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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. 

Esame 2000 m. įkurta nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, dirbanti psichikos
sveikatos ir žmogaus teisių srityje.

Lietuvos negalios organizacijų
forumas
Vystomojo bendradarbiavimo
Platforma
Žmogaus teisių organizacijų koalicija  
Koalicija „Psichikos sveikata 2030“
Koalicija „Galiu gyventi“
Neformali nevyriausybinių
organizacijų koalicija „Už vaiko teises“

Mental Health Europe
Human Rights in Mental Health – FGIP
WHO pan-European Mental Health
Coalition

Priklausome šiems tinkams:

Ugnė Grigaitė Lietuvos negalios organizacijų
forumo visuotiniame susirinkime

Sustiprinome pagarbų psichikos sveikatos diskursą, kurio centre – asmenų, patyrusių
psichikos sveikatos sunkumus ar sutrikimus, patirtys, o ne stereotipai.

Padidinome visuomenės psichikos sveikatos raštingumą.

Pagerinome psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę, darbuotojų pasiruošimą
dirbti vadovaujantis žmogaus teisių principais.

Padidinome žmonių su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia įtrauktį.

Atstovavome žmogaus teisių principus dalyvaudami politikos formavime ir teisėkūroje.

Išplėtėme ir sustiprinome organizaciją, gebančią tvariai ir efektyviai dirbti.

2022 metais:

PSICHIKOS SVEIKATOS
PERSPEKTYVOS

https://www.lnf.lt/
https://www.vbplatforma.org/LT
https://ztok.lt/
http://galiugyventi.lt/
https://www.mhe-sme.org/
https://www.gip-global.org/
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ŽURNALISTAMS
 

KAIP RAŠYTI APIE PSICHIKOS SVEIKATĄ?

neigiamą poveikį, kurį daro psichikos sveikatos siejimas su nusikaltimais ir
neprognozuojamu elgesiu (pavyzdžiui, diktatoriai vadinami „psichiškai nesveikais“,
psichikos sveikatos sutrikimų etiketės klijuojamos žiaurių nusikaltimų
įtariamiesiems ir pan.);
dilemas rašant straipsnius apie bendruomenių pasipriešinimą grupinio gyvenimo
namams bei socialinės globos pertvarkai;
kas būdinga iliustracijoms ir straipsniams, kurie geriausiai griauna mitus apie
psichikos sveikatą ir žmones su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia.

Psichikos sveikatos ir negalios stigmą šalinti iš kalbos ir galvos 2022 m. mums padėjo
žurnalistai, kurie drąsiai nori įgyvendinti pokyčius, ruošdami savo straipsnius. 

Mūsų surengtuose mokymuose dalyvavo 15 žurnalistų, mokymų įrašas prieinamas ir
internetu, negalėjusiems prisijungti gyvai. Su žurnalistais aptarėme: 

Darbas su žurnalistais vykdytas įgvendinant projektą,
kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE
finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

2022 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose buvome nominuoti 
 Metų proveržio kategorijoje už visuomenės psichikos sveikatos raštingumo
skatinimą ir stigmos mažinimą. Pastebėtas mūsų leidnys „Žodžiai yra svarbūs“.
Kviečiame žiūrėti apie mūsų darbą sukurtą vaizdo įrašą. 

Komandos fotografija gavus Metų proveržio nominaciją, Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos nuotr.

https://vimeo.com/758699627
https://perspektyvos.org/zodziai-yra-svarbus/
https://www.youtube.com/watch?v=7rxIgxUz3ck


KAIMINYSTĖJE 
 
 

ŽMONĖS SU INTELEKTO AR (IR) PSICHOSOCIALINE
NEGALIA

Vykstant socialinės globos sistemos
pertvarkai, žmonėms su intelekto ar
(ir) psichosocialine negalia daugėja
galimybių išeiti iš atskirties ir gyventi
visavertį gyvenimą bendruomenėse.

Tačiau bendruomenės turi būti
pasiruošusios nusiimti stigmos
akinius, pamatyti ne negalios etiketę,
bet žmones, su tais pačiais
poreikiais, svajonėmis ir bėdomis,
kaip ir kiekviena(s) iš mūsų. 

2022 m. aplankėme 12 Lietuvos
savivaldybių kviesdami kartu žiūrėti
filmą „Suaugėliai“ ir po jo atvirtai
diskutuoti apie baimes ir
asmenines patirtis. Į mūsų kvietimą
atsiliepė 300 žmonių.

Kadras iš filmo „Suaugėliai“

Filmas „Suaugėliai“ (rež. Maite Alberdi) nukėlė į Čilėje gyvenančių žmonių su Dauno
sindromu kasdienybę. Griaunami mitai, kad Dauno sindromą turintys asmenys yra
visada laimingi, naivūs ir vaikiški. Ačiū Nepatogiam kinui už pagalbą pasirenkant filmą. 

Prisidėjus prie inciatyvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, renginių lankytojai
taip pat galėjo vaišinti belgiškais vafliais, kuriuos iškepė „Pirmas Blynas“, bei gauti
socialinių dirbtuvių „Amatų laboratorija“ siuvenyrų. 

Žmonės, turintys gyvenimo socialinės globos namuose patirties, patys dalyvavo ir
diskusijose bei kalbėjo apie savo patirtis, mezgėsi gilus ir atviras dialogas.

Po filmo peržiūros Kėdainiuose

Filmų peržiūros ir diskusijos
regionuos organizuotos
įgvendinant projektą, kuris
yra Aktyvių piliečių fondo,
finansuojamo EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, dalis.

https://nepatoguskinas.lt/2022/
https://www.facebook.com/socmin?__cft__%5b0%5d=AZW9JSfM9HdveZaSBjVpo9IlRH4RSajPG2Ag7O7J76qqVYRQ6qVnMdgmUlTHnu11wXtZFz3xTDObkzBoX0d_uCjYbr6zf-bFmV-qxgYwe-h5yWv4Q_FFdGMyk0_6dxATG1wMvnECBf45G8lvSOWLT6YW9rvj46j4CvDqjs9K_oG3FLWxkdvtkFJfv79xvaXrNYY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pirmasblynas.vilnius?__cft__%5b0%5d=AZW9JSfM9HdveZaSBjVpo9IlRH4RSajPG2Ag7O7J76qqVYRQ6qVnMdgmUlTHnu11wXtZFz3xTDObkzBoX0d_uCjYbr6zf-bFmV-qxgYwe-h5yWv4Q_FFdGMyk0_6dxATG1wMvnECBf45G8lvSOWLT6YW9rvj46j4CvDqjs9K_oG3FLWxkdvtkFJfv79xvaXrNYY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/amatulaboratorija?__cft__%5b0%5d=AZW9JSfM9HdveZaSBjVpo9IlRH4RSajPG2Ag7O7J76qqVYRQ6qVnMdgmUlTHnu11wXtZFz3xTDObkzBoX0d_uCjYbr6zf-bFmV-qxgYwe-h5yWv4Q_FFdGMyk0_6dxATG1wMvnECBf45G8lvSOWLT6YW9rvj46j4CvDqjs9K_oG3FLWxkdvtkFJfv79xvaXrNYY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/amatulaboratorija?__cft__%5b0%5d=AZW9JSfM9HdveZaSBjVpo9IlRH4RSajPG2Ag7O7J76qqVYRQ6qVnMdgmUlTHnu11wXtZFz3xTDObkzBoX0d_uCjYbr6zf-bFmV-qxgYwe-h5yWv4Q_FFdGMyk0_6dxATG1wMvnECBf45G8lvSOWLT6YW9rvj46j4CvDqjs9K_oG3FLWxkdvtkFJfv79xvaXrNYY&__tn__=-%5dK-R


NAUJOS PRAKTIKOS
 

TEIKIANT PAGALBĄ ŽMONĖMS, PATIRIANTIEMS
PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMUS 

Gydymo nenaudojant vaistų programa Šiaurės Norvegijos universitetinėje ligoninėje
veikia jau 5 metus. Beveik visi asmenys, dalyvavujantys šioje programoje, ankščiau buvo
hospitalizuoti psichiatrinėse ligoninėse ir patyrė priverstinį gydymą. Šiuo atveju jie siekia
gauti pagalbą, tačiau nebenori vartoti neuroleptikų. 

Šią praktiką pasiryžome pristatyti ir Lietuvai. Plačiau skaitykite leidinyje anglų kalba
arba leidinio vertime į lietuvių kalbą. 

 
Taip pat kviečiame žiūrėti vaizdo įrašą su subtitrais lietuvių kalba (pasirinkite subtitrus
prie ženkliuko CC).

Norvegijos patirtimi
padedant žmonėms,
patyrusiems pschikos
sveikatos sutrikimus,
dalinomės įgvendindami
projektą, kuris yra Aktyvių
piliečių fondo,
finansuojamo EEE
finansinio mechanizmo
lėšomis, dalis.

„Žmonių problemos kyla santykiuose.  Ne t ik kyla santykiuose,  bet ir  yra
apie santykius.  Kad ir  kur manytum esant pradinį  problemų tašką,  didžiają
laiko dal į  esi  santykyje.  Dažniausiai  tai  santykis su art imasiais.  Taigi  mintis
čia tokia,  kad jeigu pakviesime į  procesą šiuos žmones,  galbūt galėsime
išspręsti  tavo problemas.“  

                         Gydymo nenaudojant vaistų programos Šiaurės Norvegi jos
universitet inėje l igoninėje kūrėjai  

Kadras iš vaido įrašo

https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2022/12/Medication-free-treatment-programme.pdf
https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2022/12/Gydymo-nenaudojant-vaistu-programa.pdf
https://vimeo.com/785211061
https://vimeo.com/785211061


GERESNĖS PASLAUGOS
 

ŽMONĖMS SU INTELEKTO AR (IR)
PSICHOSOCIALINE NEGALIA

2021-2022 metais atlikome trijų naujai Lietuvoje įrengtų grupinio gyvenimo namų
teikiamų paslaugų kokybės ir žmogaus teisių padėties vertinimą pagal Pasaulio
sveikatos organizacijos „QualityRights“ metodiką. Šis vertinimas vidinis ir skirtas
konkrečių įstaigų paslaugoms gerinti, todėl neviešinamas. Jo pagrindu įstaigoms
vykdyti mokymai. 

Visgi bedros įžvalgos įkvėpė parengti rekomendacijas nacionaliniams ir savivaldos
sprendimų priėmėjams. Jos suteikia pagalbą vystant įgalinančias bendruomenines,
socialines ir psichikos sveikatos paslaugas. 

Šias rekomendacijas pristatėme nacionaliniams politikos formuotojams. O kartu su
partneriais „Šeimos idėjų centras“ – ir daugiau kaip 10-tyje savivaldybių. 

Rekomendacijas ir įžvalgas apie situaciją Lietuvoje Karilė Levickaitė pristatė ir
tarptautinės konferencijos Rethinking Mental Health Care metu.

Parengta įgvendinant projektą, kuris yra
Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo
EEE finansinio mechanizmo lėšomis,
dalis.

„Tobulindami sistemą, kiekviename žingsnyje pagrindine atspirt imi
privalome laikyt i  žmogaus teises.  Turime vadovautis nuostata,  kad žmonės
su negal ia ar turintiej i  psichikos sveikatos sunkumų gal i  atsigauti ,  patirt i
į trauktį  bendruomenėje ir  v isuomenėje,  gyventi  pi lnavert į  gyvenimą.“

Kari lė Levickaitė

„Pagalba – tai ne tik būstų pirkimas ar
kitų praktinių problemų sprendimas.
Asmenims su intelekto ar (ir)
psichosocialine negalia reikia padėti
atgauti autonomiją, orumą,
pasitikėjimą savimi, galią spręsti dėl
savo pačių gyvenimų <..>“ 

Ištrauka iš rekomendacijų leidinio

https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2022/09/7-savokos-ir-rekomendacjios-bukletas.pdf
https://qualityrights.org/in-countries/lithuania/
https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2022/09/7-savokos-ir-rekomendacjios-bukletas.pdf
https://www.facebook.com/rethinkingmnhc?__cft__%5B0%5D=AZU8O-yme1buUHHaxZNAMOqiZC1ydsXha0EhrAtIaiWEJeL0bk3z2AZ6swXBUENY2gAT9cGXqAW2yPayN4Q96RHRtw9xzTiQqkjhN_Y4YKOkz-zzTB7iZpIEgWO3rrn2hT7LZ6Y-2RakmlWDm6ylWC426v15f07ele1PZm0sx7ixQ_wKU4yAnTzkCMfuWG5Ukww&__tn__=-%5DK-R


GERESNĖS PASLAUGOS
 
 

TEIKIANT PAGALBĄ MOTERIMS, PATYRUSIOMS
SMURTĄ

Kas 3 moteris yra patyrusi fizinį ar seksualinį smurtą. Smurto patirtis gali lemti ir
psichikos sveikatos sunkumus. Skaičiuojama, kad moterys su negalia patiria 2-5 kartus
didesnę smurto, išnaudojimo ir prievartos riziką lyginant su negalios neturinčiomis
moterimis. Tačiau jos kreipiasi ir gauna pagalbos rečiau. 

2022 m. vykdėme tyrimą norėdami atskleisti, kokios kliūtis trukdo suteikti efektyvią
pagalbą moterims su negalia, patyrusioms smurtą. Dėmesį nukreipėme į psichikos
sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. Rengėme fokus grupes su specialistais bei
analizavome vidines įstaigų tvarkas. 

Kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais ir pateiktomis rekomendacijoms paslaugų
teikėjams.

Tyrimo inovacija - pasitelkėme
bendrakūrystės sesijos metodą. 

Į vieną erdvę sukvietėme moteris,
patyrusias smurtą artimoje aplinkoje,
asmenis su psichikos sveikatos
sutrikimų patirtimi, įvairius specialistus
ir sprendimų priėmėjus. 

Dirbdami mišriose grupėse, kuriose
nestigo ir asmeninių patirčių,
patvirtinančių ar kontrastuojančių su
specialistų pasiūlymais, ieškojome
praktinių sprendimų. Jie tapo
neatskiriama ataskaitos dalimi.

Metodą įgyvendinti padėjo Indrė
Giedrė Gegeckaitė, Psichikos sveikatos
perspektyvų tarybos narė, dalyvavusi 
 Mental Health Europe organizacijos
mokymuose Briuselyje "Co-Creation in
Practice".

Bendrakūrystės sesijos metu

https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2023/02/Sankirta-tarp-smurto-lyties-pagrindu-ir.pdf


Pristatėme tyrimo ataskaitą „Balsai už teisingumą - nusikaltimus patyrę žmonės su negalia
Lietuvoje“, o taip pat tarptautinio lyginamojo tyrimo ataskaitą „Teisingumo sistemos
humanizavimas“.
Stiprinome specialistų, dirbančių teisingumo sistemoje, įgūdžius efektyviai bendrauti su
žmonėmis su negalia, ypač su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia. Vykdėme teisėjų
mokymus.
Pristatėme praktinius įrankius, padedančius įgalinti žmones su negalia atstovauti save. Tai
lengvai suprantama kalba pateikiama informacija apie teises bei kitos naudingos priemonės.
Aktualias problemas kėlėme diskusijose su sprendimų priėmėjais, teisingumo sistemos
atstovais ir NVO, atstovaujančiomis asmenis su negalia. 

Žmonės su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia susiduria su teisine sistema, tačiau ne visada
gauna prieinamą informaciją ar turi galimybes atskleisti savo patirtis ir poreikius.
Specialistams, dirbantiems teisingumo sistemoje (policijai, teisininkams, socialiniams
darbuotojams ir specialistams, teikiantiems pagalbą nusikaltimų aukoms), trūksta žinių ir
priemonių, reikalingų komunikuoti su žmonėmis su negalia.

Su teisės į teisingumą spragomis susiduria tiek asmenys nukentėję nuo nusikaltimų, tiek
įtariamieji, sulaikytieji ir kaltinamieji. 2022 metais mes: 

GERESNĖ TEISINGUMO SISTEMA
 

ŽMONĖMS SU INTELEKTO AR (IR)
PSICHOSOCIALINE NEGALIA

„Teisingumo sistema ir  įvairūs jos simboliai  baugina.  Dažnai  teismai s iejami ne su
teisingumu, o su gal ia.  Kiekvieną žmogų susidūrimas akis į  akį  su šiais gal ios
simboliais gal i  „nugal int i“ .  Pradėkime nuo mąstymo pokyčių – dėmesys turėtų
būti  sutelktas ne į  gal ią,  o į  teis ingumą. Iš  t ikrųjų kalbama apie pačios teisingumo
sistemos humanizavimą ir  jos prieinamumą visiems.“

                      
                A.  A.  Gabór Gombos (1961-2022),  žmonių su negal ia teisių aktyvistas

Mokymai teisėjams vykdyti
Nacionalinės teismų administracijos
užsakymu. Kitos minėtos veiklos iš
dalies finansuojamos Europos
Sąjungos. Vykdomi projektai:
„Informacija ir komunikacija –
kertiniai principai siekiant teisingumo
asmenims su negalia, nukentėjusiems
nuo nusikaltimų“; „Teisingumas
visiems – kaltinamųjų ir sulaikytųjų su
intelekto ir (arba) psichosocialine
negalia teisių apsaugos stiprinimas:
ES tarpvalstybinis pervežimas,
sulaikymas ir alternatyvos“; „Įgalinti –
kaltinamųjų su intelekto ir/ar
psichosocialine negalia įtraukties ir
teisės į teisingą teismą užtikrinimas“.

Nuotolinio seminaro Budapešte metu

https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2022/04/National-Findings-Report-LT-LT-1.pdf
https://validity.ngo/projects-2/voices-for-justice/voices-for-justice-international-report-humanising-justice/
https://perspektyvos.org/wp-content/uploads/2023/01/Voices-for-Justice-TOOLCHEST_LT.pdf


2019 m. sukūrėme pirmąją Lietuvoje psichikos sveikatos raštingumo mokymų programą.
Šiandien jos dalyvių skaičius jau artėja link tūkstančio! 

Tai reiškia, kad daugėja žmonių gebančių atpažinti sunkumus, kreiptis pagalbos ir
suteikti empatišką pagalbą kitam. 

„Vis dar įvair iuose kontekstuose pasidal inu per mokymus sužinota
informaci ja,  aptariu nagrinėtas situaci jas.  Ik i  pat š iol  pagaunu save ir
perklausiu,  kodėl vienaip ar kitaip reaguoju į  su psichikos sveikata
susi jusius dalykus.“

Meda, pirmųjų psichikos sveikatos raštingumo mokymų dalyvė

Psichikos sveikatos raštingumo mokymus vedame įvairioms bendruomenėms ar
kolektyvams, atsižvelgdami į jų poreikius. 

2022 m. bendradarbiavome su „Sidabrine linija“, Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuru
(mokymai buvo skirti Panevėžio sveikatos priežiūros specialistams), Europos socialinio fondo
agentūra (mokymai buvo skirti įvairioms Lietuvos NVO), Žmogaus teisių organizacijų koalicija. 

Kviečiame didinti psichikos sveikatos raštingumą ir jūsų bendruomenėje! Daugiau apie tai čia.

Šiemet į psichikos sveikatos raštingumo
mokymus kvietėme bendruomens Lietuvos
regionuose. Iš viso surengta 12 mokymų,
dalyvavo 217 žmonių.

Šių mokymų metu skyrėme daugiau dėmesio ir
socialinės globos pertvarkai aptarti -
kalbėjome apie žmonių su intelekto ar (ir)
psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą
bendruomenėje.

Savo patirtimi globos sistemoje dalinasi
Edvardas Gasinskas, kadras iš vaizdo įrašo,
parengto psichikos sveikatos raštingumo
mokymams bendruomenėse

Mokymus organizavome įgvendindami projektą,
kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE
finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

MOKYMŲ PROGRAMOS
 

PSICHIKOS SVEIKATOS RAŠTINGUMO MOKYMAI

https://perspektyvos.org/mokymai/psichikos-sveikatos-rastingumo-mokymai/


Skirta pagalbos mokiniui specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams
ir kt.).

Equip programos pagalba paaugliai mokomi mąstyti ir elgtis atsakingai, jie
motyvuojami ir įgalinami teikti pagalbą vienas kitam. EQUIP programa taikoma
delingventinio elgesio paaugliams. Baigę mokymus specialistai gali vesti EQUIP
programos užsiėmimus paauglių grupėms. 

Elgesio korekcijos programos EQUIP taikymas

Bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra, 2022 m.
pagausėjo EQUIP programą naudojančių specilistų gretos

Skirta specialistams, dirbantiems su 7-12 metų vaikais, ypatingai tinka
visuomenės sveikatos specialistams. 

Mokymų metu ne tik pristatoma unikali Paguodos skrynelių metodika, bet ir
stiprinamas specialsitų emocinis raštingumas bei įgūdžiai didinant vaikų emocinę
saviregulaiciją. Dalyviams privaloma supervizija, išbandžius metodiką. 

2022 m. Paguodos skrynelėmis naudojosi Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
Visuomenės sveikatos specialistai, ne vienerius metu taikantys metodiką, dalyvavo
supervizijoje. Naujai prisijungę – mokymuose ir supervizijoje.

Paguodos skrynelė. Vaikų emocijų savireguliacijos
įgūdžių stiprinimas

MOKYMŲ PROGRAMOS
 

ĮGALINANČIOS NAUDOTIS LAIKO PATIKRINTOMIS
METODIKOMIS



Skirta psichikos sveikatos įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų
darbuotojams.

Programoje pristatoma žmogaus teisių principais paremta atsigavimo samprata,
jos reikšmė praktiniame darbe su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais
žmonėmis.

2022 m. programa išbandyta vykdant mokymus psichiatrinėje ligoninėje.

Atsigavimo koncepcija ir jo svarba teikiant psichikos
sveikatos paslaugas

Kviečiame įsigyti jums aktualius mokymus. Daugiau apie mokymų programas čia. 

Skirta socialinių globos įstaigų darbuotojams (socialiniams darbuotojams,
individualios priežiūros specialistams, kt.). 

Programoje orientuojamasi į žmogaus teisių principų įgyvendinimą teikiant
paslaugas asmenims su negalia, remiantis Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių
konvencija siekiama suteikti žinių ir įgūdžių valdyti įtemptas situacijas
preventyviai ir savalaikiai reaguojant bei deeskaluojant krizes.

2022 m. programa Socialinių darbuotojų asociacijos užsakymu sėkmingai
išbandyta 3 socialinės globos namuose.

Intelekto ir (ar) psichosocialinė negalia ir žmogaus
teisės: įtemptos situacijos ir jų valdymas

Skirta šeimos gydytojams, psichologams, psichiatrams. 

Pristatomi naujausi duomenys apie raidos raidos sutrikimų etiologiją,
diagnostiką, šių sutrikimų ypatumus vaikų ir suaugusių amžiuje.

Vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“.
2022 m. įvykdyta net 13 mokymų! 

Raidos sutrikimai, jų atpažinimas ir darbo su
pacientais, turinčiais raidos sutrikimus, ypatumai

MOKYMŲ PROGRAMOS
 

NAUJOS IR INOVATYVIOS

https://perspektyvos.org/mokymai/
https://perspektyvos.org/mokymai/


ŽMOGAUS TEISĖMIS GRĮSTAS POŽIŪRIS Į
PSICHIKOS SVEIKATĄ

teikėme komentarus
spaudai, radijo ir televizijos
laidoms;

dalyvavome konferencijose
ir diskusijose;

socialinėse medijose
dalinomės ne tik
naujienomis apie savo
veiklas, bet ir reakcijomis į
aktualijas, naudingais
įrankiais, užkūrėme
audringas diskusijas dėl
psichiką veikiančių vaistų
poveikio, depresijos
priežasčių ir įvairių kitų
klausimų.

2022 m. stiprėjo mūsų
matomumas viešumoje: 

 

Karilė Levickaitė tarptautinėje konferencijoje
Rethinking Mental Health Care Valdovų rūmuose

Greta Klidziūtė ir Kotryna Sipko DELFI TV eteryje

Aurelija Auškalnytė Lrt studijoje Pasaulinės psichikos
sveikatos dieną

2022 m. Facebook
socialiniame tinkle
pasiekėme 193 052
interneto vartotojus. 
 (įskaitant ir pakartotinius
apsilankymus). Tai beveik
dvigubai daugiau žmonių
nei 2021 m.

Kviečiame sekti mus ir
LinkedIn tinkle.

https://www.facebook.com/rethinkingmnhc?__cft__%5B0%5D=AZU8O-yme1buUHHaxZNAMOqiZC1ydsXha0EhrAtIaiWEJeL0bk3z2AZ6swXBUENY2gAT9cGXqAW2yPayN4Q96RHRtw9xzTiQqkjhN_Y4YKOkz-zzTB7iZpIEgWO3rrn2hT7LZ6Y-2RakmlWDm6ylWC426v15f07ele1PZm0sx7ixQ_wKU4yAnTzkCMfuWG5Ukww&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/perspektyvos
https://www.linkedin.com/company/perspektyvos/


Platforma paruošta įgyvendinant
projektą StayWell, finansuojamą
Erasmus+ programos. Projektą
įgyvendiname su partneriais
Lietuvos, Bulgarijos, Jungtinės
Karalystės, Graikijos, Turkijos ir
Slovėnijos.

PSICHIKOS SVEIKATA PROFESINĖSE
MOKYKLOSE

Sukurtas įrankis profesinių mokyklų mokiniams ir mokytojams  – internetinė platforma, skirta
gerinti savo psichikos sveikatos raštingumui ir tobulinti įgūdžius, reikalingus geros savijautos
palaikymui.

Platformoje galima rasti testą, kuris padės įsivertinti turimus įgūdžius psichikos sveikatai
palaikyti. Kiekviename testo klausime pateikiama gyvenimiška situacija ir klausiama, kaip jūs
elgtumėtės joje. Įgūdžius gerinti padės skaitmeninė emocinės gerovės laboratorija, kurioje
daugybė užduočių, atliepiančių įvairiausius įgūdžius ir skirtų atlikti klasėje.

Spalio mėnesį platforma pristatyta Vilniuje vykusioje
konferecijoje

JAUNŲ ŽMONIŲ PSICHIKOS SVEIKATA

Tęsiame bendradarbystę su Jaunimo
reikalų agentūra, skiriančią psichikos
sveikatąi aiškų prioritetą dirbant su
jaunais žmonėmis. Birželį kartu
dalyvavome tarptautiniame renginyje
Suomijoje.

Renginio metu ne tik diskutavome apie
jaunų žmonių situaciją ir poreikius, bet ir
tiesėme pradžią veikloms, kurios galėtų
efektyviausiai prisidėti prie jaunimo
psichikos sveikatos gerinimo. 

Diskusijos vizito Suomijoje metu

https://staywell-project.eu/platform/


SVARBIAUSI METŲ SKAITINIAI

Audringas diskusijas sukėlęs Karilės Levickaitės straipsnis apie serotonino
reikšmę: „Iš tikrųjų jus tedžiugina tik du dalykai – serotoninas ir dopaminas
– šmaikštauja memai socialinėse medijose“.
 

„Cheminio disbalanso teori ja kažkada pasiūlė labai  gundančią išeit į  –
autonomizuoti  psichikos sveikatą,  suvokiant save kaip „neurocheminius aš“ ,
kuriuos gal ime regul iuoti ,  o sugedus – pataisysi .  Šiandienėje perspektyvoje,  kai
suprantame ir  pri imame žmogaus sudėtingumą ir  v isybiškumą, ž inome, kad
antidepresantai  yra t ik gal ima pagalbos dal is .“

                        Kari lė Levickaitė

Karilės Levickaitės straipsnis apie LGBTQ+ ir psichikos sveikatą: „Neverk,
M.A.M.A., sex revolution?“.

Išsamus interviu su Greta Klidziūte apie kintančias psichikos sveikatos
paslaugas ir nuostatas: „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“.

Kotrynos Sipko ir Gretos Klidziūtės interviu apie psichikos sveikatos
raštinugmą: „Psichinės sveikatos raštingumas ir nesibaigiančios patyčios:
kodėl lietuviams trūksta pakantumo?“.

Ugnė Grigaitė apie žmones su intelekto ar (ir) psichosocialinę negalią
teisingumo sistemoje: „Kiek teisinga yra teisingumo sistema nuo
nusikaltimų nukentėjusiems žmonėms su negalia?“.

Diskriminacija dėl negalios 
Priverstinis hospitalizavimas ir
priverstininis gydymas psichiatrijoje
Socialinės globos įstaigų pertvarka
Vaikų socializacijos centrai

Ugnė Grigaitė Ir Karilė Levickaitė prisidėjo
apžvegiant situaciją net keturiose žmogaus
teisių temose:

Apžvalgą parengė Žmogaus teisių stebėjimo
institutas. Ją galima skaityti čia.

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1763192/karile-levickaite-is-tikruju-jus-tedziugina-tik-du-dalykai-serotoninas-ir-dopaminas-smaikstauja-memai-socialinese-medijose
https://manoteises.lt/straipsnis/neverk-m-a-m-a-sex-revolution/
https://manoteises.lt/straipsnis/neverk-m-a-m-a-sex-revolution/
https://www.savaite.lt/sveikata/situacijos/12956-koronaviruso-atmainoms-graiku-abeceles-gali-neuztekti.html
https://www.savaite.lt/sveikata/situacijos/12956-koronaviruso-atmainoms-graiku-abeceles-gali-neuztekti.html
https://www.savaite.lt/sveikata/situacijos/12956-koronaviruso-atmainoms-graiku-abeceles-gali-neuztekti.html
https://www.delfi.lt/video/sveikata-tv/psichines-sveikatos-rastingumas-ir-nesibaigiancios-patycios-kodel-lietuviams-truksta-pakantumo.d?id=91892587&fbclid=IwAR1AF8MyZDM9Mvzc_wRHmCXfFNPyCmMTjW-7P554o-pi7UQ91wgtGkBccLY
https://www.delfi.lt/video/sveikata-tv/psichines-sveikatos-rastingumas-ir-nesibaigiancios-patycios-kodel-lietuviams-truksta-pakantumo.d?id=91892587&fbclid=IwAR1AF8MyZDM9Mvzc_wRHmCXfFNPyCmMTjW-7P554o-pi7UQ91wgtGkBccLY
https://manoteises.lt/straipsnis/neverk-m-a-m-a-sex-revolution/
https://manoteises.lt/straipsnis/neverk-m-a-m-a-sex-revolution/
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2022/07/HRMI_apzvalga_2022.pdf?fbclid=IwAR0gPmXkNYFItemEClsKb9Zf-hPwLBfE4pOqX5k5YTrY2zXPxtpNu5bIlrU
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2022/07/HRMI_apzvalga_2022.pdf?fbclid=IwAR0gPmXkNYFItemEClsKb9Zf-hPwLBfE4pOqX5k5YTrY2zXPxtpNu5bIlrU


AČIŪ skyrusiems 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Mes galime
pasiekti, kad kiekvienas, patyręs psichikos sveikatos sunkumus,
sulauktų empatijos, rūpesčios ir tinkamos pagalbos.

Kviečiame remti mūsų veiklą - informacija apie tai mūsų puslapyje.

2022 m.

VEIKLŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

IŠ VISO ĮPLAUKŲ 206 589,73 EUR

https://perspektyvos.org/kaip-galiu-prisideti/finansine-parama/


VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"
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