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Projektas jvykdytas pagal sutarti Nr. GVP/PIS/L223

2015 m. 05 men. 3l- d.

PROJEKTO ,,PARASTES

- pastaboms,

o ne imondms su psichikos

ar proto negatia" VEIKLOS lR FINANSINE ATASKAITA

o ne Zmondms su psichikos
ar proto negalia

Projekto vykdytojas: VSl,,Psichikos sveikatos perspektyvos"
f

monds kodas: 125446837

El.

palto adresas: vilnius@perspektvvos'org

Per wlyy[EqKqk.!] planuota surinkti: 3.812,00 EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 2.548,69 EUR

I

nternetin6 sveta i ne: www.pe rspektyvos.org
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SANTRAUKA

paddti asmenims, turintiems psichosocialinq ar proto negaliq, bei jLl
artimiesiems iisprqsti !darbinimo, b0sto iSlaikymo klausimus, ir kitas suddtines problemas, o tai
pat gauti sveikatos, socialines ir teisines paslaugas, nukreipiant i jq individualius poreikius
projekto

tikslas

atitinkandias paslaugas teikiandias organizacijas ar lstaigas. Pastarosioms neuZtikrinant reikalingq
paslaugq teikimo, projekto vykdytojai sieks ginti 5iq imoniq teisq gauti b0tinq pagalbq, bei esant
poreikiui, kels klausimus spendimq pri6mdjq lygmenyje, inicijuos teisinius procesus.

Projekto rezultatai:

o
r

Konsultuoti 28 individual0s asmenys;
lvykdytos 122 konsultacijos;

Keletas proiekto akimirkq
projekto metu vykdytos konsultacijos konfidenciolios, toigi konsultociiq oproioi ir
nepoteikiomi.

su

iomis susiiq dokumentoi
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NFORMACIJA APIE ORGAN IZACIJA

yra 2000 m'
VSl ,,psichikos sveikatos perspektyvos" (PSP) (buvusi V5l ,,Globali iniciatyva psichiatrijoje")
lkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybine organizacija.
Organizacijos misiia: prisideti prie visuomends, ypad jos paieidZiamiausiq grupiq, gerov6s itvirtinant
pagrjstas bei individualius poreikius atitinkandias paslaugas ir prioretizuojant
teisq prieinamas,

i

lrodymais

psichikos sveikatq politiniame lygmenyje.

Viziia: valstyb6, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir
iiuolaikiska sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno Zmogaus poreikius atitinkandios kokybiSkos,
prieinamos ir bendruomeninds paslaugos'
V5! ,,psichikos sveikatos perspektyvos" yra koalicijos ,,Galiu gyventi", Nacionalinds nevyriausybiniq
vystomojo bendradarbiavimo organizacijq platformos, Neformalios nevyriausybiniq organizacijq koalicijos
teisiq koalicijos, o taip pat tarptautiniq
,,UZ vaiko teises", koalicijos "Psichikos sveikata 2030", Zmogaus
organizacijq Human Rights in Mental Health - FGIP bei Mental Health Europe nare.
pSp pagrindinds veiklos sritys: (*) Poveikis politikai tobulinant psichikos sveikatos prieii0ros
paslaugq
sistemE; (*) Zmogaus teisiq apsauga; (*) Moderniq bendruomeniniq psichikos sveikatos
srityje,
psichikos
sveikatos
inicijavimas; (*) Reformq skatinimas, nevyriausybiniq organizacijq, veikiandiq
stiprinimas, aktyvistq telkimas.

V5! ,,psichikos sveikatos perspektyvos" sekmingai igyvendino daugiau nei 60 nacionaliniq ir
tarptautiniq projektq bei aktyviai vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamq pokydiq psichikos sveikatos
prieZi0ros sistemoje.
Organizacijoje Siuo metu dirba 7 Zmon6s.

TNFORMACIJA APIE PROJEKTA

Projekto veiklos, eiga
pagalbos
Nuo 2015 m. liepos men.01 dienos buvo jvykdytosl22 konsultacijos, dirbant su 28 individualiais
praiandiais asmenimis. Nors numatyta, kad projekte bus teikiamos ir gyvos konsultacijos, ir konsultacijos
telefonu, visos konsultacijos vyko naudojantis ry5io priemon6mis - siekiantys pagalbos asmenys skambino,
nerediau rai6 elektroniniu paStu, susisiekd per Facebook socialinj tinklq ir net Skype pagalba. Didele dalis tq,
kurie kreipdsi pagalbos, gyvena jvairiuose Lietuvos rajonuose ir gyva konsultacija jiems buvo sunkiai
prieinama del keliones ! Vilniq. Kreipesi ir asmenys Siuo metu gyvenantis emigracijoje.
Konsultacijas, kaip ir buvo numatyta, teike Vil ,,Psichikos sveikatos perspektyvos" ekspertai, individualiais
atvejais pasitardami tarpusavyje del tinkamiausiq pagalbos galimybiq. Puse i5 besikreipiandiqjq atvejq buvo
susijq su teisiniais klausimais (veiksnumas, t6vyst6s teises, susid0rimas su policija, priverstin6
frospitatiracija). Kai kuriems asmenims uZteko V5l ,,Psichikos sveikatos perspektyvq" ekspertq suteiktos
pro bono
informacijos apie teisinius procesus, 6 asmenys buvo nukreipti i teisininkq, galinti suteikti
konsultacijq ir turint! patirties sprendiiant su psichikos sveikata ir imogaus teisdmis susijusius klausimus.
besikreipiandiajam jau turint advokatq, susisiekta su juo suteikiant papildomq

Vienu atveju,

informacijq?konsultacijq.
turintis
Net L0 pagalbos besikreipusiqjq sieke padeti savo Seimos nariui ar artimajam. DaZna situacija apie
informacija
suteikta
ivairias
psichikos sveikatos sunkumq asmuo nesikreipia gydymo. Siems asmenims
prieinamas pagalbos galimybes, specializuotas paslaugas'

Kai kurie atvejai buvo itin kompleksiniai, reikalaujantys lsigilinti i sudetingas situacijas, bendravimas juos iStikusios situacijos,
tqstinis. Dalis asmenq pirmini kontaktq uZmezg6 bOdami krizeje ddl tam tikros
problemq,
tiek ir emocinis
todet liems buvo reikilinga tiek informacija ir nukreipimas, reikalingi iSsprqsti
institucijas:
palaikymas. VSl ,,psichikos sveikatos perspektyvq" ekspertai taip pat kreipesi raStu I ivairias
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su Zurnalistais norintiems savo
savivaldybes, psichikos sveikatos centrus, taip pat tarpininkavo bendraujant

atvejjvie5inti.

prieinama V5i ,,Psichikos
Visu projekto vykdymo laikotarpiu informacija apie teikiamas konsultacijas buvo
pat dalis besikreipiandiq zinojo
sveikatos perspektyvq" interneto svetaindje (www.perspektyvos.org), taip
psichiatro. Pats projektas taip
organizacijq iS anksdiau arba buvo nukreipti, pavyzdZiui, organizacijq Zinandio
laikotarpio dali v5l
projekto
vykdymo
pat vieSintas interneto svetaindje, Facebook paskyroje, didziqjq

projekto reklamq talpino
,,psichikos sveikatos perspektyvos" darbuotojai

inuorodq elektroniniq

lai5kq

apadioje.

Projekto biudietas
Planuota
i5leisti, Eur

I. Personalo kaStai (su mokesiiais)
Konsultacijos gyvai (su pasirengtmu tr
veiksmais po konsultacijos) - 27,00 Eur x
4 konsultaciios

x

3.024,00

2.196,00

1.296,00

0,00

1.128,00

2.1,96,00

12 men.

Konsultacijos tetefonu (su pasirengimu ir
veiksmais po konsultacijos) - 18,00 Eur x
8 konsultacijos

I5leista,
Eur

x l2 men.

I5laidas irodantys dokumentai

Darbo uZmokesdio Liniaralliai 'tL
2015 m. liepos-gruodZio m6n',
2016 m. sausio, kovo, geguZds
mdn., banko pavedimai (Priedas

Nr.l)

II. Materialiniq daiktq isigijimas ir
0,00

0,00

L44,00

0,00

96,00

0,00

48,00

0,00

IV. Kitos i5laidos

376,32

340.48

Patalpos, komunaliniai mokesdiai, rySio
priemonds

376,32

340,48

nuoma

III. Oreanizacin6s

i5laidos
Kanceliarines priemonds ir pa5to i5laidos1,00 Eur x 4 konsultacijos

x

12 men. + 0,5

Eur x 8 konsultacijos x12 men.

Transpotto i5laidos- 1,00 Eur x 4
konsultaciios x 12 men.

2013 -07 -02 d. Negyvenamqiq
patalpq nuomos sutartis; s4skaitosfakt[ros Nr. 01946, Nr.O1947, Nr.

T801351240542, Nr. TEO
1363363662 (Priedas Nr.2) banko
pavedimai (Priedas Nr.3)

I5 viso (nroiektui reikalinga suma):
Aukok. Lt paramos rinkimo mokestis
(7 proc. nuo renkamos sumos)
15 viso renkama suma (su Paslaugos

mokesiiu)

3.544.32

2.536,48

267,68

175,00

3.812,00

2.711,48

projekte buvo numatyta vykdyti ir konsultacijas gyvai, ir telefonu, tadiau besikreipiandiqjq gyvai asmenq
paitu, Facebook,
n.brro, vykdytos tik konsultacijos telefonu ir joms prilygintos konsultacijos Elektroniniu
Skype. Del 5iq prieZasdiq sutaupyta ir organizaciniq iSlaidq'
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Projekto rezultatai
projekto metu iS viso lvykdytos 122 konsultacijos, dirbant su 28 individualiais pagalbos praSandiais
psichikos sveikatos
asmenimis. pagalba suteikta asmenims, sprendZiantiems savo ar savo artimqjq, turindiq
sutrikimq ar proto negaliq, problemas, susijusias su teisiniais klausimais, lsidarbinimo sunkumais,
problemomis' suteiktos
specializuotos psichikos sveikatos specialistq paieska ir ivairiomis kompleksinemis
grupei,
igalinimo - jiems
konsultacijos prisiddjo prie 5iq asmenLl, priklausaniiq paZeidZiamai visuomen6s
prieinamos' 6 atvejais
suteikta informacija ir aiskumas, kokios yra jq teis6s, taip pat ir kokios paslaugos
projekto metu
Apskritai
konsultacijq.
nemokamq
besikreipiantieji nukreipti i teisininkq, galintj suteikti
su psichikos
specifinius
identifikuotas stiprus kvalifikuotos teisin6s pagalbos poreikis sprendZiant ivairius
sveikata susijusius klausimus'
pirminei konsultacijai kreipqsi
Ne visus pagalbos praiandiqjq sunkumus pavyko iSsprqsti. Kai kuriais atvejais
sprqsti
asmenys toliau nedetalizavo situacijos, kitais atvejais identifikuotos sistemin6s spragos, trukdandios

suteikti jiems
sunkumus arba praddti tqstiniai procesai. Visgi dalis konsultuotq asmenq net negalejus
rimtq
pagalbos iia ir dabar sprendZiant konkredius sunkumus, ivardino vertinantys jq problemq i5klausimq,
psichikos
sveikatos
paplitusios
ir pagarbq traktavimq, kurio ne visada sulaukia lvairiose institucijose del
stigmos.

PATVIRTINIMAS

faktines iSlaidas pagrindiiantiuose finansiniuose dokumentuose pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji bfitq viejai skelbiama.

Tvirtinu, kad ataskaitoje

Organizacijos vadovas

ir

Karile Levickaitd
\4\
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