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p R ATA R M Ė
2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau dvidešimt
šešerius metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
regioninis biuras.
Turėdama platų tarptautinio bendradarbiavimo tinklą „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ perduoda savo patirtį kitoms posovietinėms šalims bei atlieka savotišką tilto tarp
Rytų ir Vakarų vaidmenį: reformuoja psichi-
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kos sveikatos priežiūros sistemą, gerina psichikos negalės asmenų gyvenimo kokybę,
skatina jų socialinę integraciją, gina bei siekia užtikrinti jų, kaip visaverčių piliečių,
žmogaus teises.
Organizacijos MISIJA – skatinti humanišką, etišką ir veiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą, žodžiu bei veiksmu remti
psichikos sveikatos srityje veikiančių žmonių ir organizacijų tinklą visame pasaulyje.



įvadas
Septintieji viešosios įstaigos „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ veiklos metai buvo
kupini įvykių: vykdyta 20 projektų, surengta
daug viešų renginių, išleisti 5 nauji leidiniai,
intensyviai dalyvauta psichikos sveikatos politikos formavimo bei skėtinių organizacijų
veikloje.
Mūsų organizacijai, veikiančiai psichikos sveikatos srityje, ypatinga data tapo
2007 m. balandžio 3 d., kai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Psichikos sveikatos
strategiją – svarbų dokumentą, apibrėžiantį
prioritetines šalies psichikos sveikatos politikos kryptis. Šis dokumentas teikia vilčių,
kad Lietuvoje bus strategiškai vykdomos psichikos sveikatos reformos. Praėjusį rudenį
mūsų organizacijos atstovai dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos suburtos tarpinstitucinės darbo grupės, rengusios psichikos
sveikatos strategijos įgyvendinimo programą, darbe.
Mūsų organizacija itin reikšmingai pažymėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną,
kuri buvo minima 2007 m. spalio 10 d. Spalio 8–14 dienomis „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ paskelbė tolerancijos savaitę, pavadintą „Griauname sienas, ugdome toleranciją“. Minėtą savaitę buvo surengta tarptauti-



nė konferencija „Žiniasklaidos vaidmuo įveikiant stigmą. Neįgaliųjų įdarbinimas. Viešieji ryšiai“, kurioje nagrinėti opūs žurnalistinės
etikos klausimai vaizduojant psichikos sveikatos ligomis sergančius žmones, pateikta
sėkmingų socialinės reklamos pavyzdžių,
pristatyti viešųjų ryšių bei neįgaliųjų įdarbinimo projektai. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į psichikos ligomis sergančių
asmenų stigmą bei diskriminaciją mūsų
šalyje vyko patrauklūs ir įdomūs plačiajai visuomenei skirti renginiai. Siekiant etiško psichikos ligomis sergančių žmonių vaizdavimo
Lietuvos žiniasklaidos priemonėse drauge su
Lietuvos žurnalistų sąjunga buvo surengti
mokymai žurnalistams.
2007 m. lapkričio 21 d. visuomenei
buvo pristatytas vykdant Europos bendrijų
iniciatyvos „EQUAL“ projektą „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas“ atliktas psichikos negalią turinčių
asmenų įdarbinimo ekonominio vertinimo
tyrimas bei psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimo paslaugų kūrimo
galimybės. Tyrimo rezultatai rodo, kad įdarbinimo paslaugų teikimas psichikos ligomis
sergantiems asmenims gali turėti teigiamos
įtakos valstybės ekonominei padėčiai.

„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir toliau
siekia aktyvios psichikos ligomis sergančių
asmenų integracijos į atvirą darbo rinką.
2007 m. gruodžio 3 d., minint Tarptautinę neįgalių žmonių dieną, visuomenei bei
specialistams buvo pristatytas leidinys „Neveiksnumo problematika Lietuvoje Europos
Sąjungos deklaruojamų vertybių kontekste“.
Šis leidinys – tai išsami Lietuvos padėties
problemiškumą bei prieštaringumą Europos
Sąjungos deklaruojamoms vertybėms atskleidžianti Europos Sąjungos bei kitų teisės
aktų analizė.
Praėjusių metų gruodžio 5 d. Lietuvos
Respublikos Seime drauge su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu bei
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga buvo surengta apvalaus stalo diskusija
neveiksnumo klausimais. Dalyvaujant su šia
problema susiduriantiems įvairių valstybės
institucijų ir organizacijų atstovams buvo aptartos teisinės bei praktinės neveiksnumo
instituto taikymo Lietuvoje ateities perspektyvos. „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ jau
ne pirmus metus kelia riboto veiksnumo instituto Lietuvoje klausimą siūlydama įstatymo pataisas.
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Galima pasidžiaugti, kad įgyvendinant
2007 metų projektus buvo produktyviai
bendradarbiaujama su šiomis valstybinėmis
institucijomis: Lietuvos Respublikos Seimu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarija, Narkotikų kontrolės departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kalėjimų
departamentu prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos
vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybe. Minėtoms institucijoms padedant buvo įgyvendintas ne vienas svarbus psichikos sveikatos paslaugų
vystymo projektas Lietuvoje.
2007 metais „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ veikė ne tik Lietuvoje. Įgyvendinant Europos Sąjungos bei Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką sisteminių
pokyčių psichikos sveikatos srityje buvo
siekta ir Baltarusijoje, Gruzijoje, Rusijos
Federacijoje.
Karilė Levickaitė
Laikinai einanti viešosios įstaigos „Globali
iniciatyva psichiatrijoje” direktorės pareigas



P r o j e k ta i
Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ prioritetinės sritys:
1. Poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą.
2. Žmogaus teisių apsauga.
3. Naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas. Kiekviena organizacijos iniciatyva,
rengiama nauja veikla ar kuriama paslauga visuomet yra derinamos su įvairiomis poveikio politikai priemonėmis, siekiant jų įtvirtinimo ir tęstinumo.
4. Vystomasis bendradarbiavimas. Pagalba besivystančioms šalims modernizuojant psichikos sveikatos paslaugas.



1. POVEIKIS POLITIKAI REFORMUOJANT PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMĄ

Vaikų ir paauglių
psichikos sveikata
išsiplėtusioje Europos
Sąjungoje – efektyvios
politikos ir praktikos
kūrimas
Nuo 2007 metų „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ dalyvauja Europos Komisijos remiamame ir 35 partnerių iš skirtingų valstybių koalicijos vykdomame projekte „Vaikų ir
paauglių psichikos sveikata išsiplėtusioje
Europos Sąjungoje: efektyvios politikos ir
praktikos kūrimas“.
Kartu su kitais projekto vykdytojais
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ siekia sukurti rekomendacijas ir metodikas efektyvios
vaikų ir paauglių psichikos sveikatos politikos bei praktikos vystymui Europos Sąjungoje (toliau – ES), ypatingai pabrėžiant esamą padėtį ir reikiamus pokyčius Lietuvoje
bei kitose naujose ES šalyse narėse.
Be to, vykdant projektą buvo numatyta
sukurti ES šalių partnerių tinklą, kuris leistų
efektyviai keistis patirtimi diegiant modernias visuomenės sveikatos priemones.
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Būtina paminėti šias pagrindines temas,
kurioms projekto metu buvo skiriamas ypatingas dėmesys:
 destruktyvaus ir autodestruktyvaus
elgesio mokyklose prevencija;
 efektyvios visuomeninės vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugų sistemos kūrimas, kaip alternatyva atgyvenusiai bei
segreguojančiai institucionalizacijos tradicijai. Ekonominis visuomeninių priemonių
naudingumo pagrindimas;
 modernių tėvystės programų kūrimas ir taikymas tėvams, sergantiems psichikos ligomis ar priklausantiems kitoms rizikos grupėms.
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ aktyviai dalyvavo darbo grupėje, susijusioje su
trečiąja tema – „Modernių tėvystės programų kūrimas ir taikymas tėvams, turintiems
psichikos sveikatos sutrikimų ar priklausantiems kitoms rizikos grupėms“. Šios darbo
grupės veiklą koordinavo Valstybinis Suomijos sveikatos ir socialinės apsaugos tyrimų
bei vystymo institutas (STAKES). Mokslinis
darbo grupės vadovas – doc. dr. D. Pūras.



1. POVEIKIS POLITIKAI REFORMUOJANT PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMĄ

Vaikų, kurių tėvai
globojami stacionariose
globos institucijose
(psichoneurologiniuose
pensionatuose), padėtis,
šios grupės vaikų teisių
ir jų teisėtų interesų
užtikrinimas, paramos
vaikui ir jo šeimai
priemonių poreikis bei jų
suteikimo galimybės
2007 metais buvo pradėtas tyrimas, kurį
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ atlieka
drauge su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Tyrimo tikslas – įvertinti vaikų,
kurių tėvai globojami stacionariose globos
institucijose (psichoneurologiniuose pensionatuose), padėtį, šios grupės vaikų teisių ir jų
teisėtų interesų užtikrinimą, reikiamos paramos vaikui bei jo šeimai suteikimą.



Tyrimo metu buvo keliama prielaida,
kad reikiamu metu suteikus paslaugas daugiau tėvų, turinčių psichikos sutrikimų, galėtų patys auginti savo vaikus.
Tikimasi, jog tyrimas padės atskleisti
vaiko teisių apsaugos, sveikatos ir socialinės
apsaugos sistemų silpnybes bei trūkumus
plačiąja prasme, turės įtakos pokyčiams kuriant bei įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius veiksmų planus, tobulinant teisinę
bazę bei jos praktinį įgyvendinimą vaikų ir
paauglių psichikos sveikatos srityje.
Atvejų analizės rezultatai ir apibendrinti
tyrimo duomenys bus naudojami rengiant
rekomendacijas bei kuriant priemones, patobulinsiančias vaiko, kurio tėvas / motina (ar
abu tėvai) serga psichikos liga, teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Tyrimas buvo vykdomas įgyvendinant projektą „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata išsiplėtusioje
Europos Sąjungoje − efektyvios politikos
vystymas“.

2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

Nusikalstamas
veikas įvykdžiusių
asmenų, turinčių
psichikos sutrikimų
ir dėl to pripažintų
nepakaltinamais,
atsakomybės
problematika –
mokymai teisėjams ir
prokurorams remiantis
Lietuvos bei Nyderlandų
patirtimi
Gajūs mitai apie nusikalstamas veikas
atlikusius asmenis bei psichikos sutrikimų
stigma neretai veikia ir teisėsaugos institucijų darbuotojų priimamus sprendimus. Siekdama panaikinti pasitaikančią ydingą praktiką „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ drauge
su partneriais iš Nyderlandų 2007 metų sausio mėnesį surengė mokymus Kauno ir Klaipėdos apskričių teisėjams bei prokurorams.
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Mokymų, kuriuos finansavo Atviros visuomenės institutas (JAV), metu buvo siekiama ne tik pristatyti Lietuvos ir Nyderlandų
teismo psichiatrijos ekspertizės sistemas,
kuriomis naudojamasi sprendžiant atsakomybės už įvykdytą nusikalstamą veiką
klausimus, bet ir formuluoti bei nagrinėti
problematiškiausius teismo psichiatrijos
klausimus, ieškoti galimų sprendimų pasitelkiant Nyderlandų patirtį šioje srityje.
Mokymai atskleidė, kad Lietuvoje dirbantiems teisėjams bei prokurorams trūksta
galimybių konsultuotis sprendžiant neaiškius
klausimus, kai nusikalstamą veiką atlieka asmuo, turintis psichikos sutrikimą, todėl mokymais buvo skatinamas tolesnis tarpusavio
bendradarbiavimas bei keitimasis patirtimi.



2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

Neveiksnumo
problematika Europos
Sąjungos deklaruojamų
vertybių kontekste
Vykdant šį projektą buvo siekiama supažindinti Lietuvos bendrosios kompetencijos
teismų teisėjus, savivaldybių socialinės paramos centrų darbuotojus bei nevyriausybinių
organizacijų, kovojančių už žmogaus teisių
apsaugą, atstovus su Europos Sąjungos teisės aktų analize neveiksnumo nustatymo bei
globos reglamentavimo srityse. Buvo analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys ES
psichikos sveikatos strategiją, neįgalių žmonių teises, antidiskriminacinę politiką,
neveiksniais pripažintų psichikos paslaugų
vartotojų teisinę apsaugą. Ši teisės aktų analizė buvo iliustruota Lietuvoje neveiksniais
pripažintų asmenų padėties pavyzdžiais ir išleista atskiru leidiniu. Minėtas leidinys buvo
parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu
bei LR Seimo kontrolierių įstaiga. Jį recenzavo Mykolo Riomerio universiteto Teisės
fakulteto Kriminologijos katedros specialistai. Teisės aktų analizė taip pat buvo prista-
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tyta spaudos konferencijoje, kuri buvo
surengta gruodžio 3-ąją, minint Europos
žmonių su negalia dieną. Galime teigti, jog
projektas prisidėjo prie psichikos sveikatos
paslaugų vartotojų interesų bei teisių gynimo
ir neveiksnumo instituto peržiūrėjimo bei
tobulinimo priartinant praktinį jo taikymą
Lietuvoje prie Europos Sąjungos reikalavimų ir standartų.

Paciento patikėtinis
Vilniaus miesto psichikos
sveikatos įstaigoms
2007 metais buvo tęsiama 2006-aisiais
pradėta programa „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“.
Projektą jau antrus metus finansavo Vilniaus
miesto savivaldybė. 2007 metais paciento
patikėtinio pareigybės tinklas išsiplėtė: keturios nuo gydymo įstaigos nepriklausomos ir
paciento poziciją palaikančios paciento patikėtinės buvo įdarbintos Vilniaus klinikinėje
Vasaros ligoninėje ir Antakalnio bei Karoliniškių poliklinikose. Pagrindinė paciento patikėtinio funkcija – tarpininkauti sprendžiant

2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

prašymus ir nusiskundimus, susijusius su
gydymu, priežiūra, vidaus tvarkos procedūromis ir kt.
Projekto vykdymo laikotarpiu į ambulatoriniame lygmenyje dirbančias paciento patikėtines kreipėsi apie 40 klientų, tačiau tik
nedidelė jų dalis ryžosi imtis realių veiksmų
pažeistoms savo teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Teko nagrinėti 14 sudėtingų atvejų, kurių sprendimui prireikė daugkartinių
susitikimų. Į paciento patikėtines, dirbančias
stacionare, kreipėsi apie 160 klientų; 48 klientams buvo suteikta parama
sprendžiant iškilusias problemas.
Siekiant išsamiau pristatyti minėtą projektą ir geriau
išsiaiškinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų personalo poreikius bei lūkesčius 2007 m.
balandžio 24 d. Vilniaus
miesto savivaldybėje buvo
surengtas susitikimas – apskrito stalo diskusija. Susitikime dalyvavo paciento
patikėtinio pareigybės pradininkai iš Nyderlandų, tarptau-
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tinės konfederacijos „Globali iniciatyva
psichiatrijoje” atstovai, didžiausių Lietuvos
psichiatrijos ligoninių bei Vilniaus psichikos
sveikatos centrų vadovai. Buvo aptarta 2006
metų projekto vykdymo patirtis, įvardytos
iškilusios problemos ir gydymo įstaigų
lūkesčiai bei nuspręsta steigti koaliciją, kurios nariai toliau dirbtų aprašant šią naują
pareigybę, jos kvalifikacinius reikalavimus,
su funkcijų vykdymu susijusias procedūras.
Koalicijos tikslas – plėsti šią pareigybę Lietuvoje pasitelkiant gerąją praktiką.
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2. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

Su psichikos sveikata
susijusių temų
vaizdavimas Lietuvos
žiniasklaidoje: Stigmos ir
ksenofobijos mažinimas
pasitelkiant Švedijos ir
Norvegijos patirtį
Vykdant šį Šiaurės Šalių tarybos biuro
remtą projektą buvo vykdomi tolerancijos
savaitės „Griauname mitus, ugdome toleranciją“ renginiai (plačiau apie tai skaitykite
28 psl.). Minėti renginiai buvo skirti Tarptautinei psichikos sveikatos dienai paminėti.
Tolerancijos savaitė „Griauname mitus, ugdome toleranciją“ prasidėjo dvi dienas vykusia tarptautine konferencija „Žiniasklaidos
vaidmuo įveikiant stigmą. Neįgaliųjų įdarbinimas. Viešieji ryšiai“. Šioje konferencijoje
dalyvavo žiniasklaidos etikos specialistės iš
Skandinavijos šalių: Karin Ljuslinder (žiniasklaidos ir komunikacijos daktarė, Umea
universiteto (Švedija) kultūros ir žiniasklai-
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dos fakulteto dekanė, docentė), Lisbeth Morlansdtoe (Bodo universiteto (Norvegija) Žurnalistikos instituto vadovė, žiniasklaidos profesorė). Šios specialistės dalyvavo ir žurnalistų mokymuose „Psichikos sveikatos problemų turintys asmenys ir žiniasklaida“ (plačiau apie tai skaitykite 29 psl.).
Bendradarbiaujant su žurnalo „Istorijos“
redakcija buvo parengtas praėjusių metų
spalio mėnesio numeris, skirtas psichikos
sveikatos temai (plačiau apie tai skaitykite
32 psl.).
Įvairiapusiška renginių savaitės viešinimo kampanija pasiekė daugelį vilniečių bei
miesto svečių, informacija buvo platinama
daugelyje Vilniaus klubų, mokymo įstaigų,
viešų renginių vietų.

3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

Žmonių, turinčių proto
ir psichikos negalią,
įdarbinimas
2007 metais buvo tęsiamas Europos
bendrijų iniciatyvos „Equal“ remiamas projektas „Žmonių, turinčių proto ir psichikos
negalią, įdarbinimas”
Vykdant šį projektą buvo pagal specialiai parengtą programą mokomas ir šešiems
mėnesiams įdarbintas 31 darbo asistentas,
padedantis psichikos sveikatos paslaugų vartotojams tinkamai pasirengti darbui bei įsidarbinti ir teikiantis jiems reikalingą paramą darbo vietoje.
Trečiaisiais projekto metais
buvo galima pasidžiaugti darbo asistentų veiklos rezultatais – daugiau nei 80 įdarbintų psichikos ar proto negalią
turinčių asmenų.
Tačiau visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai rodo,
kad ir darbdaviai, ir kitų visuomenės grupių atstovai
psichikos negalią turinčius
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asmenis laiko neprognozuojamais bei pavojingais, todėl yra linkę atmesti bet kokias
neįgalaus žmogaus pastangas įsidarbinti.
Projekto „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas“ eigoje formuoti
adekvatų požiūrį į neįgalius žmones, keisti
visuomenės nuostatas buvo pakviesti žiniasklaidos atstovai (konferencija „Neįgaliųjų
įdarbinimas. Viešieji ryšiai“), politikai (išplatinti kreipimaisi, atviri laiškai), verslininkai (rengti apvalūs stalai su darbdaviais).
Būtina pabrėžti glaudaus bendradarbiavimo su tarptautiniais projekto partneriais iš
Olandijos bei Prancūzijos svarbą projekto
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3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

rezultatams. Reguliarių susitikimų su tarptautiniais partneriais metu buvo aptariamas
projekto vykdymo procesas. Reikia pastebėti, kad olandus bei prancūzus dažnai maloniai stebindavo lietuvių partnerių pasiekti
rezultatai ir vykdant viešinimo akcijas, ir
diegiant naujas paslaugas bei atliekant padėties analizės tyrimus.
Teigiamų rezultatų nebūtų buvę įmanoma pasiekti ir be vietos partnerių: Aknystos
pensionato, Vilniaus darbo biržos, mokymo
centro „Mes esame“, Lietuvos psichikos negalės žmonių bendrijos „Giedra“, Vilniaus

psichosocialinės reabilitacijos centro, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“, Vilniaus universiteto.

INĖ
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Europos socialinis fondas
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Ankstyvosios psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimo intervencijos
sistemos sukūrimas
ir įdiegimas Vilniaus
miesto bei rajono
pataisos inspekcijos
įskaitoje esantiems
nepilnamečiams
Kartu su projekto partneriais – Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono
pataisos inspekcija bei Vilniaus arkivyskupijos CARITAS amatų centru – buvo inicijuotas projektas, kurį vykdant buvo siekiama
prisidėti prie naujų paslaugų kūrimo ir skatinti naujas iniciatyvas vaikų bei paauglių
psichikos sveikatos srityje. Projektą finansavo Narkotikų kontrolės departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

Projekto eigoje Vilniaus miesto ir rajono
pataisos inspekcijos įskaitoje esantiems
nepilnamečiams buvo teikiamos psichosocialinės reabilitacijos – ankstyvosios psichoaktyvių medžiagų vartojimo intervencijos –
paslaugos: psichosocialinis įvertinimas,
grupinė psichoterapija, individualios konsultacijos, socialiai ugdantis laisvalaikio užimtumas. Be to, konsultavimo ir švietimo
paslaugos buvo teikiamos nepilnamečių tėvams, stengiantis juos įtraukti į ankstyvosios
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
intervencijos programą.
Projekto patirtis buvo apibendrinta metodinėse rekomendacijose „Ankstyvosios
intervencijos taikymas mažinant psichiką
veikiančių medžiagų vartojimą“, kurios, kaip
tikimės, padės įvairioms organizacijoms ir
įstaigoms kurti ankstyvosios intervencijos
programas ir tokiu būdu mažins psichiką veikiančių medžiagų vartojimą Lietuvoje.
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Kauno nepilnamečių
tardymo izoliatoriaus–
pataisos namų
darbuotojų mokymai
2007 metais „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ organizavo mokymus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus–pataisos
namų darbuotojams. Šių mokymų tikslas –
suteikti pareigūnams kompleksinių praktinių
žinių apie komandinį darbą su nepilnamečiais, turinčiais elgesio sutrikimų, pagalbos
jiems teikimo būdus, mokyti kontakto su nepilnamečiu palaikymo technikų. Mokymus
vedę psichiatrai, psichologai bei socialiniai
darbuotojai siekė suteikti praktinių žinių apie
kūrybinį mąstymą, kūrybinių užduočių formavimą dirbant su nepilnamečiais, apie socialinių įgūdžių lavinimo programų taikymo
naudą nuteistų nepilnamečių socialinei reabilitacijai. Be to, buvo siekiama išsiaiškinti
klausytojų požiūrį į agresyvaus elgesio priežastis ir jo keitimo galimybes, ugdyti dalyvių
įgūdžius atpažįstant ir stiprinant motyvaciją
elgesio pokyčiams, aptarti darbe kylančias
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problemas dėl svaigalų vartojimo ar netinkamo požiūrio į juos. Vykdant projektą buvo
analizuojamos psichosocialinės nusikalstamumo priežastys, pristatomas kognityvinis–
bihevioristinis elgesio keitimo metodas,
aptariami darbo su seksualinius nusikaltimus
padariusiais paaugliais principai.
Projekto partneris – Policijos mokymo
centras – užregistravo Nuteistųjų nepilnamečių apibrėžto grupinio užimtumo mokymo
programą valstybės tarnybos departamente ir
išdavė pažymėjimus mokymų dalyviams.

HCR-20 smurto rizikos
įvertinimo metodikos
adaptavimas Lietuvai
HCR-20 – tai Kanados specialistų sukurta smurto rizikos vertinimo metodika,
plačiai taikoma įvairių šalių teismo psichiatrijos, pataisos įstaigų sistemose bei teikiant
paslaugas bendruomenėje. 2007 metais
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ , pasitelkusi mokslininkų ekspertų komandą, išvertė,

3. NAUJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ KŪRIMAS

suredagavo ir išleido metodikos vadovą bei
kodavimo lapus lietuvių kalba. Tai buvo
pirmas žingsnis Lietuvoje diegiant tinkamai
parengtą smurto rizikos vertinimo metodiką.
Gavus Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos vadovo bei Rokiškio
psichiatrijos ligoninės direktoriaus leidimus,
buvo pradėta rinkti duomenis Pravieniškių
1-uosiuose pataisos namuose (kur bausmę
atlieka pirmą kartą teisti
laisvės atėmimo bausme asmenys), Vilniaus 2-uosiuose
pataisos namuose, Alytaus
pataisos namuose (kur bausmę atlieka ne vieną kartą
teisti asmenys), Panevėžio
moterų pataisos namuose
bei Rokiškio psichiatrijos
ligoninėje metodikos validizavimo Lietuvoje tyrimui.
Remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo
(Valstybės žinios, 1996-0703, Nr. 63-1479) 9 straipsnio 2 dalimi, buvo parengtas

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

„Raštiškas tiriamojo sutikimas“, kad jo
asmens duomenys būtų naudojami mokslinio
tyrimo tikslams.
2008 metais planuojama užbaigti metodikos validizavimo tyrimą bei paskelbti
rezultatus ir Lietuvos, ir užsienio mokslinėje
erdvėje.
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Individualios
kognityvinės–
bihevioristinės
korekcinės programos
„Tik tu ir aš“
2007 metų spalio mėnesį VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ laimėjo Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
Teisingumo ministerijos skelbtą viešųjų pirkimų konkursą dėl Individualios kognityvinės–bihevioristinės korekcinės programos
„Tik tu ir aš“ adaptavimo paslaugų teikimo.
Tuo pagrindu „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ iš programos autoriaus Dr. Filipo
Prestlio (Philip Prestley) įgijo leidimą versti,
adaptuoti ir penkerius metus naudoti programą Lietuvoje, kuri vėliau, įvykdžius konkurso sąlygas, bus perduota Kalėjimų departamentui. Praėjusiais metais buvo pradėti
programos medžiagos, kurios apimtis apie
1000 psl., vertimo darbai. 2008 metais numatyta:
1. užbaigti programos medžiagos
vertimą;
2. atlikti mokslinį bei tekstinį programos medžiagos redagavimą;
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3. parengti programos efektyvumo vertinimo rekomendacijas;
4. pradėti programos praktinį patikrinimą bei įvertinimą.
Programos „Tik tu ir aš“ adaptavimas
yra Kalėjimų departamento įgyvendinamo
Probacijos modelio Lietuvoje dalis ir vienas
pirmųjų bandymų įdiegti nacionalinę korekcinę programą Lietuvos pataisos sistemoje.

Mokyklų be patyčių
kūrimas Lietuvoje ir
Latvijoje
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu
su pagrindiniu partneriu – Paramos vaikams
centru, kitais partneriais – Vaikų linija ir Krizių centru „Skalbes“ (Latvija) tęsė 2006
metais pradėtą Europos 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 buvo
analizuojama ir perimama geroji Europos
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šalių patirtis patyčių prevencijos mokyklose
srityje. 2007 metais vykdant šį projektą buvo
surengta tarptautinė konferencija „Modernūs
požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose“.

Vilniaus bendruomenės
sąmoningumo ugdymas
bei teisinis švietimas
siekiant apsaugoti
nepilnamečius nuo
žalingo legalių
psichoaktyvių medžiagų
poveikio
Šio 2007 metais vykdyto projekto eigoje
siekta skatinti teisines vertybes, atkreipti
žmonių dėmesį į bendruomenės problemas ir
mokyti jas spręsti socialiai priimtinomis
priemonėmis.
Pagrindinis projekto tikslas – didinti Vilniaus bendruomenės narių sąmoningumą ir
socialinę atsakomybę, pastebėjus nusižengimus įstatymui parduodant alkoholinius
gėrimus ir tabako gaminius asmenims iki
18 metų.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

Sprendžiant šią aktualią problemą buvo
suburta tarpinstitucinė darbo grupė, aktyviai
bendradarbiavusi su Narkotikų kontrolės
departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
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Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriumi, viešąja įstaiga „Vartotojų švietimo
centras“.
Siekiant sumažinti nelegalius alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimus asmenims iki 18 metų sostinės prekybos vietose, buvo sukurta ir vykdoma viešųjų ryšiu
kampanija „Nėra svetimų vaikų“.

Projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Rengiant visuomeninę kampaniją
savo paslaugas nemokamai teikė reklamos
agentūra „Adell Taivas Ogilvy“ bei media
agentūra „Initiative-via“.

Vilniaus miesto policijos
pareigūnų bei greitosios
medicininės pagalbos
stoties darbuotojų
mokymai, kaip dirbti
su psichikos sveikatos
paslaugų vartotojais
Projekto idėja gimė vykdant projektą
„Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“. Šio projekto eigoje
buvo betarpiškai bendraujama su psichikos
sveikatos paslaugų vartotojais sprendžiat
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įvairius jiems kylančius klausimus. Tarp
klientų skundų buvo ir liečiančių greitosios
medicinos pagalbos bei policijos darbuotojų
elgesį. Pažymėtina, kad ištikus krizei šios
tarnybos pristato į stacionarą apie 20 proc.
visų hospitalizuojamų klientų. Džiugu, kad
Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos stotis bei Vilniaus miesto vyriausiasis
policijos komisariatas aktyviai bendradarbiavo rengiant mokymus savo darbuotojams.
Projektą parėmė Vilniaus miesto savivaldybė.
Vykdant projektą buvo suburta tarpdisciplininė specialistų grupė, kurią sudarė
psichiatrijos, psichologijos ir teisės specialistai. Siekiant mokymų interaktyvumo buvo
pasitelkta ir Lietuvos dramos teatro aktorė
D. Michelevičiūtė, padėjusi mokymų dalyviams įsijausti į aptariamas situacijas. Kitas
išskirtinis mokymų programos bruožas –
pačių klientų istorijų, susidūrus su minėtomis tarnybomis, filmavimas ir demonstravimas mokymo tikslais. 2007 metų rudenį,
vedant vienos dienos seminarus kartą per
savaitę, buvo suteikta teorinių ir praktinių
žinių 90 policininkų bei 60 Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

Buvo sukurti mokymo programos
metmenys (projekto mokslinis vadovas –
dr. doc. A. Germanavičius). Remiantis jais
buvo parengta mokymų medžiaga, kuri apima medicinos, psichologijos, socialinius ir
teisinius aspektus. Susisteminta projekto mokymų medžiaga buvo išleista atskiru leidiniu
„Pagalbos žmonėms, turintiems psichikos
negalę, teikimo rekomendacijos policininkams ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“. Gruodžio 20 d. Vilniaus miesto
savivaldybėje įvyko naujojo leidinio pristatymas, kuriame buvo aptartas projektas ir
apžvelgtos ateities bendradarbiavimo perspektyvos su minėtomis tarnybomis gerinant
jų paslaugas psichikos sveikatos problemų
turintiems vilniečiams.
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4. Vystomasis bendradarbiavimas. Pagalba besivystančioms šalims
modernizuojant psichikos sveikatos paslaugas.

Nuoseklios
psichogeriatrinių
paslaugų grandies
vystymas Kaliningrado
srityje
Šis projektas vykdomas nuo 2006 metų.
Projekto tikslas – pagerinti psichogeriatrijos
paslaugas Kaliningrado regiono gyventojams
ir sukurti nuoseklią psichikos sveikatos pas-
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laugų grandinę senyvo amžiaus žmonėms,
apimančią stacionaro paslaugas, dienos
centro paslaugas bei paslaugas namuose.
Projekto partneriai – Kaliningrado regiono
administracija.
2007 metais buvo atliktas dalinis patalpų, skirtų dienos centrui, remontas bei nupirktas automobilis efektyviam paslaugų
teikimui namuose. Siekiant tobulinti darbuotojų kvalifikaciją buvo surengtas seminarų
ciklas Kaliningrado apskrities psichiatrijos
ligoninės Nr. 2 personalui. Seminarus vedė
užimtumo terapijos specialistai iš Oksfordo
universiteto (Jungtinė
Karalystė).

4. Vystomasis bendradarbiavimas. Pagalba besivystančioms šalims
modernizuojant psichikos sveikatos paslaugas.

Naujos Vaikų ir paauglių
psichikos sveikatos
koncepcijos Kaukazo
regionui sukūrimas
Gruzijoje
Nyderlandų Karalystės fondo Cordaid
finansuojamas projektas „Naujos Vaikų ir
paauglių psichikos sveikatos koncepcijos
Kaukazo regionui sukūrimas Gruzijoje“
vykdomas kartu su tarptautinės organizacijos
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ biuru
Tbilisyje. Projekto vykdymo metu, 2005 –
2007 metais, Lietuvos vaikų ir paauglių
psichikos sveikatos specialistai Gruzijos vaikų psichiatrams, pediatrams, neurologams ir
psichologams parengė bei išdėstė tris atskiroms vaikų bei paauglių psichikos sveikatos
sritims skirtus mokymų modulius. 2007 metais buvo surengtas vienas antrojo mokymų
modulio seminaras, du trečiojo mokymų
modulio ir du papildomi seminarai. Jų metu
Gruzijos specialistai buvo supažindinami su
šiuolaikinėmis psichikos sveikatos priežiūros
tendencijomis pasaulio bei Europos kontekste, skirtingų šalių psichikos sveikatos

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

politika, naujausiais raidos psichologijos
modeliais ir principais, taip pat praktiniais
šiuolaikinių psichodinamikos teorijų metodais; raidos psichopatolologijos teorijomis
bei atskirų vaikų psichikos sveikatos sutrikimais, jų gydymo ir terapijos metodais.
Mokymų dalyviai parengė baigiamuosius
darbus, jiems buvo išduoti Vilniaus universiteto sertifikatai.

Užimtumo ir darbo
terapijos kūrimas
dviejuose Baltarusijos
psichonoeurologiniuose
internatuose
Šis 13 mėnesių trukęs projektas buvo
vykdomas bendradarbiaujant su tarptautine
nevyriausybine organizacija Voice of Heart,
įsikūrusia Minske, bei finansuojamas TACIS
institucijų partnerystės Baltarusijoje kūrimo
programos. Projekto metu buvo rengiami
seminarai, mokymai bei pažintiniai vizitai į
Lietuvą psichikos sveikatos srityje veikiančių Baltarusijos nevyriausybinių organizaci-
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4. Vystomasis bendradarbiavimas. Pagalba besivystančioms šalims
modernizuojant psichikos sveikatos paslaugas.

jų atstovams ir mokymai psichoneurologinių
internatų darbuotojams. Be to, buvo įsteigti
užimtumo kambariai (siuvimo, medžio
darbų, dailės, floristikos ir pan.) Červenės
bei Lydos internatuose. Projekto išliekamąją
vertę užtikrins ir du į rusų kalbą išversti,
išleisti bei tikslinei grupei išplatinti leidiniai:
K. Malchiodi. “The Art Therapy Sourcebook” ir „Kokią šviesą slepia sunki negalia“.
Tarptautinis projekto veiklų vertintojas iš
Nyderlandų Karalystės dr. Vimas Buismanas
(Wim Buisman) labai pozityviai įvertino projekto indėlį į demokratinių permainų spartinimą psichikos sveikatos srityje ir pilietinės
visuomenės kūrimą bei aktyvinimą Baltarusijoje.

Teismo psichiatrijos
bei psichikos sveikatos
paslaugų teikimo
gerinimas Kaliningrado
srities kalėjimuose
Šis projektas buvo pradėtas 2007 metų
gegužės mėnesį drauge su „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ konfederacijos nariais
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Nyderlandų Karalystėje. Pirmaisiais projekto
vykdymo metais buvo surengta projekto atidarymo konferencija ir Nyderlandų ekspertų
pažintiniai vizitai pas projekto partnerius bei
Kaliningrado srities partnerių atstovų vizitas
į Nyderlandų Karalystę.
Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti
modernią teismo psichiatrijos bei psichikos
sveikatos paslaugų teikimo sistemą Kaliningrado srities kalėjimuose. Ši sistema
užtikrins adekvačios pagalbos tikslinėms
grupėms teikimą bei efektyvią nusikaltimų
prevenciją.
Projekto metu buvo bendradarbiaujama
su Černiachovskio teismo psichiatrijos ligonine, Kaliningrado psichiatrijos ligonine
Nr.2, Kaliningrado srities pataisos sistemos
įstaigomis bei Kaliningrado sveikatos apsaugos ministerija. Projekto eigoje buvo siekiama įdiegti modernią ikiteisminės ekspertizės
sistemą, pagerinti priverstinai gydomų nusikalstamas veikas įvykdžiusių ir nepakaltinamais pripažintų asmenų bei psichikos
sveikatos problemų turinčių nuteistųjų priežiūrą. Vienas projekto tikslų − sukurti tikslinės grupės resocializacijos modelį, įkurti
Teismo psichiatrijos žinių centrą bei sufor-

muoti tarpinstitucinę darbo grupę. Ši grupė
rengs reikalingų įstatymų pataisų siūlymus
Kaliningrado srities valdžios organams.

Kaliningrado srities
nevyriausybinių
organizacijų stiprinimas.
Žmogaus ir paciento
teisių „saugiklio“ –
paciento patikėtinio
pareigybės – įsteigimas.
Gavus Šiaurės šalių ministrų tarybos
paramą, drauge su Kaliningrado nevyriausybine organizacija Nit Ariadny buvo nutarta,
vadovaujantis Lietuvos pavyzdžiu, įsteigti
Kaliningrado srityje paciento patikėtinio
pareigybę, padedančią užtikrinti žmogaus
teises psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose institucijose. Prie projekto prisijungė ir
savo patirtimi dalijosi Islandijos žmogaus
teisių centras.

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 2007 metų ataskaita

Įgyvendinant šį projektą 2007 metais
buvo surengtas vizitas į Islandiją, kurio metu
buvo bendraujama su vietos politikais bei
psichikos sveikatos srityje veikiančiomis
nevyriausybinėmis organizacijomis. Susitikimuose buvo kalbama apie tai, kokius pažangius žmogaus teisių apsaugos modelius būtų
galima taikyti Rusijoje. Įgyvendinant projektą taip pat buvo surengtas pažintinis vizitas į
Kaliningradą, leidęs susipažinti su pretendentais į paciento patikėtinio pareigybę,
ligoninės, kurioje bus diegiama ši naujovė,
administracija, numatyti veiklų įgyvendinimo planą. Šio projekto veikla tęsiama 2008
metais: vykdomi naujai įdarbintų specialistų
mokymai, rengimas darbui, užtikrinamas
naujai įdiegtos paslaugos teikimas.
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Psichikos sveikatos
slaugytojų
kvalifikacijos kėlimas
Kaliningrade, Sankt
Peterburge ir Lietuvoje
2007 metais baigėsi Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro finansuojamas projektas
„Psichikos sveikatos slaugytojų kvalifikacijos kėlimas Kaliningrade, Sankt Peterburge
ir Lietuvoje“. Projekto tikslas – kelti psichikos sveikatos slaugytojų kvalifikaciją Vakarų
Rusijoje bei Lietuvoje panaudojant Šiaurės
šalių patirtį, Islandijos bei Suomijos gerąsias
praktikas.
Lietuva šiame projekte atliko tarpininkės tarp inovacijų gavėjų ir teikėjų vaidmenį. Rusijos ir Lietuvos specialistams buvo
rengiami seminarai–stažuotės Šiaurės šalyse,
kurių metu buvo pristatytos universitetinės
psichikos sveikatos slaugytojų programos,
supažindinama su bendrąja slaugos sistema
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ir slaugytojams keliamais kvalifikaciniais
reikalavimais. Seminarų metu buvo išgrynintos ir Rusijos, ir Lietuvos psichikos sveikatos slaugytojų tobulinimo kryptys.
Svarbiausias projekto įvykis – Vilniuje
surengta tarptautinė konferencija „Psichikos
sveikatos slaugytojų kvalifikacijos kėlimas
Lietuvoje, Sankt Peterburge ir Kaliningrade“, į kurią atvyko partneriai iš Islandijos
universiteto, Turku taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), Kaliningrado psichiatrijos ligoninės Nr. 2 bei Sankt Peterburgo medicinos akademijos. Konferencijoje buvo
siekiama pristatyti skirtingų šalių slaugos
specialistų kvalifikacijos kėlimo patirtį ir
siekti realių bei pritaikomų pokyčių slaugytojų profesiniame rengime.

Projektas Coregrant 2007
Šis projektas buvo vykdomas drauge su
Gruzijos kolegomis. Tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ Vilniaus bei Tbilisio būstinės vykdė projektą
siekdamos modernizuoti psichikos sveikatos

paslaugas Kaukazo ir Centrinės Azijos regione bei daryti įtaką psichikos sveikatos
politikai.
Lietuvos psichikos sveikatos ekspertai
vykdė mokymus, konsultavo nevyriausybines organizacijas bei Gruzijos aktyvistus,
taip pat aktyviai talkino Gruzijos kolegoms,
siekiantiems kelti psichikos sveikatos klausimus kaip prioritetinius Gruzijos parlamente
bei ministerijose. 2007 metų spalio mėnesį
doc. Dainius Pūras Gruzijoje išdėstė pagrin-
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dinius modernių psichikos sveikatos paslaugų principus ir pabrėžė šios srities svarbą
valstybės prioritetų kontekste.
2007 metų rudenį Atmatoje (Kazachstanas) buvo vykdomos konsultacijos ir mokymai vietos nevyriausybinėms organizacijoms
bei jų aktyvistams apie Kaukazo ir Centrinės
Azijos regiono nevyriausybinių organizacijų
finansavimo paieškos galimybes ir Europos
Komisijos siūlomas finansavimo šaltinius
projektams vaikų psichikos sveikatos paslaugų modernizavimo srityje.
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r EN G INIAI
2007 metais VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ surengė daug įvairių seminarų, visuomeninių akcijų, susitikimų, kuriuose dalyvavo psichikos sveikatos specialistų, žurnalistų, politikų,
psichikos sveikatos paslaugų vartotojų ir kitų įvairių visuomenės grupių atstovų. Toliau plačiau
pristatysime svarbiausius renginius.
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TOLERANCIJOS SAVAITĖ
d
„GRIAUNAME
MITUS,
iauname sienas“
Performansai „Gr
UGDOME TOLERANCIJĄ“

Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje”

Tolerancijos savaitė

spalio 13 d. (šeštadienį), nuo 15 iki 18 valandos vasaros 5
teritorijoje, 7 korpuse.
„Labirintas“. Jaunimo teatro studija „Žvilgsnis“. Vadovė Vida Lipskytė.

Praėjusių metų spalio 8-14 dienomis
viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ paskelbė tolerancijos savaitę „Griauname sienas, ugdome toleranciją“. Jos renginius pradėjo projekto „Žmonių, turinčių
proto ir psichikos negalią, įdarbinimas“
baigiamoji tarptautinė konferencija „Žiniasklaidos vaidmuo įveikiant stigmą. Neįgaliųjų įdarbinimas. Viešieji ryšiai“. Į šią novatorišką konferenciją buvo kviečiami
nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai ir kiti psichikos sveikata besidomintys
asmenys. Konferencijos pranešėjai suteikė
susirinkusiesiems daugiau žinių, kaip kovoti
su stereotipais, diskriminacija ir stigma. Be
to, buvo pristatyta projekto „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“ patirtis,
rezultatai ir tolesnės plėtros galimybės.
Savaitės viduryje tolerancijos akciją
„Griauname sienas, ugdome toleranciją“ papildė du plačiajai visuomenei skirti renginiai: audiovizualinės poezijos klipų peržiūra
ir psichikos sveikatai skirtų filmų vakaras.

„Griauname sienas,
uGdome
toleranciją“

Vaikų žaidimų aikštelė „Statybos“. Savanorių vaikų grupė.
Vadovės: Raimonda Drąsutytė ir Ligita Skukaskaitė.

„Sapnų analizės sodelis”. Sapnuotojų grupė. Vadovė Dovilė Jankauskienė.

„Romeo ir Džiuljeta, Balkonas”. Savanoriai moteris ir vyras. Vadovas Kristijonas
Lapinskas.

Lauko kavinė „Ant asfalto”. Dainuoja grupė „Kvietkai”. Vadovė Birutė Širvinskienė.
16-17 val. mušamaisiais groja: grupė „drum party drum“, vadovas, Gediminas
Laurinavičius. Dalyvauja visi geriantys arbatą ar kavą.
„Gyva siena”. Grupė „Durys”. Vadovė Silvija Bilskytė.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neįgaliųjų orkestras „Spalvų orkestras”. Vadovas
Romualdas Brūzga.
Tapymas ant Vasaros teritorijoje esančio pastato (7 korpuso). Tapo Dailės
akademijos studentai.
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nuotrauka: d.naginevičius
dizainas: s.Vitkauskas

Temstant Vasaros teritorijoje esantis pastatas (7 korpusas) apšviečiamas iš lauko
pusės. Apšvietimas: Norvydo Birulio.
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ar kada jautei, jog aplinkinių
nepakantumas tave verčia ištirpti minioje?
ar tu tikrai nori būti iš vieno „kurpalio“?

Šio vakaro metu visuomenei buvo pristatyti
pozityvūs ir neksenofobiški psichikos ligoniams patikėti vaidmenys kino mene. Renginys subūrė daug įvairaus amžiaus kinu ir socialine problematika besidominčių vilniečių
bei miesto svečių.
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Žurnalistų mokymai
Tolerancijos savaitės metu taip pat buvo
surengti žurnalistų mokymai „Psichikos
sveikatos sutrikimų turintys asmenys žiniasklaidoje”. Žurnalistų mokymuose dalyva-
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vo 25 žurnalistai, atstovaujantys įvairioms
visuomenės informavimo priemonėms skirtinguose Lietuvos regionuose. Planuojant
žurnalistų mokymus pirmiausia buvo identifikuoti labiausiai psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų integracijai trukdantys

veiksniai. Atsižvelgiant į juos buvo formuluojamos žurnalistų mokymų paskaitų temos
ir kviečiami patyrę ekspertai. Žurnalistų mokymuose interaktyviai dėstė trys užsienio
(Didžioji Britanija, Švedija, Norvegija) ir
penki Lietuvos lektoriai. Toks lektorių pasiskirstymas leido perduoti gerąją užsienio
šalių patirtį Lietuvos žurnalistams. Žurnalistų mokymai buvo efektyvūs: net dviejų šių

mokymų dalyvių straipsniai (parašyti mokymams pasibaigus) buvo išrinkti Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų
kūrėjų asociacijos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos surengto konkurso „Įvairovė“ etiškiausiais ir geriausiais 2007 metų
straipsniais.

„Menas Vasaros gatvėje 5“
Tolerancijos savaitės penktadienio vakarą startavo baigiamasis renginių ciklas „Menas Vasaros gatvėje 5“. Jis ne tik subūrė įvairių sričių menininkus, gniaužė kvapą įspūdingais reginiais, bet ir atvėrė duris plačiajai
visuomenei į dar nepažintą erdvę. „Menas
Vasaros gatvėje 5“ renginių metu Vilniaus
menininkai nusprendė žaismingai pažvelgti į
dažną neįprastai besielgiančių žmonių tapatinimą su psichikos ligoniais. Dvi dienas Vilniaus klinikinėje Vasaros ligoninėje vyko
tarptautinis audiovizualinės poezijos festivalis „Tarp: Vasaros 5“. Atvirų durų dienos
ir vakariniai festivalio renginiai, neįprasta
koncepcija bei vieta sužadino vilniečių
smalsumą.
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Šį spalvingą audiovizualinių menų festivalį „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ surengė drauge su Vilniaus klinikine Vasaros ligonine bei Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centru. Festivalio idėjos autorės bei organizatorės menininkės Gabrielės Labanauskaitės pristatyta projekto koncepcija priminė
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žmonėms apie kiekvieno turimą kūrybiškumą bei kitoniškumą, tokiu būdu plėtojant tolerancijos idėją. Vilniaus psichosocialinės
reabilitacijos centras renginio „Menas Vasaros gatvėje 5“ metu siūlė žiūrovams performansus „Griauname sienas“.

Psichikos negalią
turinčių asmenų
menai – Vilniaus miesto
bendruomenei
Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės remtą projektą „Psichikos negalią
turinčių asmenų menai – Vilniaus miesto
bendruomenei“, tolerancijos savaitės „Griauname mitus, ugdome toleranciją“ metu parengė ir išleido kalendorių, iliustruotą psichikos negalią turinčių asmenų piešiniais.
Šio kalendoriaus tikslas − padėti abiem
visuomenės pusėms: sveikiesiems ir neįgaliesiems − pažinti vieniems kitus, griauti mitus ir prietarus. Leidinį puošia psichikos
sveikatos sutrikimų turinčių asmenų piešiniai, kurie kasdien kalendoriaus savininkui
primena, kokie įvairūs žmonės jį supa kasdieniniame gyvenime. Tai dar vienas būdas
skatinti pakantumą kitoniškumui.
Prie tolerancijos idėjos šiais žodžiais
prisijungė Andrius Mamontovas: „Mes negalime būti laisvi tol, kol kėsinamės į kito žmogaus laisvę. Nes yra tik vienas kelias atrasti
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save – leisti kitiems būti savimi. Tas, kuris
išsiugdo toleranciją, tampa laisvas nuo savo
paties prietarų“.

Globalios iniciatyvos
psichiatrijoje ir žurnalo
„Istorijos“ projektas:
„Spalio mėnuo –
informacijos apie
psichiatriją mėnuo“
Tolerancijos savaitės „Griauname mitus,
ugdome toleranciją“ metu drauge su žurnalu
„Istorijos“ buvo įgyvendinamas bendras projektas „Spalio mėnuo: informacijos apie psichiatriją mėnuo“. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga (spalio 10 d.) žurnale
„Istorijos“ plačiam skaitytojų ratui buvo pateikti šie straipsniai psichiatrijos temomis:
•	Spalvingas straipsnis apie psichiatrijos istoriją, iliustruotas pavyzdžiais apie skirtingą požiūrį į psichikos ligas iš įvairių amžių perspektyvos.
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• Pokalbis su pirmuoju Lietuvos
psichiatrų asociacijos prezidentu, vaikų ir
paauglių psichiatru doc. dr. Dainiumi Pūru,
atskleidžiantis Lietuvos psichiatrijos sistemos ypatumus bei trūkumus.
• Pokalbis su tarptautinės organizacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ generaliniu direktoriumi Robertu Van Vorenu apie
politinio piktnaudžiavimo psichiatrija istoriją ir jos atsikartojimą totalitarinėse šiandienos valstybėse.
Sumanymas skirti vieną populiaraus
periodinio leidinio numerį psichikos sveikatai leido supažindinti platesnį skaitytojų ratą
su šios svarbios srities raida ir aktualijomis,
pristatyti modernius požiūrius.
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ tikisi,
jog tolerancijos savaitė padėjo visuomenei
atsikratyti su psichikos sveikatos sutrikimų
turinčiais asmenimis susijusių nepagrįstų
mitų, stereotipų. Surengti savaitę „Griauname sienas, ugdome toleranciją“ viešoji įstaiga nusprendė po to, kai visuomenės nuomonės tyrimai atskleidė itin neigiamas visuomenės nuostatas psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu.

34

Tarptautinė konferencija
„Modernūs požiūriai
į patyčių ir smurto
prevenciją mokyklose“
Ši konferencija įvyko 2007 m. gruodžio
6-7 d. Vilniuje. Joje pirmą kartą valstybiniu
lygiu buvo nagrinėjama patyčių ir smurto
problema mokyklose. Minėtoje konferencijoje Bergeno universiteto (Norvegija)
psichologijos profesorius Danas Olveusas
(Dan Olweus) pristatė savo parengtą patyčių
prevencijos programą, kuri bus diegiama ir
Lietuvoje.
Dviejų dienų konferencijoje dalyvavo
Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių, švietimo skyrių, mokyklų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konferencija buvo surengta įgyvendinant projektą
„Mokyklų be patyčių kūrimas Lietuvoje ir
Latvijoje“.

Apvalaus stalo
diskusija „Neveiksnumo
problematika Lietuvoje
ES deklaruojamų
vertybių kontekste“
2007 m. gruodžio 5 d. LR Seimo Lietuvos Tarybos salėje buvo rengiama „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ inicijuota
apvalaus stalo diskusija neveiksnumo klausimais. Į diskusiją įsitraukė su šia problema
susiduriantys įvairių sričių specialistai,
psichikos sveikatos paslaugų vartotojai,
jiems atstovaujančios organizacijos. Šio renginio metu buvo aptartos teisinės bei praktinės neveiksnumo instituto taikymo Lietuvoje
ateities perspektyvos. Šis renginys atskleidė,
kad siekiant užtikrinti ES teisės aktų tinkamą
taikymą Lietuvoje yra būtinas žmogaus
teisių gynimo srityje veikiančių organizacijų
bendradarbiavimas. „Globali iniciatyva psichiatrijoje yra įsitikinusi, kad tai pagerintų
esamą psichikos sveikatos paslaugų vartotojų padėtį Lietuvoje.
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LEIDINIAI
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Pagalbos žmonėms,
turintiems psichikos
negalią, teikimo
rekomendacijos
policininkams ir
greitosios medicinos
pagalbos darbuotojams
(išleistos 250 egz. tiražu)
Šioje mokomojoje knygoje policijos ir
greitosios pagalbos darbuotojai ras informacijos, kaip profesionaliai suteikti pagalbą
psichikos negalią turintiems asmenims.
Rekomendacijas, atsižvelgdami į psichikos
sveikatos paslaugų vartotojų nuomonę,
pateikė su šia sritimi susiję specialistai −
psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai,
teisininkai. Tokio pobūdžio rekomendacijos
iki šiol Lietuvoje dar nebuvo susistemintos.
Leidinyje mokoma, kaip elgtis su psichikos pacientais, kaip jiems suteikti pagalbą, nepažeidžiančią jų žmogaus teisių, bet
tuo pačiu leidžiančią koreguoti netinkamą
elgesį, jei jis kelia grėsmę kitiems asmenims.
Teisininkų surinkti ir apibendrinti Lietuvos
teisės aktai ir taisyklės leidžia skaitytojams
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Mokslinis redaktorius med. dr., doc. A. Germanavičius (Vilniaus universitetas)

Pagalbos žmonėms, turintiems psichikos
negalę, teikimo rekomendacijos
policininkams ir greitosios medicinos
pagalbos darbuotojams

Mokomoji medžiaga. Vilnius, 2007

suprasti pagalbos psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims teisinius aspektus.
Mokomoji knyga „Pagalbos žmonėms
su psichikos negale teikimo rekomendacijos
policininkams ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“ išleista įgyvendinant Vilniaus miesto visuomenės sveikatos programą
„Vilniaus miesto policijos patrulių bei greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotojų mokymai, kaip dirbti su psichikos
sveikatos paslaugų vartotojais“.
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Metodinės
rekomendacijos
„Ankstyvosios
intervencijos taikymas
mažinant psichiką
veikiančių medžiagų
vartojimą“
(išleistos 200 egz. tiražu)
Šis leidinys yra skirtas specialistams,
savo darbe tiesiogiai susiduriantiems su vaikais, kuriuos galima priskirti socialinės
rizikos grupei. Rekomendacijos padės įvairioms organizacijoms, įstaigoms kurti
ankstyvosios intervencijos programas ir tokiu būdu mažinti psichiką veikiančių medžiagų vartojimą Lietuvoje.
Rengiant metodines rekomendacijas
buvo stengiamasi laikytis pagrindinės nuostatos, kad kuriant ankstyvosios intervencijos
programą svarbu užmegzti ir palaikyti šiltą
bei konstruktyvų bendradarbiavimą su socialinės rizikos grupės paaugliu. Tai yra pagrindinė sąlyga siekiant bet kokių elgesio
pokyčių. Visi suaugusieji, vienokiu ar kitokiu būdu susiduriantys su paaugliais, gali
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ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS TAIKYMAS
MAŽINANT PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMĄ

METODINĖS REKOMENDACIJOS

turėti teigiamos įtakos jų elgesiui, nuostatoms ir pasiūlyti gero elgesio bei bendravimo modelį.
Šios metodinės rekomendacijos buvo
parengtos naudojantis patirtimi, įgyta įgyvendinant projektą „Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos įskaitoje esančių
nepilnamečių psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo ankstyvosios intervencijos sukūrimas ir įdiegimas“.

Neveiksnumo
problematika Europos
Sąjungos deklaruojamų
vertybių kontekste
(išleistas 800 egz. tiražu)
Leidinyje pateikiama išsami Lietuvos
padėties problemiškumą ir prieštaringumą ES deklaruojamoms vertybėms
neįgaliųjų, neveiksnumo nustatymo
bei globos paskyrimo atžvilgiu
atskleidžianti ES teisės aktų analizė.
Be to, leidinyje esama daug konkrečių pavyzdžių, kokia šiuo metu yra
neveiksniais pripažintų asmenų padėtis Lietuvoje.
Pagrindinis leidinio tikslas −
apibendrinti teisės aktus, reglamentuojančius ES psichikos sveikatos
strategiją, neįgalių žmonių teises,
antidiskriminacinę politiką, neveiksniais pripažintų psichikos paslaugų
vartotojų teisinę apsaugą esamų Lietuvos realijų kontekste.
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Leidinys skirtas Lietuvos bendrosios
kompetencijos teisimų teisėjams, savivaldybių socialinės paramos centrų darbuotojams
bei nevyriausybinių organizacijų, kovojančių
už žmogaus teisių apsaugą, atstovams, t. y.
visiems tiems, kurie savo kasdieniame darbe
dažnai susiduria su neveiksnumo nustatymo
dilemomis.

NE VEIKSNUMO PROBLEMATIK A
EUROPOS SĄ JUNGOS DEKLARUOJAMŲ
VER T YBIŲ KONTEKSTE
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Kokią šviesą slepia sunki
negalia?
(išleistas 750 egz. tiražu,
rusų kalba)
Šiame leidinyje 14 metų darbo patirtį
turinčio dienos centro „Šviesa“ socialiniai
darbuotojai bei specialieji pedagogai pasakoja apie darbo su proto negalią turinčiais asmenimis ypatumus. Knygoje pateikiama
informacija, kaip centro lankytojai mokomi
dirbti kartu, dalytis atsakomybe, ugdyti valią, lavinti vaizduotę, džiaugtis kūryba ir
didžiuotis savo darbo rezultatais. Leidinys
išleistas įgyvendinant projektą „Užimtumo ir
darbo terapijos kūrimas dviejuose Baltarusijos psichonoeurologiniuose internatuose“.
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КАКОЙ СВЕТ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ТЯЖЁЛЫМ НЕДУГОМ

Опыт работы

Pirmasis psichozės
epizodas
(išleistas 1300 egz. tiražu,
lietuvių ir rusų kalbomis)
Psichozę, panašiai kaip ir astmą, galima išgydyti. Tačiau laiku nesiėmus
reikiamų priemonių, šis sutrikimas gali turėti liūdnų pasekmių, tokių
kaip savęs žalojimas ar net savižudybė. Ir astma, ir psichozė gali sukelti
negalią, bet taip nutinka toli gražu ne visada.
Psichozės atsiradimą skatina psichoﬁziologinis pažeidžiamumas,
kurį įmanoma sumažinti. Lygiai kaip ištikus astmos priepuoliui reikia
skubaus medikamentinio gydymo, taip ir ūmios psichozės metu
būtina intensyvi vaistų terapija (EPPIC, 1997).

Šiame leidinyje asmenys, turintys psichikos sveikatos problemų, ir jų artimieji ras
aktualios informacijos apie pirmąjį psichozės epizodą, kuri padės išsklaidyti psichikos
ligą supančius mitus, suteiks žinių apie reikiamą medikamentinį, psichosocialinį gydymą ir paties paciento galimybes produktyviai
dalyvauti gydymo procese. Artimieji taip pat
ras informacijos, kaip bendrauti su psichozę
išgyvenančiu asmeniu, kaip padėti ir jam,
ir sau.
Šis didelio susidomėjimo susilaukęs
leidinys buvo pakartotinai išleistas vykdant
projektą „Paciento patikėtinis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigoms“. Knyga į
инициатива
в психиатрии
rusų kalbą išversta ir Глобальная
išleista
įgyvendinant
projektą „Nuoseklios psichogeriatrinių paslaugų grandies vystymas Kaliningrado
Вильнюсский центр психосоциальной реабилитации
srityje“.
Психоз, как и астму, можно вылечить, однако если вовремя не
принять необходимые меры это расстройство может повлечь
серьезные последствия такие, как повреждение собственного
Ženevos
Iniciatyva Psichiatrijoje
здоровья и даже самоубийство. И астма, и психоз могу
породить недееспособность, но так происходит далеко не
M. K. Oginskio g. 3, LT - 10219 Vilnius
всегда.
Tel. (+370 5) 271 57 60
Faks. (+370 5) 271 57 61
Появление психоза способствует психофизиологическим
El/ paštas zip@zenevos-iniciatyva.lt
нарушениям,
влияние которых можно уменьшить. Как и при
www.zenevos-iniciatyva.lt

приступе астмы, необходимо срочное медикаментозное
лечение, так и во время психоза необходима интенсивная
лекарственная терапия
Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras
(EPPIC, 1997).
M. K. Oginskio g. 3, LT - 10219 Vilnius
Tel. (+370 5) 271 57 64

PIRMASIS
PSICHOZĖS
EPIZODAS

ПЕРВЫЙ
ЭПИЗОД
ПСИХОЗА
Informacija susirgusiesiems bei jų artimiesiems
Ženevos Iniciatyva Psichiatrijoje

ул. Огинского, 3
10219 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 271 5760
факс +370 5 271 57 61
vilnius@gip-global.org
www.gip-vilnius.lt
ул. Огинского, 3
10219 Вильнюс
Литва
тел. +370 5 271 5764

Информация заболевшим и их близким
Глобальная инициатива в психиатрии
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Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ valdymo organas yra taryba, kurią
2007 metais sudarė šeši žmonės:

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

Erika Umbrasaitė. Ryšių su visuomene
kompanijos „Publicum“ korporacinės komunikacijos skyriaus projektų direktorė.
Lietuva.

Robertas Bunevičius. Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto direktorius. Lietuva.

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

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

Jekaterina Jeremejeva. Psichiatrijos
slaugytoja. Latvija.
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kontaktai
Kontaktai
„Globali
iniciatyva
psichiatrijoje“
ViešojiViešoji
įstaiga įstaiga
„Globali
iniciatyva
psichiatrijoje“
M. K. Oginskio
g. 3, LT-10219
Lietuva.
M. K. Oginskio
g. 3, LT-10219
Vilnius,Vilnius,
Lietuva.
Tel. +370-5-271-5760/62
Tel. +370-5-271-5760/62
Faks. +370-5-271-5761
Faks. +370-5-271-5761
El.paštas
vilnius@gip-global.org
El.paštas
vilnius@gip-global.org
Interneto
puslapis
www.gip-vilnius.lt
Interneto
puslapis
www.gip-vilnius.lt
Sąskaitos
numeris
LT530600
70440034
06005337
0034 5337
Sąskaitos
numeris
LT53 7044
ABVilniaus
SEB Vilniaus
BankasBankas
AB SEB
bankasbankas
kodas 70440
Banko Banko
kodas 70440
kodas 125446837
kodas 125446837
ĮmonėsĮmonės
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Nuolatiniai darbuotojai

Dovilė Juodkaitė
Direktorė (atostogauja)
djuodkaite@gip-global.org

Karilė Levickaitė
L.e.p. direktorė ir projektų vadybininkė
klevickaite@gip-global.org

Eglė Rimšaitė–Šumskienė
Projektų vadybininkė
erimsaite@gip-global.org

Henrika Varnienė
Projektų vadybininkė
hvarniene@gip-global.org
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Irena Kuldoš
Buhalterė
ikuldos@gip-global.org

Klementina Gečaitė
Projektų vadybininkė ir teisininkė
kgecaite@gip-global.org

Neringa Jurčiukonytė
Atstovė ryšiams su visuomene
njurciukonyte@gip-global.org

Tadas Žičkus
Biuro administratorius
tzickus@gip-global.org

Virginija Klimukienė
Projektų vadybininkė
vklimukiene@gip-global.org
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R ėmėjai ir p artneriai
2007 metų viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rėmėjai (visos gautos lėšos
atitinka 100 %):
1. Europos Komisija (25 %).
2. Europos socialinio fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos (23,5 %).
3. Vilniaus miesto savivaldybė (13,5 %).
4. Nyderlandų katalikiškoji paramos ir vystymo organizacija CORDAID (12,6 %).
5. Šiaurės ministrų taryba (7,6 %).
6. Narkotikų kontrolės departamentas prie LR vyriausybės (5,6 %).
7. Nyderlandų užsienio reikalų ministerija (5,4 %).
8. Atviros visuomenės institutas (JAV) (4,2 %).
9. LR Vyriausybės kanceliarija (1 %).
10. Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos (0,8 %).
11. Nyderlandų vienuolynai (0,6 %).
12. Gyventojų skirti 2 procentai (0,2 %).
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Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ rėmėju galite tapti ir jūs!

SKIRDAMI 2 PROC. SUMOKĖTŲ MOKESČIŲ GALITE
„GLOBALIOS INICIATYVOS PSICHIATRIJOJE“ VEIKLOS .

PRISIDĖTI

PRIE

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.

Noriu padėkoti mūsų šauniai komandai už sėkmingus 2007 metus ir nuoširdų kasdieninį darbą. „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“ tarybos pirmininkui Dainiui Pūrui – už palaikymą bei išmintį. Visiems kolegoms iš
tarptautinės konfederacijos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ – už bendradarbiavimą. O mūsų rėmėjams ir visiems mūsų veikla tikintiems bei mūsų idėjoms pritariantiems žmonėms – tiesiog už tai, kad jie yra.
Karilė Levickaitė
Laikinai einanti viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorės pareigas

