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Projekto „PARAŠTĖS – pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar
proto negalia“ veiklos ir finansinė ataskaita

Projekto vykdytojas: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
Įmonės kodas: 125446837

Telefonas: +370 5 2715760

El. pašto adresas: vilnius@perspektyvos.org

Internetinė svetainė: www.perspektyvos.org

Per www.aukok.lt surinkta: 3 838,12 EUR
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SANTRAUKA
Projekto tikslas – padėti asmenims, turintiems psichosocialinę ar proto negalią, bei jų
artimiesiems išspręsti įdarbinimo, būsto išlaikymo klausimus, ir kitas sudėtines problemas, o tai
pat gauti sveikatos, socialines ir teisines paslaugas, nukreipiant į jų individualius poreikius
atitinkančias paslaugas teikiančias organizacijas ar įstaigas.
Pastarosioms neužtikrinant reikalingų paslaugų teikimo, projekto vykdytojai sieks ginti šių
žmonių teisę gauti būtiną pagalbą, bei esant poreikiui, kels klausimus spendimų priėmėjų
lygmenyje, inicijuos teisinius procesus.
Projekto rezultatai:



Konsultuoti 66 individualūs asmenys;
Įvykdytos 178 konsultacijos;

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP) (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000
m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.
Organizacijos misija: prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant
teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioretizuojant
psichikos sveikatą politiniame lygmenyje.
Vizija: valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir
šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos,
prieinamos ir bendruomeninės paslaugos.
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ yra koalicijos „Galiu gyventi“, Nacionalinės nevyriausybinių
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platformos, Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos
„Už vaiko teises“, koalicijos "Psichikos sveikata 2030", Žmogaus teisių koalicijos, o taip pat tarptautinių
organizacijų Human Rights in Mental Health – FGIP bei Mental Health Europe narė.
PSP pagrindinės veiklos sritys: (*) Poveikis politikai tobulinant psichikos sveikatos priežiūros
sistemą; (*) Žmogaus teisių apsauga; (*) Modernių bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų
inicijavimas; (*) Reformų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje,
stiprinimas, aktyvistų telkimas.
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir
tarptautinių projektų bei aktyviai vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamų pokyčių psichikos sveikatos
priežiūros sistemoje.
Organizacijoje šiuo metu dirba 5 žmonės.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Nuo 2015 m. liepos mėn. 1 d. iki 2018 m. birželio 20 d. buvo įvykdytos 178 konsultacijos, dirbant su
66 individualiais pagalbos prašančiais asmenimis. Nors numatyta, kad projekte bus teikiamos ir gyvos
konsultacijos, ir konsultacijos telefonu, visos konsultacijos vyko naudojantis ryšio priemonėmis – siekiantys
pagalbos asmenys skambino, nerečiau rašė elektroniniu paštu, susisiekė per Facebook socialinį tinklą ir net
Skype pagalba. Didelė dalis tų, kurie kreipėsi pagalbos, gyvena įvairiuose Lietuvos rajonuose ir gyva
konsultacija jiems buvo sunkiai prieinama dėl kelionės į Vilnių. Kreipėsi ir asmenys šiuo metu gyvenantis
emigracijoje.
Konsultacijas, kaip ir buvo numatyta, teikė VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ekspertai,
individualiais atvejais pasitardami tarpusavyje dėl tinkamiausių pagalbos galimybių. Pusė iš
besikreipiančiųjų atvejų buvo susiję su teisiniais klausimais (veiksnumas, tėvystės teisės, susidūrimas su
policija, priverstinė hospitalizacija). Kai kuriems asmenims užteko VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvų“
ekspertų suteiktos informacijos apie teisinius procesus, 6 asmenys buvo nukreipti į teisininką, galintį suteikti
pro bono konsultaciją ir turintį patirties sprendžiant su psichikos sveikata ir žmogaus teisėmis susijusius
klausimus. Vienu atveju, besikreipiančiajam jau turint advokatą, susisiekta su juo suteikiant papildomą
informaciją/konsultaciją.
22 pagalbos besikreipusiųjų siekė padėti savo šeimos nariui ar artimajam. Dažna situacija – turintis
psichikos sveikatos sunkumų asmuo nesikreipia gydymo. Šiems asmenims suteikta informacija apie įvairias
prieinamas pagalbos galimybes, specializuotas paslaugas.
Kai kurie atvejai buvo itin kompleksiniai, reikalaujantys įsigilinti į sudėtingas situacijas, bendravimas –
tęstinis. Dalis asmenų pirminį kontaktą užmezgė būdami krizėje dėl tam tikros juos ištikusios situacijos,
todėl jiems buvo reikalinga tiek informacija ir nukreipimas, reikalingi išspręsti problemą, tiek ir emocinis
palaikymas. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvų“ ekspertai taip pat kreipėsi raštu į įvairias institucijas:
savivaldybes, psichikos sveikatos centrus, taip pat tarpininkavo bendraujant su žurnalistais norintiems savo
atvejį viešinti.
Visu projekto vykdymo laikotarpiu informacija apie teikiamas konsultacijas buvo prieinama VšĮ
„Psichikos sveikatos perspektyvų“ interneto svetainėje (www.perspektyvos.org), taip pat dalis
besikreipiančių žinojo organizaciją iš anksčiau arba buvo nukreipti, pavyzdžiui, organizaciją žinančio
psichiatro. Pats projektas taip pat viešintas interneto svetainėje, Facebook paskyroje, didžiąją projekto
vykdymo laikotarpio dalį VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ darbuotojai projekto reklamą talpino į
nuorodą elektroninių laiškų apačioje.
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PROJEKTO BIUDŽETAS
Išleista, Eur
(už laikotarpį
2015-07-01 2016-05-31)

Išleista, Eur
(už laikotarpį
2016-06-01 2018-06-20)

Iš viso
išleista, Eur

2 196,00

1 008,00

3 204,00

0,00

0,00

0,00

2 196,00

1 008,00

3 204,00

II. Materialinių daiktų
įsigijimas ir nuoma

0,00

0,00

0,00

III. Organizacinės išlaidos

0,00

31,50

31,50

Kanceliarinės priemonės ir
pašto išlaidos- 1,00 Eur x 4
konsultacijos x 12 mėn. +
0,5 Eur x 8 konsultacijos
x12 mėn.
Transporto išlaidos- 1,00
Eur x 4 konsultacijos x 12
mėn.

0,00

31,50

31,50

0,00

0,00

0,00

IV. Kitos išlaidos

340,48

160,00

500,48

Patalpos, komunaliniai
mokesčiai, ryšio priemonės

340,48

160,00

500,48

2 536,48

1 199,50

3 735,98

175,00

93,67

268,67

2 711,48

1 293,17

4 004,65*

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
Konsultacijos gyvai (su
pasirengimu ir veiksmais
po konsultacijos) - 27,00
Eur x 4 konsultacijos x 12
mėn.
Konsultacijos tetefonu (su
pasirengimu ir veiksmais
po konsultacijos) - 18,00
Eur x 8 konsultacijos x 12
mėn.

Iš viso (projektui
reikalinga suma):
Aukok. Lt paramos
rinkimo mokestis (7 proc.
nuo renkamos sumos)
Iš viso renkama suma (su
paslaugos mokesčiu)

Išlaidas įrodantys
dokumentai
(2015-07-01 2016-05-31)

Išlaidas įrodantys
dokumentai
(2016-06-01 201806-20)

Darbo užmokesčio
žiniaraščiai už
2015 m. lieposgruodžio mėn.,
2016 m. sausio,
kovo, gegužės
mėn., banko
pavedimai

Darbo užmokesčio
žiniaraščiai už 2016 m.
birželio-liepos, rugsėjogruodžio mėn., 2017 m.
vasario-rugsėjo mėn.; 2018
m. vasario, balandžio
mėn.; banko pavedimai

Aurelijos Auškalnytės av.
ap.; PVM s. f.
LAA201600277862, kio Nr.
649

2013-07-02 d.
Negyvenamųjų
patalpų nuomos
sutartis; sąskaitosfaktūros Nr.
01946, Nr.01947,
Nr.
TEO1351240542,
Nr. TEO
1363363662,
banko pavedimai

Sąskaitos-faktūros VPSRC
02239; VPSRC 02673/1;
banko pavedimai

*Per aukok.lt portalą buvo surinkta 3838,12 EUR, likusi išlaidų dalis buvo padengta iš orgnazijos lėšų Projekte buvo
numatyta vykdyti ir konsultacijas gyvai, ir telefonu, tačiau besikreipiančiųjų gyvai asmenų nebuvo, vykdytos tik
konsultacijos telefonu ir joms prilygintos konsultacijos Elektroniniu paštu, Facebook, Skype. Dėl šių priežasčių
sutaupyta ir organizacinių išlaidų.
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PROJEKTO REZULTATAI
Projekto metu iš viso įvykdytos 178 konsultacijos, dirbant su 66 pagalbos prašančiais asmenimis.
Pagalba suteikta asmenims, sprendžiantiems savo ar savo artimųjų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar
proto negalią, problemas, susijusias su teisiniais klausimais, įsidarbinimo sunkumais, specializuotos
psichikos sveikatos specialistų paieška ir įvairiomis kompleksinėmis problemomis. Suteiktos konsultacijos
prisidėjo prie šių asmenų, priklausančių pažeidžiamai visuomenės grupei, įgalinimo – jiems suteikta
informacija ir aiškumas, kokios yra jų teisės, taip pat ir kokios paslaugos prieinamos. 6 atvejais
besikreipiantieji nukreipti į teisininką, galintį suteikti nemokamą konsultaciją. Apskritai projekto metu
identifikuotas stiprus kvalifikuotos teisinės pagalbos poreikis sprendžiant įvairius specifinius su psichikos
sveikata susijusius klausimus.
Ne visus pagalbos prašančiųjų sunkumus pavyko išspręsti. Kai kuriais atvejais pirminei konsultacijai
kreipęsi asmenys toliau nedetalizavo situacijos, kitais atvejais identifikuotos sisteminės spragos, trukdančios
spręsti sunkumus arba pradėti tęstiniai procesai. Visgi dalis konsultuotų asmenų net negalėjus suteikti jiems
pagalbos čia ir dabar sprendžiant konkrečius sunkumus, įvardino vertinantys jų problemų išklausimą, rimtą
ir pagarbų traktavimą, kurio ne visada sulaukia įvairiose institucijose dėl paplitusios psichikos sveikatos
stigmos.
Apie ketvirtadalis konsultacijų buvo reikalingos teisinės pagalbos. Dali nukreipta į prieinamas
teisines paslaugas. Įvykdytos keturios teisinės konsultacijos projekto rėmuose.
Apie trečdalį konsultacijų buvo teiraujamasi pagalbos galimybių – psichologo, psichiatro,
psichoterapeuto ir pan. Net keletu atveju tėvai teiravosi pagalbos autizmo spektro sutrikimą turinčiam
vaikui. Kiekvienu atveju informacija apie pagalbos galimybes suteikta atsižvelgiant į specifinius
besikreipiančiojo poreikius, jo gyvenamąją vietą. Kai kuriais atvejais kreipėsi artimieji, nežinantys, kaip
paskatinti kreiptis pagalbos. Artimuosius ypač privertė sunerimti pastebėta savižudybės rizika, jiems
suteikta informacijos, kaip padėti, aptarta jų situacija ir rolė, padedant susigaudyti, kokią atsakomybę gali
prisiimti artimasis, o kokios jau ne.
Net keletas atvejų buvo susiję su priverstine hospitalizacija, taip pat neveiksnumo nustatymo
klausimais, socialinės globos namų gyventojų teisėmis ir galimybę grįžti pradėti gyventi savarankiškai.
Vienu atveju specifinės pagalbos būdų ieškota bendraujant su užsienyje gyvenančiais asmeniu, turinčiais
psichikos sveikatos sunkumų. Siekiant užkirsti kelią diskriminacijai psichikos sveikatos pagrindu PSP
komandos nariai susisiekė su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, patys tarėsi su teisininkais, palaikė rašant
oficialius raštus.
Kai kuriais atvejais reikėjo daugiau laiko reikalavo įvertinti besikreipiančiojo asmens poreikius ir
situaciją, siekiant suprasti kokia pagalba jam reikalinga, suteikti palaikymą ir išklausyti esant krizinėje
situacijoje. Ne visais atvejais pavyko pagalbą suteikti, nes kai kurie besikreipiantys atsisakė imtis teisinių
priemonių ar neinformavo apie besikeičiančią jų situaciją ėmusis tam tikrų veiksmų.
Konsultacijų metu identifikuotos spragos psichikos sveikatos pagalbos sistemoje – tęstinės
nemokamos psichoterapijos, taip pat proaktyvios pagalbos stygius išgyvenantiems psichikos sveikatos krizę
ar dėl sveikatos sunkumų nepaliekantiems namų asmenims. Klausimus kėlė galimi žmogaus teisių
pažeidimai naudojant priverstinę hospitalizaciją, taip pat globos įstaigose bei apskritai žmonių, turinčių
psichikos sveikatos sunkumų diskriminacija. Advokataujant konkrečius atvejus, buvo tris kartus kreiptasi į LR
Seimo kontrolierių įstaigą, du kartus į Valstybinį psichikos sveikatos centrą, ir vieną sykį į LR Sveikatos
apsaugos ministeriją. Dažniausiai tai paspartino klausimų sprendimą, dviem atvejais buvo gautas atgalinis
ryšys, kad problema išspręsta, vienu atveju problema nebuvo išspręsta ir situacija buvo paviešinta
žiniasklaidoje tarpininkaujant su alfa.lt žurnalistais, tris kartus atgalinio ryšio nebuvo.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovė
Karilė Levickaitė
2018 m. birželio 20 d.
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