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2000 metais įkurta viešoji įstaiga  
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau 
dvidešimt šešerius metus veikiančios tarp-
tautinės organizacijos „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“ regioninis biuras.

Turėdama platų tarptautinio bendradar-
biavimo tinklą „Globali iniciatyva psichiatri-
joje“ perduoda savo patirtį kitoms posovieti-
nėms šalims ir atlieka savotišką tilto tarp 
Rytų bei Vakarų vaidmenį: reformuoja psi-
chikos sveikatos priežiūrą, gerina psichikos 
negalės asmenų gyvenimo kokybę, skatina 
jų socialinę integraciją ir saugo bei užtikrina 
jų, kaip visaverčių piliečių, žmogaus teises.

Organizacijos mISIJA − skatinti huma-
nišką, etišką ir veiksmingą psichikos sveika-
tos priežiūrą, žodžiu bei veiksmu remti ati-
tinkamų žmonių ir organizacijų tinklą vi-
same pasaulyje. 

Per šešerius metus viešoji įstaiga  
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ sėkmingai 
įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir 
tarptautinių projektų.

K A s  y r A  „ 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 “ ?
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asmenų gyvenimo kokybės gerinimo bei jų 
teisių užtikrinimo.

Pastaraisiais metais mūsų organizacijos 
veikla buvo itin aktyvi, vieša, žadanti per-
mainų Lietuvos ir regiono psichikos sveika-
tos sistemoje.

Akcentuotinas GIP indėlis formuojant 
palankią viešąją nuomonę apie psichikos ir 
proto negalės asmenis, įgyvendinant antidis-
kriminacines priemones, neutralizuojant vi-
suomenės netolerancijos apraiškas.

buvo svarbi ugdant visuomenės toleranciją 
bei keičiant nusistovėjusią visuomenės nuo-
monę į gerąją pusę. Akcijos rezultatyvumą 
akivaizdžiai rodo visuomenės nuomonės dėl 
asmenų, turinčių psichikos negalią, integra-
cijos į darbo rinką tyrimai: pozityvią nuostatą 
dėl psichikos negalią turinčių darbuotojų 
į(si)traukimo į darbo rinką išreiškė 8-10 pro-
centų daugiau tyrimo dalyvių nei prieš tole-
rancijos akciją.

P r AtA r m ė

Įgyvendindama projek-
tus bei skleisdama naują 
požiūrį į psichikos sveikatą 
ir jos sutrikimus GIP prisi-
dėjo prie psichikos sveikatos 
pacientų destigmatizacijos 
proceso, nepagrįstų mitų, su-
sijusių su psichikos negalią 
turinčiais žmonėmis, griovi-
mo. Daugiausia žiniasklaidos 
ir visuomenės susidomėjimo 
sulaukė akcija „Kvaila bijoti 
atsisukusio varžtelio“, kuri 

2006 metai mūsų orga-
nizacijai buvo pokyčių me-
tai. Įvykusios organizacinės 
permainos – kai kurių dar-
buotojų, direktoriaus pasi-
keitimas, naujai suformuota 
taryba – nesutrukdė viešajai 
įstaigai „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“ (toliau GIP) 
ryžtingai siekti savo tikslų: 
psichikos sveikatos priežiū-
ros humanizavimo, psichikos 
sveikatos sutrikimų turinčių 
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Pastaraisiais metais GIP išplėtė savo 
bendradarbiavimo ryšius ir su nacionaliniais, 
ir su tarptautiniais partneriais. 

Veikdama ne tik Lietuvoje, bet ir kaimy-
ninėse valstybėse bei visame Rytų ir Centri-
nės Europos regione GIP sėkmingai tęsė jau 
pradėtus arba įgyvendino naujus projektus 
žmogaus teisių stebėsenos, bendruomeninės 
psichiatrijos paslaugų plėtros, teismo psichi-
atrijos, psichikos sveikatos paslaugų kokybės 
gerinimo, psichikos sveikatos specialistų 
kvalifikacijos kėlimo bei mokymų srityse.

2006 metais GIP iniciatyva buvo sėk-
mingai įdiegtos inovacinės, Lietuvoje dar ne-
teiktos, tačiau pasaulyje pripažintos ir efekty-
viai veikiančios socialinės paslaugos. Lietu-
vos praktikoje pirmą kartą atsiradusios paci-
ento patikėtinio ir darbo asistento pareigybės 
skatins asmenų su negalia bei juos įdarbinan-
čių ar paslaugas jiems teikiančių pareigūnų 
savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą. 

Darbo asistentai buvo mokomi ir įdar-
binami įgyvendinant projektą „Žmonių, tu-
rinčių proto ir psichikos negalią, įdarbini-

mas“. Pirmą kartą Lietuvoje specialiai pa-
rengti asmenys ėmėsi padėti psichikos svei-
katos paslaugų vartotojams pasirengti dirbti, 
įsidarbinti bei teikti jiems paramą darbo vie-
toje. Numatoma, kad pasibaigus projektui 
darbo asistentai toliau tęs savo veiklą atski-
rose socialinių paslaugų įstaigose, dirban-
čiose su proto ir psichikos sutrikimų turin-
čiais asmenimis.

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto 
savivaldybe ir Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrija „Giedra“ atsirado nauja,  
Lietuvai realius pokyčius žmogaus teisių ap-
saugos srityje žadanti paciento patikėtinio 
pareigybė. Vos per pusmetį pirmoji paciento 
patikėtinė sulaukė daugiau nei 100 psichikos 
sveikatos vartotojų kreipimųsi Vilniaus mies-
te. Tai patvirtina poreikį keisti, plėtoti ir to-
bulinti dabartinę psichikos sutrikimų turinčių 
asmenų gydymo ir priežiūros teisinę bei ins-
titucinę bazę, toliau naudojant sėkmingai 
pradėtas diegti pagalbos naujoves. 
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Praeitais metais GIP toliau atliko įvairias 
studijas, kėlė nacionaliniu lygiu reikšmingas 
idėjas ir stiprino pažeidžiamų grupių žmo-
gaus teisių užtikrinimo bei gerinimo pozici-
jas.

2006 metais dirbdama psichikos ir proto 
negalės asmenų teisių apsaugos srityje GIP 
identifikavo vieningos nepriklausomos pre-
vencinės žmogaus teisių stebėjimo sistemos 
visų rūšių uždarose laisvės apribojimo insti-
tucijose poreikį Lietuvoje. Tokią išvadą 
mūsų organizacija padarė atlikusi žmogaus 
teisių padėties psichikos sveikatos įstaigose 
(psichiatrijos ligoninėse, psichoneurologi- 
niuose pensionatuose) stebėseną, kurią vyk-
dant buvo nustatyta ne tik daugkartinių as-
menų su psichikos ir proto negalia, trum-
pesnį ar ilgesnį laiką (kartais visą savo gyve-
nimą) praleidžiančių šiose uždarose įstai-
gose, teisių pažeidimų, bet ir sistemos ydų, 
trukdančių užtikrinti šiems asmenims adek-
vačią gyvenimo kokybę bei sunkinančių jų 
teisių apsaugą. Todėl atsižvelgdama į stebė-
senos rezultatus ir išvadas GIP kreipėsi į ati-
tinkamas valdžios institucijas inicijuodama 

diskusiją bei skatindama Lietuvą prisijungti 
prie Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kan-
kinimų ir kitokio žiauraus, nežmoniško, že-
minančio elgesio bei bausmių taikymo 
uždraudimą (angl. The Optional Protocol to 
the Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment) papildomojo protokolo ir jį rati-
fikuoti. 

Savo veikloje vadovaudamasi visuotinai 
priimtais tarptautiniais standartais ir perim-
dama pažangią pasaulinę praktiką GIP, kaip 
ekspertinė organizacija, siekia skleisti pažan-
gią patirtį ir dalytis ja su savo partnerėmis – 
valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

Pasaulyje tampa vis aktualesne pagarbos 
visiems žmonėms, taip pat ir psichikos svei-
katos sutrikimų turintiems asmenims, bei 
žmogaus teisių apsaugos svarba. Vienu di-
džiausių praeitų metų pasiekimų mūsų orga-
nizacija laiko 2006 metų gruodžio 13 dieną 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pri-
imtą Neįgalių asmenų teisių konvenciją. Tai 
pirmasis specialus tarptautinis privalomojo 
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pobūdžio dokumentas, ginsiantis pilietines, 
politines, ekonomines, socialines ir kultū-
rines žmonių su negalia teises, leisiantis su-
kurti efektyvią struktūrą, kuria naudosis 650 
milijonų viso pasaulio žmonių. Šis doku-
mentas ne tik sustiprins neįgalių asmenų ap-
saugą visame pasaulyje, bet ir įpareigos vals-
tybes imtis veiksmų, kad nacionaliniais ir 
tarptautiniais dokumentais įtvirtinti žmogaus 
teisių apsaugos ir pagarbos standartai būtų 
realiai įgyvendinami kiekvieno asmens at-
žvilgiu.

Atsižvelgiant į Europos lygiu patvirtintą 
Psichikos sveikatos strategiją (Žalioji knyga) 
ir tarptautines tendencijas taip pat džiugina 
pastarųjų metų iniciatyva Lietuvoje psichikos 
sveikatą pripažinti didžiausiu prioritetu ne 
vien sveikatos, bet ir švietimo, socialinės bei 
visos visuomenės gerovės srityse ir naciona-
liniu lygiu parengti vieningą psichikos svei-
katos strategiją. Norėtųsi tikėti, kad tokia 
valstybės politika neliks vien tik norminiuo-
se dokumentuose įtvirtinta graži idėja, o su-
lauks realaus ir efektyvaus įgyvendinimo.

mes tikime, kad demokratinėje valsty-
bėje neturi likti vietos priešiškam visuomenės 
požiūriui į psichikos sveikatos problemų tu-
rinčius asmenis. Todėl ir ateityje planuojame 
toliau aktyviai vykdyti savo funkcijas geri-
nant psichikos sveikatos priežiūrą regione, 
keliant psichikos sveikatos sutrikimų turinčių 
asmenų gyvenimo kokybę ir saugant bei 
užtikrinant jų, kaip visaverčių piliečių, žmo-
gaus teises, ugdant visuomenės toleranciją 
bei sąmoningumą. Tikime, kad pažangios ir 
novatoriškos GIP idėjos šiose srityse taps 
svarbiu veiksniu kuriant visos Lietuvos vi-
suomenės gerovę.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva  
psichiatrijoje“ direktorė 
Dovilė Juodkaitė
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P r O J E K tA i

Pagrindinė viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ veikla yra įvairių projektų, 
atspindinčių organizacijos prioritetines sritis, įgyvendinimas. 

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ prioritetinių sričių spektras yra platus:

Poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą.1.

Žmogaus teisių apsauga.2.

Naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas. Kiekviena organizacijos iniciatyva,  
rengiama nauja veikla ar kuriama paslauga visuomet yra derinamos su įvairiomis poveikio poli-
tikai priemonėmis, siekiant jų įtvirtinimo ir tęstinumo.

3.

Naujų iniciatyvų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveika-
tos srityje, stiprinimas.

4.
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1. POVEIKIS POLITIKAI REFORMUOJANT PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMĄ

proto ir psichikos 
negalės klausimo 
įtraukimas į Viešųjų 
sprendimų priėmimą

Šis dvejus metus vykdytas tarptautinis 
projektas, kuriame dalyvavo aštuonios nau-
josios Europos Sąjungos šalys–narės iš poso-
vietinio bloko, baigėsi 2006 metų lapkričio 
mėnesį. Projektą koordinavo trys įtakingos 
tarptautinės organizacijos, veikiančios psi-
chikos sveikatos srityje: „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“, Inclusion Europe ir Open  
Society Institute. Kiekvienoje iš aštuonių 
šalių buvo pasirinkta po dvi nevyriausybines 
organizacijas, kurios tapo atsakingomis už 
veiklų koordinavimą psichikos ir proto ne-
galės srityje. Šio projekto tikslas – užtikrinti 
psichikos ir proto negalią turintiems asme-
nims vienodas galimybes dalyvauti priimant 
ir įgyvendinant politinius sprendimus. Sie-
kiant šio tikslo kiekvienoje šalyje buvo ren-
giami seminarai sutrikusio intelekto ir psi-
chikos ligomis sergantiems asmenims. Juose  

tarptautiniai ir nacionaliniai ekspertai, daly-
damiesi teorinėmis bei praktinėmis žiniomis, 
ugdė dalyvių gebėjimą atstovauti savo tei-
sėms, dalyvauti priimant sprendimus. Be to, 
buvo rengiamos konferencijos, kurių metu 
politikams, specialistams ir proto bei psi-
chikos negalią turintiems asmenims buvo su-
daryta unikali galimybė drauge nagrinėti 
negalės politikos formavimo ir įgyvendinimo 
klausimus. Iš viso Lietuvoje buvo surengti 
keturi seminarai ir dvi konferencijos. Įgyven-
dinant projektą buvo išleistas informacijos 
rinkinys apie neįgaliųjų teises ir galimybes 
dalyvauti priimant viešuosius sprendimus. 
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2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

paciento patikėtinis 
Vilniaus miesto psichikos 
sVeikatos įstaigoms

Šį pirmąjį tokio pobūdžio projektą Lie-
tuvoje įgyvendino Lietuvos psichikos nega-
lios žmonių bendrija „Giedra“, bendradar- 
biaudama su viešąja įstaiga „Globali inicia-
tyva psichiatrijoje“. Pagrindinis šio projekto 
tikslas – užtikrinti žmogaus teisių laikymąsi 
psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose 
įstaigose. Šio tikslo buvo siekiama įdarbinant 
nuo gydymo įstaigos nepriklausomą ir paci-
ento poziciją palaikantį asmenį − paciento 
patikėtinį. Vykdant šį projektą buvo bando-
ma keisti Lietuvoje nusistovėjusį įprotį psi-
chikos sveikatos paslaugų vartotojų pa-
stangas kovoti už savo teises vienareikš-
miškai laikyti ligos požymiu arba papras-
čiausiai ignoruoti. 

Projekto vykdymo laikotarpiu į paciento 
patikėtinį buvo kreiptasi per 100 kartų. Besi-
kreipiantiems žmonėms prireikė daugkartinių 
konsultacijų ir pagalbos − iš viso buvo su-

teiktos 129 paslaugos (konsultacijų, atstova-
vimo, dokumentų parengimo, tarpininkavi-
mo ir kt). Klientai buvo konsultuojami dėl 
hospitalizacijos, gydymo, diagnozės tikslini-
mo, priverstinių medicinos priemonių taiky-
mo, perkėlimo į kitas sveikatos priežiūros 
įstaigas ir kt. Vienas iš šių atvejų pareikalavo 
teisminių procedūrų paciento teisėms ginti.

Dažniausiai buvo kreipiamasi informa-
cijos dėl:

ligos diagnozės ir prognozės;
gydymo trukmės;
vidaus tvarkos procedūrų (daiktų 

saugojimo, asmeninių spintelių tikrinimo, 
maudymosi, pasimatymų grafiko, palatos 
stebėjimo režimo naudojimo ir t. t.);

veiksnumo / neveiksnumo ir globos 
steigimo.

Sprendžiant problemas buvo tarpinin-
kaujama tarp pacientų ir ligoninės adminis-
tracijos bei gydytojų, siekiama abipusio susi-
tarimo aktualiais pacientams klausimais. 
Sprendžiant nusiskundimus buvo inicijuoja-
mi konsiliumai. Be to, pacientams buvo  
teikiama pagalba formuluojant skundus, 
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rengiant dokumentus. Buvo surengti susitiki-
mai su Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centro administracija, kuriuose buvo aptaria-
mi dažniausiai iškylantys klausimai bei pro-
blemos, administracijai buvo pateikti raštiški 
siūlymai dėl vidaus tvarkos procedūrų tobu-
linimo. 

Iki šiol paciento patikėtinio veikla buvo 
programinio pobūdžio ir apėmė Vilniaus 
klinikinę Vasaros ligoninę, Antakalnio, 
Karoliniškių, Šeškinės, Naujininkų bei Cen-
tro poliklinikos Vytenio filialo psichikos 
sveikatos centrus. Tačiau viešosios įstaigos 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ pastango-
mis jau nuo šių metų (kaip numatyta Vil-
naus miesto Psichikos sveikatos strategijos 
2006-2010 metams įgyvendinimo priemonių 
plane) planuojamas tęstinis dviejų paciento 
patikėtinių finansavimas iš Vilniaus miesto 
savivaldybės biudžeto.

Žmogaus teisių uŽdarose 
institucijose stebėsena 
baltijos šalyse 

2003 metais viešoji įstaiga „Globali  
iniciatyva psichiatrijoje“ bendradarbiaudama 
su Latvijos žmogaus teisių ir etninių studijų 
centru gavo Europos Komisijos paramą pro-
jektui „Žmogaus teisių uždarose institucijose 
stebėsena Baltijos šalyse“ (angl. Monitoring 
Human Rights and Prevention of Torture in 
Closed Institutions in Baltic countries). 

Vykdant šį trejus metus trukusį projektą 
buvo siekiama užtikrinti žmogaus teises 
psichikos sveikatos priežiūros institucijose 
(psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologi-
niuose pensionatuose). minėto tikslo buvo 
siekiama šiomis priemonėmis:

Teikiant teisinę paramą psichiatrijos 
ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensio-
natuose gyvenantiems asmenims. 

Renkant žinias apie gyvenimo sąly-
gas šiose įstaigose ir teisių užtikrinimą jose.

1.

2.

2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
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Informuojant šių įstaigų gyventojus 
apie žmogaus teises.

Publikuojant ir viešinant žmogaus 
teisių padėtį apibendrinančias ataskaitas bei 
rekomendacijas žmogaus teisėms užtikrinti 
psichikos sveikatos priežiūros institucijose.

Per pirmuosius projekto metus (2003 
metų balandis – 2004 metų balandis) eksper-
tų grupė lankėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Kaliningrado srities psichiatrinėse ligoninėse 
bei globos namuose ir analizavo žmogaus 
teisių padėtį jose. Tai leido perprasti atskirų 
šalių žmogaus teisių ypatumus. Be to, nau-
dojant tą patį klausimyną atsirado galimybė 
palyginti gautus duomenis ir pateikti bendrą 
regiono analizę. 

Antraisiais projekto metais (2004 metų 
balandis – 2005 metų balandis) didesnis dė-
mesys buvo skiriamas Lietuvos psichikos 
sveikatos priežiūros ir globos institucijoms. 
Surinkti duomenys buvo apibendrinti projek-
to ataskaitoje, kuri buvo pristatyta Lietuvos 
Respublikos Seimo nariams, Sveikatos  
apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo 

3.

4.

ministerijų atstovams,  nevyriausybinėms or-
ganizacijoms bei plačiajai visuomenei.

Trečiaisiais projekto metais (2005 metų 
balandis – 2006 metų balandis) buvo vykdo-
ma vaikų teisių stebėsena Lietuvos vaikų 
globos ir priežiūros institucijose. Buvo ap-
lankytos 22 įstaigos, atsakingos už vaikų 
globą ir ugdymą. Vizitų metu surinkta infor-
macija buvo išleista atskiru leidiniu „Vaiko 
teisių padėtis stacionariose globos ir ugdymo 
įstaigose“, kuris buvo pristatytas visuomenei 
ir specialistams.

2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA
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psichikos ligomis 
sergančių ar psichikos 
sutrikimų turinčių 
asmenų gydymas 
europos kalėjimų 
sistemoje – poreikiai, 
programos ir rezultatai 
(eupris)

Projektą „Psichikos ligomis sergančių ar 
psichikos sutrikimų turinčių asmenų gy-
dymas Europos kalėjimų sistemoje –  
poreikiai, programos ir rezultatai“ (EUPRIS) 
finansuoja Europos Komisija. Projekto tiks-
las – aprašyti ir išanalizuoti psichikos ligo-
mis sergančių ar psichikos sutrikimų turinčių 
asmenų patekimą į įkalinimo įstaigas ir 
kalėjimų sistemos padėtį projekte dalyvau-
jančiose valstybėse. Vykdant projektą buvo 
siekiama įvertinti įkalintiems psichikos ligo-
mis sergantiems ar psichikos sutrikimų turin-
tiems asmenims teikiamas paslaugas bei 

pasiektus rezultatus (savižudybių, suicidinio 
elgesio, priklausomybės nuo narkotikų, alko-
holizmo ir kt. rodiklių aspektu). Projekto ei-
goje buvo parengtas standartizuotas klausi-
mynas ir siekiant išsiaiškinti, kaip valstybės 
lygiu yra kaupiama oficiali informacija apie 
psichikos ligomis sergantiems ar psichikos 
sutrikimų turintiems asmenims teikiamas 
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 
įkalinimo įstaigose, buvo renkama atitinka-
ma informacija dvidešimt trijose Europos 
Sąjungos šalyse–narėse ir dar Islandijoje, 
Norvegijoje bei Bulgarijoje. 

Remiantis šalių užpildytu klausimynu ir 
specifinės situacijos aprašymo analize, pro-
jekto rezultatai bus apibendrinti bei pristatyti 
Europos lygiu pirmąjį 2007 metų pusmetį. 

2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA



14 Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

magūnų saVarankiško 
gyVenimo namai

Šis tęstinis projektas prasidėjo 2005 me-
tais. Projekto tikslas – sugrąžinti žmonėms, 
turintiems rimtų psichikos sutrikimų, sava-
rankiškumą, įtvirtinti jų buitinius ir sociali-
nius įgūdžius, stiprinant jų psichologinį 
atsparumą bei motyvaciją pokyčiams. Sava-
rankiškumo ugdymo buvo siekiama skati-
nant gyventojų bendradarbiavimą su perso-
nalu. magūnų savarankiško gyvenimo na-
muose asmenų reabilitavimui skiriama nuo 
pusės iki vienerių metų: per tą laiką atstato-
mi kliento įgūdžiai, kuriuos jis prarado ilgos 
hospitalizacijos metu. Remiantis užsienio 
praktika galima drąsiai teikti, kad magūnų 
savarankiško gyvenimo namai suteikia ne-
įgaliems asmenims patikimą galimybę atgau-
ti prarastą savarankiškumą ir kad tai yra reali 
alternatyva uždaroms institucijoms − psicho-
neurologiniams pensionatams, kuriuose su-
darytos idealios sąlygos žmogaus teisių pa-
žeidimams klestėti.

Projektas prasidėjo 2005 metais. Antrai-
siais projekto vykdymo metais buvo itin 
aktyviai viešinama projekto veikla. Per praė-
jusius metus buvo įdarbintas 31 darbo asis-
tentas. Ši Lietuvoje dar nauja pareigybė buvo 
pristatyta specialistams ir plačiajai visuo-
menei. Pirmą kartą Lietuvoje specialiai pa-
rengti asmenys (darbo asistentai) padeda psi-
chikos sveikatos paslaugų vartotojams pasi-
rengti darbui, įsidarbinti bei teikia jiems 
paramą darbo vietoje. 

Remiantis projekto partnerių iš Prancū-
zijos ir Olandijos patirtimi, darbo asistentai 
turėtų spręsti daugelį žmonėms, turintiems 
proto ir psichikos negalią, kylančių įdarbini-
mo problemų. Numatoma, kad pasibaigus 
projektui darbo asistentai tęs savo veiklą ats-
kirose socialinių paslaugų įstaigose, dirban-
čiose su proto ir psichikos sutrikimų turin-
čiais asmenimis. 

3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

Žmonių su proto ir 
psichikos negalia 
įdarbinimas



15Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

Visoje Respublikoje buvo vykdoma to-
lerancijos akcija „Kvaila bijoti atsisukusio 
varžtelio“. Akcijos metu buvo inicijuota 
aktyvi informacijos apie psichikos sveikatą 
bei žmonių, turinčių proto ir psichikos nega-
lia, įdarbinimą sklaida (žr. 24 psl.).

Pristatant darbo asistentų veiklos pobūdį 
ir žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, 
darbines galimybes buvo rengiami apvalūs 
stalai–diskusijos su darbdaviais. 

Projekto eigoje buvo organizuojama tė-
vų ir globėjų, auginančių neįgalius vaikus, 
savigalbos grupių veikla. Be to, globėjams 
buvo rengiami mokymai, kaip integruotis į 
darbo rinką. Jų metu buvo mokoma rašyti 
gyvenimo aprašymą (CV), supažindinama su 
darbo paieškos metodais. Šiuose mokymuo-
se ir savigalbos grupėse buvo kalbama apie 
tai, kaip suderinti neįgalių vaikų priežiūrą su 
darbu.

2006 metais buvo surengti du apvalūs 
stalai–diskusijos, kuriuose dalyvavo darb-
daviai, specialistai, dirbantys neįgaliųjų įdar-
binimo srityje, ir valdžios atstovai. Šiuose 

renginiuose buvo diskutuojama apie ne-
įgaliųjų įdarbinimo galimybes Europoje ir 
Lietuvoje. Diskusijų metu buvo apibrėžtos 
galimos žmonių su psichikos negalia įdarbi-
nimo kryptys Lietuvoje.

Vykdant projektą Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto Socialinės psichiatrijos 
centras atliko tris klientų stigmatizacijos dar-
bo vietoje tyrimus. Du iš jų – „Darbdavių 
požiūrių įvertinimas penkiais psichikos neį-
galiųjų darbo aspektais“ ir „Asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimų, stigmatizacijos pasek-
mių ir diskriminavimo tyrimas“ − buvo pris-
tatyti spaudos konferencijoje, surengtoje 
praėjusių metų lapkričio mėnesį.

3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

PROJEKTĄ REmIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ DALIES
FINANSUOJA

EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis fondas
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3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

nuoseklios psichikos 
sVeikatos paslaugų 
grandies sukūrimas 
(Vasaros matra)

Šis trejus metus trukęs projektas baigėsi 
2006 metų birželio mėnesį. Jo tikslas – mo-
dernizuoti Vilniaus klinikinės Vasaros 
ligoninės psichikos sveikatos paslaugas.

2006 metais Vilniaus klinikinės Vasaros 
ligoninės Krizių intervencijos tarnyba 
pradėjo dirbti visu pajėgumu. Buvo surengta 

keletas susitikimų su bendrosios praktikos 
gydytojais, ambulatorinių psichikos sveika-
tos centrų gydytojais, neurologais. Po šių 
susitikimų padaugėjo pacientų nukreipimų į 
Krizių intervencijos tarnybą. Bendradarbiau-
jant su Nyderlandų ekspertais buvo pareng-
tas galutinis krizių intervencijos paslaugos 
aprašymas, ekspertai vykdė krizių interven-
cijos tarnybos komandos mokymus. 

2006 metais buvo tęsiamas paslaugų to-
bulinimas Vilniaus klinikinės Vasaros ligo-
ninės Gerontopsichiatrijos skyriuje: vyko 
personalo mokymai, buvo tobulinamos 
užimtumo terapijos paslaugos, pasitelkus 

PRIEŠ...
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3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

projekto konsultantus buvo formuojamos 
bendruomeninės paslaugos. Be to, buvo tvar-
koma fizinė skyriaus aplinka: buvo pritaiky-
tas pacientų poreikiams ligoninės kiemas, 
buvo parengtas ir suderintas naujo geronto-
psichiatrijos skyriui skirto pastato projektas. 

Tarptautiniai ekspertai itin palankiai ver-
tina šį psichikos sveikatos paslaugų moder-
nizavimą Lietuvoje. Nors kai kuriose Vidu-
rio ir Rytų Europos šalyse panašios tarnybos 
buvo atidarytos kiek anksčiau, Vilniaus kli-
nikinėje Vasaros ligoninėje vykdomas pro-
jektas išsiskiria teikiamų paslaugų kom-
pleksiškumu ir nuoseklumu. 

teismo psichiatrijos 
tarnybų 
reorganizaVimas 
lietuVoje

Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti 
modernią pagalbos teikimo sistemą teismo 
psichiatrijos pacientams, tokiu būdu įgyven-
dinant efektyvią nusikaltimų prevenciją.

Numatytos trys pagrindinės projekto 
kryptys: 

Rokiškio psichiatrijos ligoninės per-
tvarkymas: naujų pacientų reabilitacijos pro-
gramų diegimas, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas, vykdant mokymus, skirtus modernių 
efektyvių darbo su pacientais metodų  
taikymui. 

1.

PO...
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Bendruomenės paslaugų sistemos 
kūrimas teismo psichiatrijos pacientams. 

Teismo psichiatrijos informacijos 
centro prie Vilniaus universiteto Psichiatrijos 
katedros įsteigimas bei plėtra.

2006 metais buvo efektyviai įgyvendinta 
„ligoninių–dvynių“ idėja: Rokiškio psichia-
trijos ligoninė pradėjo bendradarbiauti su 
Pompe klinika Olandijoje, kurios specialistai 
noriai dalijasi savo patirtimi teismo psichia-
trijos srityje bei periodiškai rengia mokymus 
Rokiškio ligoninės specialistams. Vienas šio 
bendradarbiavimo rezultatų – Rokiškio ligo-
ninėje įdiegtas tarpdisciplininės komandos 
darbo metodas, padedantis visapusiškiau bei 
išsamiau nagrinėti kliento problemas, efekty-
viau sudaryti individualius reabilitacijos pla-
nus, pagrįsčiau teikti teikimus į teismą dėl 
priverčiamosios priemonės taikymo tęsimo / 
nutraukimo.

Projekto eigoje buvo kuriama teismo 
psichiatrijos pacientų duomenų bazė, kuri 
buvo galutinai suformuota 2006 metų spalio 
mėnesį. Tačiau naujoji duomenų bazė bus 
pradėta praktiškai naudoti tik tada, kai bus 
išspręsta informacijos apie pacientą konfi-
dencialumo problema, t. y. reglamentuota, 

2.

3.

kokia minėtos informacijos dalis gali / turi 
būti prieinama.

2006 metais siekiant vystyti paslaugų 
bendruomenėje teikimo sistemą Sveikatos 
apsaugos ministerijoje buvo sudaryta darbo 
grupė, kuriai buvo pavesta parengti Teismo 
psichiatrijos pacientų reabilitacijos bendruo-
menėje aprašą. 

Šio projekto vykdymo metu buvo paste-
bėta, kad teismo psichiatrijos srityje dirban-
tiems specialistams stinga priemonių, kurios 
padėtų patikimai įvertinti smurtinio elgesio 
riziką ateityje. Todėl Olandijos specialistams 
patarus buvo nuspręsta įdiegti Lietuvoje 
HCR-20 metodiką. Ši metodika − tai pasau-
lyje plačiai žinoma rizikos vertinimo meto-
dika, kuri naudojama ir teismo psichiatrijos 
srityje, ir pataisos sistemoje, ir teikiant pa-
slaugas bendruomenėje. 2006 metų pabaigo-
je iš minėtos metodikos oficialių platintojų 
Psychological Assessment Resources buvo 
įsigyta visa su HCR-20 metodika susijusi 
medžiaga, baigti HCR-20 vadovo, kodavimo 
lapo bei HCR-20 rizikos valdymo strategijų 
lydinčiojo vadovo vertimo darbai. 

3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS
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nuoseklios 
psichogeriatrinių 
paslaugų grandies 
Vystymas kaliningrado 
srityje

Šį Europos komisijos finansuojamą 
projektą įgyvendina Kaliningrado regiono 
administracija ir Kaliningrado regiono psi-
chiatrijos ligoninė. Projektas prasidėjo 2006 
metų vasario mėnesį. Jo tikslas – pagerinti 
pichogeriatrijos paslaugas Kaliningrado regi-
ono gyventojams. 

Projekto eigoje buvo siekiama sukurti 
pažangias paslaugas žmonėms, turintiems 
senatvės psichikos sveikatos sutrikimų. Šias 
paslaugas teiks dienos centras ir pagalbos 
namuose tarnyba. Bendradarbiaujant su Oks-
fordo universitetu (Jungtinė Karalystė) per 
2006 metus buvo surengti 4 seminarai staci-
onaro darbuotojams. 

minėtų seminarų metu buvo siekiama 
šių tikslų:

įdiegti reabilitacinio darbo metodus 
su senyvais pacientais;

pertvarkyti skyriaus darbą;





padidinti darbo efektyvumą ir paci-
entų rotaciją. 

2006 metais Kaliningrado srities sveika-
tos ministrės įsakymu buvo skirtos patalpos 
dienos centrui ir parengtas jo architektūrinis 
projektas. Lėšas dienos centro patalpų re-
montui skyrė Kaliningrado rajono adminis-
tracija. Dienos centrą, kuriame bus kasdien 
teikiamos paslaugos maždaug 20 pacientų, 
planuojama atidaryti 2007 metų birželį.

uŽimtumo ir darbo 
terapijos kūrimas bei 
Vystymas dViejuose 
baltarusijos 
psichoneurologiniuose 
internatuose

2004 metų liepos mėnesį viešoji įstaiga 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ bendra-
darbiaudama su minsko nevyriausybine or-
ganizacija Voice of Heart pateikė Tacis 
institucijų partnerystės Baltarusijoje kūrimo 
programai (angl. Tacis Institution Building 



3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS
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3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

Partnership Programme (IBPP) Belarus) 
projektą „Užimtumo ir darbo terapijos 
kūrimas bei vystymas dviejuose Baltarusijos 
psichoneurologiniuose internatuose“. 

Dėl sudėtingo projekto registravimo 
proceso Baltarusijoje projekto veiklos buvo 
pradėtos tik 2006 metų gruodžio mėnesį. 

Per 13 projekto vykdymo mėnesių nu-
matyta vykdyti šias veiklas: 

Rengti seminarus psichikos sveikatos 
srityje veikiančių nevyriausybinių organiza-
cijų atstovams.

Steigti darbinio užimtumo kambarius 
(siuvimo, medžio darbų, dailės ir pan.).

1.

2.

Rengti pažintinius vizitus Baltaru-
sijos psichikos sveikatos specialistams. 

Vykdyti darbuotojų ir administracijos 
mokymus.

Tikimasi, kad projekto vykdymas ne tik 
prisidės prie demokratinių permainų spartini-
mo psichikos sveikatos srityje, bet ir prie 
pilietinės visuomenės kūrimo bei aktyvinimo 
Baltarusijoje.

3.

4.



21Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

mokyklų be patyčių 
kūrimas lietuVoje ir 
latVijoje

Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psi-
chiatrijoje“ kartu su pagrindiniu partneriu – 
Paramos vaikams centru ir kitais partne- 
riais – Vaikų linija (Lietuva) ir Krizių centru 
„Skalbes“ (Latvija) pradėjo įgyvendinti Eu-
ropos Komisijos Daphne programos 
remiamą projektą „mokyklų be patyčių 
kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje“. Projekto 
tikslas – atkreipti dėmesį į patyčių fenomeną 
mokyklose ir sukurti efektyvius prevencinius 
metodus. Projekto metu bus analizuojama ir 
perimama geroji Europos šalių patirtis pa-
tyčių prevencijos mokyklose srityje. Projek-
to vykdymo metu (2006–2008 metais) pen-
kiasdešimtyje Lietuvos ir dvidešimtyje Lat-
vijos mokyklų bus surengti dviejų dienų se-
minarai „Patyčių prevencija mokyklose“, 
skirti pagrindinių ir vidurinių mokyklų 
bendruomenėms. Atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos šalių patirtį projekto metu bus pa-
rengtas mokyklų personalui skirtas metodi-

nis leidinys „Patyčių prevencijos politikos 
mokyklose sukūrimas“. 

Naujos Vaikų ir paauglių psichikos 
sveikatos koncepcijos Kaukazo regionui 
sukūrimas Gruzijoje

Nyderlandų Karalystės fondo Cordaid 
finansuojamas projektas „Naujos Vaikų ir pa-
auglių psichikos sveikatos koncepcijos Kau-
kazo regionui sukūrimas Gruzijoje“ yra 
įgyvendinamas kartu su tarptautinės organi-
zacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 
biuru Tbilisyje. Projekto vykdymo metu 
(2005–2007 metais) Lietuvos vaikų ir paau-
glių psichikos sveikatos specialistai parengs 
ir įdiegs tris atskirų vaikų bei paauglių psi-
chikos sveikatos sričių mokymų modulius, 
skirtus Gruzijos vaikų psichiatrams, pedia-
trams, neurologams ir psichologams. 

2006 metais buvo surengti 2 penkių 
dienų trukmės pirmojo mokymų modulio 
„Raidos psichologijos ir psichopatologijos 
teorijos“ seminarai bei vienas antrojo moky-
mų modulio seminaras, kurių metu Gruzijos 
specialistai buvo supažindinti su šiuolaiki-

4. NAUJŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 
SRITYJE, STIPRINIMAS
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nėmis psichikos sveikatos priežiūros tenden-
cijomis pasaulio bei Europos kontekste, 
skirtingų valstybių psichikos sveikatos poli-
tika, naujausiais raidos psichologijos mode-
liais ir principais, taip pat praktiniais šiuolai-
kinių psichodinamikos teorijų metodais, rai-
dos psichopatolologijos teorijomis bei atski-
rais vaikų psichikos sveikatos sutrikimais, jų 
gydymo ir terapijos metodais. 

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 (Lie-
tuvoje, maltoje ir Italijoje) buvo atliekamas 
psichikos sveikatos paslaugų, teikiamų ben-
druomenėje (apgyvendinimo, įdarbinimo, 
švietimo ir kt.), tyrimas. Apdorojus surinktus 
duomenis, buvo parengtas bendras lygina-
masis leidinys. Jis buvo pristatytas pirmųjų 
metų baigiamajame renginyje maltoje. Jau 
per pirmuosius metus išryškėjo nemažai 
įvairių sričių skirtumų, pagal kuriuos galima 

lyginti surinktus duomenis, dalytis patirtimi 
ir įtraukti į projektą naujų dalyvių. Tai ir bu-
vo padaryta antraisiais metais, įtraukus nau-
jus partnerius iš Vengrijos ir padidinus pro-
jekto tyrimo imtis. Įgyvendinant projektą 
buvo išleisti trys leidiniai: „Bendruomeninės 
psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje“ 
(100 egz. tiražu), „Community mental health 
services in Europe“ (500 egz. tiražu, italų ir 
anglų kalbomis) ir „Psichikos sveikatos pas-
laugos bendruomenėje: neįgaliųjų įdarbini-
mas“ (1000 egz. tiražu).

Psichikos sveikatos profesinio 
mokymo kokybės užtikrinimas Lietuvoje, 
Sankt Peterburge ir Kaliningrade (angl. 
Ensuring quality of vocational education of 
mental health in Lithuania, St. Petersburg 
and Kaliningrad)

Šį projektą buvo pradėta vykdyti 2006 
metų pabaigoje. Jo tikslas – kelti psichikos 
sveikatos slaugytojų kvalifikaciją Lietuvoje, 
Sankt Peterburge ir Kaliningrade (Rusija). 
Projekto partneriai: Slaugos darbuotojų tobu-
linimosi ir specializacijos centras (Lietuva), 
Kaliningrado medicinos kolegija (Kalinin-
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gradas, Rusija), medicinos universitetas 
(Sankt Peterburgas, Rusija), Islandijos uni-
versitetas (Reikjavikas, Islandija) ir Turku 
Politechnikos universitetas (Turku, Suomi-
ja). Projekto partneriams iš Suomijos ir Is-
landijos konsultuojant bus naujai parengtos 
psichikos sveikatos slaugytojų mokymų pro-
gramos, surengti mokomieji vizitai į Suomi-
jos ir Islandijos universitetus, organizuota 
tarptautinė konferencija, kurioje be projekto 
partnerių dalyvaus ir psichikos sveikatos 
slaugytojai iš Centrinės Rusijos bei Kazachs-
tano.

projektas CORE GRANT 
2006

Šis projektas buvo pradėtas vykdyti 
2003 metų kovą, siekiant perteikti pažangų 
Lietuvos patyrimą vaikų ir paauglių psichi-
kos sveikatos bei raidos sutrikimų srityje 
Vidurinės Azijos ir Užkaukazės šalims 
(Armėnijai, Azerbaidžanui, Kazachstanui, 
Kirgizijai ir Gruzijai). Projekto tikslas – ska-
tinti minėtų sričių reformas šiose šalyse. 

Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių 
vaikus, mokymas, atsižvelgiant į jų 
etninius bei kultūrinius ypatumus (angl. 
Education of Parents of Children with 
special needs in regions considering their 
ethnic and cultural peculiarities). Kirgizija

Šį projektą įgyvendina Kirgizijos 
psichiatrų asociacija. Pagrindinis projekto 
tikslas – tėvų, auginančių vaikus su sunkiais 
intelekto ir raidos sutrikimais, mokymas, 
pagrindinį dėmesį skiriant atstovavimui 
vaikų teisėms. Be to, ketinama aptarti prak-
tinius klausimus, kylančius auginant specia-
liųjų poreikių vaikus. Projekte dalyvauja 
daugiau nei 70 tėvų. Tikimasi, kad projektas 
sustiprins praktines tėvų galimybes atstovau-
ti savo neįgaliems vaikams.

Krizių intervencijos linija (angl. 
Crisis Hot Line). Azerbaidžanas

Projektą įgyvendina NVO Azerbaidžano 
gerovės vystymo iniciatyva. Projekto tiks- 
las – sukurti visą parą veikiančią nemokamą 
krizių intervencijos telefono liniją vaikams 
bei suaugusiems. minėtą telefono liniją ap-

4. NAUJŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 
SRITYJE, STIPRINIMAS
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4. NAUJŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS 
SRITYJE, STIPRINIMAS

tarnauja dviem kalbomis kalbantys konsul-
tantai, išklausę ne trumpesnį kaip 60 valandų 
parengiamąjį kursą. Linijos konsultantai 
atsakinėja į emocinės krizės ištiktų vaikų ir 
suaugusiųjų telefono skambučius, padėdami 
sumažinti savižudybės pavojų. Aktyviai ben-
draudami su skambinančiuoju konsultantai 
įvertina riziką ir padeda rasti laikiną 
palengvėjimą arba esant pavojui aktyviai 
įsikiša į situaciją. Šis projektas užtikrino, kad 
Baku sėkmingai veiktų krizių intervencijos 
telefono linija. malonu pastebėti, kad 
Azerbaidžano jaunimo ir sporto reikalų mi-
nisterija šį projektą laiko sėkmingu ir šaliai 
reikalingu žingsniu.

Vaikų psichikos sveikatos priežiūros 
reforma (angl. Child mental health care 
reforms in Armenia). Armėnija

Šį projektą įgyvendina Armėnijos vaikų 
psichiatrų ir psichologų asociacija (ACPP). 
Projekto tikslai – kelti vaikų ir suaugusiųjų 
bei jų šeimos narių psichikos sveikatos 
priežiūros lygį, vykdyti šios srities vystymą 
skatinančių priemonių tyrimus, rengti publi-

kacijas psichiatrijos ir psichologijos temo-
mis, remti Armėnijos specialistų rengimą bei 
kvalifikacijos tobulinimą psichiatrijos ir psi-
chologijos srityje.

Pažangios nemokamos informacijos 
teikimas internete 

Šio projekto tikslas − įdiegti nemokamą 
interneto prieigą Kaukazo ir Centrinės Azi-
jos vaikų bei paauglių psichikos sveikatos 
specialistams. Projektas apėmė dvi pagrindi-
nes veiklas: informacijos rinkimą ir redaga-
vimą, interneto puslapio sukūrimą. Didžiąją 
dalį tinklalapyje pateiktos informacijos suda-
ro Lietuvos vaikų ir paauglių psichikos svei-
katos specialistų parengta mokomoji medžia-
ga, skirta Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių 
kolegoms.
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r E n G i n i A i

2006 metais viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ surengė daugybę įvairių 
seminarų, susitikimų, visuomeninių akcijų, kuriuose dalyvavo nemažai psichikos sveikatos 
specialistų, žurnalistų, politikų, psichikos sveikatos paslaugų vartotojų ir kitų visuomenės 
atstovų. Toliau trumpai pristatysime svarbiausius renginius.
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mu išsiskiriantys vaizdo bei garso klipai, pa-
rengta lauko reklama. Akcija buvo plačiai 
nušviesta spaudoje, radijuje ir televizijoje.

tolerancijos akcija 
„kVaila bijoti atsisukusio 
VarŽtelio“

Šios akcijos tikslas − formuoti palankią 
viešąją nuomonę apie psichikos ir proto 
negalės asmenis. Ši akcija buvo projekto 
„Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, 
įdarbinimas“ dalis.

Projekto „Žmonių, turinčių proto ir psi-
chikos negalią, įdarbinimas“ vadovaujanti 
partnerė – viešoji įstaiga „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“, atstovaudama dar aštuoniems 
projekto partneriams, Pasaulio sveikatos die-
nos proga 2006 metų balandžio 3-9 dienas 
paskelbė destigmatizacijos savaite ir pakvietė 
žiniasklaidos atstovus aktyviai prisidėti prie 
destigmatizacijos proceso, nepagrįstų mitų, 
susijusių su psichikos ir proto negalią turin-
čiais žmonėmis, griovimo bei tolerantiškos 
visuomenės ugdymo.

Visą minėtą savaitę buvo aktyviai vyk-
doma informacijos apie psichikos sveikatą ir 
žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, 
įdarbinimą sklaida: transliuojami originalu-
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Savaitė prasidėjo balandžio 3 dieną su-
rengta atidarymo spaudos konferencija „Des-
tigmatizacija ir asmenų, turinčių psichikos 
bei proto negalią, įdarbinimas“. Konferenci-
jos metu pagrindinę akcijos mintį reprezen-
tavo dalijami originalūs atvirukai, kuriuose 
buvo pavaizduoti varžteliai. Konferencijos 
dalyviams buvo pateikta statistika, pristatyti 
visuomenės nuomonės tyrimo dėl asmenų, 
turinčių psichikos negalią, integracijos į dar-
bo rinką rezultatai.

KVAILA BIJOTI
ATSISUKUSIO VARŽTELIO

1 iš 4 žmonių bent
kartą gyvenime turi
psichikos sveikatos 

problemų.
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Įgyvendinant akciją „Kvaila bijoti atsi-
sukusio varžtelio“ Vilniaus miesto centre 
minėti atvirukai buvo dalijami ir praeiviams. 
Juos savanoriai siūlė žmonėms Gedimino 
prospekte, Katedros ir Lukiškių aikštėse, 
Vokiečių gatvėje bei Konstitucijos prospekte 
prie Vilniaus miesto savivaldybės. Šiose 
skrajučių dalijimo vietose buvo pastatyti ir 
praeivių dėmesį traukiantys didžiuliai varžtų 
maketai.

Ši akcija buvo ypač svarbi tolerantiškai 
visuomenei ugdyti. Akcijos rezultatyvumą 
akivaizdžiai rodo visuomenės nuomonės dėl 
asmenų, turinčių psichikos negalią, integra-
cijos į darbo rinką tyrimai: pozityvią nuostatą 
dėl psichikos negalią turinčių darbuotojų 
į(si)traukimo į darbo rinką išreiškė 8-10 
procentų daugiau tyrimo dalyvių negu prieš 
akciją „Kvaila bijoti atsisukusio varžtelio“.

 

60% žmonių su sunkiais psichikos sveikatos sutrikimais
gali pilnavertiškai dirbti. Kol kas įsidabino tik 10%.

www.gip-vilnius.lt

Projektas „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“

KVAILA BIJOTI
ATSISUKUSIO VARŽTELIO

PROJEKTĄ REmIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ DALIES
FINANSUOJA

EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis fondas

SOC
IAL

IN
ĖS

 AP
SA

 UGOS IR DARBO MINISTERIJA
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Vaikų ir paauglių 
psichikos sVeikatos 
Vystymo perspektyVos 
kaukazo ir Vidurio 
azijos šalyse – seminaras 
jaunajai kartai

Tęsiant vaikų psichiatrijos specialistų 
mokymus Kaukazo ir Vidurio Azijos šalyse, 
2006 metų spalio mėnesį Gudauri (Gruzija) 
vyko trijų dienų seminaras „Vaikų ir paauglių 
psichikos sveikatos vystymo perspektyvos 
Kaukazo ir Vidurio Azijos šalyse – semina-
ras jaunajai kartai“.  Šio seminaro tikslas – 
supažindinti dalyvius su moderniais vaikų 

psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos 
sutrikimų gydymo principais.

Seminare dalyvavo psichikos sveikatos 
srityje dirbantys specialistai iš Gruzijos, 
Azerbaidžano, Armėnijos, Kirgizijos ir Ta-
džikijos. Seminarą vedė Lietuvos ir Gruzijos 
psichikos sveikatos specialistai Dainius Pū-
ras, Vytautas Blažys, Robertas Povilaitis, 
Džana Džavakašvili. Seminaro interaktyvią-
sias dalis vedė Lietuvos dramos teatro aktorė 
Dalia michelevičiūtė.

Seminaro metu gautas žinias dalyviai 
aktyviai taikys kurdami psichikos sveikatos 
paslaugas savo šalyse, inicijuodami moder-
nius ir efektyvius psichikos sveikatos siste-
mos pokyčius.
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įgyVendinant projektą 
„Žmogaus teisių 
uŽdarose institucijose 
stebėjimas baltijos 
šalyse“ Vyko trijų 
seminarų ciklas 

1. Lietuvos teisės aktų atitikimas 
tarptautinėms žmogaus teisėms: psichikos 
ir proto negalės asmenų teisių apsauga

Šis informacinis dviejų dienų seminaras 
vyko praėjusių metų vasario 23-24 dienomis 
Vilniuje. Jis buvo skirtas praktikuojantiems 
teisininkams ir nevyriausybinių organizacijų, 
veikiančių žmogaus teisių gynimo bei psi-
chikos ir proto negalės žmonių globos srity-
je, atstovams. Šiame seminare dalyvavo dau-
giau nei 20 žmonių.

2. Bendruomeninė sutrikusio 
intelekto ir psichikos ligomis sergančių 
asmenų globa: nuo ko pradėti ir kur eiti

Šis seminaras vyko praėjusių metų kovo 
23 dieną Kaliningrade. Jame aktyviai dalyva-
vo daugiau nei 50 Kaliningrado srities psi-
chikos sveikatos srities specialistų, politikų, 
valdininkų, nevyriausybinių organizacijų 
atstovų. 

3. Apgyvendinimas uždarose globos 
įstaigose pagal Estijos teisę ir 
tarptautinius teisės aktus

Šis seminaras vyko praėjusių metų 
balandžio 19 dieną Taline, Estijos Socialinės 
apsaugos ministerijoje. Jame dalyvavo per 
50 žmonių – Estijos psichikos sveikatos sri-
ties specialistų, politikų, valdininkų, nevy-
riausybinių organizacijų atstovų. 



31Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

L E i D i n i A i
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„Žmogaus teisės baltijos 
šalių psichikos sVeikatos 
prieŽiūros srityje“ 
(500 egz. tiraŽu)

Šis strateginis dokumentas pasirodė lie-
tuvių, anglų ir estų kalbomis. Jame pateikia-
ma visų trijų Baltijos šalių esamos psichikos 
sveikatos priežiūros strategijos vystymo ap-
žvalga ir rekomendacijos, ką daryti, kad ši 
priežiūra būtų vykdoma mažiau ribojančioje 
aplinkoje, bendruomeninėse tarnybose, o ne 
stacionarinėse įstaigose. Rekomendacijos yra 
skirtos Baltijos šalių vyriausybėms ir institu-
cijoms, vietos ir tarptautiniams žmonių teisių 
gynėjams, privatiems ir valstybiniams rėmė-
jams.

Ši ataskaita parengta viešajai įstaigai 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ bendra-
darbiaujant su Latvijos žmogaus teisių cen-
tru (Latvija), Psichikos negalios atstovavimo 
centru (Vengrija) ir Estijos pacientų gynimo 
asociacija (Estija). Leidinys išleistas įgyven-

dinant Europos Komisijos finansuojamą pro-
jektą „Žmogaus teisių stebėjimas ir kankini-
mų prevencija uždarose institucijose: kalėji-
muose, policijos areštinėse, psichikos svei-
katos priežiūros ir globos institucijose Balti-
jos šalyse“.

ŽMOGAUS TEISĖS
Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje



33Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

„Vaiko teisių padėtis 
lietuVos stacionariose 
globos ir ugdymo 
įstaigose“  
(500 egz. tiraŽu)

Leidinyje pateikiamas išsamus vaiko 
teisių padėties stacionariose globos ir ugdy-
mo įstaigose tyrimas, apibendrinami Lietu-
vos vaikų globos sistemos analizės rezulta-
tai, atskleidžiamos sisteminės problemos. 

Leidinį parengė: viešoji įstaiga „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos telefoni-
nių psichologinės pagalbos tarnybų asociaci-
ja, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsau-
gos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendrija „Vil-
tis“, Paramos vaikams centras, Žmogaus tei-
sių stebėjimo institutas. 

1

T YRIMO ATASKAITA

VAIKO TEISIŲ
PADĖTIS LIETUVOS
STACIONARIOSE
GLOBOS IR UGDYMO
ĮSTAIGOSE
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„partneriai geresnės 
politikos kūrimui. 
įtraukimo į sprendimų 
priėmimą VadoVas“

Tai projekto „Proto ir psichikos negalės 
klausimo įtraukimas priimant viešuosius 
sprendimus“ dalis. Šiame vadove pateikiama 
informacija asmenims, turintiems psichikos 
ir proto negalią, kuri padės minėtoms pažei-
džiamoms visuomenės grupėms paveikti 
 jiems svarbių įstatymų kūrimo procesą: ben-
dradarbiauti su įstatymų kūrėjais, atstovauti 
savo interesams ir teisėms, burtis į grupes, 
ieškoti darbo. 
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„bendruomeninės 
psichikos sVeikatos 
paslaugos lietuVoje“  
(650 egz. tiraŽu)

Šiame leidinyje pateikiama naudingos 
informacijos apie žmonių, turinčių psichikos 
sveikatos sutrikimų, įdarbinimo galimybes, 
tolesnę paramą jiems dirbant ir praktinę 
pagalbą darbdaviams. Leidinys pirmą kartą 
suteikia Lietuvos skaitytojams galimybę 
išsamiai susipažinti su įvairiais darbiniais  
reabilitacijos modeliais bei praktinio darbo 
pavyzdžiais. Leidinys pravers ir psichikos 
sveikatos profesionalams, ir medicinos, psi-
chologijos, socialinio darbo, slaugos studen-
tams bei visiems besidomintiems psichikos 
sveikatos paslaugomis.

Bendruomenin s

psichikos

sveikatos

paslaugos

Lietuvoje



36 Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2006 metų ataskaita

V i E Š O s i O s  Į s tA i G O s  „ 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

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ valdymo organas yra taryba, kurią 
2006 metais sudarė šeši žmonės:

Erika Umbrasaitė. Ryšių su visuomene 
kompanijos „Publicum“ korporacinės komu-
nikacijos skyriaus projektų direktorė.  
Lietuva.

Leonidas Donskis. Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius, Filosofijos 
katedros vedėjas. Lietuva.

Jekaterina Jeremejeva. Psichiatrijos 
slaugytoja. Latvija.

Dainius Pūras. Tarybos pirmininkas. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys, 
Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos 
docentas. Lietuva.

Robertas Bunevičius. Kauno medici-
nos universiteto Psichofiziologijos ir reabili-
tacijos instituto direktorius. Lietuva.

Raisa Kravčenko. Ukrainos sutrikusio 
intelekto žmonių nevyriausybinių organi-
zacijų koalicijos vykdomoji direktorė (angl. 
All-Ukrainian NGO Coalition for people 
with intellectual disabilities, executive  
director). Ukraina.
.
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kontaktai

Viešoji įstaiga „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

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

KONTAK TAI

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.

NUOLATINIAI DARBUOTOJAI IR JŲ 
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

22
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nuolatiniai darbuotojai

Dovilė Juodkaitė 
Direktorė ir 
projektų teisininkė
djuodkaite@gip-global.org

Irena Kuldoš 
Buhalterė
ikuldos@gip-global.org

Eglė Rimšaitė  - Šumskienė
Projektų vadybininkė
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2006 metų viešosios įstaigos „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“ rėmėjai (visos gau-
tos lėšos atitinka 100%):

Europos Komisija (65,36%).
Nyderlandų katalikiškoji paramos ir 

vystymo organizacija CORDAID (20,57%).
Nyderlandų užsienio reikalų minis-

terija (5,67%).
Norvegijos akademinių tyrimų tary-

ba (angl. The Research Council of Norway) 
(4,83%).

1.
2.

3.

4.

Nyderlandų ambasada Lietuvoje 
(1,06%).

Vilniaus miesto savivaldybė (0,95%).
Atviros visuomenės institutas 
Britų Ambasada Lietuvoje (0,36%).
Lietuvos neįgaliųjų reikalų departa-

mentas (0,27%).
Gyventojų skirti 2 procentai (0,06%).
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(0,85%).



40

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos įsigalio-
jęs naujasis pajamų mokesčio įstatymas lei-
džia bet kuriam nuolatiniam LR gyventojui 
nurodyti, kuriai ne pelno siekiančiai organi-
zacijai bus skirti 2 proc. jo pajamų mokesčio 
(LR Finansų ministro įsakymas Nr. 305 
2002-09-25 2006-04-12). O jeigu šią, Jums 
nieko nekainuojančią, mokesčių dalį 
(2 proc.), skirtumėte viešajai pelno nesie-
kiančiai organizacijai „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“, dirbančiai psichikos sveika-
tos ir žmogaus teisių stiprinimo srityje? 

SVARBU: LR gyventojų, nepasinau-
dojusių šia galimybe, 2 proc. pajamų mokes-
čio yra paliekami valstybės biudžetui. Taigi, 
ar nevertėtų patiems nuspręsti, kur ir ko- 
kiems tikslams bus panaudota ši Jūsų mokes-
čių dalis?

Prašymo formą su viešosios įstaigos 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rekvizi-
tais, kurią Jums reikės pristatyti į Valstybinę 
mokesčių inspekciją, galite parsisiųsti iš in-
terneto puslapio http://www.gip-vilnius.lt.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rėmėju gali tapti ir tu!

PASINAUDOK SAVO TEISE IR NUSPRĘSK! NURODYK, KAm BUS SKIRTI 2 
PROC. TAVO SUmOKėTŲ mOKESČIŲ




