri buvo išnagrinėta ir parengta projekto dalyvių, bus skirta kiekvienai šaliai.

2.3. Vadovo Naudojimas Ateityje
Šis vadovas bus išleistas prancūzų ir vokiečių taip pat ir čekų, estų,vengrų, latvių, lietuvių,
lenkų, slovakų, slovėnų kalbomis. Platinant šį vadovą, projekto partneriai siekia užtikrinti
neįgaliųjų savęs atstovavimas ir atsižvelgimas įstatymuose atitinka žmonių su psichikos
sveikatos sutrikimais ir intelekto sutrikimais poreikius, vyks ir toliau projektui pasibaigus.

Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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Dalis 1. Bendra Informacija
1 dalis apima:
•

Skirtumus tarp intelekto sutrikimų ir psichikos ligų.

•

Europos Sąjungą.

•

Žmogaus teises.

•

Įdarbinimą.

•

Švietimą.

•

Daugiau informacijos.

Dalis 1. Bendra Informacija
Santrauka
1 dalis apima:
•

Skirtumus tarp intelekto sutrikimų ir psichikos ligų: siekiant, kad įstatymai atitiktų ir būtų lygūs
abiem žmonių su negalia grupėms, įstatymų kūrėjai turi suprasti šių grupių problemas.

•

Europos Sąjungą (ES): Ši dalis pateikia trumpą Europos Sąjungos tikslų ir veiklos santrauką,
taip pat nurodoma, kur galima gauti papildomos informacijos.

•

Žmogaus teises: Ši dalis pateikia pagrindinių žmogaus teisių santrauką. Ši dalis taip pat
nagrinėja kai kurias sritis, kurios yra labai svarbios sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantiems žmonėms, kurie gyvena Rytų arba Centrinėje Europoje.

•

Įdarbinimą: Ši dalis pateikia žmonių teisės į darbą pavyzdžius, informaciją apie lygias teises
darbovietėje ir įgyjant profesiją.

•

Švietimą: Ši dalis pateikia žmonių teisės i švietimą pavyzdžius ir pateikia informaciją apie ES
veiklą susijusią su švietimu.

•

Daugiau Informacijos: Apačioje pateikiame daugiau informacijos apie Europos neįgaliųjų
organizacijas.

Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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1. Suprantant Skirtumus tarp Intelekto Sutrikimo
ir Psichikos Ligos
Žmonės su sutrikusio intelekto negalia ir žmonės
su psichikos sveikatos problemomis turi daug bendro.
• Iš visų negįaliųjų jie yra labiausiai diskriminuojami.
• Jie yra labiausiai išskiriami iš žmonių su negalia.
• Su jais nesitariama, kai kuriami nauji įstatytai, liečiantys juos.
• Daugelis jų gyvena globos įstaigose.
Tačiau tarp žmonių su intelekto sutrikimais
ir žmonių su psichikos sveikatos problemomis yra labai daug skirtumų.
Yra labai svarbu, kad visi žmonės suprastų šiuos skirtumus.
Jei žmonės nesupras šių skirtumų, jie kurs paslaugas,
kurios neatitiks šių žmonių poreikių.
Jei politikai supras šių dviejų negalių grupių skirtumus,
jie kurs geresnius įstatymus.
Taip pat jie galės imtis veiksmų, kad sustabdytų diskriminaciją.
1.1. Žmonės su Intelekto Sutrikimais
Ką reiškia “intelekto sutrikimas”?

Kai žmogus turi intelekto sutrikimą, jis jį turi nuo gimimo.
Jis vadinamas viso gyvenimo būsena.
Intelekto sutrikimų priežastys gali būti:
• probelmos nėštumo metu arba per gimimą;
• arba kitos priežastys, pavyzdžiui,liga arba sužalojimai.

Žmonės, turintys intelekto sutrikimų, turi mažesnius protinius gebėjimus.

Tai reiškia, kad šiems asmenims gali būti sunku skaityti,
skaičiuoti, rasti kelią arba atsiminti dalykus.
Tačiau, šie asmenys taip pat turi sugebėjimų, į kuriuos turi būti atsižvelgta.

18
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1.

Suprantant Skirtumus tarp Intelekto Sutrikimo ir Psichikos Ligos 3

Projektas “Žmonių su proto negalia ir psichikos sveikatos problemomis įtraukimas į politinių
sprendimų priėmimą” yra skirtas sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergantiems žmonėms
kadangi jie yra daugiausiai diskriminuojami ir išskiriami iš kitų neįgaliųjų grupių. Kuriant
įstatymus, į juos dažniausiai nėra atsižvelgiama. Nors yra pokyčių, bet vis dėl to yra daug
socialinių kliūčių sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergantiems žmonėms. Šios kliūtys yra
labiausiai matomi Centrinėje ir Rytų Europoje, kur abi šios grupės yra išskirtos iš visuomenės ir
jų teisių nėra paisoma. Pagrindinė priežastis - bendruomeninių paslaugų trūkumas. Daug
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių žmonių gyvena globos įstaigose. Žmonės,
kurie nebuvo patalpinti į šiuos namus, taip pat yra išskirti, nes stinga bendruomeninių paslaugų.
Artimieji laiko juos namuose bijodami, kad juos gali nuskriausti arba jų gėdydamiesi.
Nors šie žmonės turi daug bendro, jie yra išskirti iš visuomenės, egzistuoja stigma, prietarai jų
atžvilgiu, bet tarp jų yra labai daug skirtumų. Jų nežinant, sunku planuoti jiems reikiamas
paslaugas, įveikti neigiamą požiūrį, dėl to kyla stigma ir diskriminacija. Skirtumų supratimas
padėtų politikams ir žmonėms, kurie priima sprendimus užtikrinti, kad visos priemonės, siekiant
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų socialinio įtraukimo, būtų tinkamos ir
efektyvios, o kuriami įstatymai atitiktų šių žmonių poreikius. Ši dalis aiškina ką reiškia sąvokos
“intelekto sutrikimas” ir “psichikos liga”.

1.1. Žmonės su Intelekto Sutrikimais
Ką reiškia “intelekto sutrikimas”?
Ši sąvoka reiškia būklę, kuri nekinta visą gyvenimą. Dažniausiai intelekto sutrikimas yra įgimtas
arba išsivysto iki 18 metų. Ši liga gali būti sukelta genetikos faktorių arba aplinkos faktorių,
tokių kaip infekcija arba deguonies trūkumas nėštumo arba gimimo metu, piktnaudžiavimas
alkoholiu nėštumo metu arba smegenų sužeidimas, galvos trauma. Sutrikusio intelekto asmenų
protiniai sugebėjimai yra menki ir kitos funkcijos yra apribotos. Taigi sutrikę šių asmenų
pažinimo, kalbos, motoriniai įgūdžiai ir socialiniai gebėjimai.
Tačiau šie asmenys taip pat turi sugebėjimų, dėl kurių turi būti gerbiami. Kai kurie žmonės gali
nepriklausomai gyventi, tačiau jiems kartais prireiks pagalbos skaitant, skaičiuojant, ištariant
kai kuriuos žodžius ir t.t.
Nors sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergantys žmonės turi skirtumų, sutrikusio intelekto
asmenys gali turėti psichikos sveikatos problemų.

3

Ši dalis buvo parašyta pasinaudojant lankstinuku , kurį išleido Inclusion Europe ir Psichikos Sveikata Europoje.

Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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Kokios pagalbos reikia žmonėms su intelekto sutrikimais?

Žmonės su sutrikusio intelekto negalia nori to paties, ko ir visi kiti.
Pavyzdžiui, būti laimingi, turėti draugų ir gerai gyventi.
Bet žmonės su intelekto sutrikimais taip pat turi ir gabumų.
Visi jie gali kokiu nors būdu dalyvauti visuomenės gyvenime.
Todėl yra labai svarbu, kad teikiant visas paslaugas žmonėms
su intelekto sutrikimaisdėmesys būtų sutelkiamas į tai.
Visos paslaugos turi skatinti asmens įtraukimą į visuomenę.
Štai kodėl labai svarbūs yra integruotas ugdymas,
profesijos mokymas ar bendruomeninės paslaugos.
Kitas labai svarbus dalykas žmonėms su intelekto sutrikimais
yra suprantama inofrmacija.
Informacija yra labai svarbi tiek visuomenei,
tiek žmonėms su intelekto sutrikimais.
Tekstai su svarbia informacija žmonėms su intelekto sutrikimais visada
turi būti pateikta suprantamoje formoje.
Pavyzdžiui, informacija turi būti surašyta paprasta kalba
arba įrašyta į vaizdajuostę, garsajuostę.
Daugelyje šalių žmonės su intelekto sutrikimais buriasi į grupes.
Šios grupės vadinasi “save atstovaujančiųjų grupės”.
Šiose grupėse sprendimus gali priimti tik žmones su intelekto sutrikimais.
Žmonės šiose grupėse dirba kartu.
Jie užtikrina, kad kai priimami sprendimai, kurie liečia juos,
yra klausiama jų nuomonės.
1.2. Žmonės su Psichikos Sveikatos Problemomis
Ką reiškia “psichikos sveikatos sutrikimas”?

Žmonės su psichikos sveikatos problemomis turi tokias problemas kaip,
pavyzdžiui, depresija ir nerimas.
Kai žmonės turi psichikos sveikatos problemų,
jiems gali būti sunku užmigti, galvoti ar bendrauti su kitais žmonėmis.
Jei žmonės turi šią negalią,
jie gali turėti miego sutrikimų, mąstymo arba bendravimo problemų.
Yra labai daug priežasčių, kodėl žmogus turi psichikos sveikatos problemų.
Pavyzdžiui, žmogui tokios probelmos gali atsirasti po skaudaus įvykio,
kaip draugo mirtis ar prarandus darbą.
Todėl žmonės su intelekto sutrikimais savo gyvenimetaip pat gali turėti psichikos
sveikatos problemų.
20
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Kokios pagalbos reikia žmonėms su sutrikusio intelekto negalia?
Žmonės su sutrikusio intelekto negalia turi tokius pačius poreikius, kaip ir kiti žmonės.
Pavyzdžiui: gyventi aprūpintai, turėti galimybę į švietimą, gauti darbą ir rinktis, su kuo leisti
laisvalaikį. Tačiau jiems gali prireikti pagalbos siekiant šių tikslų. Kiek ir kokios pagalbos reikės,
priklausys nuo žmogaus. Žmonėms su lengva negalia prireiks daugiau pagalbos nei kitiems,
jiems reikės mokytis visą gyvenimą, bet jie gali gyventi nepriklausomai su minimalia parama.
Žmonėms su sunkia negalia reikės skirti daugiau dėmesio.
Visos paslaugos turi būti nukreiptos į žmonių su intelekto sutrikimo negalia sugebėjimus ir
dalyvavimą visuomenėje.
Paslaugos gali labai pagerinti tokių žmonių sugebėjimus, pasitikėjimą savimi ir sudaryti sąlygas
gyventi savarankiškai. Ankstyvas negalios atpažinimas ir paslaugų teikimas yra labai svarbūs
vystymosi elementai. Apmokymų, darbo, bendruomeninių paslaugų teikimas gali pagerinti
žmonių su negalia sugebėjimus ir padėti tapti nepriklausomiems.
Žmonėms su negalia informacija yra labai svarbi. Jiems reikia lengvai suprantamos
informacijos, kad jie galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime.
Vis dažniau žmonės su intelekto sutrikimo negalia tvirtina, kad jiems yra labai svarbu dalyvauti
diskusijose ir būti lygiems tarp kitų žmonių, kurie neturi negalios. Kitais žodžiais tai vadinama
“savęs atstovavimu”. Daugelio šalių sutrikusio intelekto žmonės įkūrė “savęs atstovavimo”
grupes. Šiose grupėse žmonės padeda vieni kitiems ir pateikia savo nuomonę apie įstatymus ir
sprendimus, kurie susiję su jų gyvenimu.

1.2. Žmonės su Psichikos Sveikatos Problemomis 4
Ką reiškia “psichikos ligos” sąvoka?
Terminas “psichikos liga” turi daug reikšmių – tai yra liga, pasižyminti tokiais simptomais kaip
stresas, depresija, nemiga. Psichikos ligos skiriasi nuo intelekto sutrikimo. Terminas “psichikos
liga” yra naudojamas, kada psichikos sutrikimai trukdo galvoti, bendrauti, mokytis ir miegoti. Šie
simptomai ir jų intensyvumas gali skirtis, tai priklauso nuo žmogaus. Kartais jokių simptomų
nebelieka, tačiau nepaisant to, kad jų nebėra, jie gali grįžti ir paūmėti.
Kai kuriais atvejais, kai žmonės turi labai sunkias psichikos sveikatos problemas, jų liga
vadinasi “psichinė liga”. Tačiau daug žmonių su psichikos sveikatos problemomis mano, kad
toks ligos apibrėžimas yra įžeidžiantis.

4

Daugiau informcijos rasite Mental Health Foundation (Psichinės Sveikatos Fondas):
www.mentalhealth.org.uk/page.cfm?pagecode=PM ir Mind’e: www.mind.org.uk/Information/Factsheets/#M
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Kokios pagalbos reikia žmonėms su psichikos sveikatos problemomis?

1 iš 4 žmonių pasaulyje patiria psichikos sveikatos problemų
per savo gyevnimą.
Tačiau daug žmonių vis dėl to gali turėti gerą gyvenimą,
jei jie gauna tinkamą pagalabą reikiamu laiku.
Ši pagalba gali būti suteikta 3 būdais:
•

vaistais;

•

psichoterapija;

•

socialine pagalba.

Žmonės su psichikos sveikatos problemomis turėtų patys
nuspręsti kokia pagalba jiems yra tinkamiausia.
Priimant tokį sprendimą, jie turi turėti teisingą informaciją.
Pavyzdžiui, kokius vaistus jieturi vartoti ir kaip tie vaistai gali juos paveikti.
Kartais asmenį su psichikos sveikatos problemomis gali reikėti
guldyti į ligoninę, bet ten jis turėtų praleisti kiek įmanoma mažiau laiko.
Paslaugos ir pagalba žmonėms su psichikos sveikatos problemomis
turi būti prieinamos už ligoninės ribų,
kad jie galėtų gyventi bendruomenėje.
Kaip ir žmonės su sutrikusio intelekto negalia,
žmonės su psichikos sveikatos problemomis
turi turėti galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Štai kodėl turi būti sukurta daugiau bendruomeninių paslaugų.
Susitikimai sukitais žmonėmis, turinčiais psichikos sveikatos problemų,
gali būti labai naudingi.
Žmonės su psichikos sveikatos problemomis buriasi į grupes,
kur jie gali susitikti ir pasidalinti savo jausmais ir patirtimi.
Šios grupės vadinasi “savipagalbos grupės”.
Bet žmonės su psichikos sveikatos problemomis gali rasti
kitų būdų kaip kovoti su psichikos sveikatos probelmomis.
Pavyzdžiui, užsiimti kokia nors fizine veikla
arba daryti atsipalaidavimo pratimus.
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Nėra patartina naudoti žodžio “psichikos ligonis” todėl, kad toks išsireiškimas sukelia nuomonę,
kad psichikos sveikatos problemos yra nulemtos biologinių arba medicininių faktorių. Tačiau
yra daug kitų priežasčių, kodėl asmuo gali turėti psichikos sveikatos problemų. Pavyzdžiui:
asmuo gali turėti tokias problemas po skaudaus įvykio – mirus draugui, praradus darbą. Nors
psichikos sveikatos problemos gali sukelti didelį liūdesį, suardyti įprastą gyvenimo ritmą,
dauguma žmonių gali valdyti savo jausmus ir gyventi normalų gyvenimą.

Kokios pagalbos reikia psichikos ligomis sergantiems žmonėms?
Vienas iš keturių žmonių pasaulyje savo gyvenimo laikotarpiu patiria psichikos sveikatos
problemų. Tačiau daug žmonių sugeba su jomis susidoroti, jei jie gauna paramą atitinkamu
metu. Bet dalis psichikos sveikatos problemų turinčių žmonių negauna pagalbos reikiamu
metu. Kiti neieško pagalbos tik todėl, kad frazė “psichikos liga” yra kaip ženklas, ir šie žmonės
jaučiasi nejaukiai ir bijo būti pavadinti “psichikos ligoniais”.
Psichikos sveikatos problemos dažniausiai yra gydomos derinant vaistus, psichoterapiją arba
socialinę paramą. Kartais gali prireikti ligoninės, tačiau būtina stengtis, kad žmogus joje
gydytųsi kuo trumpesnį laikotarpį. Labai svarbu yra įkurti kuo daugiau aukšto lygio
bendruomeninių paslaugų, kurios būtų pasiekiamos žmonėms su psichikos sveikatos
problemomis gyvenant bendruomenėje. Centrinėje ir Rytų Europoje bendruomeninių paslaugų
trūksta arba tos paslaugos nėra suderintos, todėl psichikos sveikatos problemų turintys
asmenys dažnai yra pasmerkti ilgalaikiam patalpinimui į ligoninę.
Žmonėms su psichikos sveikatos problemomis turi būti sudaryti galimybė patiems nuspręsti,
kokią pagalbą jiems yra tinkamiausia. Priimant tokį sprendimą, jie turi turėti atitinkamą
informaciją apie gydymą. Pavyzdžiui: kokių vaistų jiems reikia, kaip tie vaistai gali juos paveikti
ir kokios yra gydymo alternatyvos. Profesionalai turi klausyti jų klientų idėjų ir nuomonių, kad
kartu galėtų sukurti gydymo planą, kuris atitiktų asmens poreikius. Tačiau daugelyje Europos
šalių tokios praktikos nėra.
Savipagalbos grupės gali būti labai didelė pagalba asmenims, kurie nori pasidalinti savo
jausmais ir patirtimi. Žmonės su psichikos sveikatos problemomis gali sudaryti atitinkamas
strategijas, kaip sulėtinti progresuojančią ligą arba gydyti ją naudojant dietą, mankštą arba
atsipalaidavimo pratimus. Susitariama iš anksto su savo artimaisiais arba žmonėmis, kurie
teikia gydymą, ką jiems reikia daryti ištikus krizei.
Atskirą lankstinuką, kur yra surašyti skirtumai tarp intelekto sutrikimų ir psichikos ligų, rasite šio
vadovo gale.
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2. Europos Sąjunga
2.1. Apžvalga

Šalys gali tapti Europos Sąjungos narėmis.
Norint tapti nare, šalis turi sutikti su Europos Sąjungos įstatymais ir taisyklėmis.
Taigi, norint įtakoti įstatymų kūrimą šiose šalyse,
reikia žinoti Europos Sajungos įstatymus.
2.2. Europos Sąjungos Tikslas ir Narystė Joje

Europos Sąjunga buvo sukurta 1957 metais.
Europos Sajunga jungia Europos šalis, kurios dirba kartu.
Kai kurie žmonės Europos Sąjungai dažnai vartoja sutrumpinimą “ES”.
Angliškai sutrumpinimas yra “EU”,
kilęs iš angliško Europos Sąjungos pavadinimo “European Union”
2006 metais Europos Sąjunga turi 25 velstybes nares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airija
Austrija
Belgija
Čekijos Respublika
Danija
Didžioji Britanija
Estija
Graikija
Ispanija

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italija
Kipras
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksenburgas
Malta
Nyderlandai
Prancūzija

•
•
•
•
•
•
•

Portugalija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Vengrija
Vokietija

Šios šalys turi bendus siekius,
pavyzdžiui, geras gyvenimas visiems.
Valstybės narės dalį savo valdžios atiduoda Europos Sąjungai,
kad visos valstybės galėtų dirbti kartu dėl bendrų tikslų.
Europos Sąjunga yra atsakinga už tų bendrų tikslų pasiekimą.
Tai reiškia, kad kai kuriais klausimais sprendimus priims Europos Sąjunga.
Tada valstybės narės turės vykdyti tuos spredimus.
Europos Sąjunga priima sprendimus dėl daug dalykų,
pavyzdžiui, žmogaus teisių ir visuomenės sveikatos.
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2. Europos Sąjunga
2.1. Apžvalga
Asmenys ar organizacijos, kurios nori įtakoti įstatymų kūrimą, turi suprasti Europos Sąjungos
(ES) vaidmenį. Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija
tapdamos ES narėmis įsipareigojo laikytis ES įstatymų, tarpe jų ir tų, kurie tiesiogiai įtakoja
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų gyvenimą.
Ši dalis pateikia pagrindinę informaciją apie ES. Daug informacijos šioje dalyje yra iš ES
interneto puslapio,5 kur galite rasti daugiau informacijos.
Inclusion Europe išleido lengvai skaitomą lankstinuką “Kas tai yra Europos Sąjunga?” 6

2.2. Europos Sąjungos tikslas ir Narystė Joje
ES interneto puslapis apibrėžia ES kaip:
“…Europos demokratinių šalių šeima, įsipareigojusi dirbti kartu dėl taikos ir gerovės. ES nėra
viena valstybė ir ES nėra tarptautinio bendradarbiavimo organizacija. ES yra unikali. Šalys –
narės sudarė bendras institucijas, kurioms jos delegavo dalį savo suvereniteto, kad visi
sprendimai tam tikrais bendro intereso klausimais būtų demokratiškai priimamai Europos
lygyje.” (http://europa.eu.int/abc/panorama/index_lt.htm)
ES veikla yra labai plati, pavyzdžiui: ekonominiai ir piniginiai reikalai, užsienio ir saugumo
politika, žmogaus teisės ir sveikatos apsauga. Pasirašydamos įvairias sutartis, ES narės
delegavo dalį savo suvereniteto ES institucijoms.
Europos Sąjunga buvo įkurta 1950 metais ir nuo to laiko plečiama. Nuo 2004 metų yra 25 ES
narės:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airija
Austrija
Belgija
Čekijos Respublika
Danija
Didžioji Britanija
Estija
Graikija
Ispanija

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italija
Kipras
Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksenburgas
Malta
Nyderlandai
Prancūzija

•
•
•
•
•
•
•

Portugalija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Vengrija
Vokietija

Jūs galite rasti daugiau informacijos apie ES savo šalyje interneto adresu:
http://europa.eu.int/euinyourcountry/index_lt.htm

5
6

http://europa.eu.int/
Lankstinuko kopiją galite gauti parašant Inclusion Europe:self-advocacy@inclusion-europe.org
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2.3. Europos Sajungos Įstaigos

Europos Sąjungoje yra 3 pagrindinės įstaigos.
Europos Parlamentas
Kaip ir jūsų šalis Europos Sąjunga turi Parlamentą.
Visi Europos piliečiai yra atstovaujami Europos Parlamente.
Mūsų atstovai vadinasi “Europos Parlamento Nariai”.
Europos Parlamentas turi 732 narius.
Nariai renkami kas 5 metus.
Šalys, kuriose yra daugiau gyventojų, turi daugiau Europos Parlamento Narių.
Europos Parlamentas kuria įstatymus.
Jis taip pat sprendžia, kaip Europos Sajung išleis pinigus.
Europos Sąjungos Taryba
Europos Sąjungos Taryba susideda iš kiekvienos valstybės narės ministrų.
Pavyzdžiui, kai Taryba svarsto socialinius reikalus,
susitikime dalyvauja visų valstybių narių Socialinės apsaugos ministrai.
Europos Sąjungos Taryba sprendžia, kokių veiksmų reikės imtis,
kad būtų įgyvendinti Europos Sąjungos įstatymai.
Taryba kuria įstatymus kartu su Europos Parlamentu.
Europos Komisija
Europos Komisija užtikrina, kad Europos Sąjungojeviskas gerai veiktų.
Komisija užtikrina, kad visi gerbtų Europos įstatymus.
Komisija organizuoja įstaigų darbą.
Komisija siūlo svarstyti įstatymus Parlamentui.
Komisijos nariai vadinami “komisarais”
Kiekvienas komisaras yra atsakingas už vieną sritį.
Pavyzdžiui, yra vienas komisaras, kuris yra atsakingas už socalinius reikalus.
Komisarai yra išrenkami 5 metams.
Europos Komisija pati priima sprendimus.
Europos Parlamentas patvirtina Komisijos sprendimus.
Europos Parlamentas taip pat gali pakeisti Komisijos narius.
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2.3. Europos Sąjungos Institucijos 7
Pagrindinės ES institucijos yra Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Europos
Komisija, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Europos Viršūnių Taryba, Europos Centrinis
Bankas, Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas, Europos Investicijų Bankas. Apie tris
pagrindines įstaigas rasite daugiau informacijos apačioje. Dar daugiau informacijos rasite
šiame puslapyje:
http://europa.eu.int/abc/panorama/howorganised/index_lt.htm#council
•

Europos Parlamentas: Europos Sąjungos nariai yra renkami penkeriems metams.
Paskutiniai rinkimai buvo 2004 metų birželio mėnesį. Parlamente yra 732 nariai iš 25 šalių
(moterų yra 222). Parlamento vaidmuo yra tvirtinti Europos Sąjungos įstatymus ir tvirtinti ES
100 milijardų eurų dydžio biudžetą. Naujų įstatymų pasiūlymai gaunami iš Europos Sąjungos
Komisijos. ES Parlamente yra grupė žmonių, kurie domisi žmonių su negalia problemomis
(Europos Parlamento Neįgaliųjų grupė):
http://www.edf-feph.org/apdg/index-en.htm

•

Europos Sąjungos Taryba: Taryba yra pagrindinis Europos Sąjungos politinių sprendimų
priėmimo centras. Į Europos Sąjungos Tarybą renkasi valstybių narių ministrai iš visų ES
narių. Tarybos vaidmuo – sprendimų priėmimas ir koordinavimas. Europos Parlamentas
aktyviai dalyvauja šiame teisės aktų leidžiamajame procese. Daugelio kategorijų klausimais
Parlamentas ir Taryba pagal bendro sprendimo procedūrą kartu priima Bendrijos teisės
aktus. Remdamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytomis bendromis gairėmis, Taryba
apibrėžia ir įgyvendina bendrą užsienio ir saugumo politiką. Atsižvelgiant į darbotvarkės
klausymus, joje gali atstovauti už atitinkamą sritį atsakingas kiekvienos šalies ministras.
Pavyzdžiui: jei susirinkimo tema bus užsienio reikalai, į susirinkimą bus pakviestas
kiekvienos valstybės narės Užsienio reikalų ministras.

•

Europos Komisija: Europos Komisija išreiškia ir gina bendruosius Europos Sąjungos
interesus. Komisija yra Europos Sąjungos institucinės sistemos varomoji jėga. Komisija turi
teisę inicijuoti teisės aktų projektus, ji teikia pasiūlymus Europos Parlamentui bei Europos
Sąjungos Tarybai. Komisija yra atsakinga už Europos teisės aktų įgyvendinimą bei
Parlamento ir Tarybos patvirtinto biudžeto ir programų vykdymą. Be to, Komisija yra
Bendrijos sutarčių sergėtoja ir kartu su Europos Teisingumo Teismu prižiūri, ar Bendrijos
teisė tinkamai taikoma. Komisiją sudaro 25 nariai iš kiekvienos ES šalies narės. Kiekvienas
iš Komisijos narių turi atitinkamą sritį.

Jei piliečiai nėra patenkinti savo šalies atstovu, jie gali parašyti skundą. (Pažiūrėkite “Kaip
Ombudsmenas gali Jums padėti?”)
www.euro-ombudsman.eu.int/guide/en/default.htm)

2.4. Europos Komisijos Generaliniai Direktoratai
Europos Komisijai padeda 36 Generaliniai Direktoratai (Directorates-General) (GD), kurie
daugiausiai veikia tik Briuselyje ir Liuksemburge. Jų veikla:
Įdarbinimas, socialiniai reikalai ir lygios galimybės (į veiklą įeina: programų prieš
diskriminaciją vykdymas, žmogaus teisių skatinimas ir pagalba žmonėms su negalia
integruotis į visuomenę);
• Sveikatos ir vartotojų apsauga (darbas yra padalintas į 3 dalis: visuomeninė sveikata, maisto
higienos normos ir vartotojų klausimai);
• Teisingumas, nepriklausomybė ir saugumas (pilietybė ir pagrindinės teisės).
•

Daugiau informacijos rasite GD interneto puslapyje: http://europa.eu.int/comm/dgs_lt.htm
7

Sutartis, kuri įkurs Europos Konstituciją įves permainas ES įstaigose bet kol kas nieko nebus įvykdytas kol visos
25 šalys ratifikuos šia sutartį: http://europa.eu.int/scadplus/constitution/index_lt.htm
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2.4. Europos Komisijos Generaliniai Direktoratai

Europos Komisija yra padalinta į 36 įvairias sritis.
Šios sritys vadinasi “Generaliniai Direktoratai” arba “GD” (angliškai “DG”)
Kiekvienas Generalinis Direktoratas suskirstytas į skyrius.
Pavyzdžiui, yra vienas GD įdarbinimo, socialiams ir lygių galimybių reikalams.
Šis GD turi tokius skyrius kaip “Negalios skyrius”
arba “Antidiskriminacijos skyrius”.
2.5. Europos Sąjungos Negalios Strategija

Tai yra labai svarbi informacija žmonėms su negalia.
Ji paaiškina Europos Sąjungos tikslus, kai kalbam apie negalią.
Vienas iš svarbiausių tikslų yra turėti visuomenę,
atvirą ir prieinamą visiems.
Kad tai pasiekti, ši strategija pataria:
• bendradarbiauti Europos Komisijai ir valstybėms narėms;
• žmonėms su negalia dalyvauti renginiuose, pasitarimuose.
“Žmonių su negalia integracijos skyrius”
yra svarbiausia institucija žmonėms su negalia.
Jos darbas yra tikrinti, kad kiekvienas Europos Sąjungos Komisijos narys
prisimintų žmones su negalia, kai kuriamos naujos programos.
2.6. Anti-Diskriminacija ir Piliečių Teisės

Europos Sąjungos Komisija turi interneto puslapį,
kuriame aptariama antidiskiminacija (anglų kalba):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_lt.htm
Tai yra vienintelis Komisijos interneto puslapis,
kuriame dalis informacijos yra pateikta lengvai suprantama kalba.
Jūs galite apsilankyti jame spadžiant lengvai skaitomos kalbos paveikslėlį,
kuris yra dešinėje ekrano pusėje
(veidukas su pakeltu nykščiu ir knyga mėlyname fone).
Šis puslapis suteikia informaciją, adresus ir organizacijų pavadinimus,
kurios kovoja su diskriminacija.
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2.5. Europos Sąjungos Negalios Strategija
ES Negalios Strategijos pagrindinis tikslas yra “atvira ir visiems pasiekiama visuomenė”.
Toks priėmimas buvo priimtas remiantis Jungtinių Tautų Standartinėmis taisyklėmis žmonėms
su negalia. Strategija padalinta į tris pagrindines sritis.
•

Komisijos bendradarbiavimas su ES narėmis, pavyzdžiui: komisija nori pradėti informacijos ir
statistikos sudarymą, rinkimą ir dalinimąsi, kad kiti geriau suprastų neįgaliųjų problemas.

•

Žmonių su negalia dalyvavimas, pavyzdžiui: Komisijai keičiant arba kuriant naują įstatymą, į
dokumento svarstymą įtraukiamos žmonių su negalia problemos. Skleidžiama informacija
apie neįgaliuosius ir siekiama, kad žmonės geriau suprastų neįgaliųjų žmonių gyvenimą.

•

Neįgaliųjų įtraukimas į įstatymų kūrimą. Komisija mano, kad žmonės su negalia turi dalyvauti
įstatymų ir programų kūrime bei planavime. Komisija skatina dalyvavimą – pavyzdžiui,
Lygybės Iniciatyva (2000-2006), kur diskriminuojami darbuotojai, dalyvauja aiškinant savo
idėjas naujų darbų kūrimo temomis.

Daugiau informacijos rasite:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/strategy_lt.html

2.6. Anti-Diskiminacija ir Piliečių Teisės
Europos Komisija turi interneto puslapį, skirtą antidiskriminacijai:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_lt.htm
Šis puslapis buvo sukurtas antidiskriminacinio skyriaus prie Generalinio Direktorato Įdarbinimo
ir socialinių reikalų poskyrio. Tai vienintelis Europos Komisijos interneto puslapis, kuris suteikia
informaciją lengvai suprantama kalba. Jūs galite apsilankyti jame paspaudę lengvai skaitomo
formato simbolį, kuris yra dešinėje ekrano pusėje.
Šis puslapis daugiausia dėmesio skiria Europos Visuomenės programoms ir kovai prieš
diskriminaciją (2001-2006). Pavyzdžiui: dalis “Tavo teisės ir pareigos” suteikia patarimų, kaip
organizacijos arba asmenys gali išvengti diskriminacijos.
Daugiau informacijos rasite ES antidiskriminacijos kampanijoje:
http://www.stop-discrimination.info/
2007 metais Europos Komisija kreips didelį dėmesį pastangoms užtikrinti lygias galimybes
visiems. Tai reiškia, kad Europos Komisija rems projektus, kurie padės kovoti su visomis
diskriminacijos apraiškomis. Daugiau informacijos rasite:
http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_lt.htm

2.7. Skurdo Mažinimas ir Kova Prieš Socialinę Atskirtį
2000 metų kovo mėnesį ES narės sutarė, kad reikia imtis atitinkamų žingsnių mažinant skurdą
iki 2010 metų. 2004 metų liepos mėnesį dešimt naujų narių pateikė planus, kaip bus kovojama
prieš skurdą. Šiuos planus galite rasti:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/naps_lt.htm
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2.7. Skurdo Mažinimas ir Kova Prieš Socialinę Atskirtį

Visos Europos Sąjungos narės sutinka dėl labai svarbaus dalyko:
nei vienas Europos Sąjungos pilietis neturi gyventi skurde.
Šis tikslas turi būti pasiektas iki 2010 metų.
Europos Sąjunga taip pat nori kovoti prieš socialinę atskirtį.

3. Žmogaus Teisės
Žodis “teisė” reiškia, kaip su žmonėmis turi būti elgiamasi
ir kas žmonėms leidžiama daryti.
Žmogaus teisės yra susijusios su kiekvienu iš mūsų.
Tačiau daugelyje šalių žmonių su negalia teisės nėra gerbiamos.

3.1. Kas yra Žmogaus Teisės ir Kodėl Jos Yra Svarbios?

Yra daug dokumentų, kurie aiškina kokias žmogus turi teises.
Valstybės įstatymai paaiškina žmogaus teises.
Yra Europos ir Tarptautinių dokumentų, aiškinančių žmogaus teises.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija yra geriausiai žinomas dokumentas.
Tai buvo pirmasis dokumentas, nustatęs žmogaus teises.
Nuo to laiko buvo sukurti kiti dokumentai,
kalbantys apie žmogaus teises.
Pasirašydamos šiuos dokumentus,
vyriausybės sutinka gerbti ir ginti žmonių teises.
Kai vyriausybės pasirašo tokius dokumentus, mes tai vadiname “ratifikacija”.
Šie žmogaus teisių dokumentai yra labai svarbūs.
Kada vyriausybė juos ratifikuoja:
• ji turi gerbti šias žmogaus teises;
• ji turi atsižvelgti į šais teises, kuriant naujus įstatymus;
• organizacijos gali priminti vyriausybei apie įsipareigojimą gerbti šias teises;
• organizacijos ar atskiri asmenys gali pasiskųsti, jei jų teisės nėra gerbiamos.
Vis Europos šalių vyriausybės ratifikavo kelis žmogaus teisių dokumentus.
Taigi, visos jos turi gerbti žmogaus teises.
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3. Žmogaus Teisės
Įvadas
Žmogaus teisės taikomos kiekvienam iš mūsų. Tačiau daugelyje šalių nėra atsižvelgiama į
žmonių su negalia teises. Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie svarbius
tarptautinius žmogaus teises reglamentuojančius dokumentus, informuojama, kaip gauti
daugiau informacijos.

3.1. Kas yra Žmogaus Teisės ir Kodėl Jos Yra Svarbios?
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo priimta Jungtinių Tautų 1948 metais. Tai buvo
pirmas dokumentas, kuris suteikė kryptį panašiems įstatymams. Nuo to laiko buvo sukurta
daug tarptautinių dokumentų apie žmogaus teises. Teisės yra svarbios todėl, kad:
•
•
•
•

ratifikuojant šiuos dokumentus, vyriausybės prisiima atsakomybę gerbti žmogaus teises;
vyriausybės turi atsižvelgti į šias teises, kuriant naujus įstatymus;
organizacijos gali priminti vyriausybės įsipareigojimą gerbti šias teises;
organizacijos ar kiti asmenys skųstis, jei jų teisės nėra gerbiamos. Valstybėse, kur šie
dokumentai tapo šalies įstatymų dalimi, asmuo gali skųstis teismams ir bandyti laimėti bylą.
Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, asmuo gali skųstis Europos žmogaus teisių
teismui, jei jo teisės buvo pažeistos, o valstybėje nėra efektyvių teisių užtikrinimo priemonių.

Visos Europos šalys ratifikavo pagrindinius žmogaus teisių dokumentus. Daugiau informacijos
apie šalių ratifikuotų dokumentų sąrašą rasite: www.unhchr.ch/pdf/report.pdf.
Informacija apie Europos dokumentus rasite:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/v3MenuEtats.asp
Taip pat pažiūrėkite: http://www.whatconvention.org/
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3.2. Jungtinės Tautos ir Žmogaus Teisės

Jungtinės Tautos tai yra tarptautinė organizacija.
Sutrumpintai mes vadiname trumpai “JT”
(angliškai “UN” nuo “United Nations”).
JT narės yra 191 valstybė.
Tai reiškia, kad beveik visos pasaulio šalys yra JT narės.

Jungtinės Tautos kovoja už taiką ir gerus santykius tarp valstybių.
JT taip pat skatina gerbti žmogaus teises.
Todėl nuo 1993 metų JT paskyrė žmogų būti
“Vyriausiuoju žmogiaus teisių komisaru”

Šio asmens darbas yra tikrinti kad:
• JT narės gerbtų savo įsipareigojimus dėl žmogaus teisių;
• jokioje šalyje nebūtų žmogaus teisių pažeidimų.

Jungtinių Tautų Sutartys dėl Žmogaus Teisių

Jungtinių Tautų Sutartys yra tarptautiniai įstatymai.
Yra 6 labai svarbios Jungtinių Tautų sutartys dėl žmogaus teisių.

Visos JT narės buvo paprašytos ratifikuoti šias sutartis.
Tai reiškia pasirašyti sutartis ir po pasirašymo gerbti viską,
kas yra parašyta tuose dokumentuose.
Valstybės, kurios ratifikavo šias sutartis,
kas 2-5 metus turi siųsti ataskaitas į JT.
Šiose ataskaitose turi matytis, kaip vyriausybė užtikrina,
kad būtų geriamos žmogaus teisės.
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3.2. Jungtinės Tautos ir žmogaus teisės
Jungtinių Tautų vaidmuo 8
Jungtinių Tautų Organizaciją (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) 1945 metais įkūrė 51
valstybė. Jungtinių Tautų Organizacija yra tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 191
valstybės. Visos narės turi priimti visus chartijoje nuodytus įsipareigojimus. Šis dokumentas
parodo, kad JT tikslas yra:
• palaikyti taiką ir saugumą pasaulyje;
• užmegzti gerus santykius su kitomis tautomis;
• bendradarbiauti su kitais, sprendžiant svarbias tarptautines problemas;
• aktyviai dalyvauti tarpininkaujant kilus tarptautiniams konfliktams.
Jungtinių tautų pagrindinis darbas yra tarptautinės žmogaus teisės. Jau yra daugiau nei 80
tarptautinių konvencijų ir deklaracijų apie žmogaus teises, toliau vyksta žmogaus teises
reglamentuojančių įstatymų kūrimas. 1993 metais JT paskyrė Žmogaus teisių komisarą, kuris
dirba su vyriausybėmis ir tikrina, ar jos vykdo savo įsipareigojimus. Daugiau informacijos galite
rasti: www.ohchr.org/english.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių sutartys
Yra 6 pagrindinės Jungtinių Tautų sutartys apie žmogaus teises. Ratifikuojant jas, valstybės
įsipareigoja vykdyti jose numatytus įsipareigojimus. Šalys, kurios ratifikavo šias sutartis, turi
pateikti ataskaitas kas 2-3 metus, JT turi žinoti, kaip yra laikomasi įsipareigojimų. Pagrindinės
sutartys:
•
•
•
•
•

•

Konvencija dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo, 1965 (Rasinės diskriminacijos
panaikinimo komitetas (CERD);
Tarptautinis pilietinių ir politinių Teisių paktas, 1966 (Žmogaus Teisių Komitetas (HRC));
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 1966 (Ekonominių, socialinių ir
kultūrinių Teisių Komitetas (CESCR));
Konvencija dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims 1979 (Moterų Moterų
diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW));
Konvencija prieš kankinimą ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, 1984
(Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir
baudimą (CAT));
Vaiko teisių apsaugos konvencija, 1989 (Vaiko teisių komitetas(CRC)).

Daugiau informacijos apie žmogaus teises, pateiktas ataskaitas rasite: http://www.ohchr.org/
english/bodies/treaty/index.htm

Jungtinės Tautos dirba žmonių su negalia teisių srityje
Viena iš žmogaus teisių komisaro užduočių yra propaguoti žmonių su negalia teises (įskaitant
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančius žmones). Jungtinės Tautos tvirtina, kad šie
dalykai yra pagrindiniai:
• Kiekvieno žmogaus orumas yra neįkainojama vertybė ne dėl ekonominio ar kito
“naudingumo”, o dėl įgimtos žmogaus vertės.
• Autonomijos arba apsisprendimo samprata grindžiama žmogaus gebėjimu spręsti ir
reikalauja, kad yra žmogus būtų visų jį liečiančių sprendimų centre.
• Įgimta visų lygybė, nepriklausomai nuo skirtumų
• Solidarumo etika, reikalaujanti, kad visuomenė saugotų asmens laisvę teikdama tinkamą
socialinę paramą.
8

Ši dalis teikia pagrindinę informaciją apie Jungtines Tautas (JT). Daugiau informacijos galėsite rasite:
http://www.un.org/aboutun/index.html
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Jungtinių Tautų darbas su Žmogaus Teisėmis ir Negalia

Jungtinės Tautos taip pat nori apginti ir žmonių su negalia teises.
Jungtinėių Tautų vertybės, liečiančios žmones su negalia:
• asmens orumas;
• savarankiškumas ir sprendimų priėmimas;
• lygybė;
• vieningumas.
Jungtinės Tautos sukūrė naują grupę.
Ji vadinasi “Ad Hoc Komitetas”.
Ši grupė dirba su tekstu, skirtu tik žmonių su negale teisėms.
Papildomi JT Žmogaus Teisių Standartai

Jungtinės Tautos paruošė daug sutarčių ir konvencijų.
Jei vyriausybė ratifikuoja šiuos tekstus, ji turi juos gerbti.
Peržiurėti kokį tekstą jūsų vyriausybė pasirašė ir turi gerbti,
rasite šiame interneto puslapyje www.unhchr.ch/pdf/report.pdf.
Šiame puslapyje informacija nėra surašyta paprasta kalba.
Žmonėms su intelekto sutrikimais gali reikėti asistento pagalbos,
norint jį perskaityti.
Bet Jungtinės Tautos taip pat gali rašyti rekomendacijas.
Rekomendacijos nėra tokios stiprios kaip sutartys.
Rekomendacijos paaiškina, ką vyriausybė turėtų daryti,
siekdama apginti žmonių teises.
Vyriausybės neprivalo imtis rekomendacijose nurodytų veiksmų,
tačiau joms patarimajų imtis.
Pavyzdžiui 1993 metais JT parašė tekstą, kurį pavadino
“Žmonių su negalia galimybių sulyginimo bendrosios taisyklės”
(angliškai “Standard Rules on the Equalisation of Opportunities
for Persons with Disabilities”).
Šis tekstas prašo vyriausybių užtirkinti, kad žmonės
su negalia gali pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Primename, kad tai nėra įstatymas.
Bet tai gali būti labai naudingos nuorodos vyriausybėms.
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Daugiau informacijos galite rasti: www.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm
JT įsteigė “Ad Hoc” Komitetą, kuris peržiūri tarptautines žmonių teises, kurios liečia asmenis su
negalia. Iki šiol komitetas dar nebaigė darbo. Daugiau informacijos rasite:
www.un.org/esa/socdev/enable/disabout.htm

Daugiau JT Žmogaus Teisių Standartų
JT priėmė daug deklaracijų ir įvairių rekomendacijų, kurios teisiškai neįpareigoja, bet nurodo
kelią valstybėms, kaip jos turi ginti ir skelbti žmonių su negalia teises:
•

The Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement
for Mental Health Care. (Žmonių su psichikos ligomis apsaugos ir psichikos sveikatos
priežiūros gerinimo principai) buvo ratifikuoti JT 1991 metais. Principai pateikė gaires tokiose
srityse kaip, prievartinis apgyvendinimas globos įstaigose, globos standartai ir gydymo
efektyvumas. Nors kai kurie punktai buvo kritikuoti kaip teikiantys mažiau apsaugos negu kiti
žmogaus teisių dokumentai,9 visi punktai yra reikšmingi todėl, kad yra nurodytos pagrindinės
sritys, į kurias turi atsižvelgti įstatymų kūrėjai. (žiūrėkite 3 ir 7 taisykles). Nors šis
dokumentas kalba apie asmenis su psichine liga, bet jis yra skirtas ir sutrikusio intelekto
žmonėms.

•

The UN Standart Rule on the Equalisation of Opportunities for Persons with
Disabilities Galimybių neįgaliems žmonėms sulyginimo bendrosios taisyklės (Trumpai –
Bendrosios taisyklės) buvo ratifikuotos 1993 metais. Taisyklės ragina valstybes imtis
veiksmų šalinant kliūtis, kurios užkerta kelią neįgaliesiems įgyvendinti savo teises ir laisves,
pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Standartinės taisyklės yra padalintos i
keturias sritis:
∗ Sąlygos vienodam dalyvavimui: apima sąmoningumo didinimą, medicininę globą,
reabilitaciją ir paslaugas.
∗ Lygus dalyvavimas: apima prieinamumą, mokslą, įsidarbinimą, stabilias pajamas ir
socialinę apsaugą, šeimą, integralumą, kultūrą, poilsį, sportą ir religiją.
∗ Priemonių įgyvendinimas: apima informaciją, įstatymų kūrimą ir planavimą, teisę,
ekonominę politiką, koordinaciją darbe, žmonių su negalia organizacijas.
∗ Stebėsenos mechanizmas: specialus asmuo teikia ataskaitas apie socialinę raidą.

Nors nei MI principai, nei Bendrosios taisyklės nėra privalomos, jos gali būti panaudotos kaip
gairės įstatymų kūrėjams. Pavyzdžiui: ES Negalios Strategija buvo sukurta Standartinių
taisyklių pagrindu:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_lt.htm
Abu šiuos dokumentus ir kitus tarptautinius ir Europos žmonių teisių instrumentus, kurie teikia
informaciją apie žmones su negalia, galima rasti:
www.un.org/esa/socdev/enable/compendium.htm
Švedų organizacijų bendrija žmonėms su negalia sukūrė gaires “Darbotvarkė 22 - Savivaldai –
neįgaliųjų klausimus reglamentuojančių įstatymų kūrimo instrukcija” (Agenda 22 – Local
Authorities - Disability policy planning instruction) skirta savivaldai, apima informaciją apie tai,
kaip sudarinėti planus, naudojant Standartines Taisykles kaip pagrindą. Galite rasti:
www.programmavcp.nl/agenda22/agenda22engels.doc
9

Generalinės Asamblėjos ataskaita JT, 2003 metų, Liepos menuo, A/58/18166 Procesas suteikiantis išskirimą ir
žmonių teises amenims su negalia
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/443/22/PDF/N0344322.pdf?OpenElement
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3.3. Europos Taryba ir Žmogaus Teisės

Europos Taryba yra organizacija įsteigta 1949 metais.
Europos Taryba jungia 46 Europos valstybes.
Ši Taryba nėra tokia pat kaip Europos Sąjunga.
Tai atskira organizacija.
Europos Taryba taip pat gina žmogaus teises.
Ši Taryba paruošė 3 svarbius tekstus.

Europos Žmogaus Teisių Konvencija
Šis tekstas apima daug žmogaus teisių,
tokių kaip teisė tuoktis ir sukurti šeimą.
Jei žmonės galvoja, kad jų teisės nėra gerbiamos jie gali pasisskųsti
Europos Žmogaus Teisių Teismui. Šis teismas gali sutarti,
kad vyriausybė negerbia asmens žmogaus teisių.
Tada vyriausybė turės imtis veiksmų, kad pagerintų situaciją.
Kai kuriais atvejais vyriausybė turi sumokėti pinigus asmeniui,
kurio teisės nebuvo gerbiamos.

Europos Socialinė Chartija
Šis tekstas yra apie ekonominės. socialines ir kultūrines teises.
Pavyzdžiui, šis tekstas kalba apie teisę į darbą arba teisę į būstą.
Kiekvienais metais vyriausybės turi parašyti ataskaitą.
Ataskaita turi parodyti, ką vyriausybė daro,
kad ši chartija būtų įgyvendinta.
Europos Taryba taip pat parašė kitus svarbius dokumentus.
Šie dokumentai gali taus padėti, jei manai,
kad patiri diskriminaciją arba jei manai,
kad tavo teisės nėra gerbiamos.
Jus galite rasti daugiau informacijos
Europos Tarybos interneto puslapyje: www.coe.int (anglų kalba).
Informacija šiame puslapyje nėra pateikiama lengvai suprantama kalba.
Tau gali reikėti asistento pagalbos, norint aplankyti šiį puslapį.
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3.3. Europos Taryba ir Žmogaus Teisės
Ši dalis pateikia pagrindinę informaciją apie Europos Tarybą ir jos darbą. Daugiau informacijos
rasite interneto puslapyje: www.coe.int.

Europos Tarybos Reikšmė ir Vaidmuo
Europos Taryba buvo įsteigta 1949 metais ir dabar turi 66 valstybių - narių, įskaitant 21 šalį iš
Centrinės ir Rytų Europos. Tai atskira nuo ES struktūra, nors nei viena šalis netapo ES nare,
nebūdama Europos Tarybos nare. Viena iš pagrindinių Tarybos funkcijų yra ginti žmogaus
teises.

Europos Taryba ir Žmogaus Teisės
Pagrindiniai Europos Tarybos instrumentai yra:
•

Europos žmogaus teisių konvencija (1950): pateikiamos gairės dėl pilietinių ir politinių
teisių apsaugos, tokių kaip teisė į laisvę, teisė vesti ir sukurti šeimą. Žmonės turi teisę skųstis
Europos žmogaus teisių teismui, jei jie yra įsitikinę, kad jų teisės nebuvo gerbiamos. Jei jie
laimės bylą, tai tada visos valstybės turi imtis priemonių ištaisyti klaidą. Kai kuriais atvejais
bus paskirta kompensacija.

•

Europos Socialinė Chartija, (1961 metų, pakeista 1996 metais): pateikia eilę ekonominių,
socialinių ir kultūrinių teisių, pavyzdžiui, teisė į darbą. Pakeista Chartija apima teisę į būstą.
Kiekvienais metais šalys turi pateikti ataskaitą apie tai, ar visi įsipareigojimai buvo įvykdyti.

•

Konvencija prieš kankinimą ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą
(1987), pagal kurią yra įsteigtas Europos komitetas prieš kankinimą ir nežmonišką, žeminantį
elgesį arba baudimą, kuris vykdo vizitus valstybėse ir lankosi patalpose, kur asmenys yra
sulaikyti ir teikia ataskaitas apie aptiktus pažeidimus. Komitetas publikavo ataskaitą, kurioje
pateikiama nuomonė apie asmenų, kurių laisvė yra apribota, priežiūrą (CPT standartai).10

Daugiau Europos Tarybos žmogaus teisių standartų
•

Recomendacija No. REC(2004)10) buvo priimta 2004 metais rugsėjo mėnesį. Šis
dokumentas pateikia būdus, kaip apginti žmonių su negalia teises ir orumą. Jame
rekomenduojama, kad vyriausybės nacionalinius įstatymus turėtų priderinti prie šių gairių ir
peržiūrėti resursų paskirstymą, kad būtų užtikrinami šių gairių reikalavimai. Šis dokumentas
apima daug temų, kaip nediskriminacija, konfidencialumas, priverstinis gydymas, standartų
taikymas.

•

Rekomendacija No R(99)4, Teisinė neveiksnių žmonių apsauga buvo priimta 1999
metais vasario mėnesį. Pateikia principus sukuriant teisinį pagrindą pakeisti sprendimų
priėmimą, kur toks veiksmas yra privalomas, siekiant apsaugoti žmonių su negalia teises.

10

Europos Komiteteas Sustabdymui Nežmoniškų Kankinimų ir Griežtų Bausmių 2001, Dalys CPT ataskaitų,
Europos Taryba. Žiūrėkite : www.cpt.coe.int/EN/about.htm
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3.4. Europos Sąjunga ir Žmogaus Teisės

Europos Sąjunga taip pat parašė svarbų tekstą apie žmonių teises.
Šis tekstas buvo pavadintas Pagrindinių Teisių Chartija.
Pavyzdžiui, kiekvienas turi teisę į gyvenimą, lygybę ir nediskriminaciją.
Viena iš pagrindinių vertybių Europos Sąjungoje yra pagarba žmogaus teisėms.
Kai šalys nori tapti Europos Sąjungos narėmis, jos turi parodyti,
kad gerbia žmogaus teises.

3.5. Konkrečios Problemos, Liečiančios Žmones su Psichikos Sveikatos
Problemomis ir/arba Intelekto Sutrikimais Centrinėje ir Rytų Europoje
Institucionalizacija

Daugelyje šalių dar yra daug globos įstaigų.
Vyriausybės turi imtis priemonių sukurti kuo daugiau bendruomeninių paslaugų.
Tai ypatingai liečia Centrinę ir Rytų Europą,
nes per daug žmonių jose vis dar gyvena globos įstaigose.
Ir daugelyje tokių įstaigų žmogaus teisės nėra gerbiamos.
Prieš 2 metus buvo atliktas įstaigų tyrimas daugelyje šalių.
Šio tyrimo rezultatai parodė, kad žmonių gyvenimas globos
įstaigose nėra toks geras, kaip žmonių, kurie gyvena bendruomenėje.
Tyrime taip pat buo nurodyti 8 svarbūs dalykai, kurių turi būti laikomasi, kad tose
įstaigose būtų gerbiamos žmogaus teisės.
1. Apsauga nuo savavališko apribojimo
Žmonės turi turėti galimybę pasirinkti, kur jie nori gyventi.
Asmuo gali būti priverstas likti įstaigoje
tik esant labai aiškioms sąlygoms.
Šios sąlygos turi būti surašytos šalies įstatymuose.
2. Atitinkamos gyvenimo sąlygos
Vyriausybės turi pasirūpinti, kad žmonių gyvenimas globos
įstaigose būtų geras.
Tai reiškia, kad jie turi turėti tokius būtinus dalykus
kaip maistas, drabužiai ir šildymas.
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3.4. Europos Sąjunga ir Žmogaus Teisės
Viena iš pagrindinių ES vertybių yra pagarba žmogaus teisėms ir tai yra privaloma visoms
šalims, kurios nori įstoti į ES. Daugiau informacijos rasite:
http://europa.eu/pol/rights/index_lt.htm.
O apie ES žmogaus Teisių veiklą: http://europa.eu/pol/rights/overview_lt.htm
Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartija (2000 metų) apima daug temų, kaip pilietinės,
politinės, ekonominės ir socialinės teisės, teisė į gyvenimą, privatumą, laisvai kalbėti ir
išsireikšti, lygybę ir antidiskriminacijos teisę. Ši Chartija yra sukurta būtent ES narėms .
(www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_lt.pdf).
Europos Sąjungos Komisija pateikė pasiūlymą, kad turi būti įsteigta nauja įstaiga - Europos
Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra. Ši agentūra bus nepriklausoma ir galės pagelbėti ir
paaiškinti kitoms ES institucijoms ar ES narėms, kaip geriau pasiruošti pradedant naudoti
pagrindines teises, susijusias su ES. Daugiau informacijos rasite:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_lt.htm

3.5. Konkrečios Problemos, Liečiančios Žmones su Psichikos Sveikatos
Problemomis ir/arba Intelekto Sutrikimais Centrinėje ir Rytų Europoje
Institucionalizacija

Centrinės ir Rytų Europos Vyriausybės (CEE) dar turi įgyvendinti įstatymus, skatinančius
bendruomenių paslaugų, kaip alternatyvos stacionariai globai, plėtrą. Nors kai kuriose CEE
dalyse aukšto lygio bendruomeninės paslaugos yra teikiamos, jų nėra pakankamai. Daug
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių žmonių vis dar gyvena globos įstaigose,
psichiatrinėse ligoninėse, o be to yra atskirti nuo visuomenės. Daug ataskaitų teigia,11 kad
žmogaus teisės labai dažnai yra pažeidžiamos globos įstaigose. Ataskaita “Įtraukti į
visuomenę” buvo sudaryta ivairių šalių globos institucijų analizės pagrindu. Ji parodė, kad
globos įstaigos turi blogą įtaką gyventojams.12 Ataskaitoje identifikuojama daug standartinių
žmogaus teisių pažeidimų, kurie aprašyti apačioje.

11

Pavyzdžiui, Tarptautinė Amnestija Bulgarjia, Toli nuo visuomenes akių: Diskriminacija prieš žmones su proto
negalia, Tarptautinė Amnestija, 2003
12
Galite rasti: www.community-living.info
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3. Atitinkama globa ir gydymas
Visi, kas gyvena globos įstaigose turi gauti tinkamą globą.
Su jais turi būti gerai elgiamasi.
4. Individualūs globos planai
Globos įstaigose yra labai daug žmonių, kurie gyvena kartu.
Tačiau darbuotojai turi pasirūpinti kiekvienu asmeniu individualiai.
Kiekvienu asmeniu turi būti atitinkamai pasirūpinta pagal jo/jos poreikius.
5. Apsauga nuo žalos
Žmonės, gyvenantys globos įstaigose turi būti apsaugoti.
Kiti žmonės negali jų skriausti, ir jie negali skriausti savęs
arba kitų žmonių.
Kad tai būtų užtikrinta, reikia, kad būtų pakankamai darbuotojų.
Fizinis apribojimas negali būti naudojamas, išskyrus tuos atvejus,
kai reikia apginti patį žmogų ar kitą asmenį.
Fizinis apribojimas, pavyzdžiui, yra žmonių sulaikymas,
kad jie negalėtų sužeisti kitų žmonių.
Jei naudojamas fizinis apribojimas, tai turi būti daroma pagal įstatymą.
Taip pat toks apribojimas turi būti taikomas kaip galima trumpiau.
6. Teisė į asmeninį ir šeimos gyvenimą
Tai reiškia, kad žmonių, gyvenančių globos įstaigose,
laiškai negali būti atplėšiami.
Tai reiškia, kad šie žmonės turi turėti galimybę bendrauti
su savo šeimomis.
Taip pat tai reiškia, kad niekas negali būti priverstas dalintis viena vonia,
ypač jei kitas asmuo yra priešingos lyties.
7. Privatumas
Tai reiškia, kad žmonės, gyvenantys globos įstaigose, turi turėti
vietą savo asmeniniams daiktams, ir kad ta vieta būtų rakinama.
8. Bendravimas su šeima
Asmenys, kurie gyvena globos įtaigose,
turi turėti galimybę matytis su šeima.
Jie turi turėti priėjimą prie telefono.
Jie turi turėti galimybę gauti ir siųsti laiškus.
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Stacionari globa ir žmogaus teisės (ištrauka iš “Įtraukti į visuomenę” ataskaitos)13

Apsauga nuo savavališko apribojimo: Žmogaus nepriklausomybė gali būti apribota tik
kritiniais atvejais, kaip įstatymas reikalauja (žiūrėkite pavyzdį Paragrafas 9 ICCPR ir Paragrafas
ECHR.).
Atitinkamos gyvenimo sąlygos: CPT Standartai14 teigia “pagrindiniai būtini gyvenimo dalykai
turi būti garantuoti globos institucijose, kur žmonės su negalia yra valstybės priežiūroje. Tai maistas, šiluma, drabužiai ir atitinkami vaistai”
Atitinkama globa ir gydyimas: “Turi būti pagarbiai elgiamasi su visais, kas prarado
laisvę” (Žiūrėkite Paragrafą 10, ICCPR).
Individualūs globos planai: UT ir CPT akcentuoja, kad gydymas turi būti individualus, kad
kiekvienas turėtų savo gydymo planą.
Apsauga nuo žalos: atitinkamos procedūros turi apginti pacientus nuo žalos. Būtina sąlyga –
pakankamas darbuotojų skaičius (CPT Standardas). Fizinis apribojimas neturi būti
naudojamas. Jei kitos išeities nėra, galima tą padaryti trumpam laikui, jei žala gali būti padaryta
kitiems žmonėms arba ligoniui.
Teisė į asmeninį gyvenimą ir šeimą: ši teisė apima daug problemų, kurios yra labai svarbios
gyventojams, pavyzdžiui: siunčiant ir gaunant laiškus. Atskiros vonios skirtingoms vyrams ir
moterims, priėjimas prie asmeninių dokumentų, bendravimas su šeima. (žiūrėkite Paragrafą 8
ECHR ir Paragrafą 17 ICCPR, kurie neleidžia kištis į asmeninį gyvenimą.)
Privatumas: CPT Standartai parodo svarbą, kuriant “teigiamą terapinę aplinką”. Ją sudaro
atitinkamos gyvenimo sąlygos, patalpų priežiūra, žmonių pagarba. Pacientams turi būti leista
turėti asmeninius daiktus, kurie gali būti užrakinti nuo kitų.
Bendravimas su šeima: Daug įstaigų yra už miesto ribų ir labai dažnai artimieji daug
nebendrauja. CPT standartai teigia, kad pacientai turi turėti galimybę siųsti ir gauti laiškus,
turėti priėjimą prie telefono ir būti lankomiems savo artimųjų.

13

CPT = Europos Komitetas prieš Prievartą; ECHR = Europos Žmonių Teisių Konvencija; ICCPR = Tarptautinis
politinių ir civilinių teisių paaiškinimas; ICESCR = Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių
paaiškinimas

14

Šie standartai buvo sudaryti Europos Komiteto.Daugiau informacijos: www.cpt.coe.int/EN/about.htm
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Bendruomeninės paslaugos kaip alternatyva globos įstaigoms

Turi būti sukurtos aukštos kokybės bendruomeninės paslaugos.
Tai turi būti pasiekta vadovaujantis 4 pagrindinėmis vertybėmis: pagarba,
pasirinkimas, dalyvavimas ir nepriklausomybė.
•

Pagarba:

Kiekvieno asmens teisės turi būti gerbiamos.
Kiekvienas turi turėti galimybę pasakyti, ką jie galvoja.
Kiekvienas turėtų būti išklausomas.
Su kiekvienu turi būti elgiamasi teisingai.

•

Pasirinkimas:

Kiekvienas turi turėti galimybę rinktis pats.
Pavyzdžiui – renkantis, kur gyventi ar ką valgyti.

•

Dalyvavimas:

Kiekvienas turėtų turėti galimybę dalyvauti
visuomeniniame gyvenime.
Kiekvienas turi būti laikomas lygiu su kitais.

•

Nepriklausomybė:

Kiekvienas turėtų spręsti už save.
Pavyzdžiui, spręsti kaip gyventi.

Globa

Visi žmonės turi teisę spręsti už save.
Tai reiškia, kad tu galite spręsti, ko tu norite.
Tačiau kartais tu gali nežinoti, koks sprendimas būtų geriausias.
Yra daug būdų tau apsaugoti nuo sprendimų, kurie nėra tau tinkami.
Kai reikia priimti sudėtingą sprendimą, kažkas turėtų tau padėti.
Daugelyje šalių toks asmuo vadinamas globėju.
Tu turi turėti teisę pasirinkti globėją pats.
Tačiau kai kuriuose valstybėse žmonės su intelekto sutrikimais
neturi teisės rinktis patys
Jie negali pasirinkti savo globėjo.
Jų globėja/-as visussprendimus priima už juos,
net jei jie patys gali priimti tuos sprendimus.
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Visuomeninių paslaugų plėtra kaip alternatyva globos įstaigoms
Paul Hunt, Jungtinių Tautų specialusis atstovas užtikrinant visų žmonių teisę į aukščiausios
kokybės fizinės ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugas pabrėžė, kaip yra svarbu kurti
bendruomenines paslaugas žmonėms su negalia kaip alternatyvą stacionarios globos
paslaugoms:
“Teisė į integraciją taikoma visiems psichinę negalią turintiems asmenims, ji kyla iš teisės į
sveikatą ir kitų žmogaus teisių. Ši teisė padeda sumažinti institucionalizaciją, kuri kelia pavojų
žmonių su negalia teisių pažeidimams. Integracija į visuomenę yra labai svarbi, laužant
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis sergančių asmenų stigmą.”15
Ataskaitoje16 siūlomos kelios vertybės, kuriomis remiasi bendruomeninių paslaugų plėtra. Šios
vertės yra: pagarba, alternatyva, dalyvavimas ir nepriklausomybė:
•

Pagarba: Kiekvienas turi turėti galimybę naudotis savo teisėmis, sakyti ką galvoja, turi būti
elgiamasi pagarbiai ir niekas negali būti diskriminuojamas dėl lyties, rasės, amžiaus ar
negalios.

•

Alternatyva: Kiekvienas turi turėti teisę už save spręsti kaip gyventi, kur gyventi, su kuo
draugauti.

•

Dalyvavimas: Kiekvienas turi turėti galimybę dalyvauti visuomenėje ir būti lygiu žmogumi
tarp kitų.

•

Nepriklausomybė: Kiekvienas turi turėti galimybę priimti sprendimus apie savo gyvenimą ir
turėti tas pačias teises kaip ir kiti.

Šios vertybės gali būti panaudotos naujų įstatymų kūrimui, kurie paveiks neįgalių asmenų
gyvenimą.

Globa 17
Centrinėje ir Rytų Europoje daug žmonių su intelekto sutrikimo negalia ir psichikos sveikatos
problemomis turi globėjus. Globėjai yra paskirti teismo, jie gali priimti sprendimus už
neįgaliuosius. Kai kurios šalys turi sistemą, kur globėjai priima visus sprendimus arba tik dalį,
tai reiškia, kad asmuo su negalia priima kai kuriuos sprendimus savarankiškai. Pavyzdžiui: kai
kuriose valsybėse asmenys, kurie yra visiškoje globoje negali tekėti\vesti arba balsuoti. Kitose
šalyse dalinė egzistuoja globa. Tokioje sistemoje globėjas yra paskirtas priimti tik kai kuriuos
sprendimus.
Šie globos būdai gali pažeisti daug žmogaus teisių. Bendruoju atveju, yra labai nedaug teisinių
priemonių, piniginių išteklių padėti žmonėms su negalia spęsti už save. Jei globėjai turi per
daug teisių tai žmonės, kurie negali spręsti už save, yra jų išnaudojami. Pavyzdžiui, globėjas
nori patalpinti asmenį į globos įstaigą ar kitą instituciją.18 Ypatingai, “visą” globą turintys globėjai
nesilaiko pagrindinių principų, kad bet koks apribojimas galimas tik tuomet, kai asmuo tam
tikroje srityje negali priimti sprendimų pats.19

15

Vasario 11 UT Generalinės Asmablėjos ataskaita, E/CN.4/2005/51
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/93/PDF/G0510893.pdf?OpenElement
16
www.community-living.info
17
Psichinės Negalios ginimo programa aiškina apie globą. Daugiau informacijos:
www.mdac.info/projects/guardianship.htm
18
Direktorius Žmonių Teisėms, Žmonių su Psichine Negalia Teisių Apsauga ir Parama, Išvada,CommDH(2003) 1,
Vasario 2003, paragrafas 11.
19
Pažanga visų pastangų įsitikinti, kad visi žmonės su negalia būtų suprasti ir kad jie mėgautųsi gyvenimu
Generalinio Sekretoriaus ataskaita, Jungtinės Tautos, Generalinė Asamblėja, A/58/181, Liepa 2003, paragrafas
20 ir 21 (“JT atakaita”) http://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181e.htm
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Toks elgesys nėra teisingas. Globėjai negali daryti, ką panorėję.
Yra labai svarbu, kad teismas nuspręstų globėjų teises.
Taip pat yra labai svarbu, kad teismas tikrintų,
ar globėjai teisingai elgiasi.
Ir taip pat svarbu, kad nuosprendis būtų patikrintas po kelių metų.
Visi žmonės turi turėti teises priimti sprendimus.
Kada žmonėms reikia pagalbos ir paramos,
jie turėtų turėti teisę gauti ją.
Pagalba turėtų būti nemokama.

4. Įdarbinimas
Mes paaiškinome anksčiau,
kad yra daug žmogaus teises ginančių įstatymų.
Daugelyje šių įstatymų, buvo įrašyta teisė į darbą.
Pavyzdžiui - Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartija sako,
kad kiekvienas turį teisę
• dirbti;
• turėti kitus užsiėmimus.
Kiekvienas turėtų pasirinkti tuos užsiėminus laisvai.
Kitas pavyzdys yra Jungtinių Tautų Bendrosios
taisyklės dėl žmonių su negalia galimybių sulyginimo.
Šiame tekste, 7 taisyklė sako, kad žmonės su negalia
turi turėti lygias galimybes gauti darbą darbo rinkoje.
4.1. Europos Sajunga ir Įdarbinimas

2000 metais Europos Sąjunga parašė labai svarbų dokumentą.
Dokumentas vadinasi “Direktyva dėl vienodo elgesio įdarbinant
ir mokantis”
Šis dokumentas kovoja prieš diskriminaciją įdarbinimo
ir švietimo srityse.
Dokumentas sako, kad žmonės su negalia turėtų galimybę dirbti
ir mokytis kaip ir visi kiti.

44

Partneriai geresnės politikos kūrimui

Ataskaita, pateikta Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, 2003 metų liepos mėnesį parodė
didelį susirūpinimą dėl globėjų įvairiose šalyse ir atskleidė, kad daugelyje atvejų globėjų
pagalba nėra gerai ir efektyviai panaudojama, todėl neįgalieji negali priimti jokių, net ir smulkių
sprendimų, nėra procedūrinių saugiklių, tokių kaip reguliarus neveiksnumo peržiūrėjimas,
teisingas teismas. Ataskaita taip pat nurodė, kad įstatymai gali būti apeiti, pvz., tie, kurie
reglamentuoja patekimą į psichikos sveikatos priežiūros įstaigas:
Apeliavimo procedūrų trūkumas, reguliaraus asmens būklės vertinimo nebuvimas lemia, kad
žmogus globos įstaigoje lieka visą gyvenimą.20
Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras taip pat akcentavo panašias problemas ir kvietė
visus priimti Rekomendaciją No R(99)4 dėl neveiksnių žmonių teisinės apsaugos (pažiūrėkite
puslapyje 37).21

4. Įdarbinimas
Teisė į darbą yra apibrėžta daugelyje žmonių teisių dokumentų. Pavyzdžiui:
•

Paragrafas 15 (1) ES Pagrindinių žmogaus teisių chartija – “Kiekvienas turi teisę dirbti ir
pasirinkti darbą.”

•

Paragrafas 6(1), Ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių paktas pripažįsta “teisė į darbą yra
teisė kiekvienam gauti atlyginimą ir gyventi už jį, kurį jis\ji laisvai pasirenka ir užtikrina savo
teises.”

•

Paragrafas 1 Europos Socialinė Chartija nurodo žingsnius, kaip valstybės turi elgtis “požiūris
į efektyvų teisės dirbti naudojimą” taip pat “teikti ir propaguoti apmokymus, reabilitaciją,
profesinį rengimą.”

•

Taisyklė 7 Galimybių neįgaliems žmonėms sulyginimo bendrosios taisyklės “Valstybės turi
pripažinti principą, kad žmogus su negalia turi turėti galimybę naudotis savo teisėmis,
ypatingai įdarbinimo srityje. Mieste ir už jo ribų jie turi turėti vienodas galimybes įsidarbinti.”

4.1. Europos Sajunga ir Įdarbinimas
“Įdarbinimas ir užimtumas yra labai svarbūs užtikrinant visiems vienodas galimybes. Jos įtakoja
piliečių dalyvavimą ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.” (Europos Komisija,
Antidiskriminacija ir santykiai su pilietine visuomene).
Amsterdamo sutarties 13 paragrafas leidžia ES priimti sprendimus dėl diskriminacijos, įskaitant
žmones su negalia. Tai leido priimti ES direktyvą dėl vienodų įdarbinimo ir užimtumo galimybių
įgyvendinimo, kuri draudžia diskriminaciją, įskaitant įdarbinimo ir užimtumo srityje
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jul/directive78ec_en.pdf).
Įdarbinimo lygiomis sąlygomis direktyva suteikia galimybę turėti lygias teises, gaunant darbą
arba pareigas. Ji buvo priimta 2000 metais Europos Sąjungos. Direktyva reikalauja, kad visos
valstybės turėtų įstatymus, kurie draudžia diskriminaciją dėl religijos, negalios, amžiaus ar
lyties įdarbinant. Naujos ES valstybės narės turėjo pristatyti Įdarbinimo lygiomis sąlygomis
direktyvą iki įstojimo į ES (2004 metų gegužės 1 dienos), bet valstybės – narės gavo pratęsimą
trejiems metams sukurti įstatymus, draudžiančius diskriminaciją. Daugiau informacijos rasite
Europos Komisijos interneto puslapyje:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_lt.htm.
20
21

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/443/22/PDF/N0344322.pdf?OpenElement
Žmonių su negalia teisių ginimas ir apsauga, Vasaris 2003:
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/CommDH%282003%291_E%20.doc
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5. Švietimas
Švietimas reiškia lankyti mokyklas, bet jis taip pat reiškia
profesijos mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą.
Teisė į švietimą yra įtraukta į daugelį įstatymų,
kurie klalba apie žmogaus teises.

Pavyzdžiui - Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartija sako,
kad kiekvienas turi teisę į:
•

mokymąsi;

•

ir profesinio paruošimo kursus.

Kitas pavyzdys yra Jungtinių Tautų Bendrosios taisyklės dėl žmonių
su negalia galimybių sulyginimo.
Šiame tekste, 6 taisyklė sako,
žmonės su negalia turėtų turėti lygias teises į švietimą.
Šis įstatymas turi omenyje ne tik vaikus su negalia,
bet jaunus žmones ir suaugusius.
Taip pat įstatymas sako, kad žmonių su negalia švietimas
turi būti bendros švietimo sistemosdalis.
Toks švietimas dar yra vadinamas integruotu.
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Projektas pavadintas “Kova už mūsų teises” vadovaujamas Inclusion Europe. Šis projektas
peržiūri koncepcijas, svarbias žmonėms su sutrikusio intelekto negalia, kurios įtrauktos į
Europos lygių teisių įdarbinimo direktyvą. Projekto veikla apima informacijos paruošimą ir
vadovavimą vietiniame, šalies ir Europos lygyje, naudojant įstatymus apie antidiskriminaciją.
Ateityje viskas priklausys nuo potencialių ieškovų su intelekto sutrikimais rėmimo, jiems ginant
savoų teises. Daugiau informacijos rasite http://www.inclusion-europe.org.
Paskutinės naujienos: 2006 metų balandžio mėnesį Atempo ir Inclusion Europe organizavo
didelę mugę Austrijoje. Šios organizacijos išrinko 15 geriausių Europos projektų, kurie dirbo
žmonių su negalia įdarbinimo srityje. Projektų veikla buvo pateikta mugės metu. Daugiau
informacijos rasite http://www.atempo.at/index.php?node=496&id=426&size=2&lang=5&.

5. Švietimas
Žmogaus teisės apima teisę į švietimą. Pavyzdžiui:
•

Paragrafas 14(1) Pagrindinių Teisių Chartijos – “Kiekvienas turi teisę į švietimą ir profesinį ir
tęstinį mokymą”.

•

Paragrafas 13, Tarptautinis ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių paktas pripažįsta
“kiekvieno teisę į švietimą”.

•

Paragrafas 28, Vaiko teisių apsaugos konvencija pripažįsta vaikų teisę į švietimą.

•

Paragrafas 2 Protokolas 1 Europos Konvencija – teigia “Nei vienam žmogui nebus atsakyta
švietimo”.

•

Paragrafas 6, Jungtinių Tautų Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosios
taisyklės. Žmonės su negalia – “Valstybės turi pripažinti pagrindinius principus dėl sutrikusio
intelekto vaikų, paauglių ir suaugusių išsilavinimo. Jie turi užtikrinti, kad žmonių su negalia
švietimas yra neatskiriama švietimo sistemos dalis.”

Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių Komitetas tikrina, ar valstybės laikosi Tarptautinio
ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių pakto ir pareiškė nuomonę, kad švietimas yra ne tik
žmogaus teisė, bet taip pat yra labai svarbus kitų teisių įgyvendinimui.22 Komisijos nutarė, kad
techninis ir sezoninis apmokymas suteikia teisę į švietimą ir teisę į darbą, į tai įeina suaugusiųjų
mokymas, nes vyksta daug pakyčių technologijoje, ekonomikoje ir socialiniame gyvenime.
Teisė į švietimą, pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių, kultūrinių teisių paktą, yra “progresyvi
teisė” (tai reiškia, kad vyriausybės privalo dirbti, kad pasiektų šią teisę) bei turi būti priėjimas
prie visuomeninio švietimo be diskriminacijos.23 Teisė į švietimą, pagal Tarptautinį ekonominių,
socialinių, kultūrinių teisių paktą, yra “progresyvi teisė” (tai reiškia, kad vyriausybės privalo
dirbti, kad pasiektų šią teisę) bei turi būti priėjimas prie visuomeninio švietimo be
diskriminacijos.24

22

08/12/99. E/C.12/1999/10. (Komentarai), paragrafas 1
Paragrafas 16
24
Quinn, G., ir Degener, T. wsu Bruce, A., Burke, C., Castellino, J., Kenna, P., Kilkelly, U. ir Quinlivan, S., (2002)
Žmogaus Teisės ir Negalia: Dabartinis panaudojimas JT žmogaus teisių ateities potencialo negalios kontekste
www.unhchr.ch/disability/hrstudy.htm
23
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5.1. Švietimas ir Europos Sąjunga

Europos Sąjunga turi 3 tikslus dėl švietimo:
1.

pagerinti švietimo kokybę;

2.

mokymąsi visą gyvenimą padaryti prieinamą visiems;

3.

ir kad mokymo programos atsižvelgtų į problemas,
susijusias su pasauliu.

Europos Sąjungos narės yra pačios atsakingos
už mokymų programų turinį.
Taip pat jos yra atsakingos
už savo švietimo sistemos organizavimą.

Europos Sąjunga nori užtikrinti,
kad švietimas yra geros kokybės.
Todėl, Europos Sąjunga skatina šalių bendradarbiavimą švietimo srityje.
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5.1. Švietimas ir Europos Sąjunga
Nors šalys – narės yra atsakingos už dėstymo turinį ir švietimo sistemų sąrangą, tačiau ES nori
prisidėti prie kokybiško švietimo kūrimo, raginant bendradarbiauti šalis – nares. 2000 metais
kovo mėnesį šis darbas padidėjo nuo Lisabonos Europos Tarybos, kai ES sudarė planą kitam
dešimtmečiui - “Tapti labiausiai konkurencinga ir dinamiška žiniomis grindžiama ekonomika
pasaulyje, galinčia derinti ekonomikos augimą su geresniais darbais ir socialine sanglauda”.
Tai paskelbta “Ataskaitoje apie ateities švietimą”, kuri įtakojo ES požiūrį į švietimą.
Siūloma:
•

gerinti švietimo lygį, efektyvumą, apmokymus ir kursus ES;

•

mokymąsi visą gyvenimą padaryti prieinamą visiems;

•

padaryti mūsų švietimo sistemą matomą ir žinomą visame pasaulyje.

2002 metų lapkričio 30 dieną Švietimo Ministrai iš 31 šalies (Šalių – narių, kandidačių ir EEA
šalių) priėme “Kopenhagos Deklaraciją” apie Europos bendradarbiavimą švietimo ir profesinio
rengimo srityje. Deklaracija teigia:
Bėgant metams, bendradarbiavimas švietimo srityje Europos lygyje tapo daug aktyvesnis…
Ilgametės mokslo strategijos yra esminės norint propaguoti įdarbinimą, pilietybę, socialinį ir
asmeninį vystymąsi, kuriant išsivysčiusią Europą ir užtikrinant Europos darbo rinkos atvirumą.
Reikia, kad šios sistemos kuo daugiau adaptuotųsi prie naujos besivystančiosios visuomenės.
Kuo didesnis bendradarbiavimas – tuo bus didesnė ir stipresnė Europa. Įgyvendinant
nustatytus Europos Tarybos Lisabonoje tikslus, vyks Europos plėtra.
Europos Sąjungos Taryba išleido rezoliuciją mokymuisi visą gyvenimą:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_163/c_16320020709en00010003.pdf
Paskutinis leidinys: 2006 metų gegužės mėnesį Inclusion Europe sušaukė kasmetinį kongresą
dėl “Mokymosi visą gyvenimą”. Kongreso rezultatus ir prezentacijas galite rasti:
http://www.inclusion-europe.org/europeinaction
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6. Daugiau Informacijos
Apačioje pateikiame daugiau informacijos apie Europos neįgaliųjų organizacijas.
Autism Europe: www.autismeurope.org
European Association of Service Providers for persons with Disabilities: www.easpd.org
European Coalition on Community-Living (ECCL): www.community-ling.info
European Disabilty Forum: www.edf-feph.org
European Down Syndrom Association: www.edsa.info
European Federation of Associations of families of people with Mental Illness: www.eufami.org
European Network of (ex-)Users and Survivors of Psychiatry: www.enusp.org
European Network on Independent Living: www.independentliving.org
Mental Disability Advocacy Center www.mdac.info
Mental Health Europe: www.mhe-sme.org
The Platform of European NGOs: www.socialplatform.org
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Dalis 2. Psichikos Sveikata
2 dalis bus labai įdomi žmonėms su psichikos sveikatos problemomis, žmonėms, kurie nori
kurti ir tobulinti įstatymus žmonėms su psichikos sveikatos problemomis ir tiems, kurie tobulina
negalios klausimo įtraukimą į viešosios politikos sprendimus.
Tai apima šias sritis:
•

informaciją apie pagrindinius įstatymus;

•

informaciją instruktoriams\dėstytojams;

•

praktinę informaciją instruktoriams.

1. Informacija apie Pagrindinius Įstatymus
Ši dalis pateikia pagrindinę informaciją apie pagrindinius dokumentus, susijusius su psichikos
sveikata. Šios dalies tikslas yra ne analizuoti problemą, o padėti žmonėms surasti daugiau
informacijos.

1.1. Įstatymų Kūrėjai ir Įstatymas apie Psichikos Sveikatą
•

Europos Komisijos (Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas) Žalioji knyga
(Green Paper) žmonių psichinės sveikatos gerinimas: Psichikos Sveikatos Strategija
Europos Sąjungai 2005 metų spalio mėnuo (Atsiliepimai buvo renkami iki 2006 metų
gegužės 31 dienos):
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_lt.pdf

Šis dokumentas pateikia Europos Sąjungai pasiūlymą dėl psichikos sveikatos strategijos,
kuris kreiptų dėmesį į šias sritis:
1. propaguoti psichikos sveikatą visiems (pvz., dirbančios populiacijos psichikos sveikatą);
2. imtis psichikos ligų prevencijos ( tokia veikla mažina depresiją ir savižudybių skaičių);
3. pagerinti žmonių su psichinės sveikatos problemomis arba žmonių su negalia gyvenimo
lygį, apsaugant jų teises ir orumą (tokie veiksmai padės sužinoti, kas veikia geriau, ginant
žmonių teises);
4. tirti psichikos sveikatą Europos Sąjungoje.
•

Pasaulinės sveikatos organizacijos (World Health Organization) Rinkinys apie psichikos
sveikatą, žmogaus teises ir įstatymus, stabdančius atskirtį, skatinančius globą, PSO, 2005:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924156282X.pdf
Šis dokumentas teikia pagrindinę informaciją apie problemas ir principus, kurie yra psichikos
sveikatos įstatymų kūrimo dalis. Pavyzdžiui, tai apima globėjus, priverstinį gydymą,
privatumą, asmeninę informaciją, konfidencialumą ir skundus.

•

“Atsakas iššūkiams, sprendimų paieškos”: Europos Psichikos sveikatos deklaracija ir
Europos Psichikos sveikatos veiksmų planas, priimatas Helsinkyje (Suomija) 2005 metų
vasario mėnesį. Šių šalių vardu Sveikatos apsaugos ministrai ES šalių – narių, Pasaulio
Sveikatos Organizacija (PSO), Europos Regionas (įeina Čekija, Estija, Vengrija, Latvija,
Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija) ratifikavo Europos Psichikos sveikatos deklaraciją ir
Veiksmų planą.
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Deklaracija ir Veiksmų planas yra labai svarbūs todėl, kad juos ratifikavusių šalių vyriausybės
įsipareigoja per penkių – dešimties metų laikotarpį: “…kurti, įgyvendinti ir vertinti įstatymus,
kurie gerina žmonių su negalia gyvenimo lygį, stabdo psichikos sveikatos problemas ir mažina
jų atskirtį.”
Yra daug veiklų, siūlomų šiame Veiksmų plane, daug iš jų gali būti naudingi žmonėms arba
grupėms, kurios nori būti įstatymų kūrimo proceso dalimi. Štai keli panašių veiksmų pavyzdžiai,
į kuriuos valstybės paprašytos atsižvelgti:
Atskleidžiant psichikos sveikatos svarbą
• “Psichikos sveikatos perspektyvą ir su ja susijusius veiksmus įtraukti į jau egzistuojančius
įstatymus”.
• “Kreipti ypatingą dėmesį į politikos poveikį žmonėms su psichikos sveikatos problemomis: ir
tiems, kurie yra serga psichikos ligomis, ir tiems, kurie yra rizikos grupėje”.
Kovoti su stigma ir diskriminacija
• “Pristatyti arba kruopsčiai ištirti neįgaliųjų teises reglamentuojančius dokumentus ir įsitikinti,
kad įstatymas apima lygybę psichikos sveikatos srityje.”
• “Vystyti ir vykdyti politiką mikro ir makro lygmenimis siekiant panaikinti stigmą ir
diskriminaciją įdarbinimo srityje, susijusią su psichikos sveikatos problemomis.”
• “Vystyti aiškią politikos ir įstatymų programą, siekiant įveikti stigmą ir diskriminaciją,
pritaikant tarptautinius ir nacionalinius žmogaus teisių standartus.”
• “Užtikrinti vartotojų ir globėjų atstovavimą priimant sprendimus dėl paslaugų neįgaliesiems
teikimo, planavimo ir stebėsenos.”
• “Vykdyti žmonių su psichikos negalia profesinį mokymą, skatinti darbo vietų pritaikymą jų
specialiems poreikiams siekiant sudaryti galimybę dalyvauti darbo rinkoje”.
Siūloma efektyvi globa bendruomeninėse įstaigose, skirtose žmonėms su sunkiomis
psichinėmis sveikatos problemomis:
• “Bendruomeninių paslaugų, kurios yra prieinamos 24 valandas per parą ir septynias dienas
per savaitę, planavimas ir vykdymas, su atitinkamu personalu, kuris yra parengtas padėti
žmonėms su tokiomis ligomis kaip šizofrenija, depersija ir panašiai”.
• “Teikti pagalbą krizės atveju gyvenamojoje vietoje, siekaint užkirsti kelią patekimui į ligoninę
ir priimant amenis, kuriems ligoninės pagalbos reikia, nes jie kelia pavojų kitiems arba sau”.

1.2. Stigma, Diskriminacija ir Socialinė Atskirtis
Žmonės su psichikos sveikatos problemomis patiria gilią ir plačiai paplitusią stigmą ir
diskriminaciją. Pastangos įveikti stigmą ir diskriminaciją, kuri susijusi su psichikos sveikata,
laikomos labai svarbia procesų dalimi, gerinant žmonių psichikos sveikatą.
•

25

Europos Komisijos konsultacijos dokumentas gerinant žmonių psichikos sveikatą.
Psichikos sveikatos Strategija Europos Sąjungai (2005 metų spalio mėnuo) teigia:
“Stigma skaudina, lemia socialinę atskirtį, ji net gali trukdyti žmonėms ieškoti pagalbos,
bijodami būti pavadinti ligoniais... Visuomenė, vyriausybė turi pakeisti savo nuomonę apie
žmones su psichikos sveikatos problemomis. Jie turi padėti jiems ieškoti pagalbos ir stengtis
juos įtraukti į visuomenę”.25

Daugiau: http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_lt.pdf
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•

“Atsakas iššūkiams, sprendimų paieškos”: Europos Psichikos sveikatos deklaracija ir
Psichikos sveikatos veiksmų planas, Helsinkis, Suomija, 2005 metų vasarį nustatė dešimt
sričių, kurias vyriausybė turi išnagrinėti, norint atsikratyti stigmos ir diskriminacijos (kai kurios
sritys yra aprašytos 1 dalyje).

•

Pasinaudokite žiniasklaidai skirtą psichikos sveikatos anitidiskriminaciniu vadovu:
Didžiojoje Britanijoje organizacija turi interneto puslapį, sukurtą padėti žmonėms kovoti su
stigma ir diskriminacija. Yra skirta žmonėms, dirbantiems Jungtinėje Karalystėje, bet čia yra
informacijos, kuri būtų naudinga žmonėms, gyvenantiems už valstybės ribų:
www.openuptoolkit.net/home/index.php

2. Akcija Skleisti Supratimą apie Psichikos Sveikatos Problemas
Ši dalis teikia informaciją apie įvairias veiklas, kurios padės skleisti supratimą apie psichikos
sveikatos problemas. Žodis “kampanija” yra naudojamas apibrėžti įvairias veiklas, padedančias
skleisti supratimą apie psichikos sveikatą, pavyzdžiui, susisiekiant su žurnalistais ir politikais.

2.1. Informacija apie Kampaniją
Nors šis puslapis skirtas ne vien psichikos sveikatos problemoms, tačiau Jūs galite rasti daug
patarimų ir idėjų apie kampaniją.
Tūkstantmečio kampanija: Balsai prieš skurdą (Voices Against Poverty) interneto puslapis:
http://www.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=grKVL2NLE&b=403123
Vadovo tikslas yra padėti žmonėms ir įvairioms organizacijoms organizuoti kampanijas
(žiūrėkite www.un.org/millenniumgoals) daug informacijos ir patarimų, kaip įgyvendinti
sėkmingą kampaniją rasite šiame vadove: apie kamapanijos organizavimą – informaciją, kaip
pasiruošti kalbą, rašyti laikraščiams, duoti interviu.
Paklausk apie vaistus (Ask about Medicine) - Jungtinėje Karalystėje buvo surengta kampanija,
didinanti žmonių susidomėjimą ir dalyvavimą sprendimuose apie vaistų naudojimą. Šiam tikslui
buvo sukurtas vadovas:
http://www.askaboutmedicines.org/Homepage/AAMW_2005/Materials/Media_Tool_Kit/default.aspx

“Bendruomenės Naujienos” (Community Newswire), Jungtinės Karalystės (UK) interneto
puslapis, sukurtas Media Trust ir Press Association teikia informaciją ir patarimus visuomenei ir
gupėms dėl laiko eteryje gavimo: http://www.mediatrust.org/community_newswire/index.htm

2.2. Susitikimai
Jeigu jus norite kalbėti apie problemas ir dalyvauti įstatymų kūrime, jums reikės diskutuoti apie
problemas, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio ir kokių imtis priemonių, norint pasiekti gerų
rezultatų. Štai kodėl kartais yra svarbu organizuoti grupės susitikimus, kad žmonės galėtų
susipažinti su veiksmų planu arba tiesiog gauti daugiau informacijos apie pasiekimus. Norint
gauti iš tokių susitikimų gerų rezultatų, juos reikia labai gerai planuoti. Štai keli patarimai, kaip
organizuoti panašius susitikimus:
•

Planuojant susitikimą: Stenkitės organizuoti susitikimo vietą, kuri būtų pasiekiama
visuomeniniu transportu. Įsitikinkite, kad susitikimo patalpa bus rami ir bus galima išnuomoti
tą vietą norimam laikotarpiui. Jei jūs planuojate reguliarius susitikimus, pabandykite surasti
laiką, kuris tiktų daugumai (gali prireikti keisti laiką, jei grupė didės). Jei įmanoma, sustatykite
kėdes, kad žmonės galėtų sėdėti ratu vienas priešais kitą.
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•

Darbotvarkė: Įsitikinkite, kad visi supranta susitikimo priežastį. Jei galite išsiųskite
darbotvarkę prieš susitikimą, kad kiekvienas žinotų, apie ką bus kalbama susitikime.
Laikykitės laikotarpio surašyto darbotvarkėje, tai labai svarbu visiems.

•

Diskusijų vedimas: jūsų grupė gali būti sudaryta tik iš kelių žmonių, bet jei norės ateiti
daugiau žmonių, yra labai svarbu, kad kiekvienas galėtų pasisakyti. Štai kodėl gerai turėti
žmogų, kuris vadovautų susitikimui. Šis asmuo turėtų įsitikinti, kad susitikimas vyksta kaip ir
buvo planuota, kad kiekvienas turi galimybę pasisakyti ir kad sprendimai bus visiems
suprantami. Toks asmuo turėtų būti labai geras klausytojas, gebėtų palaikyti diskusiją ir
pagarbius jos dalyvių tarpusavio santykius.

•

Reguliarios pertraukos: Žinokite, kad žmonės pavargsta ir po kurio laiko jiems yra labai
sunku susikoncentruoti. Taigi jums reikėtų planuoti pertraukas praėjus 1,5 valandos arba
esant poreikiui - dažniau.

•

Siekiant rezultatų: įsitikinkite, kad visi žino, ką reikia daryti prieš kitą susirinkimą.
Paprašykite ko nors užrašyti, kas buvo nutarta daryti, pavyzdžiui: veiksmų planas, jį
nusiųskite visiems dalyviams po susitikimo.

•

Įvertinimas: po susitikimo apgalvokite, kaip praėjo susitikimas, ką jūs galėtumėte pagerinti.

2.3. Pranešimo Spaudai Rengimas
Šie pasiūlymai yra iš Media Trust’s vadovo “Rengiant pranešimą spaudai”
(www.mediatrust.org). Pavyzdį galite rasti internetiniame puslapyje.
•

Formatas ir Stilius
∗ Naudokite A4 formato lapus, rašykite į kas antrą eilutę arba kas 1,5 eilutės, viskas turi būti
viename puslapyje (daugiausiai galite naudoti 2 lapus).
∗ Parašykite “Pranešimas spaudai” ir datą dideliu šriftu viršuje.
∗ Nepamirškite parašyti vardą bei pareigas žmogaus, kurio bus šis straipsnis.
∗ Stilius turi būti susijęs su tema ir intriguojantis. Įsivaizduokite, kad jūs nežinote nieko apie
jūsų organizacija - jūs manote, kad ši istorija jūs sudomins ir bus įdomi kitiems
skaitytojams?

•

Antraštė
∗ Antraštė turi būti labai trumpa, kuri sudomintų skaitytoją ir suteiktų informaciją keliais
žodžiais.
∗ Jei noreite, naudokite antraštes pastraipoms, tačiau jos nėra labai svarbios.

•

Pirma pastraipa turi būti labai trumpa ir labai prasminga. Čia turi būti pasakyta kas, ką, kur,
kada ir kodėl. Ši pastraipa turi apimti pagrindinę, tikslią informaciją.

•

Antra pastraipa turi pateikti kitą informacijos dalį: daugiau smulkios informacijos iš pirmos
pastraipos arba naujos informacijos.

•

Trečia ir kitos pastraipos: naudokite jei turite daugiau naudingos informacijos iš asmens,
kuris panorėtų pateikti tą informaciją spaudai. Ši dalis turėtų pateikti asmeninę istorijos dalį.

•

Kontaktinė informacija: labai tiksliai turi būti pateiktas Jūsų vardas, pareigos, namų, darbo
arba mobiliojo telefono numeris. Pateikite daugiau informacijos, jei žinote, kad Jūsų nebus
darbe.

•

Daugiau informacijos redaktoriams: Aprašykite jūsų organizaciją keliais žodžiais. Pateikite
bendrą informaciją ir statistiką. Nepamirškite pateikti interneto puslapio adreso, jei Jūs tokį
turite.

•

Ar Jūs pateikėte kopijas visiems, kas dalyvauja kampanijoje?

•

Ar Jūs bandėte skambinti žurnalistams ir pasiteirauti dėl straipsnio?
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2.4. Susisiekant su Įstatymų Kūrėjais ir Politikų Atstovais
Tūkstantmečio kampanija: “Balsai prieš skurdą” Kampanijos vadovas apima dalį apie lobizmą.
Šis terminas yra naudojamas apibrėžti “įtikinimas asmenų arba grupių, turinčių sprendimų
priėmimo galią, dėl paramos tam tikru klausimu”. Šia veikla siekiama padėti visuomenei įtakoti
įstatymų kūrimą. Šis vadovas teigia:
“Planuojant yra labai svarbu surasti kitus šios srities veikėjus, kurie gali Jums padėti savo įtaka,
kuri bus labai reikalinga. Jus galite įtikinti žmones veikti jūsų naudai ir jus remti. Lobizmas gali
būti naudojamas kaip įtakojimo galia.”
Vadovas pateikia “Sėkmės faktorius”:
•

Būkite aiškūs kalbėdami apie problemas, faktus ir jūsų poziciją.

•

Naudokite lobizmą spręsti svarbioms problemoms, kurios galės padėti bendruomenės
gyvenimui ir prieš pradėdami lobizmą įsitikinkite, kad Jūsų pozicija yra tinkama.

•

Būkite atsargūs ir nekalbėkite kitų žmonių vardu, jei jūs su jais nesikonsultavote. Raskite
tinkamus žmones – analizuokite, kas turi galią spresti jūsų problemas ir orientuokitės į juos.

•

Sudarykite lobizmo grupę – analizuokite, kas (asmenys ir organizacijos) gali įtakoti žmonės,
kurie priima sprendimus ir stenkitės atkreipti jų dėmesį į Jūsų problemas - nedarykite
lobizmo būdami vieni. Politinę galią turintys asmenys geriausiai reaguoja į susibūrusius
bendruomenės atstovus.

2.5. Rašant Politikams
Siųsti laiškus yra vienas iš būdų norint pateikti savo problemą politikams. Tokie laiškai turi labai
aiškiai parodyti, kodėl jus rašote ir kokių pokyčių Jūs norėtumėte. Nepamirškite, kad asmuo,
kuriam Jūs rašote, bus labai užimtas, taigi nerašykite ilgų laiškų. Štai keli pavyzdžiai panašių
laiškų:
•

Kam: Įsitikinkite, kad Jūs žinote teisinga vardą ir pareigas (pavyzdžiui Profesorius, Daktaras,
Ponas, Ponia) ir asmens adresą.

•

Nuo ko: Parašykite savo vardą ir organizacijos, kuria jus atstovaujate, pavadinimą. Jie jūsų
organizacija neturi firminių blankų, nepamirškite parašyti kontaktinę informaciją.

•

Apie ką: Pateikite problemą ,apie kuria norite parašyti.

•

Kodėl esate susirūpinę: Paaiškinkite, kodėl esate susirūpinę ir ką žinote apie ši ą
problemą. Galite pateikti asmeninius faktus.

•

Kas ir kodėl turėtų būti padaryta: Parašykite, kokių veiksmų Jūs tikitės ir kodėl Jūs
manote, kad tokie veiksmai yra reikalingi.

•

Užsiminkite apie susitikimo galimybę ir informacijos pateikimą.
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2.6. Susitinkant su Įstatymų Kūrėjais
Susitikti su politiku arba įstatymų kūrėju yra gera galimybė pristatyti savo situaciją. Todėl yra
labai svarbu pasiruošti panašiems susitikimams. Apačioje rasite kelis pasiūlymus, kaip
geriausiai pasiruošti panašiam susitikimui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Žinokite, kodėl jūs dalyvaujate susitikime - ką jūs norite pasiekti
Neveluokite ir būkite kantrūs, nes gali tekti jums palaukti.
Jei dar kažkas su jumis dalyvaus susitikime, nuspręskite, kas iš jūsų kada ir apie ką kalbės.
Nepamirškite padėkoti už susitikimą, prisistatykite ir paaiškinkite šio susitikimo priežastį.
Būkite aiškūs ir kalbėkite apie tai, dėl ko buvo surengtas susitikimas.
Jeigu jūs manote, kad yra problema, pateikite galimus sprendimus
Jei jūsų paklaus ir jūs nežinosite ką atsakyti, pasiūlykite atsakyti vėliau į tą klausymą raštu.
Susitikimo pabaigoje pateikite bendrą problemų santrauką arba faktų santrauką (ne daugiau
kaip 2 puslapiai) su jūsų kontaktinę informaciją.
Pasidomėkite apie susitikimą, parašant padėkos laišką (ir pateikite daugiau informacijos,
kurią pažadėjote).

Iš pradžių tokie susitikimai gali atrodyti sudėtingi ir kartais Jūs manysite, kad nieko negalite
pasiekti. Tačiau atsiminkite, kad Jūs turite daug patirties, kuri galės padėti įstatymų kūrėjams
kurti efektyvius įstatymus.

3. Praktinė Informacija Specialistams\Dėstytojams
Šioje dalyje pateikiama praktinė informacija tiems, kas praveda mokymus apie politikos
įtakojimą priimant sprendimus, liečiančius asmenis su negalia (taip pat kartais į juos
kreipiamasi kaip “psichikos sveikatos paslaugų vartotojai”).
Žmonėms, kurie nori dalyvauti įstatymų kūrime, labai svarbu išmokti naudoti pateiktą
informaciją. Jiems taip pat reikės išmokti atstovauti save ir pateikti savo sugebėjimus, kad jie
pasitikėtų savimi kalbėdami apie problemas su politikais ir kitais žmonėmis. Šioje dalyje
pateikiamos idėjos, kaip pravesti apmokymus, kurie padės žmonėms.
•
•
•

Pasiruošti apmokymams ir juos pravesti.
Idėjos, kaip sukurti jaukią atmosferą, kad dalyviai galėtų diskutuoti.
Keli pavyzdžiai, kaip įvertinti veiklą, gerinant instruktorių ir dalyvių žinias ir sugebėjimus.

3.1. Pasiruošimas Apmokymams ir Jų Pravedimas
Apmokymų pravedimui tinka žmonės, kurie turi psichikos sveikatos paslaugų vartojimo
patirties. Ši dalis padės instruktoriams sudaryti naudingus apmokymus.
Yra daug būdų, kaip pravesti apmokymus. Tačiau yra keli pagrindiniai punktai, kurie padės
pravesti įdomius ir naudingus apmokymus. Pavyzdžiui:
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i. Tikslas: Būkite aiškūs dėl apmokymų tikslo
Būdami instruktoriumi, įstikinkite, koks yra apmokymų tikslas:
• Ko jūs norite, kad dalyviai išmoktų?
• Kokių rezultatų jie galės pasiekti po apmokymų?
• Pavyzdžiui: pirmo seminaro tikslas gali būti išdėstyti dalyviams pagrindinę informaciją apie jų
teises ir sukurtus įstatymus ir padėti jiems pagerinti bendravimo sugebėjimus, kurie padės
jiems ateityje bendraujant su įstatymų kūrėjais.

ii. Metodai: Žinokite, kaip pateiksite informaciją ir vystysite sugebėjimus
Pagalvokite, kokius apmokymo metodus naudosite. Pavyzdžiui: informavimas apie įstatymų
kūrimą skiriasi nuo atstovavimo įgūdžių vystymo.
•

Dalinkite mokymo medžiagą: Jūs galite surašyti reikalingą informaciją ir ją išdalinti. Jei jūs
norite diskutuoti apie pateiktą informaciją, daug nerašykite, nes dalyviai negalės visko
perskaityti. Paaiškinkite savo žodžiais ką jūs surašėte lape. Pavyzdžiui: gali būti svarbu
suprasti teisės sritį prieš susitinkant su įstatymų kūrėjais.

•

Pratimai: Kartais paprastas pratimas žmonėms padės geriau suprasti. Pavyzdžiui: žiūrėkite
3.4 paragrafą apie Darbotvarkę 22. Kai mokote praktinių gebėjimų, geriausiai yra pateikti
užduotį ir paprašyti visų dalyvių ją atlikti ir vėliau pademonstruoti visai grupei. Pavyzdį rasite
paragrafe 3.6.

iii. Dalyvių atrinkimas
Atrenkant dalyvius, Jūs turite apgalvoti mokymo tikslus, kad dalyviai gautų maksimalią naudą.
Šie apmokymai sukurti žmonėms, kurie naudojasi psichikos sveikatos paslaugomis. Įsitikinkite,
kad Jūs turite labai tiksliai žinote, ką norite pakviesti dalyvauti. Pavyzdžiui: dalyviai nebijos
kalbėti, jie turi tam tikros atstovavimo praktikos. Būtų naudinga pagalvoti apie lygų abiejų lyčių
dalyvių skaičių.

iv. Pasiruošiant mokymams
Skirtingi žmonės bus susidomėję skirtingomis problemomis ir jiems gali patikti skirtingi mokymų
metodai. Štai kodėl yra svarbu įsitikinti, kad mokymai apima skirtingas temas ir skirtingas
veiklas.
• Paskaitas apie teoriją ir teisinius dalykus papildykite praktiniais užsiėmimais.
• Mokymai turi būti trumpi, nes nėra lengva dalyvauti mokymuose. Žmonės norės pabendrauti
tarpusavyje. Pavyzdžiui: jūs galite sustabdyti mokymus, kad tą dieną vyktų dviejų dalių
mokymai po dvi valandas. Jūs taip pat turėsite daryti pertraukas abiejose mokymo dalyse.
• Mokymams naudokite įvairius metodus.
• Mokymų dalis po pietų yra ypatingai sudėtinga, nes žmonėms bus sunku susikoncentruoti.
Tai būtų geras laikas paprašyti dalyvių kalbėti arba daryti kokius nors pratimus.

v. Organizavimas: praktinės problemos
•

Patalpos ir užkandžiai: Jums reikės surasti patalpas, kur vyks mokymai. Patapos turi būti
lengvai pasiekiamos visuomeniniu transportu. (Duokite aiškius nurodymus, kur patalpos yra).
Jums taip pat reikės pasirūpinti užkandžiais visiems dalyviams. To reikės ne tik prieš pietus,
bet ir po jų, taip pat suorganizuokite dalyviams vakarienę. Jei mokymai trunka daugiau nei 1
dieną, jums reikės taip pat rasti būstą, jei dalyviai negyvena arti.
• Įranga: Jums reikės paruošti prezentacijos medžiagą mokymams. Įsitikinkite, kad Jūs turite
visko pakankamai, išdalinkite visiems dalyviams. Jei Jums prireiks įrangos, prieš mokymų
pradžią patikrinkite, ar ji veikia.
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•

Pagalba Jums: mokymų paruošimas yra sudėtingas, taigi raskite asmenį, kuris galės Jums
padėti. Gal yra organizacijos nariai, kurie nori įgyti daugiau praktikos organizuojant
apmokymus. Jie tikrai norės Jums padėti. Jūs taip pat galite paprašyti savo draugų Jums
padėti. Viskas priklauso nuo Jūsų poreikių.
• Biudžetas: Jums reikės žinoti, kiek pinigų yra skirta šiems apmokymams. Sudarykite
biudžetą ir neišleiskite daugiau, nei reikia.

vi. Mokymai
Pasistenkite, kad visi dalyviai ateitų laiku. Ne tik Jums, bet ir dalyviams mokymų metu yra
svarbu jaustis saugiems, galintiems pasitikėti ir laisvai reikšti savo nuomonę. Puiki idėja yra
pradėti apmokymus nuo “ledlaužių” – pratimų, kurie skirti padėti dalyviams susipažinti. Kelis
pavyzdžius rasite apačioje 3.2. paragrafe. Sekite paruoštą mokymų programą ir stenkitės
laikytis darbotvarkės. Jei manote, kad bus naudinga daryti kažką kitą, paaiškinkite tai
dalyviams.

vii. Grupės sąveika
Būkite jautrūs grupei ar žmonėms, kurie dalyvauja apmokymuose. Kuo geriau esate
pasiruošęs, tuo lengviau būti lanksčiam. Stenkitės, kad dalyvautų visa grupė. Dalis Jūsų
programos gali būti pagrįsta dalyvių indėliu. Nepamirškite paklausti dalyvių apie jų žinias, nes
Jūs galite ką nors išmokti ir iš jų. Tačiau neleiskite jiems pravesti apmokymų ir užimti Jūsų
vietos. Dirbkite pagal sudarytą planą. Išdėstykite dalyviams, kaip jie turėtų elgtis apmokymų
metu. Taisyklių pavyzdžiai, kuriuos Jūs galite nustatyti prieš apmokymų pradžią: klausyti vienas
kito, nekalbėti, jei kas nors kalba, gerbti vienas kitą. Jums reikės parodyti, kaip vadovautis
tomis taisyklėmis arba tiesiog paaiškinti.

viii. Nuomonės apie praktinius pratimus
Dalyviams gali būti naudinga išgirsti iš kitų, kaip jiems sekėsi atlikti tam tikras užduotis.
Pavyzdžiui: prezentacija visai grupei. Bus labai svarbu išdėstyti taisykles, kokiu būdu galima
išsakyti nuomones. Pavyzdžiui, galite paaiškinti, kad nuomonė turi susidėti iš dviejų gerų
punktų ir 2 sričių, kurias reikia tobulinti. Jei Jūs nenorite išdėstyti tų taisyklių, jums reikės labai
atidžiai klausytis ir padėti dalyviams išdėstyti savo nuomones, kad nebūtų daug neigiamų ar
asmeninių dalykų pasakyta.
Taip pat yra svarbu, kad nuomonės būtų išsakytos malonioje atmosferoje, rodant pagarbą
visiems dalyviams. Stebėkite procesą atidžiai, kad klausantys kitų nuomonių dalyviai nesijaustų
įskaudinti ar nesijaustų nepatogiai.

3.2. Naudojant “ledlaužius”
Ledlaužis yra tam tikras “socialinis žaidimas”, kuris gali būti naudojamas susitikimų arba
apmokymų pradžioje, siekiant visų dalyvių susipažinimo. Tokie žaidimai gali būti panaudoti, kai
instruktorius mano, kad grupei reikia atsipalaiduoti.
Pavyzdžiai:
1. Išdalinkite visiems po lapą. Paprašykite visų parašyti:
a) jų vardą;
b) iš kur jie atvyko;
c) ko jie tikisi iš šių apmokymų.
Tada jūs galite paprašyti, kad visi dalyviai sulankstytų iš to lapo lėktuvėlį ir mestų. Kiekvienas
turi pakelti artimiausią lėktuvėlį. Pirmas asmuo pradės skaityti apie vieną asmenį iš visos
grupės. Tas asmuo turės pradėti skaityti jo pakeltą lėktuvą. Viskas tęsis tol, kol kiekvienas
perskaitys po vieną lėktuvą. Šio žaidimo pabaigoje kiekvienas dalyvis žinos daugiau apie
visus dalyvius.
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2. Paimkite kamuolį. Paprašykite visų dalyvių sutoti į ratą. Meskite kamuolį kam nors ir
paprašykite jų pasakyti vardą. Tada tas asmuo mes kamuolį kam nors kitam ir taip toliau, kol
kiekvienas pasakys savo vardą. Žaidimo pabaigoje visi bus susipažinę.
3. Paprašykite visų susėsti į ratą. “Paimkite” išgalvota triušį. Glostykite jį, bučiuokite (pasakykite
visiems, kur bučiuojate ir atsiminkite patys) ir tada duokite savo kaimynui. Jis\ji padarys tą
patį ir perduos savo kaimynui. Pasakykite grupei, kad jie atsimintų, kur triušis buvo
bučiuotas, nes jo negalima bučiuoti antrą kartą toje pačioje vietoje. Kiekvienas paeiliui
bučiuos “triušį” tol, kol jis sugrįš pas jus. Tada turite paaiškinti grupei, kad šį kartą kartojant šį
žaidimą kiekvienas dalyvis turi pabučiuoti savo kaimyną toje pačioje vietoje, kur jie
pabučiavo išgalvotą triušį… Tai labai smagus žaidimas, kuris visus prajuokins! Tačiau jūs
galėsite tą atlikti, jei visi yra atsipalaidavę ir pasiruošę tą atlikti.
4. Padalinkite grupę po 3 asmenis. Paprašykite jų papasakoti vienas kitam, kas jiems patinka,
pvz: jų pomėgiai. Suteikite jiems laiko (apie 6-10 minutes) ir suteikite galimybę visiems
papasakoti apie jų mėgstamiausius pomėgius. Paprašykite visus susėsti į didelį ratą.
Kiekvienas asmuo papasakos apie įdomius pomėgius vieno iš dalyvių, kuris buvo jo \jos
grupėje. Įsitikinkite, kad kiekvienas galės papasakoti apie kito dalyvio pomėgius. Jūs galite
užrašyti visus pomėgius ir sudaryti kategorijas. Tada pamatysite, kad dalis dalyvių turės
panašių pomėgių ( kaip šokiai, skaitymas, žvejyba). Tai padės visiems jaustis susijusiems,
bet tuo pačiu metu turėti savo individualius pomėgius (tokius kaip žaisti “go” – japonų
šachmatais).
5. Atsipalaiduojantis žaidimas gali būti susijęs su muzika. Paprašykite visų atsisėsti taip, kad jie
jaustųsi atsipalaidavę. Paprašykite jų padaryti tokius garsus kaip “uuuu” or “mmmm” . Tada
jūs galite pavyzdžiui: niūniuoti melodiją, kurią visi dalyviai žino. Jūs net galite parašyti savo
žodžius apie grupę ir dainuoti kartu.
Naudokite tik tokius žaidimus, kurie Jūsų, kaip instruktoriaus, manymu, patiks visai grupei.

3.3. Galvokite apie Teises
Šis pratimas padės visiems dalyviams pagalvoti apie jų teises:
Padalinkite dalyvius į grupes ir suteikite jiems nuo 15 iki 30 minučių sudaryti 10 teisių sąrašą,
kurias jie galvoja turį ir 10 teisių, kurias jie norėtų turėti. Pradėkite kiekvieną sakinį nuo “Aš turiu
teisę…” paprašykite jų surašyti prioriteto tvarka. Vėliau paprašykite jų pasakyti 5 pačias
svarbiausias teises visai grupei. Kitas pratimas, kuris padės suprasti jų tieses, yra 66
puslapyje.

3.4. Darbotvarkė 22 ir Praktiniai Pratimai JT Bendrosioms Taisyklėms
Darbotvarkė 22, parengta Švedijos neįgaliųjų forumo, yra dokumentas aiškinantis JT
Bendrąsias Taisykles, kurios buvo ratifikuotos 1993 metais JT Generalinės Asamblėjos. Šis
pratimas padės dalyviams suprasti JT taisykles ir kaip jos gali būti panaudotos. (Šis
nesudėtingas, bet efektyvus pratimas buvo sukurtas vieno iš psichikos sveikatos ekspertų,
kuris dalyvavo šiame projekte).
Parašykite dalyviams Darbotvarkę 22 ir suteikite trumpą įvadą apie JT Bendrąsias Taisykles.
Paaiškinkite, kad Darbotvarkė 22 gali būti panaudota tikrinant, į kurias taisykles nebuvo
atsižvelgta (pavyzdžiui: kuriant įstatymus). Gali būti tokių atvejų, kur įstatymai buvo priimti, bet
nebuvo įgyvendinami.
Paprašykite grupės perskaityti įvadą ir paiškinkite bendrai apie Darbotvarkę
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Tada pradėkite nuo dalies “Klausimai, susiję su JT Bendrosiomis Taisyklėmis”.
Galite padalinti grupę į mažesnes grupeles ir pateikti kiekvienai grupei po vieną JT Bendrąją
taisyklę. Galite pateikti Taisyklę 7: Įdarbinimas.
Kiekviena grupė gaus tris tokius pačius klausimus, kurie gali būti atsakyti pasirinkus po JT
Bendrąją taisyklę (Taisyklė 7: Įdarbinimas):
•

Kokie įstatymai egzistuoja Jūsų šalyje?

•

Ko trūksta?

•

Ko mums reikia?

Pavyzdžiui: “Įdarbinimas” turi 8 taisykles: 7:2 iki 7:9. Kiekvienai taisyklei dalyviai turi užduoti 3
klausimus, pateiktus viršuje. Pavyzdžiui “7:2 Kas yra daroma, integruojant žmones su negalia į
darbo rinką?”
•

Kas yra daroma žmonėms su negalia apskritai, tada paklauskite kas daroma tik žmonėms su
psichikos sveikatos problemomis – ar tas pats, ar kažkas skirtingo?

•

Kokios veiklos trūksta skatinant integraciją į darbo rinką?

•

Kokios veiklos reikalingos skatinant integraciją į darbo rinką?

Šis pratimas padės dalyviams analizuoti situaciją šalyje ir problemas, kurios yra jiems svarbios.
Jei Jūs rengiate apmokymų ciklą, galite paprašyti dalyvių išnagrinėti vieną iš JT bendrųjų
taisyklių ir išnagrinėti, ar šios taisyklės yra laikomąsi ir paruošti prezentaciją kitam apmokymui.
Pavyzdžiui, jei kito apmokymo tema bus apie sąmoningumo skatinimą, galite paprašyti
pasiruošti apie taisyklę Nr. 1.

3.5. Identifikuoti Žmones, Kurie Priima Sprendimus
Norint įtakoti įstatymų kūrimą, yra labai svarbu žinoti, kas priima sprendimus atitinkamais
klausimais. Yra labai svarbu, kad dalyviai suprastų identifikavimo reikšmę tų asmenų, kurie turi
galimybę keisti tuos įstatymus. Pavyzdžiui, jei rūpinatės vietos ligonine, yra labai svarbu
sužinoti, kas yra atsakingas už ją - Sveikatos apsaugos ministerija arba kita organizacija? Jei
asmenys nėra patenkinti gydymu būdami ligoninėje, geriausia apie tai pasikalbėti būtų su
gydytoju. Jei vis tiek jie yra nepatenkinti gydymu, jie turėtų skųstis ligoninės direktoriui.
Taip pat svarbu atsiminti, kad sąvokos gali reikšti įvairius dalykus skirtingiems žmonėms. Todėl
prieš mokymus, diskutuojant apie įstatymų įtakojimą yra svarbu įsitikinti, kad dalyviai žino ir
supranta, ką jūs norite pasakyti naudodami tam tikras sąvokas. Pavyzdžiui: sąvoką
“vyriausybė” JT gali naudoti kaip valstybės vyriausybė, bet tai gali reikšti miesto merą.

3.6. Pristatymo Pratimas
Pristatymo pratimai kartais yra labai naudingi, jei reikia ką nors paaiškinti visai grupei. Taip pat
to reikia susitinkant su įstatymų kūrėjais – pvz., susitinkant su miesto meru dėl psichikos
sveikatos problemų. Tie, kas dalyvaus susitikime, turi aiškiai paaiškinti susirūpinimą ir ką jie
mano, kas galėtų būti padaryta.
Kaip pratimą Jūs galite suteikti laiko dalyviams pagalvoti apie temą, pvz: vartotojų vertybės, po
to suteikite 5 minutes pasiruošti ir pateikti prezentaciją visai grupei. Suteikite visai grupei 10
minučių paruošti kalbai. Įsitikinkite, kad visi jaučiaisi patogiai kalbėdami prieš visą grupę.
Po kiekvieno pristatymo išsakykite savo nuomonę. Toks pratimas padeda dalyviams gauti
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daugiau patirties kalbant atitinkama tema prieš visą auditoriją. Šis pratimas yra gera praktika
prieš einant į susitikimą su įstatymų kūrėjais, kurie yra labai trumpi, kur reikės išdėstyti savo
problemas ir nuomonę per labai trumpą laiką. Taip pat kiti žmonės gali pasakyti savo nuomonę
apie kalbą.
Jūs galite surašyti savo pasiūlymus, kaip ruoštis susitikimui su politikais ir juos išdalinti visiems
dalyviams (56 puslapyje).

3.7. Įvertinimas
Mokymų pabaigoje yra labai svarbu, kad visi dalyviai suprastų, ko jie išmoko ir kaip jie jaučiasi
po tokių mokymų. Jūs galite paruošti įvertinimo formą arba pradėti diskusiją apie mokymus.
Įsitikinkite, kad dalyviai suprato visas taisykles (kalbėkite apie tai, kas patiko ir ką reikai
tobulinti) – toks įvertinimas padės Jums kitą kartą mokymus pravesti dar sėkmingiau.
3 dalis, kuri buvo parašyta sutrikusio intelekto žmonių instruktoriams, pateikia daugiau
informacijos ir įvairių praktinių idėjų, kaip pravesti apmokymus.
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Dalis 3. Kursų Idėjos Specialistams, Kurie Dirba
su Žmonėmis su Intelekto Sutrikimų Negalia
Įvadas
Yra labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į žmonesų su intelekto
sutrikimais visuose įstatymuose ir programose.
Mes norime būti tikri, kad žmonės su intelekto sutrikimais nėra pamirštami,
kai kuriami nauji įstatymai ir programos.
Mes vadiname tai “atsižvelgimu”.

Kad tai pasiekti, žmonės su intelekto sutrikimais turi būti apmokyti kaip:
• kalbėti su žmonėmis, kurie priima sprendimus;
• ir išreikšti savo nuomonę, jei su kuo nors nesutinka
Šioje dalyje pateikiamos kelios idėjos,
kaip mokyti žmones su intelekto sutrikimais.
Ši dalis paliečia 5 temos.
•

Teisės ir Pilietybė

•

Savęs atstovavimas

•

Save atstovaujančiųjų susitikimų

•

Lengvai suprantama informacija

•

Lobizmasir informacija

Kada jūs mokote žmones su intelekto sutrikimais, jūs turėtumėte:
• padėti jiems suprasti, kokie jie gabūs;
• padėti jiems suprasti, kad jie gali pakeisti tai, kas nepatinka;
• skatinti juos kalbėti (ypač su politikais);
• pateikti jiems informaciją, kurią jie galėtų naudoti supažindindami kitus
su žmonėmis su intelekto sutrikimais.
Asmenys, kurie buvo apmokyti šitų dalykų,
dabar patys priima sprendimus
Jie sukūrė save atstovaujančiųjų grupes.
Jie palaiko ryšį su politikais dėl dalykų, kurie jiems yra svarbūs.
Jie daro pakeitimus įstatymuose ir sprendimus,
kurie yra svarbūs jų kasdieniniame gyvenime.
Jei tu nori, tu taip pat gali tą daryti!
Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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1. Teisės ir Pilietybė
1.1. Kokios Mano Teisės – Aš Esu Pilietis

Labai svarbu dalyviams suprasti, kad
• jie, visų pirma, yra žmonės;
• ir ad kiekvienas žmogus turi tas pačias teises.
Mes vartojame žodį “teisės” apibūdinti tam,
kaip su žmonėmis turi būti elgiamasi, ir ką jie gali daryti.26
Yra daug dokumentų, kurie aiškina kokios yra tavo teisės.
Įstatymai parašyti tavo šalyje kalba tau apie tavo teisės.
Taip pat yra daug Europos ir Tarptautinių dokumentų,
kurie kalba, kokios yra tavo teisės.
Visuotinė žmogaus Teisių Deklaracija
yra labiausiai žinomas dokumentas.
Šis dokumentas aiškina, pavyzdžiui,
kad su kiekvienu asmeniu turi būti elgiamasi vienodai.
Tai reiškia, kad su tavimi negalima elgtis kitaip tik dėl tavo:
• rasės;
• tikėjimo;
• lyties (vyras arba moteris);
• politinių įsitikinimų;
• negalios;
• arba ko nors kito.
Taip pat dokumentas sako,
kad tavo teisė į asmeninį gyvenimą turi būti gerbiama.
Tai reiškia, kad niekas kitas negali atplėšti tavo laiško, bet tik tu.
Tai reiškia, kad niekas negali klausytis tavo pokalbių telefonu.

26

Ši reikšmė yra iš informacinio paketo “My voice My choice” galite rasti ir užsisakyti
http://www.inclusionireland.ie
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Yra daug kitų teisių, kurias tu turi ir kurios turi būti gerbiamos.
Tai reiškia, kad kiti žmonės taip pat turi daug teisių, kurias tu turi gerbti.

Kitas dokumento pavyzdys yra Europos Žmogaus Teisių Konvencija.

Šie dokumentai nėra lengvai suprantami.
Štai kodėl žmonių su intelekto sutrikimais organizacijos visoje Europoje
bando supaprastinti tokius tekstus.
Šiuos tekstus galite rasti supaprastintoje formoje:
•

Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija;

•

Europos Žmogaus Teisių Konvencija;

•

Jungtinių Tautų BendrosiosTaisyklės;

•

Europos Konstitucija.

Jei norite gauti šiuos tekstus
arba sužinoti daugiau informacijos rašykite į
self-advocacy@inclusion-europe.org pašto dežutę.
Sekančiame puslapyje rasite sąrašą paprastų klausimų.27
Jūs galite paprašyti dalyvių atsakyti į pateiktus klausimus.
Po to jūs galite diskutuoti, kodėl jie atsakė vienaip ar kitai.
Nėra teisingų arba neteisingų atsakymų.
Svarbiausia, kad dalyviai galėtų pasakyti, ką jie galvoja.

“Taip” “Ne” klausimų tikslas yra leisti žmonėms suprasti,
kad jie yra svarbūs.

“Tiesa” “Netiesa” klausmų tikslas yra padėti žmonėms suprasti,
kad jie turi teises.
Idėjos instruktoriams:
• Susirinkimo pradžioje paklauskite dalyvių, kokias teises jie turi.
Galite kartu sudaryti tų teisių sąrašą.
27

Šis dokumentas buvo surašytas iš kontrolinio parašyto Liza Kelly, Incusion Ireland
http://www.inclusionireland.ie
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Pažymėkite TAIP, jei sutinkate – NE, jei Nesutikate
TAIP

NE

Ar tu galite ką nors padaryti, kuo galėtumėte didžuotis?
Ar yra nors vienas dalykas, kuriuo tu didžiuojiesi?
Ar visi viską, ką daro, atlieka puikiai?
Ar visi gali išmokti ką nors naujo?
Ar manai, kad kiti žmonės turėtų priimti sprendimus už tave?
Ar kiekvienas žmogus yra skirtingas?
Ar manai, kad kiekvienam kartais reikia pagalbos?
Ar yra svarbu išgirsti tai, kąkiti žmonės galvoja?

Atsakykite TIESA arba NETIESA į šiuos klausmus
TIESA NETIESA
Visi žmonės turi tokias pat pagrindinesteises.
Darbuotojai arba tėvai turi teisę pasakyti, kada
turi eiti miegoti.
Jei gyveni globos įstaigoje, tau neleidžiama balsuoti.
Teisė rinktis yra pagrindinė žmogaus teisė.
Jei tu esi neįgalus, tu negali susituokti.
Žmonės gali atimti tavo teises, kada panorėję.
Yra svarbu žinoti, kokios yra tavo teisės.
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1.2. Kaip Apginti Savo Teises

Jei kas nors negerbia jūsų teisių, jūs turite skųstis.
Kaip skųstis:28
1.

atpažinti problemą;

2.

sužinoti, ar yra skundo pateikimo tvarka;

3.

paaiškinkite, kas atsitiko
(kada tai atsitiko, kur ir kas tame dalyvavo);

4.

paaiškinkite, ko jūs norėtumėte;

5.

turėkite skundo laiško kopiją, jei rašėte laišką;

6.

paklauskite, kada gausite atsakymą ir pasižymėkite tą datą;

7.

jei iki paskirto laiko negavote atsakymo,
paprašykite atsakymo;

8.

bandykite rasti kuo daugiau pagalbos.

Štai keli pasiūlymai kovai už savo teises.
a. Nelik vienas

Kai kovoji už savo teises,
labai naudinga tai daryti su kitais žmonemis.
Kartu mes stiprūs!
Kiti žmonės padės pasitikėti savimi.
Kiti žmonės gali turėti gerų minčių.
Skirtingi žmonės turi skirtingus sugebėjimus.
Kai daug žmonių kažko prašo,
nėra taip lengva į juos nekreipti dėmesio.
Kas gali jums padėti?
Žmonės, kurie gyvena šalia jūsų.
Žmonės, kuriuos matote kasdien.
Žmonės, su kuriais lankote tas pačias grupes.
Kitos grupės, kurioms rūpi tie patys dalykai, kaip ir tau.
28

Ši reikšmė yra iš informacinio paketo “My voice My choice” galite rasti ir užsisakyti
http://www.inclusionireland.ie
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b. Rask tinkamą žmogų pasikalbėti

Jei tu manai, kad tavo teisės nėra gerbiamos,
tu turėsi nuspręsti, kam rašysi laišką ar su kuo kalbėsi.
Kas yra atsakingas už dalykus, kuriuos nori keisti?
Kas turi įtakos pakeisti tuos dalykus?
Kas gali įtakoti svarbius asmenis?
Kas gali tau padėti?
Štai pavyzdžiai žmonių, su kuriais gali kalbėtis arba rašyti:
Žmonės, kurie yra vietos, kurioje gyveni savininkai.
Žmonės, kurie vadovauja globos įstaigoms.
Miesto ar rajono merai.
Seimo nariai.
Europos Sąjungos Parlamento nariai.
Svarbūs žmonės tavo bendruomenėje.
c.

Turėkite aiškią žinią

Žmonės, kurių prašai pagalbos, turi žinoti, ko tau reikia.
Kiekvienas asmuo, su kuriuo tu keiti dalykus, turi prašyti to paties.
Kada jūs prašote, atsiminkite
Jūs esate svarbus, kaip ir žmonės, su kuriais jūs kalbatės.
Jūs turite teisę prašyti.
Jūs turite teisę būti išklausyti.
Jūs turite teisę būti gerbiami.
Kada jūs prašote
Būkite mandagūs.
Gerbkite kitus žmonės, kad jie gerbtų jus.
Būkite tvirti ir kalbėkite.
d. Jus galite negauti to, ko norite iš karto…

Būkite pasiruošę bandyti dar kartą.
Pamąstykite, kaip jūs prašėte ir ką jūs adarėte
Kitą kartą jums gali reikėti daryti kažką kitaip.
Nepasiduokite!
Daugiau pasiūlymų:
•

Smagus žaidimas. Paprašykite dalyvių suvaidinti jų teises be žodžių.

•

Tada bus labai lengva suprasti, kaip teisės ir savęs atstovavimas yra susieti: kai
jūs išreiškiate savo teises, kai jūs kalbate už save ir prašote kitų žmoniu jūs
gerbti, jūs atstovaujate save.
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2. Savęs Atstovavimas
2.1. Ko Mes Nenorime

Kas yra tas žmogus, kuriam galite pasakyti, ko jūs norite ir ko jums reikia?
Tu esi as žmogumi.

Kartais tėvai ar globos įstaigų darbuotojai galvoja,
kad jie žino geriau, ko jūs norite.
Tačiau tai nėra tiesa.

Štai pavyzdys:
Jus visada mėgote atostogauti su draugais.
Tačiau vieną dieną jūs nusprendėte,
kad norite atostogauti su naujais draugais.
Bet jūsų tėvai ar globos įstaigos darbuotojai nori,
kad jūs važiuotumėte atostogų su senais draugais.
Jie negali spręsti už jus.
Jūs žinote geriau nei kas kitas, ką jūs norite veikti per atostogas.
Labai dažnai žmonėms su intelekto sutrikimais
sunku išreikšti norus arba į jų norus nekreipiamas dėmesys.
Tie žmonės, kurie nekreipia dėmesio,
galvoja, kad jie turi pagrindą tą daryti.
Pavyzdžiui jie gali sakyti:
“Jis turi intelekto sutrikimą, jis nežino, apie ką kalba…” arba
“Aš esu jos motina, aš gyvenau su ja 20 metų. Aš žinau, ko jai reikia…”, arba
“Mes gyvename kartu šioje įstaigoje. Tu turi daryti tą, ką ir kiti daro…”
Daug žmonių su intelekto sutrikimaisgirdėjo šias priežastis.
Tėvai ar globos įstaigos darbuotojai nekreipė demėsio
į jų norus ir jausmus.
Tačiau kai kurie dabar sako:
“Sustok! Užtenka! Aš žinau, ko man reikia šiame gyvenime.”
Tai mes vadiname savęs atstovavimu.
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2.2 Kas Yra Savęs Atstovavimas?29

Savęs asttovavimas nėra sapnas ar išgalvotos situacijos.
Jis prasideda nuo mažų sprendimų, kuriuos gali priimti kiekvienas.
Net žmonės su labai sunkiais intelekto sutrikimais gali priimti sprendimus,
jei jie turi tokią galimybę!
Savęs atstovavimas, visų pirma, yra buvimas žmogumi.
Savęs atstovavimas yra kalbėjimas už save.
Tai reikškia, kad tu pats gali pasakyti kitiems, ką tu galvoji.
Tai reiškia, kad tupats gali pasakyti žmonėms,
ko tau reikia ir kaip tu jautiesi.
Savęs atstovavimas reiškia užduoti klausimus.
Tai yra kalbėjimas… net jei tavęs niekas neklausia, ką tu galvoji.
Savęs atstovavimas reiškia žinoti, kas tu esi.
Savęs atstovavimas reiškia klausymasi ir buvimą išgirstam/ išgirstai.
Savęs atstovavimas reiškia kažką daryti dėl savęs.
Savęs atstovavimas reiškia priimti sprendimus pačiam.
“Aš pasirenku, kuo apsirengsiu! Aš pasirenku, ką valgysiu.
Aš pasirenku žmones, kurie mane atstovaus!”
Visa tai yra savo gyvenimo valdymą.
Tai reiškiatapti nepriklausomu/ nepriklausoma.
Tai reiškia paprašyti pagalbos, kai tau jos reikia, ir jos atsisakyti,
kai jos nereikia!!!
Savęs atstovavimas reiškia žinoti savo teises.
Tai reiškia kovoti dėl savo teisių.
Taip pat tai reiškia savo pareigų žinojimas.
Tai reiškia dalijimąsi žiniomis su kitais.
Savęs atstovavimas reiškia būti stipresniam\-jai.
Tai reiškia pasitikėti savimi.
Tai reiškia, kad kiti žmonės tiki tavimi kaip žmogumi.
Tai žmonių pagalba, kad tu labiau savimi pasitikėtum.
Savęs atstovavimas reiškia dalyvavimą šeimoje,
visuomenėje ir įstatymų kūrime.
Savęs atstovavimas yra savo gabumų žinojimas.
Tai pasitikėjimo savimi didinimas.
Tai reiškia, kad gerbiamas tavo orumas.
Žmonės, kurie kalba už save vadinami save atstovaujančiais.
29

Ši reikšmė yra iš European Platform of Self-Advocacy (EPSA) bukleto, kurį galite rasti ir
užsisakyti http://www.inclusion-europe.org
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“Atstovaudama save aš pradėjau kalbeti už save ir rinktis...”
Jean Manzies, Škotija
“Savęs atstovavimas padėjo man tapti nepriklausomai ir atsakingai.”
Sonia Carvalho, Portugalija
“Savęs atstovavimas man reiškia nepriklausomą gyvenimą,
sprendimų priėmimą.
Tai reiškia būti išgirstam.”
Andrew Forbes, Skotija

Pagrindiniai savęs atstovavimo šūkiai:
•

“Nieko apie mus be mūsų”

•

“Mūsų gyvenimai, mūsų pasirinkimai”

•

“Kas valdo?”

Patarimai mokytojams:
Padėti dalyviams - išmokti tapti save atstovaujančiu:
• Paprašykite jų kalbėti ir paaiškinti savo nuomonę visai grupei apie kiek galima
daugiau dalykų ir kuo dažniau.
• Bet nepamirškite, kad kai kuriems dalyviams tai bus pirmas kartas. Leiskite jiems
pagalvoti ir padėkite jiems išreikšti savo nuomonę.

2.3. Savęs Atstovavimo Grupės

Yra labai svarbu nebūti vienam/-ai, nes kartu jūs galite:
• kalbėti apie savo teises ir poreikius;
• išreikšti save ir būti išgirstam/-tai;
• skatinti kitus žmones.

Yra svarbu kurti tokias grupes, kaip save atstovaujančiųjų grupės.
Jūs ir kiti grupės nariai gali:
• kalbėti apie gerus ir blogus dalykus savo gyvenimuose;
• kalbėti apie tai, ar visuomenė yra gera įtraukiant
žmones su intelekto sutrikimais;
• ką galima padaryti, kad viskas būtų geriau.
Kartu mes esame stipresni!
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2.4. Kaip įkurti Save Atstovaujančiųjų Grupę

Kai nauja grupė kuriama, labai svarbu, kad jos nariai priimtų sprendimus.
Grupė turi priklausyti jų nariams.
Štai yra keli etapai kuriant tokią grupę:30
1. Įsitikinkite, kad visi supranta kas yra –savęs atstovavimo grupė. Įsitikinkite,
kad visi supranta, kodėl žmonės susitinka grupėse.
2. Nuspręsk, ko reikia, kad grupė pradėtų susitiktinėti.
(susitikimų vieta, kaip pasiekti, susitikimo planas ir taip toliau).
3. Sužinokite kaip kitos grupės dirba ir mokykitės iš jų.
4. Aptarkite taisykles, kaip grupė dirbs kartu
(balsavimas, atlyginimas ir t.t.).
5. Sukurkite komandos dvasią ir gerus tarpusavio santykius.
6. Nuspręskite, kokie bus grupės tikslai.
7. Nuspręskite, kaip tų tikslų bus siekiama.
8. Raskite žmonių, su kuriais galite bendradarbiauti savo bendruomenėje.
9. Įvertinkite, kaip grupė dirba ir darykite pakeitimus.
2.5. Geros Pagalbos Svarba

Kaip niekam kitam, žmonėms,
kurie bando save atstovauti, reikia pagalbos.
Be pagalbos, jiems gali būti sunku:
• eiti į susirinkimus;
• planuoti kelionę;
• skaityti laikrasčius;
• ir atsiminti, kas nutiko.
Štai kodėl asistentaiasistentai yra labai svarbūs
Vienas iš iššūkių savęs atstovavime
yra rasti gerus asistentus ir užtikrinti,
kad asistentai ir save atstovaujantys gerai dirbtų kartu.
Save atstovaujantys ir asistentai turi pasitikėti vieni kitais.
Jie turi gerai sutarti.
Asistentaituri žinoti save atstovaujančiųjų pomėgius,
sugebėjimus ir sunkumus,
kad galėtų jiems kaip galima geriau padėti.
30

Šis sąrašas yra iš brošiūros “Srating a self-advocacy group” jus galite rasti ir užsisakyti
http://www.inclusionireland.ie
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Žinoma, asistentai turi teisę atsisakyti teikti pagalbą, kai jie to nebenori daryti.
Asistentai ir save atstovaujantys turėtų pasirašyti sutartį.
Sutartis turi būti sudaryta raštu.
Abi pusės turi sakyti viena kitai, ką jie galvoja, kad
bendradarbiavimas būtų sklandus.
Asistentai turi įsitikinti, kad save atstovaujantys būtų kuo labiau nepriklausomi.
Jie turi padėti jiems išmokti labiau pasitikėti savimi.

Save atstovaujantieji turi visada gerbti savo asistentus.
Jie neturi manyti, kad asistentai yra atsakingi už viską.

Patarimai mokytojams:
Kaip pagerinti asistentų ir save atstovaujančiųjų santykius:
•

Paruoškite žaidimus. Žaidimai turi parodyti abiems pusėms,
kad yra daug skirtumų, ką asmuo nori pasakyti,
ką jis/ji sako ir ką kitas asmuo gali išgirsti.

•

Duokite asistentams šiek tiek laiko kartu aptarti jų vaidmenį.
Būti asistentu nėra lengva, asmenims, kurie niekada nebuvo asistentais.
Jiems gali prireikti pagalbos iš kitų.

•

Tuo pat metu save atstovaujantieji bus savo grupės susirinkime.
Jie galės suprasti, kad gali būti be asistentų.
Tokei atskiri susitikimai būna labai įdomūs jiems patiems.

•

Duokite galimybę save atstovaujantiems pasakyti asistentams,
kas jiems patinka ir kas ne.
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3. Susitikimai
3.1. Kaip “Pasiimti” Tai, kas Geriausia iš Susitikimo?

Jei jūs ar kažkas iš jūsų grupės norės ką nors pakeisti,
jums reikės eiti į kokį nors susitikimą.
•

kad gautikokios nors informacijos;

•

ar kad išreikšti savo požiūrį.

Einant pirmą kartą į susirinkimą, nelengva žinoti, ką ten galite daryti.
Štai keli patarimai einant į tokius susitikimus.31
Pasirinkite tinkamą susitikimą
•

Pagal tai, ko jums reikia ir kas jus domina.

Pasiruoškite
•
•
•

Skaitykite laikrasčius, jei juos gaunate.
Pasikalbėkite su savo asistentu.
Pamąstykite apie temą ir klausimus, kurie gali kilti.

Susirikimo metu
•
•
•
•
•
•

Jeigu jūs nesuprantate apie ką yra kalbama - paprašykite paaiškinti.
Nekalbėkite, jei kas nors kitas kalba
Netrukdykite kitiems žmonės kalbėti
Kalbėkite tik apie dalykus, kurie surašyti programoje
Bandykite kalbėti lėtai ir aiškiai
Jūs galite skųstis, jei kiti žmonės negerbs šių patarimų

3.2. Susirinkimai

Labai dažnai susirinkimai nebūna pritaikyti
žmonės su intelekto sutrikimais Taip neturi būti.
Susitikimai, kuriuose turi dalyvauti
žmonės suintelekto sutrikimais turi būti jiems prieinami.
Yra keli dalykai, ką oranizatoriai gali padaryti,
kad susirinkimai būtų prieinami.32
31

Šis sąrašas yra iš brošiuros “Rules for meetings” (Susirinkimų taisyklės) galite rasti
http://www.inclusion-europe.org
32
Šiuos patarimus galite rasti brošiuroje “Recommendations for organisers” (Patarimai
organizatoriams http://www.inclusion-europe.org
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Jie gali organizuoti paruošiamąjį susirinkimą
žmonėms su intelekto sutrikimais.
Tai gali padėti tiems žmonėms suprasti, apie ką bus susirinkimas.
Susirinkimo metu dažnai neįmanoma visas diskusijas
organizuoti suprantamai žmonėms su intelekto sutrikimais.
Tačiau reikia stengtis, kad kai kurios diskusijos būtų tokios.
Suprantamai organizuotos diskusijos turi būti
pažymėtos susirinkimo plane.
Trumpos pertraukos padeda žmonėms su intelekto sutrikimais.
Suprasti, apie ką kalbama susirinkime.
Susirinkimo planas turi būti sudarytas lengvai suprantama kalba.
Kada žmonės skaito pranešimus,
pranešimai turi būti išversti į lengvai suprantamą kalbą.
Tai reiškia, kad jie neturi būti per ilgi,
taip pat sudaug pavyzdžių ir vaizdinių priemonių ir pan.
3.3. Susirinkimo Organizavimas

Kada jūsų grupė nori kažką pakeisti, jums gali tekti organizuoti susirinkimą.
Štai keli pasiūlymai kaip organizuoti susirinkimą.
Kaip pakviesti žmones į susirinkimą?
•
•

•

Pasirinkite tinkamą laiką ir vietą.
Pasakykite žmonėms:
∗ apie ką bus susirinkimas;
∗ kada ir kur bus organizuojamas;
∗ kodėl jus norite, kad žmonės dalyvautų;
∗ kodėl yra labai svarbu jiems ateiti.
Pasirūpinkite, kad būtų ko nors atsigerti.

Vieta susirinkimui turi būti
•
•
•
•
•

lengvai pasiekiama;
patogi;
atitinkamo dydžio;
turėti visas sąlygas, kurių jums reikia
(stalus, kėdes, projektorių ir panašiai);
prieinama kaina (jūs galite sumokėti už jos nuomą).
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Kaip vesti susirikimą
•
•
•
•
•

Nuspręskite kas bus “sekretorius”
(asmuo, kuris užsirašinės viską, apie ką bus kalbama).
Nuspręskite, kas bus pirmininkas.
Surašykite planą.
Įsitikinkite, kas primininkas yra pasiruošęs
(pvz. matė planą, žino, kokie gali būti klausimai).
Turėkite visą reikaligą informaciją.

Primininkas turi
•
•
•
•
•

Prisistatyti ir paprašyti kitų žmonių prisistatyti.
Paaiškinti susirinkimo taisykles.
Įsitikinti, kad kiekvienas galės dalyvauti diskusijuose.
Daryti pertraukas.
Kontroliuoti diskusijas
(pavyzdžiui, užtikrinti, kad kalbama aie tuos dalykus, kurie buvo numatyti).

Susirinkimo pabaigoje įsitikinkite, kad žmonės žino
•
•
•
•

Kokie buvo priimti sprendimai.
Ko iš jų yra tikimasi.
Ką jiems reikės daryti.
Kas vykstoliau.

Po susirinkimo įsitikinkite, kad
•
•
•

Kažkas surašys susirinkimo santrauką.
Santrauka bus nusiųsta dalyviams.
Santrauka būtų nusiųsta kuo greičiau.

4. Infomacijos Prieinamumas: Lengvai Suprantama Kalba
Kiekvienas turi teisę žinoti, kas vyksta.
Kiekvienas turi teisę gauti informaciją.
Svarbi informcija turi būti suprantama
žmonėms su intelekto sutrikimais.
Kai tekstas yra surašytas ne lengvai suprantama kalba,
žmonėms su intelekto sutrikimais bus sunku suprasti
Tada jie jaučiasi vieniši, išskirti ir palikti.
Tai yra diskriminacija.
Mes turime kovoti, kad daugiau informacijos būtų
pateikiam tinkamoje žmonėms su intelekto sutrikimais formoje.
Inclusion Europe sukūrė Europos lengvai skaitomo teksto ženklą.
Kiekvieną kartą kai skaitydami pamatysite šį ženklą, žinosite,
kad šis tekstas yra lengvai suprantama kalba.
Jus galite atsisiųsti ši ženklą iš http://www.inclusion-europe.org/etr
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4.1. Penki Žingsniai, Rašant Tekstą Lengvai Skaitomame Formate
a. Nustatykite tikslus

Užduokite 2 klausimus, kurie padės nustatyti jūsų tiklus:
• Koą norite pranešti?
• Kodėl tai bus svarbu žmonėms su intelekto sutrikimais?
Atsakant į šiuos klausimus,
jūs galėsite nustatyti skaitytojų poreikius ir sugebėjimus.
b. Apibrėžkite savo žinią

Išanalizuokite informacijos kontekstą ir tada galėsite nuspręsti apie savo žinią:
• Kokia yra pagrindinė informacija?
• Kokios dalys nėra reikalingos?
Naudokite tik reikalingą ir pagrindinę informaciją.
c. Parašykite savo dokumentą

Rašykite lengvai suprantama kalba, nepamirškite taisyklių:
• Naudokitepaprastą kalbą.
• Nerašykite sudėtingų žodžių, išreiškimų.
• Sudėtingus žodžius, jei juos naudojate, aiškinkite naudodami pavyzdžius.
• Aiškinkite naudodami konkrečius pavyzdžius
• Viena mintį išreikškite viename sakinyje.
• Į skaitytoją kriepkitės tiesiogiai.
• Nauduokite trumpus sakynius (ne daugiau kaip 10 žodžių sakinyje)
d. Išdėstykite informaciją

Nerašykite daug informacijos ant lapo.
• Nauduokite didelį šriftą (Arial 14)
• Spausdinkite tekstą ant balto lapo.
• Vienoje eilutėje stenkitės rašyti vieną sakinį.
• Nauduokite piešinius ir nuotraukas.
• Rašykite maždaug 150 žodžių puslapyje.
• Nauduokite kuo mažiau didžiųjų raidžių.
• Stenkitės neperkelinėti žodžių į kitą eilutę.
e. Įvertinkite savo dokumentą

Prieš spausdinant tekstą lengvai suprantama
kalba paskaityte pavyzdį kitiems.
Labai tikėtina, kad jie turės patarimų.
Jūs galite atsisiųsti nuorodas kaip pateikti infromaciją lengvai
suprantama kalba šiame puslapyje
http://www.inclusion-europe.org/documents/99.pdf
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Gali taip nutikti, kad jūs gausite laišką iš politiko ar įstaigos,
kurio jūs nesuprantate.
Taip neturėtų būti.
Jie turi jums rašyti taip, kad jūs suprastumėte.
Sekančiame puslapyje jūs rasite laišką,
kurį galite nusiųsti atgal,
jei kas nors parašo jums laišką ir jūs nesuprantate.

Ponui Smith
Ministrui Pirmininkui
Avenue de Tervuren, 13B
1040 Bruselis
Belgija

Briuselis, 2006 m. Rugsėjo 13

O/ Ref: IE/05-188
Pone Premjere Smith,
Ačiū jums už laišką, kurį gavau rugsėjo 13 dieną.
Mes jį perskaitėme.
Tačiau mes negalėjome jo suprasti.
Gal jūs galėtumėte atsiųsti mums laišką lengvai suprantama kalba?
Kartu su šiuo laišku jūs rasite taisykles, kurios paaiškina, kaip rašyti laišką žmonėms su
intelekto sutrikimais.
Pagarbiai,

Ulla Topi
Europos Save atstovaujančiųjų Platformos prezidentė
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5. Kaip Įtakoti įstaTymus
5.1. Ka Reiškia Lobizmaslobizmaslobizmas?

Kai jums ko nors reikia, jums reikės dėl to pasistengti!

Kartais jūs norite ką nors keisti.
Kartais jūs turite idėją, kaip kai kurie dalykai turėtų veikti.
Įgyvendinant šias idėjas, jums reikės susisiekti sui žmonėmis,
kurie gali keisti jums svarbius dalykus.
Jums reikės juos įtikinti, kad jie jus remtų.

Tai yra lobizmaslobizmaslobizmas.
Lobizmas reiškia, kad jums reikės rašyti įtakingiems žmonėms.
Lobizmas reiškia, kad jums reikės su jais kalbėtis.
Lobizmas reiškia, kad jums reikės juos įtikinti, kad jūs esate teisūs.
Ši veikla taip pat reiškia,
kad jums reikės naudoti masines informacijos priemones!
Masinės informacijos priemonės yra spauda
(laikraščiai, žurnalai ir panašiai), televizija, radijas.
Politikai turi daug svarbių įsipareigojimų.
Jiems reikia rūpintis daugelių dalykų ir žmonių.
Politikai žino daug apie įvairius dalykus.
Tačiau jie nežino visko.
Štai kodėl žmonės stengiasi su jais susitikti,
kad galėtų suteikti jiems kuo daugiau informacijos apie savo grupę.

Jei jūs nesusitikinėsite su svarbiais žmonėmis,
jie gali pamiršti, kad žmonės su intelekto sutrikimais iš viso yra.
Pavyzdžiui, labai nedaug politikų žino apie
žmonių su intelekto sutrikimais gyvenimą.
Mums reikia suteikti kuo daugiau informacijos.
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Kiekvienoje vyriausybėje yra labai daug departamentų.
Dažnai šie departamentai vadinami ministerijomis.
Mums reikia surasti, kas yra atsakingas už žmones su intelekto sutrikimais.
Paaiškinkite jiems, kaip jūs gyvenate ir ką jūs norėtumėte pakeisti.

Keli patarimai
• Jūs galite paprašyti dalyvių parašyti laišką svarbiam asmeniui.
• Galite suorganizuoti nedidelį vaidinimą, kur jie susitiktų svarbų asmenį.
• Jus galite apsilankyti Seime ir susitikti su kai kuriais nariais.

5.2. Rašyti Įstatymų Kūrėjams

Lobizmas apima labai įvairias veiklas.
Tai gali būti, pavyzdžiui, laiškų rašymas,
konferencijų organizavimas.
Jei jūs rašote laišką, rašykite aiškiai ir nerašykite ilgo laiško.
Laiške paminėkite:
•

Kam skirtas laiškas: įsitikinkite,
kad turite teisingą asmens vardą, jo pareigas ir pilną adresą.

•

Nuo ko: Parašykite kas jūs esate ir kokiai organizacijai priklausote.
Nepamirškite pateikti informacijos, kaip su jumis susisiekti
(adreso, telefono, elektronio pašto adreso).

•

Apie ką laiškas: Paaiškinkite, kodėl rašote laišką.

•

Kodėl esate susirūpinęs: Paaiškinkite,
kodėl tai yra problema ir ką jūs žinote apie šią problemą.

•

Ko jūs norite, kad būtų padaryta ir kodėl: Paaiškinkite,
ko jūs norite tuo pasiekti ir kokie veiksmai turi būti atlikti,
kad situacija pagerėtų.

•

Parašykite, kad jūs norėtumėte susitikti asmeniškai ir
galite pateikti daugiau informacijos, jei reikia.
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5.3. Susitinkus su Įstatymų Kūrėjais

Asmeniškas susitikimas su įstatymų kūrėjais gali
padėti juos įtikinti suteikti tai, ko jums reikia.
Jei yra galimybė su jais susitikti, nepraleiskite tokios progos.

Štai sąrašas patarimų, kurie gali padėti:
•

Būkite aiškūs ir įsitikinkite:
∗ kodėl jūs einate į šį susitikimą;
∗ ką jūs norite tuo pasiekti.

•

Nevėluokite, tačiau būkite kantrūs, jei reikės laukti.

•

Pasikvieskite eiti kartu draugą, bet susitarkite kas kalbės.

•

Pradėkite padėkodami už susitikimą.
Tada paaiškinkite susitikimo priežastį ir pristatykite
savo draugus ir organizaciją.

•

Kalbėkite aiškiai ir lėtai.

•

Paaiškinkite problemas ir pasiūlykite sprendimą.

•

Jei jūsų paklaus ir jūs nežinosite, ką atsakyti,
galite pasiūlyti atsakyti vėliau raštu.

•

Susitikimo pabaigoje pateikite problemų santrauką ir informaciją,
kaip su jumis susisiekti.

•

Po kurio laiko parašykite padėkos laišką ir pateikite daugiau informacijos.
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5.4. Žiniasklaida

Susitinkimas su politikais - labai geras būdas juos įtikinti duoti viską,
ko jums reikia.
Tačiau kartais dar geresnis būdas yra bendrauti su žiniasklaida.
Žiniasklaida yra televizija, radijas, žurnalai, laikraščiai.

Kalbėti su žiniasklaida yra labai svarbu, todėl kad:
• ji padeda žmonėms su intelekto sutrikimais būti išgirstiems;
• ji padeda kitiems žmonėms išgirsti
žmonių su intelekto sutrikimais istorijas;
• ji padeda pakeisti kitų žmonių elgesį.
Ką daryti, kad jumis susidomėtų žiniasklaida 33

Prieš susisiekant su žiniasklaida:
•

Pagalvokite, ar jūsų istorija verta būtipapasakota per
televiziją, radiją, ar aprašyta laikraštyje.

•

Pabandykite savo istoriją susieti su tuo, apie ką žiniasklaida labai daug kalba.
Žiniasklaida nesidomi senomis naujienomis.

•

Jei žurnalistas pasakys ne, paklauskite kodėl.

•

Paklauskite jų, kas galėtų susidomėti jūsų istorija.

Pradėkite sudarinėti sąrašą žmonių, su kuriais norėsite susisiekti.
Užsirašykite žmonių vardus, kurie jums padeda.
Palaikykite gerus santykius su vietine žiniasklaida.
Susisiekite su žiniasklaida ir pabandykite sužinoti,
kas domisi žmonių su intelekto sutrikimais problemomis.
Kada jūs susisieksite su žiniasklaida,
jie gali paprašyti jūsų atsiųsti jiems savo istoriją su nuotrauka.
• Įsitikinkite, kad jūs nusiųsite viską laiku
• Nusiųskite gerą nuotrauką.
Jei žurnalistai bus susidomėję jūsų laišku, jie norės su jumis susitikti.
33

Šie paragrafai yra santraupa iš “Real Live Media” galitė rasti www.realivemedia.org
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Dalis 4. Šalies Informacija
Lietuva yra demokratinė šalis. Tai reiškia, kad Lietuvos piliečiai turi teisę dalyvauti Lietuvos
valdyme. Lietuvos valdyme mes dalyvaujame, kai renkame prezidentą, Seimo narius arba
savivaldybės narius. Taip pat mūsų valstybės valdyme dalyvaujame, kai galvojame kaip
pagerinti įstatymus ir kartu su kitais teikiame pasiūlymus tiems, kurie įstatymus leidžia.
Lietuva taip pat yra nepriklausoma šalis. Mes turime savo Konstituciją, kurioje surašytos
pagrindinės teisės ir laisvės, kurias turi kiekvienas Lietuvos pilietis. Taip pat Konstitucijoje
surašytos pagrindinių valdžios institucijų pareigos ir ką jie daro kaip tautos atstovai. Lietuva yra
nepriklausoma ir dėl to, kad mes turime teisę kritikuoti valdžią ir nesutikti su jos priimtais
įstatymais, jei jie pažeidžia kurios nors visuomenės dalies teises.
Nuo 2004 metų gegužės 1 d. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Taip nusprendė didžioji
Lietuvos gyventojų dalis per referendumą balsuodami už stojimą į Europos Sąjungą.
Europos Sąjunga jungia 25 Europos šalis. Visos Europos Sąjungos šalys yra įsipareigojusios
būti teisingos savo piliečiams ir sudaryti visiems lygias sąlygas ir galimybes dalyvauti savo
šalies ir Europos gyvenime. Lietuva taip pat.
Valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Lietuvos vadovas yra
prezidentas.
Prezidentas yra Lietuvos valstybės vadovas. Jis yra renkamas kas 5 metus. Prezidentas
atstovauja Lietuvą užsienio šalyse, pasirašo tarptautines sutartis, pagal kurias Lietuva
bendradarbiauja su kitomis šalimis.
Taip pat Prezidentas dalyvauja sudarant Vyriausybę, skiria Ministrą Pirmininką arba jį atleidžia,
jei Ministras Pirmininkas netinkamai atlieka savo pareigas. Prezidentas pasirašo ir skelbia
Seimo priimtus įstatymus arba pagal nustatytą tvarką sugrąžina Seimui juos svarstyti iš naujo.
Dar Prezidentas analizuoja situaciją Lietuvoje ir Seime skaito metinius pranešimus apie padėtį
Lietuvoje, apie Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, teikia pilietybę pagal įstatymų nustatytą
tvarką.
Lietuvos Prezidentui padeda dirbti jo patarėjai, o taip pat Prezidentūros kanceliarijos
darbuotojai. Prezidento kanceliarijai vadovauja kancleris, kurį pagal įstatymus į darbą priima
Prezidentas. Lietuvos Respublikos kanceliarija yra įsikūrusi Vilniuje, S. Daukanto aikštė 3.
Žmonės su proto negalia, kaip ir visi kiti piliečiai gali rašyti į Prezidentūrą, kai nori, kad į jų
problemas būtų atkreiptas reikiamas dėmesys. Tokie laiškai yra perduodami į tuos
Prezidentūros skyrius, kurie nagrinėja problemas ar klausimus, iškeltus laiške. Piliečių
išsakomos pastabos, rūpesčiai padeda Prezidentui geriau suprasti, kaip žmonės gyvena
Lietuvoje. Kai prezidentas ir jo darbuotojai žino, kaip gyvena Lietuvos žmonės, jiems yra
lengviau parengti metinį pranešimą ir atkreipti ir Seimo narių dėmesį į tas problemas. Tačiau
reikia prisiminti, kad įstatymus rengia, keičia ir priima Seimas.
Seimas yra valdžios institucija, į kurią savo atstovus renka Lietuvos piliečiai rinkimuose.
Seimas yra renkamas kas 4 metus. Seimą sudaro 141 išrinktas asmuo, kurie surinko
daugiausia balsų per rinkimus.
Lietuvos Seimas renkasi į dvi darbo sesijas – pavasario ir rudens. Seimo pagrindinė užduotis
yra užtikrinti būtų priimti visi reikalingi įstatymai, kad Lietuvos valstybėje būtų užtikrintos visų
piliečių teisės ir visos įstaigos, organizacijos, susirinkimai veiktų pagal visiems tam tikras,
visiems bendras taisykles.
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Kai išrenkamas Seimas, vieną iš Seimo narių Prezidentas siūlo į Ministrus Pirmininkus.
Ministras Pirmininkas parenka žmones, kuriuos jis norėtų matyti ministrais. Su šiuo pasirikimu
turi sutikti Prezidentas. Be to, Seimas taip pat turi patvirtinti Ministro Pirmininko kandidatūrą ir
ministrus. O taip pat Seimas turi pritarti Vyriausybės programai, pagal kurią ji dirbs.
Ministras Pirmininkas vadovauja Vyriausybei, kurioje yra tvarkomi visi šalies reikalai.
Vyriausybė įgyvendina Seimo priimtus įstatymus, nutarimus bei Prezidento dekretus. Taip pat
Vyriausybė prižiūri ministerijų ir kitų Vyriausybių įstaigų veiklą, sudaro valstybės biudžetą,
rengia ir teikia Seimui įstatymų pasiūlymus.
Lietuvoje yra 13 ministerijų. Tai:
• Aplinkos ministerija
• Finansų ministerija
• Krašto apsaugos ministerija
• Kultūros ministerija
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Susisiekimo ministerija
• Sveikatos apsaugos ministerija
• Švietimo ir mokslo ministerija
• Teisingumo ministerija
• Užsienio reikalų ministerija
• Ūkio ministerija
• Vidaus reikalų ministerija
• Žemės ūkio ministerija
Visos ministerijos yra labai svarbios. Žmonėms su proto ir psichikos negalia, ko gero,
svarbiausios yra 3 ministerijos. Tai Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija bei Socialinės apsaugos ministerija. Šiuo metu joms vadovauja tokie ministrai:
• Sveikatos apsaugos ministerijai vadovauja Žilvinas Padaiga;
• Švietimo ir mokslo ministerijai vadovauja Remigijus Motuzas;
• Socialinės apsaugos ministerijai vadovauja Vilija Blinkevičiūtė.
Savivaldybės
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas, Vyriausybė yra labai svarbios institucijos, kurios
sprendžia visos Lietuvos klausimus. Bet kartu labai svarbi yra ir vietos valdžia. Tai yra
savivaldybės.
Visa Lietuva yra suskirstyta į 60 savivaldybių. Pavyzdžiui, yra Kretingos rajono savivaldybė,
Panevėžio miesto savivaldybė ir kitos. Didesni rajonai, tai yra rajonai, kurie turi didelius miestus
turi miesto ir rajono savivaldybes, pavyzdžiui, yra Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono
savivaldybės.
Savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai ir priima sprendimus, atsižvelgdama į vietos
gyventojų poreikius. Savivaldybės narius taip pat renka Lietuvos piliečiai. Savivaldybės nariai
yra renkami kas 4 metus. Savivaldybei vadovauja meras. Tai yra žmogus, kurį išrinkti
savivaldybės nariai pasirenka iš savo tarpo.
Savivaldybės dar yra suskirstytos į seniūnijas, kurios yra dar arčiau gyvenamosios vietos. Taip
pat savivaldybėse veikia įvairūs skyriai.Neįgaliesiems svarbesni skyriai būtų Švietimo skyrius,
Socialinės paramos skyrius ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
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Rinkimai
Kaip jau minėjome anksčiau, Prezidentą, Seimo narius ir savivaldybės narius išrenka patys
Lietuvos piliečiai. Prezidentą renkame kas 5 metus, Seimo narius ir Savivaldybių narius
renkame kas 4 metus.
Pagal Lietuvos įstatymus rinkimuose gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, kurie turi balsavimo
teisę. Balsavimo teisę Lietuvoje turi visi žmonės, kurie turi 18 ir daugiau metų. Rinkimų teisės
apribojimas dėl lyties, socialinės padėties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, įsitikinimų yra
draudžiami. Tačiau rinkimuose negali dalyvauti žmonės, kuriuos teismas pripažino neveiksniu.
Tai reiškia, pavyzdžiui, kad žmogus nesugeba išreikšti savo nuomonės kokiu nors būdu, kai jis
nesiorientuoja aplinkoje, kai negali pats savimi tinkamai pasirūpinti ir panašiai.
Prieš rinkimus kiekvienas asmuo, turintis rinkimų teisę, turi gauti rinkėjo pažymėjimą, kuriame
yra nurodytas rinkėjo vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamosios vietos adresas. Taip pat
nurodoma rinkimų data ir laikas, rinkimų apylinkės pavadinimas, numeris ir adresas, kur reikės
eiti balsuoti.
Kitos Organizacijos
Žmonėms su proto negalia svarbiausia organizacija Lietuvoje yra Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija “Viltis”. Tai yra tėvų asociacija, kuri jungia 60 įvairių Lietuvos
organizacijų, kurios dirba proto negalios srityje. Bendrijos “Viltis” užduotys yra
• stiprinti šeimas, kuriose auga žmogus su proto negalia;
• bendradarbiaujant su specialistais ir valdžios žmonėmis, kurti paslaugas žmonėms su proto
negalia ir jų šeimoms, pavyzdžiui, šeimos paramos centrus, gyvenimo namus, dienos
užimtumo centrus ir kita;
• skatinti proto negalios žmones būti aktyvesniais ir labiau prisiimti atsakomybę už savo
gyvenimą;
• ginti žmonių su proto negalia ir jų šeimos narių teises.
Bendrija “Viltis” nemažai bendradarbiauja su kitų šalių panašiomis organizacijomis, semiasi iš
jų patirties ir žinių, kaip padėti žmonėms su proto negalia ir jų šeimoms, moko žmones su proto
negalia atstovauti sau. Taip pat moko vietinių organizacijų specialistus, kaip pagerinti paslaugų
teikimą žmonėms su proto negalia ir jų šeimoms. Bendrijos “Viltis” centrinėje būstinėje Vilniuje
dirba teisininkai, kurie gali padėti ar patarti, kai kas nors pažeidžia žmonių su proto negalia ir jų
šeimos narių teises.
Žmonėms turintiems psichikos sveikatos sutrikimų svarbi organizacija yra “Globali Iniciatyva
Psichiatrijoje”. Tai tarptautinė organizacija, kuri turi savo regionines organizacijas Vilniuje,
Sofijoje (Bulgarijoje) ir Tbilisyje (Gruzijoje). Ši organizacija dirba tam, kad psichikos sveikatos
apsaugos sistema taptų humaniškesnė, kad nebūtų pažeidžiamos psichikos sveikatos
sutrikimus turinčių asmenų teisės.
Šios organizacijos žmonėms su intelekto ir psichikos sveikatos sutrikimais gali suteikti
reikalingos informacijos apie jų teises, kur kreiptis pagalbos, kokias paslaugas jie gali gauti ir
panašiai
Lietuvoje taip pat veikia ir kitos organizacijos, kurios prižiūri, kad žmogaus teisės nebūtų
pažeidžiamos. Jeigu tos teisės yra pažeidžiamos, jos gali imtis veiksmų, kad jas apgintų. Viena
tokių organizacijų yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prie Lietuvos Respublikos Seimo.
Ji yra įsikūrusi Vilniuje. Į šią tarnybą gali kreiptis vyrai ir moterys, jei pajunta, kad yra
diskriminuojami dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės,
religijos ar įsitikinimų darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį
priekabiavimą.
Įtraukimo į Sprendimų Priėmimą Vadovas
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Kita Informacija
Pradžioje šiek tiek užsiminėme, kad Lietuvos žmonės gali dalyvauti valstybės valdyme
galvodami kaip pagerinti Lietuvos įstatymus, ir siūlydami savo pakeitimus tiems, kurie juos
leidžia. Įstatymus Lietuvoje leidžia Seimas su Prezidento patvirtinimu.
Paprastai, įstatymų pasiūlymus Seime gali pateikti Seimo nariai, Prezidentas, Vyriausybė. Taip
pat, įstatymų pasiūlymą gali teikti ir Lietuvos piliečiai, tik reikia, kad tam įstatymo pasiūlymui
pritartų 50 tūkstančių Lietuvos piliečių, kurie turi rinkimų teisę.
Dar vienas būdas, kaip pasiūlyti pagerinti įstatymus, yra per Seimo narį, kuris buvo išrinktas
jūsų apylinkėje. Kiekvienas Seimo narys yra išrenkamas tam tikroje vietovėje ir turi rengti
susitikimus su savo rinkėjais, kad tinkamai jiems atstovautų. Susitikimo su jūsų Seimo nariu
metu, galima aptarti, kas yra negerai įstatymuose kalbant apie proto negalios žmones, kaip
galima jų padėti pagerinti. Visada yra gerai, kai jūs turite konkrečius pasiūlymus kaip turėtų būti
pakeista kokia nors įstatymo nuostata.
Jeigu žinome, kokia darbo grupė Seime nagrinėja mums rūpimus klausimus, galima kreiptis iš
karto į ją.
Visada yra gerai, kai kreipiasi ne vienas asmuo, bet keli asmenys, kuriems yra svarbi ta pati
problema ar klausimas.
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Ši knyga yra skirta visiems,
kas nori dalyvauti įstatymų kūrime.
Šioje knygoje rasite informaciją svarbiomis temomis.
Knygoje rasite patarimus, kaip kalbėti su politikais
ir kitais asmenimis, kurie tvirtina įstatymus.
Šia knyga gali naudotis specialistų, kurie dirba su žmonėmis,
turinčiais intelekto sutrikimų ar su žmonėmis,
turinčiais psichikos sveikatos problemų.
Šia knyga taip pat gali naudotis žmonės su sutrikusiu intelektu
ir žmonės su psichikos sveikatos problemomis.

Šis vadovas buvo sudarytas kaip dalis projekto “Žmonių su proto negalia
ir psichikos sveikatos problemomis įtraukimas į politinių sprendimų
priėmimą” (“Mainstreaming Mental Disability Policies”) projekto. Projekto
tikslas yra pateikti informaciją, kuri yra svarbi žmonėms su psichikos
sveikatos problemomis ir\arba su intelekto sutrikimais. Ši informacija
skirta padėti asmenims ar grupėms, kurie nori įtakoti jiems svarbių
įstatymų kūrimo procesą, bendradarbiauti su įstatymų kūrėjais, taip pat
ši medžiaga gali būti panaudota mokymo renginiuose, seminaruose.
www.inclusion-europe.org/mainstreaming
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