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Į VA D A S
Per pastaruosius dešimt metų visame pasaulyje vyko esminis apsisprendimas dėl vertybių ir mokslo
žinių principų, kuriais remiantis reikia spręsti psichikos sveikatos problemas modernioje visuomenėje.
2005 metų Pasaulio sveikatos organizacijos Ministrų konferencijos priimta Europos psichikos sveikatos
deklaracija ir Veiksmų planas 2005-2010 metams bei Lietuvos prisijungimas prie Helsinkio konferencijos
dokumentų įpareigojo Lietuvą žengti naujus žingsnius psichikos sveikatos politikoje.

Lietuvoje, kaip ir visose posovietinėse šalyse, psichiatrija tebėra viena opiausių ir labiausiai apleistų
medicinos sričių. Ilgus dešimtmečius ji buvo atskirta nuo pasaulio patirties ir modernių idėjų. Viena
skaudžiausių sovietmečio palikimo apraiškų — neigiamas visuomenės požiūris į psichikos ligos
palytėtus žmones ir jų artimuosius, noras atskirti šiuos žmones nuo visuomenės. Šie žmonės tapo mūsų
dienų raupsuotaisiais — neproduktyvia ir nenaudinga visuomenės dalimi, kurią sveikieji norėtų uždaryti
dideliuose pensionatuose, esančiuose atokiose vietose.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

2005 metų ataskaita
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VŠĮ „GLOBALI INICIATYVA
PSICHIATRIJOJE“ AKTYVIAI VEIKIA IR
LIETUVOJE, IR RYTŲ REGIONE
Dėl ypatingos ir sėkmingos patirties, pereinant
nuo totalitarinės sistemos prie demokratijos ir
atvirai priimant naujas modernias bei pažangias
idėjas, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
buvo patikėtas savotiško tilto tarp Rytų ir
Vakarų vaidmuo perduodant savo patirtį
kitoms posovietinėms šalims. Atlikdama šią
funkciją, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
psichikos sveikatos srityje sukūrė platų ir tankų
bendradarbiavimo tinklą, apimantį:
1.
Tarptautinio lygio ekspertus iš Lietuvos
ir Vakarų Europos valstybių; ryšius
su Vakarų Europoje veikiančiomis
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
medicinos,
socialinių
paslaugų,
švietimo ir teisėtvarkos institucijomis,
tarptautinėmis organizacijomis.

2.
Bendradarbiavimo partnerius iš buvusios
Sovietų Sąjungos šalių — politikus,
valdininkus, medikus, švietimo ir
socialinius darbuotojus, nevyriausybinių
organizacijų atstovus.
3.
Glaudžius, pasitikėjimu ir lygiaverte
partneryste grindžiamus ryšius su
įvairaus pavaldumo skirtingų sričių
Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis.
Pastarieji ryšiai yra labai reikšmingi,
kadangi Lietuvos psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo patirtis ir
jas teikiančių įstaigų tinklas dažname
mūsų organizacijos projekte tarnauja
kaip mokymo bazė specialistams iš Rytų
regiono.

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ suburti specialistai ir ekspertai yra kvaliﬁkuoti, turintys pakankamai
teorinių žinių bei praktinės patirties, kad galėtų perteikti kolegoms iš Rytų regiono vakarietiškas idėjas
ir novatoriškas žinias. Tikime, kad atviroje pilietinėje ir humaniškoje visuomenėje negali likti vietos
niekinamam požiūriui į žmones, turinčius psichikos sutrikimų ar psichikos negalią. Ši nuostata —
pagrindinis VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kelrodis.
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MISIJA

VISUOMENĖS
SĄMONINGUMO
S K AT I N I M A S

Tenka pripažinti, kad minėti tikslai dar
nepasiekti ir kad žmonių, turinčių psichikos
sutrikimų ar psichikos negalią, teisės vis dar yra
pažeidžiamos, o poreikiai — nepripažįstami
ir ignoruojami. Todėl 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 bei įgyvendinti
būtinas reformas.

Kiekvienam žmogui reikia suteikti galimybę ir
teisę išreikšti save. Tad kiekviena visuomenė
turėtų įsipareigoti kovoti su žmonių, turinčių
psichikos sutrikimų ar psichikos negalią,
diskriminavimu bei niekinimu. Siekdama šio
tikslo, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
sumanė ir organizavo pirmą tokio pobūdžio
tolerancijos–labdaros akciją „Statome save“ (žr.
12 psl.). Taip buvo žengtas dar vienas žingsnis
tolerancijos ir visuomenės sąmoningumo
skatinimo link.

Mūsų organizacijos tikslas — padėti abiem
visuomenės pusėms — sveikiesiems ir
neįgaliesiems — pažinti vieniems kitus,
griauti mitus ir prietarus, atvirumu nugalėti
baimę, nepalikti spragų neįgalių žmonių teisių
pažeidimams.

Gydyti ir reabilituoti intelekto ir psichikos
sutrikimų turinčius asmenis, kurti jiems
integruotą pagalbos sistemą, leidžiančią
atsižvelgti į individualius poreikius bei orumą, —
visos visuomenės pareiga. Gera paslaugų
sistema turėtų užtikrinti pagarbius partnerystės
santykius tarp psichikos sveikatos paslaugų
vartotojų ir jų teikėjų, ginti pirmųjų teises bei
užtikrinti etinį antrųjų autonomiškumą, skatinti
psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, jų šeimų
ir kitų susijusių šalių į(si)traukimą, siekiant
aukštesnės psichikos sveikatos priežiūros
kokybės.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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P R I O R I T E TA I
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ prioritetinių sričių spektras yra platus:
1.
Poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą;
2.
Žmogaus teisių apsauga;
3.
Naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas. Kiekviena organizacijos iniciatyva, organizuojama
nauja veikla ar kuriama paslauga visuomet yra derinama su įvairiomis poveikio politikai
priemonėmis, siekiant jų įsitvirtinimo ir tęstinumo.
4.
Naujų iniciatyvų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje,
stiprinimas.
Minėta interesų įvairovė atskleidžia organizacijos veiklos globalumą. Pagrindinė VšĮ „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ organizacijos veikla yra įvairūs projektai, vykdomi bendradarbiaujant su įvairiais Lietuvos
ir užsienio šalių partneriais.
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ORGANIZACIJOS VEIKLA
POVEIKIS POLITIKAI REFORMUOJANT
PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SISTEMĄ
Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategija
Tradiciškai Lietuvoje didžiausias dėmesys yra
skiriamas biologiniam psichikos sutrikimų
gydymui. Modernėjant psichikos sveikatos
priežiūros sistemai teko pripažinti, kad ne
mažesnę reikšmę sutrikimų išsivystymui,
sunkumui ir eigai turi ir psichologiniai bei
socialiniai veiksniai. Todėl atsirado poreikis
bandyti spręsti asmenų, turinčių psichikos
sutrikimų, problemas efektyviai ir iš esmės. Šį
apsisprendimą patvirtina parengta Vilniaus
psichikos sveikatos strategija, kurios pagrindinis
tikslas — moderninti psichikos sveikatos
paslaugas, vystant bendruomenines paslaugas
ir didelį dėmesį skiriant tiek biologiniams, tiek
psichologiniams bei socialiniams veiksniams.
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ iniciatyva
buvo parengtas Vilniaus miesto mero
Artūro Zuoko potvarkis, pagal kurį Vilniaus
miesto psichikos sveikatos strategijai rengti
2004 metais buvo sudaryta darbo grupė iš
Lietuvos ir Nyderlandų specialistų. Šiai darbo
grupei pirmininkavo VšĮ „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ konsultantas, Vilniaus universiteto
Psichiatrijos klinikos docentas Dainius Pūras.
Joje dirbo ir tarptautinės organizacijos
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ generalinis
sekretorius Robertas Van Vorenas, o darbo
grupės sekretoriaus pareigos atiteko VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ projektų vadybininkui
Aleksandrui Avramenko.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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2005 metų rudenį Lietuvoje viešėję Pasaulio
sveikatos organizacijos atstovai pripažino, kad
parengta Vilniaus psichikos sveikatos strategija
apima visus reikalingus prioritetus ir kad Lietuva
gali tapti pavyzdžiu regione, kaip reformuoti
psichikos sveikatos priežiūros sistemą.
Bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos
Europoje: esamų standartų palyginimas
siekiant nustatyti minimalų bendruomenėje
teikiamų psichikos sveikatos paslaugų lygį
Šis projektas buvo vykdomas dvejus metus.
Pirmaisiais metais trijose šalyse — Lietuvoje,
Maltoje ir Italijoje — buvo atliekamas psichikos
sveikatos paslaugų, teikiamų bendruomenėje,
tyrimas. Surinkti duomenys apie apgyvendinimo,
įdarbinimo, švietimo ir kitas paslaugas buvo
apibendrinti lyginamajame leidinyje, kuris
buvo pristatytas pirmiesiems projekto metams
baigiantis Maltoje. Jau per pirmuosius metus
išryškėjo nemažai skirtumų, pasireiškusių
įvairiose srityse, pagal kurias galima lyginti
surinktus duomenis, dalytis patirtimi tarpusavyje
ir su naujais projekto dalyviais. Antraisiais
metais į projektą buvo įtraukti nauji partneriai iš
Vengrijos ir padidintos projekto tyrimo apimtys.

7

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
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Asmenų, turinčių proto ir psichikos negalią,
įtraukimas į viešųjų sprendimų priėmimą

Žmogaus teisių stebėsena ir kankinimų
prevencija Baltijos šalių uždarose institucijose

Šiame
dvejus
metus
trunkančiame
tarptautiniame projekte dalyvauja aštuonios
naujosios Europos Sąjungos šalys narės iš
posovietinio bloko. Projektą koordinuoja trys
įtakingos tarptautinės organizacijos, veikiančios
psichikos sveikatos srityje: VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“, Inclusion Europe ir
Atviros visuomenės institutas. Kiekvienoje iš
aštuonių šalių narių yra po dvi nevyriausybines
organizacijas, atsakingas už veiklų koordinavimą
psichikos ir proto negalios srityje. Šio projekto
tikslas — užtikrinti asmenims, turintiems
psichikos ir proto negalią, vienodas galimybes
dalyvauti priimant bei įgyvendinant juos
liečiančius sprendimus. Siekiant šio tikslo
kiekvienoje šalyje yra rengiami seminarai
sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantiems asmenims, kuriuose tarptautiniai ir
nacionaliniai ekspertai, dalydamiesi teorinėmis
ir praktinėmis žiniomis, ugdo seminarų dalyvių
gebėjimą atstovauti savo teisėms ir dalyvauti
priimant sprendimus. Be to, rengiamos
konferencijos, kuriose asmenims, turintiems
psichikos ir proto negalią, suteikiama unikali
galimybė susitikti su politikais bei specialistais
ir diskutuoti negalios politikos formavimo ir
įgyvendinimo klausimais. Trys seminarai ir viena
konferencija jau įvyko. Iš viso bus surengti keturi
seminarai ir dvi konferencijos. Vykdant projektą
numatoma išleisti informacinį leidinį apie
neįgaliųjų teises ir galimybes dalyvauti priimant
viešuosius sprendimus.

VšĮ
„Globali
iniciatyva
psichiatrijoje“,
bendradarbiaudama su Latvijos žmogaus teisių
ir etninių studijų centru, gavo Europos Komisijos
paramą projektui „Žmogaus teisių stebėsena
ir kankinimų prevencija Baltijos šalių uždarose
institucijose“ (angl. Monitoring Human Rights
and Prevention of Torture in Closed Institutions
in Baltic countries).
Šio projekto tikslas — ištirti ir užtikrinti
žmogaus teisių padėtį psichikos sveikatos
priežiūros institucijose: psichiatrijos ligoninėse
ir psichoneurologiniuose pensionatuose.
Šio tikslo buvo siekiama įvairiais būdais:
teikiant teisinę paramą minėtose institucijose
gyvenantiems asmenims, renkant bei viešinant
informaciją apie gyvenimo sąlygas jose. Projekto
vykdymo metu buvo platinama informacija
apie žmogaus teises, publikuojamos ataskaitos
ir rekomendacijos, skirtos žmogaus teisinėms
užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros
institucijose.

Per pirmuosius minėto projekto metus (2003
metų balandis – 2004 metų balandis) ekspertų
grupė lankėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Kaliningrado srities psichiatrijos ligoninėse
bei globos įstaigose, kur analizavo žmogaus
teisių padėtį. Tai leido įvertinti žmogaus teisių
ypatumus atskirose šalyse, be to, naudojant tą
patį klausimyną, palyginti gautus duomenis ir
pateikti bendrą regiono analizę.
Antraisiais projekto metais (2004 metų balandis
— 2005 metų balandis) didesnis dėmesys buvo
skiriamas Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros
ir globos institucijoms. Buvo aplankytos penkios
mūsų šalies psichiatrijos ligoninės ir devyni
psichoneurologiniai
pensionatai.
Surinkti
rezultatai buvo apibendrinti projekto ataskaitoje,
su kuria buvo supažindinti Lietuvos Respublikos
Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos
bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovai, nevyriausybinės organizacijos ir plačioji
visuomenė.

Psichikos ligomis sergančių ar psichikos
sutrikimų turinčių asmenų gydymas Europos
kalėjimų sistemoje — poreikiai, programos ir
rezultatai (EUPRIS)
Šiame projekte, kurį ﬁnansuoja Europos Komisija,
dalyvauja net 27 šalys. Projekto tikslas — aprašyti
ir išanalizuoti psichikos ligomis sergančių ar
psichikos sutrikimų turinčių asmenų patekimą
į kalėjimų sistemą ir padėtį joje. Šio projekto
metu bus vertinamos paslaugos, teikiamos
įkalintiems psichikos ligomis sergantiems ar
psichikos sutrikimų turintiems asmenims, ir
pasiekti rezultatai (savižudybių, suicidinio elgesio,
priklausomybės nuo narkotikų, alkoholizmo ir kt.
rodiklių aspektu). Be to, bus aiškinamasi, kokios yra
valstybės lygiu kaupiamos oﬁcialios informacijos
minėtais klausimais apimtys (sveikatos sistemos
ataskaitos ar teisinė informacija).

Trečiaisiais projekto metais (iki 2006 metų
balandžio), glaudžiai bendradarbiaujant su
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba,
buvo vykdoma vaikų teisių stebėsena vaikų
globos ir priežiūros institucijose.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
PASLAUGŲ KŪRIMAS
Teismo psichiatrijos tarnybų reorganizavimas
Lietuvoje
Šio projekto pagrindinis tikslas — sukurti
modernią pagalbos sistemą asmenims,
įvykdžiusiems
nusikaltimus
ir
teismo
pripažintiems nepakaltinamais (toliau — teismo
psichiatrijos pacientams), siekiant užtikrinti
nusikaltimų prevenciją.
Projektas apima tris pagrindines sritis:
Rokiškio
psichiatrijos
reorganizavimą
bei
jos
kvaliﬁkacijos kėlimą;

ligoninės
darbuotojų

Bendruomeninių resocializacijos paslaugų
tinklo vystymą;
Teismo psichiatrijos informacijos centro
steigimą ir teismo psichiatrijos pacientų
duomenų bazės sukūrimą.
Šiuo metu jau yra parengtas psichiatrijos
ligoninės restruktūrizavimo planas, surengti
socialinių darbuotojų ir kitų specialistų
mokymai. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas
tarpdisciplininiam
komandiniam
darbui
bei individualių darbo su pacientu planų
sudarymui.
Naujai
įsteigtame
Teismo
psichiatrijos
informaciniame centre, esančiame Rokiškio
psichiatrijos
ligoninėje,
buvo
įdiegta
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kompiuterinė
programa,
struktūruojanti
duomenis apie pacientus. Šiuo metu minėtas
centras didžiausią dėmesį skiria nusikaltimų
rizikos
įvertinimo
metodikos
(HCR-20)
pritaikymui Lietuvoje, nes panašių metodikų
mūsų šalyje dar labai stinga.
Atlikus padėties analizę buvo pastebėta,
kad Lietuvoje nėra teikiamos resocializacijos
paslaugos teismo psichiatrijos pacientams, todėl
buvo sukurta tarpžinybinė darbo grupė, kuri
turėtų parengti panašių paslaugų standartus.
Artimiausiu metu planuojama surengti
mokymus, kurie padėtų įdiegti specializuotas
teismo psichiatrijos pacientų resocializacijos
programas.
Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią,
įdarbinimo projektas
Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje.
Jis buvo pradėtas vykdyti 2005 metais. Šio
projekto tikslas — keisti psichikos sveikatos
paslaugų vartotojų bei žmonių, turinčių proto
negalią, įdarbinimo politiką. Jis ﬁnansuojamas
Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL lėšomis.
Vykdant projektą siekiama ne tik įdarbinti
neįgaliuosius, bet ir bandyti išaiškinti bei spręsti
pagrindinius integravimo(si) į darbo rinką
sunkumus. Pagrindinė projekto tikslinė grupė —
žmonės, turintys psichikos sutrikimų, kuriems iki
šiol Lietuvoje dar nebuvo suteikta jokių galimybių
konkuruoti darbo rinkoje. Projekto veikla apima

ir sutrikusio intelekto žmones bei dėl neįgalaus
šeimos nario priežiūros negalėjusius konkuruoti
darbo rinkoje neįgaliųjų tėvus.
Tai vienas didžiausiu VšĮ „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ projektų, kurio metu bus perimta
kolegų — projekto partnerių iš Olandijos
ir Prancūzijos — geroji patirtis. Šioje srityje
tarptautiniai partneriai dirba jau dvidešimt metų.
2005 metais buvo aktyviai rengiamasi viešinimo
akcijai „Kvaila bijoti atsisukusio varžtelio“ bei
vykdomi kiti parengiamieji darbai.
Šio projekto pabaigoje Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Socialinės psichiatrijos
centras atliks žmonių, turinčių proto ir psichikos
negalią, įsidarbinimo kliūčių bei projekto
rezultatų vertinimą. Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Viltis“ bei sutrikusios
psichikos žmonių bendrija „Giedra“ atstovaus
pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms,
dirbs su neįgaliųjų šeimomis ir globėjais. Vilniaus
darbo birža teiks paramą surandant darbo
vietas ir informuos apie darbo rinkos poreikius,
dalyvaus mokymuose, bendradarbiaus kuriant
įdarbinimo metodus bei organizuojant profesinio
rengimo kursus. Darbinio mokymo centras
„Mes esame“ ir Vilniaus miesto psichosocialinės
reabilitacijos centras kurs ir praktiškai išbandys
įdarbinimo metodikas, skirtas proto negalios
žmonėms, ir vystys tranzitines įdarbinimo
programas. Aknystos pensionatas kurs kaimo
vietovėse gyvenančių žmonių, turinčių proto ir
psichikos negalią, įdarbinimo metodiką, jame
bus kuriamos apsaugotos darbo vietos.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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Magūnų savarankiško gyvenimo namai
Šie gyvenimo namai, skirti žmonėms, turintiems
psichikos negalią, yra naujiena Lietuvoje.
Magūnų savarankiško gyvenimo namų siekis
— atstatyti asmens, turinčio psichikos negalią
savarankiškumo įgūdžius. Žmogui, po ilgo
hospitalizavimo arba dėl bendros ligos eigos
praradusiam
savarankiškumą,
suteikiama
galimybė reabilituotis: savarankiškai gyventi,
dirbti ir būti visaverčiu visuomenės nariu.
Kiekvienam gyventojui sudaromas individualus
psichosocialinės
reabilitacijos
planas;
gyventojai, bendradarbiaudami su personalu,
pasiekia puikių visiško savarankiškumo
atstatymo rezultatų. Šio modelio efektyvumas
yra patvirtintas Olandijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Amerikoje ir kitose stiprios ekonomikos šalyse,
kur tokio pobūdžio savarankiško gyvenimo
namų modelis yra plačiai paplitęs. Remdamiesi
užsienio praktika, galime drąsiai teigti, kad
Magūnų savarankiško gyvenimo namai suteikia
neįgaliesiems patikimą galimybę atgauti prarastą
savarankiškumą ir yra reali alternatyva dideliems
uždariems psichoneurologiniams pensionatams,
kuriuose pažeidinėjamos žmogaus teisės.
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Nuoseklios psichikos sveikatos paslaugų
grandinės sukūrimas (Vasaros MATRA)
Šis projektas buvo pradėtas vykdyti 2003
metais. Jo tikslas — modernizuoti Vilniaus
klinikinės Vasaros ligoninės psichikos sveikatos
paslaugas. 2005 metais įvykęs „MATRA“ pastato
atidarymas vainikavo antrąjį rekonstrukcijos
etapą. Naujajame pastate įsikūrė Krizių
intervencijos centras, Valgymo sutrikimų
skyrius, Psichoterapinis skyrius ir ligoninės
administracija.
Tarptautiniai ekspertai itin palankiai vertina
psichikos sveikatos paslaugų modernizavimą
Vilniaus klinikinėje Vasaros ligoninėje. Nors
kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse
panašios tarnybos buvo atidarytos kiek
anksčiau, Vilniaus miesto psichikos sveikatos
centre vykdomas projektas išsiskiria teikiamų
paslaugų kompleksiškumu ir nuoseklumu.
Vilniaus klinikinė Vasaros ligoninė tapo mokymo
centru ne tik specialistams iš Lietuvos, bet ir iš
kaimynių šalių. Nors ir teko susidurti su ilgalaikės
strategijos, ﬁnansavimo ir teisinio statuso
problemomis, jau kuriami realūs naujų paslaugų
plėtros planai, kurie net ir projektui pasibaigus
(2006 metų birželį) pratęs jo idėją.
Be to, yra parengta ilgalaikė Vilniaus miesto
psichikos sveikatos vystymo programa, kurią
artimiausiu metu turi patvirtinti Vilniaus miesto
savivaldybės taryba. Greta kitų pažangių
sprendimų, kaip pagerinti Vilniaus miesto
gyventojų psichikos sveikatą, yra ir atskiras
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punktas, kuriame numatyta visokeriopai remti
modernius pokyčius Vilniaus klinikinėje Vasaros
ligoninėje.
Užimtumoirdarboterapijoskūrimasirvystymas
dviejuose Baltarusijos psichoneurologiniuose
internatuose
VšĮ
„Globali
iniciatyva
psichiatrijoje“,
bendradarbiaudama
su
nevyriausybine
organizacija Voice of Heart iš Minsko, 2004
metų liepą Tacis institucijų partnerystės
Baltarusijoje kūrimo programai (angl. Tacis
Institution Building Partnership Programme)
pateikė projektą „Užimtumo ir darbo terapijos
kūrimas ir vystymas dviejuose Baltarusijos
psichoneurologiniuose internatuose“. Projektas
laimėjo konkursą, ir šių metų pradžioje buvo
pasirašyta sutartis su Europos Komisija.
Projekto veiklos šiuo metu dar nepradėtos,
kadangi vis dar vyksta sudėtinga projekto
registravimo Baltarusijoje procedūra.
Projektą numatyta vykdyti dvejus metus.
Bus
rengiami
seminarai
Baltarusijos
nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms
psichikos sveikatos srityje, ir trumpalaikiai
pažintiniai vizitai Baltarusijos psichikos
sveikatos specialistams. Duris atvers darbinio
užimtumo kabinetai, įstaigų darbuotojai bus
mokomi ugdyti pensionatų gyventojų darbinius
įgūdžius.

Projekto biudžetas yra beveik 200,000 eurų, iš jų
20 proc. — VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
įnašas.

Projektą sudarė keturi etapai:
Sutrikusio intelekto vaikų integracija į
švietimo sistemą;

Tikimės, kad šis projektas prisidės ne tik prie
demokratinių permainų spartinimo Baltarusijos
psichikos sveikatos srityje, bet ir prie aktyvesnės
pilietinės visuomenės kūrimo šioje šalyje.

Sutrikusio intelekto ar kompleksinę
negalią turinčių vaikų globos sistemos
reformavimas;

Sutrikusio intelekto vaikų globa Moldovoje

Tėvų organizacijų kūrimas ir stiprinimas;

2005 metų lapkritį buvo baigtas trejus metus
vykdytas projektas „Sutrikusio intelekto
vaikų globa Moldovoje“. Šio projekto tikslas
— pagerinti socialines, medicinines ir ugdymo
paslaugas, teikiamas sutrikusio intelekto
vaikams Moldovoje. Minėto tikslo buvo siekiama
mokant įvairių šios srities institucijų darbuotojus,
kuriant ir stiprinant vietos nevyriausybinių
organizacijų tinklą, darant įtaką šalies socialinės
politikos formavimui. Moldovos specialistams
(dirbantiems sutrikusio intelekto vaikų globos
srityje) suteikė motyvacijos Lietuvos darbo su
sutrikusio intelekto vaikais patirtis: paslaugų
tinklo bendruomenėje kūrimas ir palankios
politikos neįgaliųjų atžvilgiu formavimas.

Švietimo, ugdymo ir slaugos personalo
profesinis tobulėjimas, savanorių mokymas.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

2005 metų ataskaita
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NAUJŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS,
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ,
VEIKIANČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
SRITYJE, STIPRINIMAS
Projektas CORE GRANT 2003-2005

Mūsų namai – 2

Šis projektas buvo pradėtas vykdyti 2003
metų kovą, siekiant perteikti pažangų Lietuvos
patyrimą vaikų ir paauglių psichikos sveikatos
bei raidos sutrikimų srityje Vidurinės Azijos ir
Užkaukazės šalims (Armėnijai, Azerbaidžianui,
Kazachstanui, Kirgizijai ir Gruzijai). Projekto
tikslas — skatinti minėtų sričių reformas šiose
šalyse. Vykdant projektą buvo organizuojami
susitikimai su minėtų šalių specialistų mokymai,
susitikimai su politikais, formuojančiais
bendrąją psichikos sveikatos politiką, lankomos
valstybinės bei nevyriausybinės įstaigos,
teikiančios psichikos sveikatos paslaugas, ir
vertinama bendra kiekvienos šalies padėtis.
Tai leido užmegzti ryšius su organizacijomis ir
atskirais specialistais, aktyviausiai dirbančiais
psichikos sveikatos paslaugų teikimo srityje, bei
paremti jų pažangias iniciatyvas.

Šį projektą vykdė NVO Socialinės adaptacijos
centras „Oazė“ (Gruzija). Projekto lėšomis buvo
renovuota šios nevyriausybinės organizacijos
vaikų su proto negalia meno studija. Joje
pradėtos taikyti įvairios psichosocialinės
intervencijos priemonės.

Vaikų psichikos sveikatos prevencijos modelio
sukūrimas Gruzijoje
Šį projektą vykdė nevyriausybinė organizacija
(NVO) ,Equal Opportunities for Children
(Gruzija). Projekto metu buvo atliktas tyrimas,
kurio tikslas — nustatyti biopsichosocialinius
rizikos veiksnius, turinčius įtakos vaikų ir
paauglių elgesio sutrikimams atsirasti. Projekto
rezultatai leido taikyti efektyvesnes prevencijos
priemones.
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Vaikų su proto negalia reabilitacijos centras
Šį projektą vykdė NVO „Tėvų tiltas“ (Gruzija).
Ankstesniais metais VšĮ „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ rėmė centro remontą, o paskui —
meno terapijos, muzikos, dramos terapijos ir
kineziterapijos užsiėmimus.
Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos
programa Biškeke (Kirgizija)
Šį projektą vykdė NVO ,,Psichikos sveikata
ir visuomenė“. Projekto metu mokytojai,
policininkai ir tėvai buvo mokomi ne tik pastebėti
vaiko ketinimą nusižudyti, bet ir tinkamai užkirsti
tam kelią.
Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos
programos Naryno rajone (Kirgizija)
Šį projektą vykdė NVO ,,Psichikos sveikata ir
visuomenė“. Šiame regione irgi buvo rengiami
mokymai įvairiems specialistams. Rajono
pasirinkimą nulėmė savižudybių lygis.

Projektas ,,Mes irgi esame visuomenės dalis“

Mokymai ,,Ankstyvoji intervencija“

Šio projekto metu buvo paremtas sensorinės
integracijos kabineto įrengimas vaikų su proto
negalia reabilitacijos centre. Projektą vykdė NVO
,,Mushﬁg“ (Azerbaidžianas).

2005 metų sausį ir balandį vykusiuose
mokymuose dalyvavo specialistai iš Armėnijos,
Azerbaidžiano, Gruzijos, Kirgizijos ir Kazachijos.
Mokymų metu buvo aptartos pagalbos
jaunesnio amžiaus vaikams, turintiems įvairių
raidos sutrikimų, galimybės. Mokymų dalyviai
susipažino su Lietuvos patirtimi šioje srityje.

Mobiliosios specialistų komandos įsteigimas
vaikams su proto ir ﬁzine negalia
Šį projektą vykdė nevyriausybinė organizacija
,,Kaspijos psichikos sveikatos asociacija“
(Azerbaidžianas). Projekto tikslas — namuose
teikti specialistų pagalbą vaikams, kurie patys
negali atvykti į reabilitacijos centrą.
Mokymai
sveikata“

,,Vaikų

ir

paauglių

psichikos

2005 metų gruodį vykusiuose mokymuose
dalyvavo specialistai iš Armėnijos, Azerbaidžiano,
Gruzijos, Kirgizijos, Kazachijos ir Moldovos. Vaikų
ir paauglių psichiatrai bei psichologai susipažino
su įvairių įstaigų ir organizacijų, teikiančių
pagalbą vaikams, turintiems psichikos ir elgesio
sutrikimų, darbu. Be to, jie išklausė paskaitų
ir seminarų ciklą apie modernius pagalbos ir
prevencijos būdus vaikų psichiatrijoje. Mokymus
vedė geriausi Lietuvos vaikų psichikos sveikatos
specialistai. Mokymai vyko dvi savaites.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

2005 metų ataskaita
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RENGINIAI
2005 metais VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
surengė labai daug įvairių konferencijų, seminarų,
paskaitų, susitikimų, kuriuose dalyvavo daugybė
psichikos sveikatos profesionalų, psichikos
sveikatos paslaugų vartotojų, žurnalistų ir
visuomenės atstovų. Šiuose renginiuose
pranešimus skaitė ne tik Lietuvos specialistai,
bet ir ekspertai iš Nyderlandų bei Prancūzijos.
ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖSENOS INTERNATUOSE IR
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE PRISTATYMAS
Šis renginys vyko 2005 metų vasarį
Kaliningrado srities psichiatrinėje ligoninėje,
kur psichikos sveikatos priežiūros ir globos
įstaigų administracijai bei darbuotojams buvo
pristatyta žmogaus teisių padėtis Kaliningrado
srities psichikos sveikatos priežiūros ir globos
įstaigose.
PENKTASIS BALTIJOS FORUMAS
Šis jau tradiciniu tapęs renginys vyko 2005
metų balandį. Jo metu specialistai, psichikos
sveikatos paslaugų vartotojai, nevyriausybinių
organizacijų atstovai ir politikai dalijosi
nuomonėmis apie padėtį teismo psichiatrijos bei
psichikos sveikatos įkalinimo įstaigose. Forume
dalyvavo svečiai iš Latvijos, Kaliningrado srities,
Sankt-Peterburgo ir Olandijos.
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SPAUDOS KONFERENCIJA „NUO STACIONARIŲ
INSTITUCIJŲ PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ:
NUO STIGMOS PRIE TOLERANCIJOS“
2005 metų gegužę vykusioje spaudos
konferencijoje
keturių
nevyriausybinių
organizacijų koalicija, į kurią įėjo VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“,
Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras
ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas, pristatė
pirmąjį kartą Lietuvoje atliktą išsamią žmogaus
teisių padėties uždarose psichiatrijos įstaigose
analizę. Ši spaudos konferencija susilaukė itin
didelio žiniasklaidos dėmesio.
LABDAROS AKCIJA „STATOME SAVE“
2005 metų rugpjūtį ir rugsėjį vyko VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ bei Lietuvos sutrikusio

intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“
parengta labdaros akcija„Statome save“. Tai buvo
pirmoji panašaus pobūdžio akcija Lietuvoje,
siekusi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį
į psichikos bei intelekto sutrikimų turinčius
asmenis, bet ir suteikti įgaliesiems nekasdienišką
saviraiškos galimybę. Akcija buvo pavadinta
„Statome save“, nes kiekvienas, mokydamasis
pakantos ir supratimo „kitokiems“ žmonėms,
padeda ne tik jiems, bet ir sau.

Pasirašydami ant plytų, šią labdaros akciją
parėmė ir žymūs žmonės: dainininkė Jurga
Šeduikytė, kino kritikas Skirmantas Valiulis,
dizainerė Jurga Žilėnienė, dainininkas Maksas
Melmanas iš grupės „Biplan“, pramogų verslo
atstovas Arūnas Valinskas, politikas, psichiatras,
visuomenės veikėjas Dainius Pūras, Respublikos
Prezidento patarėjo pavaduotoja Violeta
Toleikienė, Vilniaus miesto Socialinės paramos
skyriaus vedėjas Artūras Melianas ir kiti.

Akcija „Statome save“ prasidėjo Palangoje
rugpjūčio 9-15 dienomis. Jos metu žmonės
galėjo paremti vaikus su negalia, pirkdami
užrašą ant plytos. Palangos miesto centrinėje
aikštėje pastatytoje žalioje palapinėje įsikūrę
labdaros akcijos „Statome save“ savanoriai
aukojusių žmonių vardais ir pavardėmis margino
plytas. Užrašą ant plytos norintieji galėjo įsigyti
ir Katedros aikštėje vykusiame tradiciniame
Sostinės dienų renginyje „Tau, Vilniau“.

PROJEKTO „ŽMONIŲ, TURINČIŲ PROTO IR
PSICHIKOS NEGALIĄ, ĮDARBINIMAS“ PRISTATOMOJI
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

Vėliau minėtos plytos nukeliavo į Europos parką,
kur jau rugsėjo 17 dieną buvo įmontuotos į
originalią ir kol kas vienintelę tokią Lietuvoje
skulptūrą „Įsisupk“, kurią sudaro net 120
sūpuoklių. Visi šios labdaros akcijos metu
surinkti pinigai buvo skirti Vilniaus universiteto
vaikų ligoninės Vaiko raidos centro sporto salei
įrengti.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

2005 metų ataskaita

Ši konferencija vyko 2005 metų rugsėjį. Jos
tikslas — ne tik pristatyti neįgaliųjų įdarbinimo
projektą, suburti visas su neįgaliųjų įdarbinimu
susijusias institucijas, perimti užsienio šalių
patirtį, bet ir išsiaiškinti įdarbinimo ekonominio
vertinimo aspektus, susipažinti su nauja
neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo
tvarka bei įvertinti jos reikšmę asmenims,
turintiems proto ir psichikos negalią.
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PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS ATSTOVŲ
VIZITAS Į LIETUVĄ
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai
lankėsi Lietuvoje 2005 metų rugsėjį. Šis
vizitas — tai Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministerijos, VšĮ „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ ir PSO bendradarbiavimo veiklos
dalis. Lietuvoje lankėsi PSO Psichikos sveikatos
ir priklausomybių departamento direktorius Dr.
Benedetto Saraceno, PSO Europos regioninio
biuro patarėjas psichikos sveikatos klausimams
Dr. Matthijsas Muijenas ir kiti garbūs svečiai. PSO
atstovai teigiamai įvertino Lietuvos psichikos
sveikatos strategiją, prie kurios rengimo prisidėjo
ir VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“.
SEMINARAS „TEISMO PSICHIATRIJOS PACIENTŲ
REABILITAVIMAS: PLANAI ATEIČIAI“
Šiame 2005 metų lapkritį vykusiame renginyje
buvo aptarta esama psichosocialinių paslaugų
teismo psichiatrijos pacientams sistema
Lietuvoje ir pristatyta darbo grupių parengta
Lietuvos teismo psichiatrijos paslaugų tinklo
koncepcija. Garbūs svečiai iš Nyderlandų
supažindino susirinkusiuosius su teismo
psichiatrijos pacientų resocializacijos aspektais
savo šalies socialinių paslaugų sistemoje.
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PSICHIKOS NEGALIA IR POLITIKA
Šiame 2005 metų lapkritį vykusiame renginyje
politikai, specialistai ir asmenys, turintys
psichikos bei proto negalią, diskutavo negalios
politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.
VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS STRATEGIJOS BEI
JOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTO PRISTATYMAS
2005 metų sausį Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos posėdžių salėje vykusiame pristatyme
Lietuvos ir Nyderlandų ekspertų darbo grupė ne
tik supažindino susirinkusiuosius su šia strategija,
bet ir iniciavo renginio dalyvių diskusiją.

LEIDINIAI
„BENDRUOMENINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGOS LIETUVOJE“ 100
EGZ.
Šiame leidinyje, remiantis kokybiniu tyrimu, apibendrinti paslaugų
vartotojų ir jų artimųjų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai,
pateikta specialistų bei politikų nuomonė apie psichikos sveikatos
paslaugas Lietuvoje.

Bendruomeninės
psichikos
sveikatos
paslaugos
Lietuvoje

„ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖSENA UŽDAROSE PSICHIKOS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS IR GLOBOS INSTITUCIJOSE“ 200 EGZ. LIET. K. IR 100 EGZ.
ANGL. K.

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖSENA
UŽDAROSE PSICHIKOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR
GLOBOS INSTITUCIJOSE

Tai projekto „Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos
priežiūros institucijose“ rezultatų apibendrinamasis leidinys, kuriame
pateikta išsami žmogaus teisių padėties uždarose psichiatrijos įstaigose
analizė.

„KITAIP MĄSTANTIEMS DARBDAVIAMS“ 500 EGZ.
Tai lankstinukas, kuriame pateikiama išsami informacija, kaip sėkmingai
įdarbinti asmenį, turintį psichikos negalią. Jis buvo išleistas vykdant
projektą „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas“.

Kaip SĖKMINGAI
įdarbinti asmenį su
psichikos negalia

Išbandykite ir
įvertinkite PATYS
JIE – nuoširdūs, veiklūs,
sąžiningi, atsakingi ir
kruopštūs
Patirtis įrodė: kai kuriuos
darbus gali dirbti geriau nei
„sveikieji“.

Nebijokite eksperimentuoti – Jus
palaiko valstybė!

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

2005 metų ataskaita

JŪS NE KARTĄ DOVANOJOTE GĖLES MYLIMAM ŽMOGUI, KURIAS OLANDIJOJE IŠAUGINO
PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTYS ŽMONĖS. KODĖL JIE NEAUGINA GĖLIŲ LIETUVOJE?

PROJEKTO ATASKAITA
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TA R P TA U T I N Ė S F E D E R A C I J O S „ G LO B A L I
I N I C I AT Y VA P S I C H I AT R I J O J E “ S T R U K T Ū R A

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra ir
tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ narė.
Pasaulio kontekste tarptautinė organizacija
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ per dvidešimt
penkerius veiklos metus tapo viena svarbiausių
psichikos sveikatos reformų srities iniciatorių
Centrinėje ir Rytų Europoje bei buvusios Sovietų
Sąjungos šalyse. Iš kitų panašių organizacijų ji
išsiskiria savo veiklos įvairove, novatoriškomis
idėjomis ir drąsiais projektais. Šiuo metu
buvusiose posovietinėse šalyse greta Vilniaus
regioninio biuro veikia dar trys tarptautinės
organizacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
biurai:
Hilversume (Nyderlandai);
Soﬁjoje (Bulgarija);
Tbilisyje (Gruzija).
Visi keturi regioniniai biurai yra pasirašę
federacijos sutartį ir sudaro tarptautinę
federaciją ,,Globali iniciatyva psichiatrijoje“.
Visas federacijos nares vienija ne tik bendras
pavadinimas, bet ir bendras tikslas — skatinti
humanišką, etišką ir efektyvią psichikos
sveikatos paslaugų plėtrą visame pasaulyje.
Koordinuojančios organizacijos vaidmuo šioje
federacijoje tenka Nyderlandų centriniam
biurui. Jis atlieka koordinacinį, administracinį
ir konsultacinį vaidmenį, ypač tarptautiniuose
projektuose, kuriuose dalyvauja daugiau nei
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vienas organizacijos regioninės paramos biuras.
Be to, minėtam biurui patikėta tarpininkauti
tarp regioninių struktūrų ir Vakarų fondų bei
profesinių organizacijų, vykdyti stebėseną bei
auditą.
Tarptautinė federacija „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ palaiko glaudžius darbo ryšius
su daugeliu įtakingų pasaulinių organizacijų,
pvz.: yra oﬁciali Pasaulio sveikatos organizacijos
partnerė, bendradarbiauja su Europos psichikos
sveikatos paslaugų vertinimo tinklu, Europos
psichikos sveikatos organizacija, Pasaulio
psichiatrų asociacija, Atviros visuomenės
institutu, Psichinės sveikatos iniciatyva,
Psichinės negalios atstovavimo centru ir kitomis
tarptautinėmis organizacijomis.
Robertas Van Vorenas
Tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ įkūrėjas ir generalinis sekretorius,
bendradarbiavimo su partneriais Vakarų Europoje
konsultantas
Bendras tarptautinės organizacijos „Globali
iniciatyva psichiatrijoje” internetinis puslapis
www.gip-global.org

V Š Į „ G L O B A L I I N I C I AT Y VA P S I C H I AT R I J O J E ”
S T R U K T Ū R A I R K O N TA K TA I

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ valdymo
organas yra taryba, kurią 2005 metais sudarė
penki žmonės:
Dana Migaliova
Tarybos pirmininkė
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Viltis“ vadovė
Lietuva

Konsultantai:
Dainius Pūras
Projektų ir kitos veiklos konsultantas
Šiuo metu tarybos sudėtyje vyksta pokyčiai:
keitėsi pirmininkas, renkami nauji tarybos
nariai.

Rytis Mаnkus
Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro
Mokymo ir programos skyriaus Spaudos ir
leidybos poskyrio reklamos vadybininkas
Lietuva
Sergėjus Svistunas
Gydytojas-psichiatras, ligoninės direktorius
Sankt Peterburgas, Rusija
Jekaterina Jeremejeva
Psichiatrijos slaugytoja
Latvija
Raisa Kravčenko
Nevyriausybinės organizacijos „Jerela“ vadovė
Ukraina

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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KON TA K TA I
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
M. K. Oginskio g. 3
LT-10219 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 271 5760/62
Faks. +370 5 271 5761
El. paštas vilnius@gip-global.org
Interneto puslapis www.gip-vilnius.lt
Sąskaitos numeris
LT53 7044 0600 0034 5337
Bankas „AB SEB Vilniaus bankas“
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 125446837

NUOLATINIAI DARBUOTOJAI IR JŲ
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Dovilė Juodkaitė
Direktorė, projektų teisininkė
El. paštas djuodkaite@gip-global.org
Irena Kuldoš
Buhalterė
El. paštas ikuldos@gip-global.org
Aleksandras Avramenko
Programų vadybininkas
El. paštas aavramenko@gip-global.org
Eglė Rimšaitė
Programų vadybininkė
El. paštas erimsaite@gip-global.org
Henrika Varnienė
Programų vadybininkė
El. paštas hvarniene@gip-global.org
Karilė Levickaitė
Programų vadybininkė
El. paštas klevickaite@gip-global.org
Neringa Jurčiukonytė
Atstovė ryšiams su visuomene
El. paštas njurciukonyte@gip-global.org
Tadas Žičkus
Biuro administratorius
El. paštas tzickus@gip-global.org
Birutė Navickienė
Biuro darbuotoja
2005 metais VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
direktorius buvo vaikų psichiatras Vytautas Blažys.
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RĖMĖJAI
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ dėkoja 2005 metų rėmėjams:
Lietuvos Respublikai;
Europos Socialiniam Fondui;
Nyderlandų katalikiškajai paramos ir vystymo organizacijai CORDAID;
Atviros visuomenės institutui (JAV, Vengrija);
Nyderlandų Karalystės ambasadai;
Nyderlandų užsienio reikalų ministerijai;
Europos Komisijai;
Maastricht‘o universitetui;
Neįgaliųjų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

VĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rėmėju gali tapti ir tu!
PASINAUDOK SAVO TEISE IR NUSPRĘSK. NURODYK, KAM BUS SKIRTI 2 PROC. TAVO SUMOKĖTŲ
MOKESČIŲ.
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos įsigaliojęs naujasis pajamų mokesčio įstatymas leidžia bet kuriam nuolatiniam LR gyventojui nurodyti, kuriai ne pelno siekiančiai organizacijai bus skirti 2 proc. jo
pajamų mokesčio (LR Finansų ministro įsakymas Nr. 305 2002-09-252006-04-12). O jeigu šią, Jums nieko
nekainuojančią, mokesčių dalį (2 proc.), skirtumėte viešajai pelno nesiekiančiai organizacijai„Globali iniciatyva psichiatrijoje”, dirbančiai psichikos sveikatos ir žmogaus teisių stiprinimo srityje?
SVARBU: LR gyventojų, nepasinaudojusių šia galimybe, 2 proc. pajamų mokesčio yra paliekami valstybės
biudžetui. Taigi, ar nevertėtų patiems nuspręsti, kur ir kokiems tikslams bus panaudota ši Jūsų mokesčių
dalis?
Prašymo formą su VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rekvizitais, kurią jums reikės pristatyti į Valstybinę
mokesčių inspekciją, galite parsisiųsti iš internetinio puslapio http://www.gip-vilnius.lt.
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