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2021 m. vasario 9 d.

PROJEKTO
„PIRMOJI PAGALBA JAUNIMO PSICHIKOS SVEIKATAI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
El. pašto adresas: vilnius@perspektyvos.org
Per www.aukok.lt surinkta: 3 226 €

Internetinė svetainė: www.perspektyvos.org

SANTRAUKA
Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos jaunimo psichikos sveikatą didinant jų psichikos sveikatos
raštingumą.

Kiekybiniai projekto rezultatai1
•
•
•

Parengta psichikos sveikatos prevencijos jaunimui programa;
15 dviejų dienų psichikos sveikatos raštingumo mokymų jaunimui 11 savivaldybių;
Daugiau nei 200 jaunuolių dalyvavo psichikos sveikatos raštingumo mokymuose.

Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP) yra 2000 m. įkurta, psichikos sveikatos ir žmogaus teisių
sankirtoje dirbanti nevyriausybinė ir nepelno siekianti organizacija.
Organizacijos siekis – kurti ir skatinti efektyvią, etišką ir humanišką psichikos sveikatos priežiūros
sistemą. Organizacijos vizija – valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia
efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos kiekvieno žmogaus individualius poreikius
atitinkančios, kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos.
PSP pagrindinės veiklos sritys apima dalyvavimą politikos formavime ir advokaciją, visuomenės
švietimą, tyrimus, mokymus, naujų paslaugų vystymą, gerosios patirties diegimą bei sklaidą.
Čia ir toliau ataskaitoje pateikti bendri projekto rezultatai, kurio finansavimą iš dalies padengė (kofinansavo) Aukok.lt
platformoje surinktos lėšos. Projektą taip pat rėmė Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas ir Vilniaus
visuomenės sveikatos biuras.
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Organizacija aktyviai viešumoje reaguoja į netinkamą diskursą apie psichikos sveikatą, vykdydama
įvairius projektus siekia užtikrinti pažeidžiamų grupių, ypač žmonių su negalia, teises, griauti mitus
apie psichikos sveikatą ir atskleisti modernų, žmogaus teisėmis grįstą požiūrį į psichikos sveikatą.
PSP aktyviai dalyvauja tinklaveikoje – tarptautinėse organizacijose (Mental Health Europe, Human
Rights in Mental Health – FGIP) ir nacionalinėse koalicijose (Žmogaus teisių organizacijų koalicija,
koalicija „Galiu gyventi“, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nacionalinės nevyriausybinių
vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platforma, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų
koalicijos "Psichikos sveikata 2030" ir kt.).

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektui startavus 2019 m. vasario mėn., pirmiausia buvo rengiama Lietuvoje iki tol
neegzistavusi psichikos sveiktos sunkumų prevencijos jaunimui programa, pagrįsta būtent psichikos
sveikatos raštingumo stiprinimu. Tai reiškia, kad jaunimo psichologinis atsparumas didinamas
atvirai kalbant apie psichikos sveikatą, aiškinant, kaip atpažinti pirmus prastėjančios psichikos
sveikatos ženklus (pavyzdžiui, nuotaikos, nerimo sutrikimų, priklausomybių, psichozės ženklus), kur
ir kada konkrečiai kreiptis profesionalios pagalbos, kaip padėti sau ar kitam, esančiam krizėje.
Nemažai dėmesio skiriama ir psichikos sveikatos stigmos atpažinimui bei jos įveikimui.
Mokymų programa buvo parengta bendradarbiaujant su konkrečiose temose dirbančiais
psichikos sveikatos ekspertais ir pačiu jaunimu. Po kiekvienų mokymų programa buvo nuolat
tobulinama, vis labiau artinant prie suprantamos kalbos ir aktualių problemų, įtraukiant naujus
pagalbos resursus, atsirandančius interneto erdvėje. Taip pat 2020 m. prasidėjus pandemijai ir esant
ribotoms galimybėms vykdyti mokymus, prisitaikyta prie nuotolinių mokymų formato.
Per projekto įgyvendinimo (lėšų Aukok.lt platformoje rinkimo) laikotarpį surengti 15
mokymų jaunimui, kuriuose dalyvavo
daugiau kaip 200 jaunuolių vienuolikoje Lietuvos
savivaldybių (Vilniaus m., Panevėžio m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Vilniaus r., Marijampolės
r., Alytaus r., Kėdainių r., Rokiškio r., Jonavos r.). Po mokymų jaunuoliai gaudavo specialiai šiems
mokymams parengtą leidinį „Viskas ką norėjai žinoti apie psichikos sveikatą“ – resursą, prie kurio
galima grįžti prireikus, taip pat „1 iš 4“ džemperį (viena iš svarbių mokymų žinučių – vienas iš
keturių žmonių per gyvenimą patiria psichikos sveikatos sutrikimą, tai yra normali žmogiška patirtis,
apie tai galima kalbėti(s)).

Projekto rezultatai
1. Parengta, išplėtota, ištestuota ir nugludinta psichikos sveikatos raštingumo mokymų
programa, pritaikyta jaunuoliams bei leidinys, apibendrinantis mokymuose suteikiamą
informaciją, įteikiamas kiekvienam mokymų dalyviui po mokymų.
2. Mokymuose dalyvavę daugiau kaip 200 jaunuolių ne tik įgijo žinių apie psichikos sveikatą ir
konkrečius sutrikimus bei kaip atpažinti pirmuosius jų ženklus, kur gauti prieinamą pagalbą
Lietuvoje, bet ir patobulino pirmosios emocinės pagalbos teikimo įgūdžius. Bent dalis jų šias
žinias ir požiūrį skleidė ir skleis toliau savo bendruomenėse, tokiu būdu mažindami bendrą
psichikos sveikatos stigmą. Taigi mokymų dalyviai buvo sustiprinti ir kaip šios temos
advokatai savo aplinkoje/ bendruomenės lyderiai.
3. Skleidžiant žinią apie psichikos sveikatos raštingumo programą ir mokymus, padidintas
visuomenės supratimas ne tik apie psichikos sveikatą, bet ir šios temos svarba būtent
jaunimui.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

250,18

243,18

Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis
Nr.19/10, 2019-10-31;
2019-10-29 d. banko išrašas,
MN Nr. 34343380

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
•

Buhalterės darbo
užmokestis

II. Prekių įsigijimas
• Prekių įsigijimas
III. Paslaugų įsigijimas
•

Atlygis ekspertei už
mokymus

2000,00

2000,00

•

Atlygis ekspertei už
mokymus

750,00

757,00

7 proc.

225,82

3226,00

3226,00

IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma
Iš viso:

Sąskaita faktūra Nr. 30, 2019-10-11;
2019-10-29 d. banko išrašas,
Operacijos nr.0237420191029000100088078
Sąskaita faktūra Nr. 31, 2019-10-22;
2019-10-29 d. banko išrašas,
Operacijos nr.0237420191029000100088078

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Karilė Levickaitė
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