Metinė
ataskaita
2021

PSICHIKOS
SVEIKATOS
PERSPEKTYVOS
Esame
2000
m.
įkurta
nevyriausybinė, ne pelno siekianti
organizacija, dirbanti psichikos
sveikatos ir žmogaus teisių srityje.
VERTYBĖS:
Pagarba žmogaus teisėms;
Įtrauktis ir įvairovė;
Atvirumas ir
bendradarbiavimas;
Savirefleksija ir tobulėjimas.

VIZIJA
–
psichikos
sveikatos
sunkumai priimami kaip žmogiška ir
prasminga patirtis, niekas dėl jų
nepatiria
diskriminacijos
ar
menkinimo.
MISIJA – įtvirtinti žmogaus teisėmis
grįstą požiūrį į psichikos sveikatą,
kurio centre – empatija, pagarba ir į
asmenį orientuota pagalbos sistema.

TARYBA padeda užtikrinti gerą
valdymą, dirbti kryptingai. 2021 m.
Tarybą sudarė: prof. dr. Milda
Ališauskienė, Indrė Gegeckaitė, doc.
dr.
Neringa
Grigutytė,
Tania
Gurova, Henrikas Vaicekauskas.
Priklausome šiems TINKLAMS:
Žmogaus teisių organizacijų
koalicija;
Lietuvos negalios organizacijų
forumas;
Koalicija „Galiu gyventi“;
Vystomojo bendradarbiavimo
Platforma;

Neformali nevyriausybinių
organizacijų koalicija „Už vaiko
teises“;
Koalicija „Psichikos sveikata 2030“;
Mental Health Europe;
Human Rights in Mental Health –
FGIP.

KOMANDA

Direktorė Karilė Levickaitė

Projektų vadovė Ugnė Grigaitė

Vyr. buhalterė Irena Kuldoš

Projektų vadovė Aurelija Auškalnytė

2021 m. savanoriavo:
Greta Gaškaitė
Urtė Mickutė
Anželika Kazimova
Deimantė Tumkutė
Karolina Juozerskytė
Bernardas Šliamka
Projektų vadovė Kotryna Sipko

2021 m. Psichikos sveikatos perspektyvose taip pat dirbo Milda
Beišytė ir Rūta Drakšaitė.

PSICHIKOS SVEIKATA RŪPI
VISIEMS!
2021 m. Lietuvoje žymėjo pokyčius
psichikos
sveikatos
lauke.
Popandeminė visuomenė pagaliau
tapo pasirengusi kalbėti apie
psichikos sveikatos sunkumus,
netgi diagnozes, kreiptis pagalbos,
priimti emocijas neskirstant jų į
blogas ir geras. Žmogaus teisės ir
psichikos sveikata tapo prioritetu
XVIII
Vyriausybės
programoje,
priimtas
tarpministerinis
įsipareigojimas didinti psichikos
sveikatos raštingumą. Viešojoje
erdvėje individualios istorijos ir
švietimas
pradeda
užgožti
stigmatizuojančias nuostatas.

Daugėja galimybių žmonėms su
intelekto ar (ir) psichosocialiane
negalia bendruomenėse. Ypatingai
džiugina, kad socialinių ir sveikatos
paslaugų teikėjai vis dažniau nori
sužinoti apie žmogaus teises,
įgalinimo principus.
Dirva paruošta, į ją subertos sėklos.
Tačiau mūsų laukia ne mažesnė
užduotis
–
neleisti
pokyčių
ūgliams nuvysti. Juolab, kad kaip
niekad
graso
humanitarinės
katastofos.

PSP dėmesio centre 2021 m.
Jaunų žmonių psichikos sveikata.
Žurnalistai ir nuomonės formuotojai, kalbantys ir rašantys apie
psichikos sveikatą.
Bendruomenės – darbu, mokymusi ar gyvenama vieta susieti
žmonės, pasiryžę prabilti apie psichikos sveikatą ir išmokti geriau
padėti vieni kitiems.
Specialistai, socialinės globos įstaigose dirbantys su asmenimis,
turinčiais intelekto ar (ir) psichosocialinę negalią.
Tvarus mūsų pačių organizacijos vystymas.

2021 M. SKAIČIAIS
32 MOKYMAI
490 MOKYMŲ
DALYVIŲ

5 TYRIMAI

20 +

5 PROJEKTAI

10 +
ADVOKACIJOS
VEIKSMŲ

40 +

AKTUALIŲ
KOMENTARŲ
ŽINIASKLAIDOJE

PARTNERIŲ
LIETUVOJE IR
EUROPOJE

10 +

100 000 +

PRANEŠIMŲ
KONFERENCIJOSE IR
KITUOSE RENGINIUOSE

PASIEKTŲ INTERNETO
VARTOTOJŲ PER
SOCIALINIUS TINKLUS

JAUNŲ ŽMONIŲ
PSICHIKOS SVEIKATA
„Jauni žmonės Lietuvoje yra itin atviri psichikos sveikatos temai ir bendrai yra
pajėgesni už kitų amžiaus grupių atstovus atvirai šia tema kalbėtis ir gilintis. Jie
drąsūs dalintis savo asmenine patirtimi ar įvardinti psichikos sveikatos sunkumus.“
Karilė Levickaitė
2021 m. pradėjome bendradarbiauti su
Jaunimo reikalų departamentu prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Apžvelgėme jaunimui palankių psichikos
sveikatos paslaugų Lietuvoje kontekstą ir
įvardinome šiuos prioritetus:
Stiprinti jaunimą supančių žmonių
(mokytojų, jaunimo darbuotojų, tėvų,
etc.) gebėjimus atpažinti psichikos
sveikatos sunkumus ir suteikti pagalbą.
Įtvirtinti psichikos sveikatos raštingumo
mokymų programų jaunimui standartus
– nuosekliai remtis biopsichosocialiniu, į
asmenį
orientuotu
ir
atsigavimo
modeliais.
Didinti psichikos sveikatos sunkumų
patirties ar psichiatrines diagnozes
(įskaitant schizofreniją) turinčių jaunų
žmonių įtrauktį įvairiose aplinkose.
Taip pat teikėme ekspertinę nuomonę
Vyriausybinės strateginės analizės centrui
STRATA atliktam Lietuvos jaunimo psichikos
sveikatos paslaugų teikimo grandinės
vertinimui.

Vykdėme psichikos sveikatos raštingumo
moykmus jaunimui Vilniaus mieste ir
rajone kartu su Vilnius sveikiau – Vilniaus
visuomenės sveikatos biuru. Taip pat
spalio
10,
tarptautinės
psichikos
sveikatos
dienos
proga,
kartu
organizavome jauniems žmonėms skirtą
konferenciją. Savo pranešime svarstėme
apie tai, kodėl lengviau pasakyti „turiu
anxiety issues“ nei kalbėti apie nerimą ir ko
apie psichikos sveikatą nemoko Netflix.
Su jaunimu susitikome ir dalyvaudami
psichikos sveikatos menų festivalyje
„Ryšiai“, festivalyje „Per_kūnija“ bei
kituose
stereotipus
laužančiuose
renginiuose.
Tęsėme kognityvinės elgesio korekcijos
programos paaugliams EQUIP diegimą.
2021 m. parengėme Mažeikių rajono
šeimos gerovės centro darbuotojus, kurie
nuo šio galės vykdyti EQUIP – taikydami
savitarpio pagalbos metodą padės ugdyti
atsakingą elgesį ir mąstymo įgūdžius.

Tęsiame projektą „StayWell“ - kartu su tarptautiniais
partneriais kuriame novatorišką internetinę svetainę,
skirtą besimokantiems profesinio ugdymo. Siekiame
stiprinti jų psichikos sveikatą vystant socialinius ir
emocijų reguliavimo įgūdžius.

PSICHIKOS SVEIKATAI
PALANKI KALBA
Psichikos sveikatos stigmai išsisklaidyti
nepadeda
tai,
kad
nuomonės
formuotojų žodžiuose dažnai aptinkame
žmonių su psichikos sveikatos sunkumų
patirtimi menkinimą, psichikos sveikatos
siejimą
su
smurtiniu
bei
neprognozuojamu
elgesiu
arba
nepriimtinais, amoraliais poelgiais.
Parengėme praktišką leidinį, kitaip
tariant,
PARUOŠTUKĄ,
padėsiantį
etiškai vartoti su psichikos sveikata ir
negalia susijusius žodžius, pasirinkti
iliustracijas ir apskritai suprasti apie ką
kalbame, kai kalbame apie psichikos
sveikatą.
Tai pirmas toks leidinys lietuvių kalba.
Juo įtvirtinami psichikos sveikatos
terminai, atitinkantys žmogaus teisių
standartus.
Išleista įgyvendinant projektą, kuris yra Aktyvių
piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, dalis.

„Ėmę pagarbiai komunikuoti psichikos
sveikatos tema galime užkirsti kelią stigmai,
padrąsinti savo bendruomenės narius atvirai
pasidalinti apie asmeninėmis patirtimis ir
kreiptis pagalbos. Žodžiai, kuriuos
naudojame psichikos sveikatos srityje, gali
suteikti paramos, vilties, bendrystės.“
Karilė Levickaitė

POLITINIS PRIORITETAS ‒
ŽMOGAUS TEISĖS PSICHIKOS
SVEIKATOS SRITYJE
2021 m. spalį kartu su LR Sveikatos
apsaugos ir LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijomis organizavome
renginį „Žmogaus teisės psichikos
sveikatos srityje – kas turi keistis?“
2021 gegužę Karilė Levickaitė skaitė
pranešimą konferencijoje „Proveržis
psichikos sveikatos sistemoje – kas turi
būti kitaip?“

Spaudos konferencijos metu.

Abiejuose
renginiuose
aukščiausio
lygmens sprendimų priėmjai išreiškė
pasiryžimą ir planus iš esmės gerinti
psichikos sveikatos paslaugų kokybę
remiantis žmogaus teisių principais.
Nuosekliai reaguojame į vykdomą
politiką psichikos sveikatos srityje,
pavyzdžiui, rengiant psichikos sveikatos
raštingumo ir psichikos sveikatos
stigmos
vertinimo
koncepcijas.
Dalyvaujame
darbo
grupėse,
pavyzdžiui, skirtoje atnaujinti ilgalaikių
neigiamų
COVID-19
pandemijos
pasekmių
visuomenės
psichikos
sveikatai mažinimo veiksmų planą.

Sveikinimo žodį konferencijoje taria ministrė Monika Navickienė.

Taip
pat
dalyvaujame
bendroje
advokacijoje su kitomis žmogaus teisių
organizacijomis
–
reikalaudami
žmogiško
elgesio
su
migrantais,
ragindami
priimti
partnerystės
įstatymą, gindami vaikų ir paauglių teisę
į švietimą ir t. t. Gera psichikos sveikata
neįmanoma
be
žmogaus
teisių
užtikrinimo.
Diskusija apie žmogaus teises psichikos sveikatos srityje.

NUO NUGALINIMO IKI
ĮGALINIMO
DARBAS SU SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMIS
Socialinės globos įstaigos, teikiančios
paslaugas žmonėms su intelekto ar (ir)
psichosocialine negalia keliauja pokyčių
link – nuo 2012 m. vyksta Pertvarka,
kurios tikslas yra žmonių savarankiškas
gyvenimas bendruomenėje. Šį procesą
stebėjome ir vertinome nuo pat jo
pradžios.
Nuosekliai
dalyvaujame
tarpinstitucinėje darbo grupėje dėl
Perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be
tėvų globos vaikams.
2021 m. taip pat vykdėme QualityRights
vertinimus trijuose
suaugusiųjų
grupinio
gyvenimo
namuose.
QualityRights
–
Pasaulio
sveikatos
organizacijos (PSO) sukurtas priemonių
rinkinys, o mūsų ekspertės yra PSO
apmokytos Nacionalinės QualityRights
komandos narės. Remiantis šia metodika
nustatome,
ar
minėtose
įstaigose
laikomasi žmogaus teisių standartų, ar
gyventojai skatinami išeiti į savarankišką
gyvenimą,
ar
įgalinami.
Įvertinimo
rezultatai ir rekomendacijos pristatytos
įstaigų administracijoms.
Šie vertinimai yra projekto, kuris yra
Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE
finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Didelį dėmesį skiriame socialinės globos
įstaigose dirbančių specialistų žinių ir
gebėjimų stiprinimui. Mūsų siūlomi
mokymai veda įstaigas link aukščiausių
tarptautinių žmogaus teisių ir socialinių
paslaugų kokybės standartų. Jie padeda
kurti humanišką santykį su paslaugų
gavėjais, stiprina jų savarankiškumą.
2021 m. vykdėme mokymus Visagino,
Kėdainių ir Ventos socialinės globos
namams.

Asociatyvi nuotrauka.

NUO NUGALINIMO IKI
ĮGALINIMO
DARBAS SU SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMIS
„ZERO COERCION mokymai „Savų namų“ bendruomenei suteikė išlaisvėjimo ir vidinės drąsos.
Specialistams buvo reikšmingiausi „Individualaus atsistatymo (recovery) planai“, „Deeskalacijų
technikų planai“ ir „Mano krizės planas“. Pradedant taikyti juos praktikoje, specialistai mato, kad tai
naudinga paslaugų gavėjams. Paslaugų gavėjai labiausiai džiaugėsi pasitikrinę pagrindines žinias
žmogaus teisių tema. Diskusija apie darbo pokalbyje užduodamus klausimus dėl turimo negalios
tipo sustiprino paslaugų gavėjų pasitikėjimą savimi. „Mano krizės planą“ paslaugų gavėjai įvertino
kaip sensacingą naujovę, kuria noriai naudosimės.“
Neringa Žalėnė
Savarankiško gyvenimo namų ,,Savi namai“ vedėja

Įgyvendindami
projektą
Zero
Coersion dirbome su Valakampių
socialinių
paslaugų
namų
savarankiško gyvenimo namais
„Savi namai“.
7 savaičių mokymų programoje
gyventojai, jų artimieji ir specialistai
bendrai mokėsi apie krizių įveikimą,
nepatiriant
ir
nenaudojant
prievartos.
Į programą įtrauktas supratimo apie
žmogaus teises, psichikos sveikatą
didinimas; nusiraminimo technikos;
dėmesys fiziniam atsipalaidavimui;
tvarkymasis su krize; tarpusavio
palaikymas.
Didžiulis
dėmesys
skiriamas interaktyviam mokymuisi,
lygiaverčiam santykiui.

Nuotrauka su Zero Coercion mokymų dalyviais.

ŽMONIŲ SU INTELEKTO AR (IR)
PSICHOSOCIALINE NEGALIA TEISĖS
NUKENTĖJUS NUO NUSIKALTIMŲ
Direktyva
2012/29/EU
užtikrina
nusikaltimų aukų teises, tokias kaip teisė
suprasti ir būti suprastam, teisė į
informaciją,
teisė
būti
išklausytam,
išgirstam ir daugelis kitų. Praktikoje šios
teisės nėra visada garantuotos žmonėms
su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia.

Tokiu būdu siekiama didinti asmenų su
negalia prieinamumą prie būtinos pagalbos
tais atejais, kai jie nukenčia nuo nusikaltimų.
Projekto pagrindinis partneris Validity
Foundation (Vengrija). Projektą iš dalies
finansuoja Europos Sąjunga.

Mes su tarptautiniais partneriais atlikome
tyrimą apie situaciją Lietuvoje. Tyrimo
pagrindu bus siekiama stiprinti specialistų,
dirbančių teisingumo sistemoje, gebėjimus
atlipeti visų žmonių poreikius.

Taip pat dalyvaujame LR Vidaus reikalų ministerijos sutelktoje darbo grupėje Veiksmingam
atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti.
2021 m. vedėme dviejų dienų psichikos sveikatos raštingumo mokymus teisėjams –
Nacionalinės teismų administracijos užsakymu.

GYVENIMAS SAVARANKIŠKAI
Visi turime teisę į savarankišką gyvenimą,
diskriminacija nepriimtina ir žaloja mus visus.
Todėl dalinamės pavyzdžiais, kai žmonės,
ilgus metus gyvenę socialinės globos
įstaigose,
tampa
savarankiškais.
Jų
pasakojimus
perduodame
sprendimų
priėmėjams ir regioninėms bendruomenėms.
Tas bendruomenes, kuriose veikia arba
statomi grupinio gyvenimo namai, kviečiame
ir į psichikos sveikatos raštingumo mokymus.
Taip pat konsultavome Socialinės apsaugos
ir darbo ministeriją kuriant asmeninio
asistento pagalbos koncepciją.

Gyvenimo socialinės globos namuose patirties
turintis Edvardas pasakoja savo istoriją.

SLAVA UKRAINI
Ketvirtais mūsų darbo Ukrainoje metais
dėmesį ypatingai sutelkėme į mažas,
regionines
ukrainiečių
organizacijas,
dirbančias psichikos sveikatos ir negalios
srityje. Įgyvendindami savo projektą
finansiškai rėmėme ir jų veiklas.
6 iniciatyvos buvo itin inovatyvios. Jomis
siekta prisidėti prie bendruomeninių
paslaugų steigimo Donetcko ir Poltavos
regionuose bei apskritai stiprinamas
žmogaus teisių diskursas psichikos
sveikatos ir negalios srityje Ukrainoje.

Veiklos apėmė platų spektrą – nuo raga
muzikos terapijos, įtraukiojo teatro gastrolių,
informacijos žmonėms su negalia lengvai
suprantama kalba iki specialistų stiprinimo,
savitarpio pagalbos grupių steigimo.
Šios veiklos vyko 2021 m., nenumanat, kad
po keleto mėnesių mūsų partneriams teks
persiorientuoti į humanitarinės pagalbos
teikimą, ypač rūpinantis asmenimis su negalia
ir jų artimaisiais. Šiuo metu tęsiame
bendradarbiavimą
tokiame
skaudžiame
kontekste.

Kviečiame pažiūrėti Ukrainoje sukirtą dokumetinį filmą, apie
žmonių su intelekto negalią įtraukimą.

Mūsų partneriai Ukrainos regionuose:
Poltava Regional Charitable Foundation "Public Health" (Полтавский областной
благотворительный фонд «Общественное здоровье»)
NGO "DONBAS.INTEGRATION" (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОНБАС.ІНТЕГРАЦІЯ")
All-Ukrainian CSO Coalition for Persons with Intellectual Disabilities
Общественна организация «Психабилити»
Promotion of medical and social rehabilitation for people with substance addiction
"Phoenix" (Содействие медико-социальной реабилитации людей с химической
зависимостью «Феникс»)
Djerela Charity Association for Persons with Intellectual Disabilities

SLAVA UKRAINI
2021 m. taip pat baigėme tyrimą apie
žmognių su psichosocialine negalia teisių ir
teisės į psichikos sveikatą užtrikrinimą
Ukrainoje COVID-19 pandemijos metu.
Visi projekto Ukrainoje rezultatai pristatyti
baigiamojoje konferencijoje Nyderlanduose.
Atliktas didžiulis darbas stiprinant Ukrainos
pilietietinės visuomenės gebėjimus atstovauti

žmogaus teises, deinstitucionalizciją ir žmonių
su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia
įtrauktį.
Mes
didžiuojamės
Ukrainos
pilietine
visuomene ir tikime, kad apsigynusi nuo
Rusijos agresijos, ji vėl galės grįžti prie
įtraukios visuomenės kūrimo. Žmogaus teisės
neatskiriamos nuo taikos.

Dokumentika apie žmones socialinės globos įstaigose Ukrainoje.

Dokumentika apie teatrą Ukrainoje, kuris panardina žmones su
intelekto negalia į kūrybą ir atveria kelius bendrumui su
žmonėmis be negalios.

Projekto partneriai: Ukrainos psichiatrų asociacija, Tarptautinis
labdaros fondas „Socialinės politikos tyrimų centras“, Human Rights
in Mental Health-FGIP. Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

TYRIMAI
„Psichikos sveikata tyrimo ataskaitoje suvokiama kaip kontinuumas. Kiekvienas žmogus turi savų
stiprybių ir reikmių, o visuomenėje susiduria su skirtingomis kliūtimis. Kiekvienas gali patirti
psichikos sveikatos sunkumų ir kiekvienas turi turėti lygias teises gauti jam/jai reikalingą pagalbą.
Toks supratimas artimas žmogaus teisėmis grįstai atsigavimo sampratai.“
Psichikos sveikatos perspektyvų tyrėjų komanda

Tyrimas apie psichikos sveikatos paslaugas
pandemijos metu
2021 m. pskelbėme Žmogaus teisių stebėjimo
instituto užsakymu atliktą tyrimą kuriuo
siekiamė įvertinti, kaip COVID-19 pandemijos
metu buvo užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė į
psichikos sveikatą, teisė gauti psichikos
sveikatos priežiūros paslaugas bei žmonių su
psichosocialine
negalia
teisės
Lietuvoje.
Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita.
Skaitykite
ir
tyrimu
paremtą
mokslinę
publikaciją (anglų k.). Ją parengė Neringa
Grigutytė, Karilė Levickaitė ir Ugnė Grigaitė.
Tyrimas apie psichikos sveikatos stigmą
Lietuvoje
Žvalgomąjį tyrimą, kuris padės sukurtį įrankį,
sistemingai matuojantį stigmos lygį Lietuvoje,
atlikome kartu su Vilniaus Universitetu bei
Valstybiniu psichikos sveikatos centru LR
Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu.
Tyrimas
apie
psichikos
paslaugomis
besinaudojančių
įgalinimą

sveikatos
asmenų

Tyrimą parengė Pasaulio sveikatos organizacija,
Lietuvoje jį vykdėme kartu su Vilniaus
universitetu
bei
bendradarbiaudami
su
Prancūzijos psichikos sveikatos mokymų ir
tyrimų centru.

KEIČIAME ĮSITIKINIMUS
KELETAS SVARBIAUSIŲ MŪSŲ STRAIPSNIŲ
Psichikos sveikatos krizė: tarp pagalbos nesuteikimo ir priverstinio gydymo
Asmeninės pagalbos vizija – ar bus pagaliau užtikrinta Lietuvos žmonių su
negalia teisė gyventi savarankiškai?
Kodėl žodžiai „psichas“, „beprotis“, „nesveikas“ atneša mums daugiau žalos, negu
galvojame?
Psichikos sveikatos stigma: lygties nežinomasis
Kaip kalbėtis apie vakcinaciją su artimaisiais?

SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

2021 m. mūsų paskyra Facebook
socialiniame tinkle sulaukė 2 267
reakcijų.
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