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 VEIKLOS TIKSLAI,  POBŪDIS 

 

Viešoji įstaiga “Psichikos sveikatos perspektyvos” yra 2000 m. įkurta ir psichikos 

sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija. Tinklinės 

organizacijos Mental Health Europe narė bei pasaulinės federacijos Human Rights in 

Mental Health – Global Initiative on Psychiatry narė. 

 

MISIJA 

Prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į 

prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir 

prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame lygmenyje. 

 

VIZIJA 

Valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, 

lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus 

poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos 

paslaugos. 

 

VERTYBĖS 

 Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui; 

 Lygiateisiškumas; 

 Socialinė įtrauktis; 

 Analitiškumas ir ekspertinės žinios; 

 Skaidrumas ir nepriklausomumas; 

 Atvirumas ir bendradarbiavimas; 

 Savirefleksija ir tobulėjimas. 

 

VEIKLOS SRITYS 

 Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių paieška; 

 Dalyvavimas politikos formavime ir advokacija; 

 „Sarginio šuns“ funkcija; 

 Mokymai ir tyrimai; 

 Visuomenės švietimas; 



 Viešinimas; 

 Gerosios patirties perėmimas, diegimas ir sklaida; 

 Žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos 

srityse 

 Vystomasis bendradarbiavimas; 

 Savanorių koordinavimas;  

 Strateginis bylinėjimasis; 

 Tinklaveika; 

 Paslaugų vystymas ir programų diegimas. 

 

 

 VEIKLOS REZULTATAI 

 

Pokyčiai socialinės globos bei psichikos sveikatos sistemoje buvo ir toliau lieka 

svarbi sudėtinė mūsų požiūrio ir kasdieninės veiklos dalimi. Šiuolaikiniai sveikatos 

stiprinimo ir priežiūros principai, individualus ir įgalinantis požiūris į žmogų, 

socialinė įtrauktis, žiniomis ir įrodymais grįsta praktika, žmogaus teisės – tai 

principai, kuriais vadovaujamės kasdiena.  

2014 metų organizacijos veikla išsiskyrė veržlumu ir drąsiais žingsniais siekiant 

reformuoti neveiksmingas ir žmogaus teises pažeidžiančias praktikas ir sistemines 

ydas. Bene pagrindiniu įrankiu tapo tinklaveika ir bendras nevyriausybinių 

organizacijų ir progresyviai mąstančių ekspertų poveikis politikos formuotojams. 

Mūsų organizacijos lyderystė NVO ir ekspertų koalicijoje „Psichikos sveikata 2030“ 

bei Neformalios NVO koalicijos „Už vaiko teises“, jose dalyvaujančių kolegų 

sutelktumas ir ryžtas suteikė sparnus psichikos sveikatos advokacijos veikloms 

Lietuvoje.  

„Pokyčių sparnai“ – tai 2014 m. vykdytas, kuriuo siekėme prisidėti prie pilietinės 

visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant 

reformas psichikos sveikatos, socialinės apsaugos srityse, siekiant žmogaus bei vaiko 

teisių įgyvendinimo Lietuvoje. Šio projekto veiklos geriau už bet kokius žodžius 

atspindi organizacijos siekius ir ryžtą siekiant pokyčių. Finansavimas projektui skirtas 

pagal Europos NVO programą „EEA Grants“. 

 

2013 m. buvo įgyvendinamos viešo intereso atstovavimo veiklos: 

- Atstovavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje siekiant efektyvaus 

deinstitucionalizacijos proceso (perėjimas nuo institucinių prie bendruomeninių 

paslaugų) vaikams likusiems be globos ir suaugusiems neįgaliesiems. 

- Atstovavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje siekiant efektyvaus Psichikos 

sveikatos strategijos priemonių plano 2014-2017 sukūrimo ir adekvataus finansavimo. 

|- Atstovavimas Teisingumo ministerijoje siekiant neveiksnumo instituto teisinės 

bazės pakeitimo. 

- Dalyvavimas NVVO Platformoje prisidedant prie Lietuvos vystomojo 

bendradarbiavimo politikos formavimo. 

- Pirmininkaujama suburtai Neformaliai NVO koalicijai už vaiko teises. 

http://nvoprograma.lt/


- Pirmininkaujama NVO ir ekspertų koalicijai „Psichikos sveikata 2030“. 

 

2014 m. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ organizavo Krizių įveikimo centro 

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

centro. KĮC misija – lengvai prieinama psichologinė pagalba krizės ištiktiems 

žmonėms. Konsultuoja profesionalūs psichologai ir podiplominių psichoterapijos 

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

2014 m. budintys specialistai suteikė 194 pirmines nemokamas konsultacijas: 

 102 konsultacijos gyvai 

 70 konsultacijų per Skype  

 19 konsultacijų telefonu 

 3 konsultacijos laiškai 

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

konsultacijos už socialinę kainą. 

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

visomis darbo dienomis, tačiau taip pat ir šeštadieniais. Nuo rugsėjo 1 d. pradėtos 

teikti tęstinės konsultacijos per Skype. 

 

Su detalia įstaigos veiklos ataskaita galima susipažinti Psichikos sveikatos 

perspektyvos internetinėje svetainėje: 

ttp://www.perspektyvos.org/images/failai/2014_metine_ataskaita_final_2.pdf 

 

 DALININKAI 

Viešosios įstaigos vienintelė dalininkė - Karilė Levickaitė.  Dalininkės turtinis įnašas 

– 100,00 Lt.  Per 2014 finansinius metus viešosios įstaigos dalininkai bei turtinis 

įnašas nesikeitė. 

 

 GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI 

Įstaigos 2014 metų gautas lėšas sudarė vykdomų projektų finansavimas bei uždirbtos 

ūkinės – komercinės veiklos pajamos. 

 

 

 



Finansavimo šaltinys Suma, Lt 

Europos  Sąjungos lėšos 233.655,09 

Europos struktūrio fondo lėšos 2.747,02 

Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmų lėšos 120.631,60 

Lietuvos ir Šveicarijos programos lėšos 59.463,18 

Fizinių asmenų parama 18.239,54 

Juridinių asmenų parama 140.765,45 

IŠ VISO GAUTAS FINANSAVIMAS 575.501,88 

 

Teikiant paslaugas buvo uždirbta 58.653,38 Lt. Kitas pajamas sudarė  nuomos 

pajamos – 3.870,00 Lt bei finansinės-investicinės veiklos (teigiama valiutų likučių 

perkainojimo įtaka) pajamos - 0,46 Lt.  

 GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

Įstaigos išlaidos -  566.609,43 Lt, iš jų 331.343,95 Lt buvo panaudota įstaigos 

darbuotojų ir vykdomų projektų personalo darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems 

mokesčiams; autoriniams atlyginimams (su mokesčiais) apmokėti buvo skirta 726,00 

Lt; paslaugų pirkimui – 60.523,21 Lt; biuro nuomai, komunalinėms, ryšių paslaugoms 

bei kitoms admistracinėms reikmėms – 40.358,13 Lt; biuro prekėms įsigyti buvo 

panaudota 6.752,16 Lt; komandiruotėms bei tarptautinių ir vietinių kelionių išlaidoms 

– 17.574,50 Lt; projektų dalyvių išlaidos – 24.747,93 Lt; viešinimo,  leidybos išlaidos 

– 26.280,49 Lt; kitų organizacijų nario mokesčiams – 13.148,19 Lt; personalo 

mokymui bei mokymo priemonėms panaudota 9.606,36 Lt; juridinėms ir apskaitos 

paslaugoms buvo skirta 28.504,21 Lt; ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 5.425,04 Lt; 

banko komisiniai bei valiutų konvertavimo išlaidos –1.619,26 Lt. 

  ILGALAIKIS TURTAS 

2014 metais įstaiga įsigijo žemiau nurodyta ilgalaikį turtą: 

Turto pavadinimas Įsigijimo vertė, Lt 

Kompiuteris Latitude E6440 14" 3.178,00 

Diktofonas OLYMPUS LS-11 PCM   536,03 

IŠ VISO 3.850,17 

 

 

 



 

 SĄNAUDOS 

Viešosios įstaigos sąnaudas per 2014 m. sudarė 558.589,84 Lt, tame skaičiuje 

518.064,09 Lt pripažinta finansavimo pajamomis.  Sąnaudos pagal atskirus straipsnius 

išsidėstė taip: 

 Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina – 10.252,12 Lt, 

 kitos sąnaudos – 1.620,67 Lt,  

 veiklos sąnaudos – 546.717,05 Lt, t.t.  

 darbuotojų išlaikymo – 326.055,05 Lt, 

 nusidėvėjimo (amortizacijos) – 4.742,68 Lt,  

 patalpų išlaikymo –  28.850,02 Lt, 

 ryšių – 8.713,72 Lt, 

 transporto išlaikymo –  2.219,30 Lt, 

 turto vertės sumažėjimo – 667,80, 

 kitos veiklos – 175.468,48 Lt. 

 INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 

Darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 10,  pabaigoje - 7. 

 VALDYMO IŠLAIDOS 

Viešoji įstaiga sąnaudų valdymo išlaidoms 2014 metais neturėjo. 

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 

2014 m. įstaigai vadovavo Karilė Levickaitė. Direktorės darbo užmokesčio išlaidos 

(bruto) sudarė 42.812,25 Lt. Kitų išmokų įstaigos vadovė negavo. 

 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS 

2014 m. įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui.  Tačiau 

tarybos pirmininkei Marijai Jakubauskienei buvo išmokėtas atlygis (8.804,30 Lt) už 

projekto „Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas 5 Azerbaidžano 

regionuose“ turinio ir veiklų vertinimą pagal teikimo paslaugų sutartį. 

 INFORMACIJA APIE IŠMOKAS SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

Įstaiga nepatyrė išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkės susijusiems 

asmenims. 

Direktorė        Karilė Levickaitė 


