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17 metus veikianti NVO 

 Mūsų misija - prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių 

grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei 

individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant 

psichikos sveikatą politiniu lygmeniu.

PSICHIKOS SVEIKATOS 

PERSPEKTYVOS 

Daugiau apie mus www.perspektyvos.org 

projektų vadovės - Eglė Šumskienė, Ugnė Grigaitė, Aurelija Auškalnytė 

direktorė Karilė Levickaitė vyr. finansininkė Irena Kuldoš

ir Justė Bartkuvienė 
(motinystės atostogose) 
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http://perspektyvos.org/lt/apie_mus/apie_mus
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PILIETINIŲ ORGANIZACIJŲ  STIPRINIMAS 

DEINSTITUCIONALICIJOS SKATINIMAS 

Per pirmuosius projekto metus mūsų ir mūsų partnerių ENIL (European 
Network on Independent Living) ekspertai sukūrė du mokymų modulius – 
„Projektų valdymas“ ir „Tinklaveika“. Dviejų dienų trukmės mokymuose 
šiomis temomi  dalyvavo net 113-ka NVO ir pilietinės visuomenės 
atstovų šešiuose Baltarusijos regionuose. Taip pat sukurtas tinklalapis 
www.deinstby.org ir mobilioji programėlė, kurioje pateikiama informacija 
apie bendruomenines psichosocialines paslaugas Baltarusijoje. 

Per pirmuosius projekto metus išsamiai išstudijuota situacija Baltarusijoje 
ir atlikta galimybių studija apie šalies pasiruošimą kurti naujas paslaugas 
bendruomenėje - alternatyvą institucinei globai, pažeidžiančiai žmogaus 
teises. Surengti 4 dviejų dienų mokymai pilietinės visuomenės atstovams ir 
NVO apie JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, tarptautinę perėjimo nuo 
institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų patirtį, rizikos 
vertinimo metodikas, deinstitucionalizacijos plano kūrimą bei NVO rolę 
vykdant advokaciją šiomis temomis. Taip pat įkurta vietinė NVO koalicija 
už deinstitucionalizaciją, kurios nariai - ne tik iš sostinės Minsko, bet ir iš 
kitų šalies regionų. Ši koalicija planuoja ir vykdo strateginius advokacijos 
žingsnius, sistemingai siekdama perėjimo prie žmogaus teises ir orumą 
gerbiančių paslaugų tinklo sukūrimo bendruomenėje. 

Europos Sąjungos iš dalies finansuojamas projektas „Deinstitucionalizacija – kaip 
galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus 
teises Baltarusijoje".

Europos Sąjungos iš dalies finansuojamas projektas „Pilietinės visuomenės organizacijų 
įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę 
įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose".

http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
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KAS VYKSTA SU GLOBOS NAMŲ PERTVARKA 

LIETUVOJE? 

Praėjus dviems metams nuo globos namų pertvarkos pradžios kartu su Lietuvos 
Neįgaliųjų Forumu ir koalicija "Už vaiko teises" kreipėmės į LR Ministrą Pirmininką 
ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrę, reikalaudami daugiau informacijos ir 
klausdami, kriterijų ir datų, sustabdysiančių ydingų institucijų veikimą. 

Apie globos institucijų ydingumą ir bendruomeninių paslaugų būtinumą kalbėjome 
pasitelkę savanorių pagalbą ir viešindami šį video (norėdami peržiūrėti - 
paspauskite du kartus ant paveikslėlio): 

EEA Grants finansuojamas projektas „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje 
link: NVO rolė". Daugiau kaip du metus trukęs projektas pasibaigė 2016 balandį. Be globos namų 
reformos stebėsenos projekto metu taip pat suburtos koalicijos „Už vaiko teises“ ir „Psichikos 
sveikata 2030“, parengtos ir išsiųstos dešimtys raštų sprendimų priėmėjams, įvykdyta dar daugiau 
susitikimų su įvairių ministerijų, Prezidentūros, Europos Parlamento, Vilniaus miesto valdžios 
atstovais, dalyvauta ministerijų suburtose darbo grupėse. Parengtas ir „Lietuvos psichikos 
sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyvus priemonių planas 2016-2018 m.“, kuris 
pristatytas daug visuomenės dėmesio sulaukusioje konferencijoje LR Seime. Projekto vykdymo 
metu pasirodė virš 100 straipsnių apie projekto veikas, aktyviai veikta socialiniuose tinkluose. 

http://perspektyvos.org/lt/naujienos/nevyriausybines_organizacijos_reikalauja_informacijos_apie_trecius_metus_vykdomos_globos_namu_pertvarkos_rezultatus
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
https://www.youtube.com/watch?v=ZbDe8_vpyPM&feature=youtu.be
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
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 Teisininkų kompetencijų didinimas 

atstovauti vaikus, turinčius negalią 

Ar užtikrinama vaikams, turintiems 

negalią, teisė į įtraukųjų švietimą? 

2016 metais vyko dviejų dienų mokymai teisininkams, skirti ne tik 
supažindinti su tarptautiniais žmogaus teisių standartais, bet ir suteikti 
praktinių žinių, kaip bendrauti su vaiku, turinčiu negalią arba patyrusiu 
fizinę/emocinę traumą, ar kaip pasirinkti tinkamiausią teisinį įrankį 
užtikrinant, jog vaiko teisės būtų gerbiamos ir apsaugotos. Mokymus vedė 
teisininkė Jūratė Guzevičiūtė, apmokyta projekto renginyje Budapešte, 
pranešimus skaitė Lietuvos Neįgaliųjų Forumo Prezidentė Dovilė Juodkaitė, 
Asociacijos „Lietaus vaikai“ atstovės Kristina Radžvilaitė ir Živilė 
Aleškaitienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyresnysis patarėjas 
Egidijus Meilus, Dr. Eglė Šumskienė, ir Paramos vaikams centro psichologė 
Ieva Daniūnaitė. Mokymams erdvę suteikė Teisingumo ministerija. 

Šiuo klausimu diskutavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, 
Savivaldybių asociacijos ir NVO „Viltis", „Lietaus vaikai", „Saulytės" atstovai, 
teisininkai. Po diskusijos pradėta rengti „Nacionalinė teisinių inovacijų 
strategija Lietuvai: įtraukusis ugdymas – esminė kiekvieno vaiko teisė".

Šios veiklos vyko vykdant ES iš dalies finansuojamą projektą „Europos 
teisininkų kompetencijos didinimas - negalią turinčių vaikų teisių užtikrinimui". 
Projekto vykdantysis partneris - Psichikos negalios atstovavimo centras (angl. 
Mental Disability Advocacy Centre), Vengrija 

http://perspektyvos.org/lt/naujienos/nevyriausybines_organizacijos_reikalauja_informacijos_apie_trecius_metus_vykdomos_globos_namu_pertvarkos_rezultatus
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo


DAINIAUS PŪRO - JT pranešėjo teisei į 
sveikatą, tarptautinę konsultaciją  

Dviejų dienų diskusijoje dalyvavo psichikos sveikatos specialistai, 
mokslininkai ir praktikai, paslaugų vartotojai, teisininkai, žmogaus 
teisių aktyvistai, pilietinių organizacijų atstovai iš Lietuvos, Airijos, 
Belgijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Švedijos, Ispanijos, 
Čekijos, Bulgarijos ir kitų Europos šalių. 

Aukščiausio lygio specialistai uždaroje diskusijoje atvirai dalinosi 
įžvalgomis apie psichikos sveikatos paslaugų ir žmogaus teisių 
suderinamumą, poreikį iš esmės keisti  dabartinę paradigmą, 
lemiančią pagalbos patiriant psichikos sveikatos sunkumų 
sampratą. Taip pat  buvo aptariami ir gerosios praktikos 
pavyzdžiai. 

Ši diskusija buvo skirta prof. D. Pūrui padėti parengti ataskaitą JT 
Žmogaus teisių tarybai. Ataskaitoje aprašytos įžvalgos bus
įtrauktos ir į rekomendacijas, skirtas valstybių JT narių 
vyriausybėms, sveikatos apsaugos sistemos profesionalams, 
neįgaliųjų organizacijoms, universitetams ir kitoms 
suinteresuotoms šalims. 

2016 10 10 organizavome 
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KOALICIJA "PSICHIKOS SVEIKATA 2030" 

2016 metais NVO ir ekspertų Koalicija gausėjo, intensyviai bendravo ir 
reagavo į svarbiausias politines aktualijas, pvz.: kreipėsi į LR Sveikatos 
apsaugos ministrą dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo projekte 
numatytų pakeitimų kaip neatitinkančių žmogaus teisių nuostatų. 

Koalicija taip pat užmezgė kontaktą su naujais išrinktais LR Seimo nariais 
ir Vyriausybės atstovais. 

Jau trečius Koalicijos veiklos metus jai vadovaujame mes, Psichikos 
sveikatos perspektyvos. Daugiau apie Koaliciją: čia. 

http://perspektyvos.org/lt/koalicija_psichikos_sveikata_2030.html


Koalicija "Už vaiko teises" 

Kitos tinklinės organizacijos 

2016 metais PSP prisidėjo prie neformalios NVO Koalicijos veiklos. 
Koalicija aktyviai ragino LR Seimo narius pakeisti vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymą ir užtikrinti vaikų apsaugą nuo visų smurto formų, 
rūpinosi Vaiko raidos centro likimu ir kitais aktualiais klausimais. 

PSP taip pat dalyvauja koalicijos „Galiu gyventi“, Nacionalinės 
nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos, 
Žmogaus teisių koalicijos ir Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklose. 

PSP projektų vadovė Ugnė Grigaitė - Nacionalinės nevyriausybinių 
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos valdybos narė. 

Esame ir tarptautinių organizacijų Human Rights in Mental Health – FGIP 
bei Mental Health Europe nariai. Karilė Levickaitė yra Mental Health 
Europe tarybos narė. 

Mental Health Europe vienija Europoje veikiančias ir psichikos sveikatos 
advokacija užsiimančias NVO, dirba su Europos Parlamentu, Europos
Komisija. Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis svarbiomis 
institucijomis ir organizacijomis, skatindami psichikos sveikatos klausimų 
prioritetizavimą ir žmogaus teisėmis bei įtrauktimi grįstą požiūrį į psichikos 
sveikatos paslaugas.  
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http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo
http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo


Pagalba, kuria tikime mes, - yra pagalba žengiant žingsnį 
už paraštės linijos

Vykdome mokymus 
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 Konsultuojame asmenis, turinčius psichikos sveikatos ar proto negalią ir jų 

šeimos narius visoje Lietuvoje - jiems sprendžiant įsidarbinimo, būsto 
išlaikymo klausimus, ir kitas sudėtines problemas, o taip pat ieškant, kaip 
gauti sveikatos, socialines ir teisines paslaugas. Nukreipiame į 
organizacijas ar įstaigas, teikiančias individualius poreikius atitinkančias 
paslaugas, esant poreikiui, keliame klausimus spendimų priėmėjų 
lygmenyje. Vis dar galima aukoti: čia 

- BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų 
darbuotojams: apie JT neįgaliųjų teisių konvenciją, stigmą ir institucinę 
kultūrą, socialinį negalios modelį ir pozityvias praktikas. Daug dėmesio skirta 
praktinių užduočių sprendimui, realiems klausimams atsakyti. 

- Socialiniams darbuotojams: apie Teisinio veiksnumo reformą Lietuvoje ir 
socialinio darbuotojo vaidmenį vertinant asmens galimybes pasirūpinti savimi 
ir priimti kasdienius sprendimus. 

- Kalėjimo departamento darbuotojams: apie programą EQUIP, mokančią 
nepilnamečius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą. 

- NVO, dirbančioms Gruzijoje su pabėgėliais: apie advokaciją; taip pat kitus 
tarptautinius mokymus vykdant įvairius projektus. 

- Konsultavome žmogaus teisių dokumentinio kino festivalio „Nepatogus 
kinas“ komandą:  deinstitucionalizacijos ir autizmo spektro sutrikimų temomis. 

https://www.aukok.lt/Projektai/PARASTES-pastaboms-o-ne-zmonems-su-psichikos-ar-proto-negalia
https://www.aukok.lt/Projektai/PARASTES-pastaboms-o-ne-zmonems-su-psichikos-ar-proto-negalia


Paguodos skrynelės - dėmesys vaikų emocijoms 

ir pagalbos sau gebėjimams 
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 2016 metais toliau tęsėme "Paguodos skrynelių" projektą, apmokėme 

visuomenės sveikatos specialistes Vilniuje ir Joniškyje vykdyti 
užsiėmimus vaikams apie emocijų saviregulaiciją. 

Specialistės džiaugėsi savo įgytomis žiniomis, rimta diskusija apie tai, 
kaip reaguoti į vaikų emocijas, suprasti kas slypi už įvairaus vaikų 
elgesio. O vaikų reakcija į užsiėmimą pranoko lūkesčius - ji buvo 
kupina atvirumo, džiaugsmo, kurį sukelia dalinimasis savo mintimis ir 
diskusija klausimais, kurie labai svarbūs, bet dažniausiai lieka nutylėti. 
Žinoma, žaismingas, aktyvus ir įvairus užsiėmimas jiems emocijų 
pasaulį pristatė vaikams priimtinu būdu. 

2016 metų spalį pradėjome vykdyti Valstybinio visuomenės sveikatos fondo finansuojamą 
projektą „Paguodos skrynelės: priemonė vaikų iš socialinės rizikos šeimų emocinei 
savireguliacijai stiprinti" bei pradėjome adaptuoti metodiką darbui su vaikais iš socialinės 
rizikos šeimų. Daugiau apie šį projektą - pristatant 2017 metų veiklas. 

http://perspektyvos.org/lt/naujienos/koalicija_psichikos_sveikata_2030_kreipesi_i_sveikatos_apsaugos_ministra_del_psichikos_sveikatos_prieziuros_istatymo


„Kiek žmonių dirba LRT pastate? Kaip Jums atrodo, keli iš jų susiduria su 

psichikos sveikatos problemomis? Kaip mes apskritai įsivaizduojame 

psichikos sveikatos sutrikimų turintį žmogų?" Karilė Levickaitė, Lietuvos 

radijo laidoje "Paraštės". Klausyti: čia. 
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Griauname mitus apie psichikos sveikatą viešose paskaitose, 

diskusijose, radijo laidose, nepatogaus kino seansuose...

Auginame tuos, kurie domisi moderniu požiūriu į 

psichikos sveikatą ir žmogaus teisėmis. 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012615807/parastes_2016-03-06_22_07


 Mus galite sutikti dešimtyse  konferencijų, diskusijų ir  viešų akcijų. 

D
A

L
Y

V
A

U
T

I 



F
IN

A
N

S
A

V
IM

O
 Š

A
L

T
IN

IA
I 

Europos Sąjunga

Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai

LR sveikatos apsaugos ministerija

LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo 

bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Fiziniai ir juridiniai asmenys

 2016 METAIS MUS RĖMĖ: 

Iš viso įplaukų: 282 187 EUR 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012615807/parastes_2016-03-06_22_07


VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos" 

Įmonės kodas: 125446837 

Sąskaitos numeris: LT537044060000345337

Bankas: AB „SEB bankas“ 

Banko kodas: 70440 


