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PROJEKTO
„PAREMKIME PARAMOS GRUPĘ NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ
ARTIMIESIEMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (PSP)
Įmonės kodas: 125446837

Telefonas: 85 2715760

El. pašto adresas: vilnius@gip-global.org

Internetinė svetainė: www.gip-vilnius.lt,

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 14 400,00 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 7 069,00 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – tęsti jau aštuonerius metus vykstančius paramos grupės nusižudžiusiųjų
artimiesiems susitikimus.

Projekto rezultatai:





Suorganizuoti ir įvykdyti kasmėnesiniai grupės susitikimai,
Atnaujinta ir paviešinta informacija apie grupės veiklą,
Įvykdytas visų paramos grupės dalyvių bendras susitikimas,
Numatyti tolimesni grupės vystymosi planai.

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP) 2013 m. rugsėjo mėn. pakeitė pavadinimą į
„Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP). Kadangi PSP tęsia GIP veiklą, toliau tekste bus
aprašoma organizacijos atsiradimo ir veiklos istorija nuo tada, kai susikūrė GIP.
PSP yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, siekiant skatinti efektyvią, etišką ir
humanišką psichikos sveikatos priežiūros sistemą visame pasaulyje. PSP yra Tarptautinės
Federacijos „Global Initiative on Psychiary“, turinčios keturis regioninius ofisus Bulgarijoje,
Gruzijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose, bei vieną šalies ofisą Tadžikistane, 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.
Pagrindinė PSP veikla – įvairūs projektai psichikos sveikatos srityje, kurių per visą 13
organizacijos gyvavimo metų įvykdyta daugiau nei 50. 2001 metais GIP įsteigė Vilniaus
psichosocialinės reabilitacijos centrą, kuriame iki šiol sėkmingai teikiamos bendruomeninės
paslaugos psichikos sutrikimų ar negalią turintiems asmenims. 2013 metų pradžioje GIP iš
Jaunimo psichologinės paramos centro perėmė Krizių įveikimo centro veiklos koordinavimą ir
siekia jį stiprinti užtikrinant „žemo slenksčio“ psichologines konsultacijas bei psichoterapiją
pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms. Viena iš Krizių įveikimo centro veiklų – savižudybių
prevencija bei pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems.
Organizacijoje šiuo metu dirba 6 žmonės. Krizių įveikimo centre dirba 12 savanorių konsultantų –
psicholgų bei psichoterpaijos studijų kursantų.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Nusižudžiusiųjų artimųjų paramos grupės veiklos eiga buvo vykdoma šiais etapais:
1. Buvo atnaujintas projekto apipavidalinimas/pateikimas visuomenei: pakeistas projekto
pavadinimas į „Paremkime paramos grupę nusižudžiusiųjų artimiesiems“ bei projektą
viešinantis paveiksliukas. Atnaujinta informacija apie paramos grupę bei paruoštas
informacinis tekstas, kuris išplatintas www.krizesiveikimas.lt ir www.aukok.lt puslapiuose
bei socialinės medijos kanalais.
2. 2013 m. rugsėjo mėn. 4 d. buvo suorganizuotas bendras susitikimas su visais buvusiais ir
esamais paramos grupės nariais. Buvo pasidalinta patirtimi ir išgyvenimais, nauji nariai
turėjo galimybę pabendrauti su baigusiais savo darbą grupėje. Tuo pačiu buvo pristatytas
Auko.lt projektas ir įvardintas finansinės paramos poreikis, nes grupinės paramos
paslaugas nusižudžiusiųjų artimieji gauna nemokamai ir daugelis niekada nesusimąstė, kas
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finansuoja jų teikimą. Daugelis grupės dalyvių įvardino svarbą,
kad tokios paslaugos būtų lengvai prieinamos: anonimiškos ir nemokamas (keli grupės
nariai pažymėjo, kad tik dėl paslaugų nemokamumo ir atėjo į grupę), taip pat anksčiau
grupę lankę dalyviai pažadėjo prisidėti prie šios paslaugos finansavimo poreikio viešinimo.
3. 2013 m. balandžio mėn. nusižudžiusiųjų artimųjų grupės vykdymą perėmus VšĮ Psichikos
sveikatos perspektyvos“ individualių (paruošiamųjų grupei) konsultacijų vedimas buvo
priskirtas grupės vedantiesiems. Kadangi yra viešinami grupės vedančiųjų kontaktiniai
duomenys (kaip specialistų, dirbančių su nusižudžiusiųjų artmaisiais), tai daugelis žmonių,
turinčių šios paslaugos poreikį ir kontaktuoja tiesiogiai, o ne per KĮC. Individualios
konsultacijos yra mokama paslauga, t.y. jas apmokėjo patys dalyviai, todėl į šią ataskaitą
jos nėra traukiamos.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, Lt
9600

Išleista, Lt
6553

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 2012 m. (JPPC)

3300

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 2013 m. (PSP)

947

Grupės vedančiųjų atlygiai
(JPPC)
Grupės vedančiųjų atlygiai
(PSP)

Išlaidas įrodantys dokumentai

986
1320

Darbo užmokesčio žiniaraščiai,
banko pavedimai
2012/01/01-2012/12/31
Darbo užmokesčio žiniaraščiai,
banko pavedimai
2013/07/01-2013/12/31
Sąskaitos faktūros
2013/01/01 iki 2013/05/20
Sąskaitos faktūros
2013/06/01 iki 2013/12/31

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

4800

516

Organizacinės išlaidos (JPPC)

414

Organizacinės išlaidos (PSP)

102

Sąskaitos faktūros
2013/01/01 iki 2013/04/30
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis,
banko pavedimai
2013/08/01-2013/12/31

IV. Kitos išlaidos

Iš viso:

14400

7069

Projekto rezultatai
Paramos grupė nusižudžiusiųjų artimiesiems vyko reguliariai vieną kartą per mėnesį, paprastai
trečią mėnesio trečiadienį nuo 18 iki 20 val. Paramos grupę vedė psichologai dr. Paulius Skruibis ir
Jelena Trofimova. Nuo 2013 m. birželio iki gruodžio (laikotarpiu, kai projektą vykdė PSP) įvyko 7
susitikimai: birželio 26d., liepos 24d., rugpjūčio 28d., rugsėjo 25d., spalio 30d., lapkričio 27d.,
gruodžio 18d. Užsiėmime vidutniškai dalyvaudavo 11 žmonių, yra keletas naujų žmonių, norinčių
prisijungti prie paramos grupės veiklos.
Reikia pastebėti, kad beveik dešimtmetį gyvavusi paramos grupė natūraliai perėjo grupės
vystymosi stadijas ir jau kuris laikas jaučiama grupės branda kėlė prielaidas transformacijai iš
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specialistų vedamos grupės į savipagalbos, kai grupės vadovais yra
nusižudžiusiųjų artimieji, kurie patys perėjo paramos grupės patirtį kaip dalyviai ir yra pakankamai
susitvarkę su savo gedėjimu (t.y. jau neturi aštrių, komplikuotų arba užsitęsusių sielvarto reakcijų).
Grupės vadovai yra numatę potencialius grupės vedančiuosius, su jais po truputį yra ruošiamasi
savipagalbai. Kadangi grupės darbas nėra intensyvus, gedėjimo procese didžiulę svarbą turi
laikas, todėl nepaisant to, jog projektas, kuriam lėšos renkamos Aukok.lt portale yra oficialiai
baigtas, veiklos vis dar tęsiamos, t.y. susitikimai vieną kartą per mėnesį vyksta ir PSP bei grupės
vedantieji dr. Paulius Skruibis ir Jelena Trofimova yra sutarę iki balandžio mėnesio organizuoti bei
vesti grupę nemokamai, t.y. kol grupė ras sau kitas patalpas. Beje, grupės vedantieji ir toliau
neketina visiškai pasitraukti iš šios veiklos prisiimdami grupės supervizorių funkciją, numatant kad
ilgalaikėje perspektyvoje grupė taptų tikra savipagalbos grupe, t.y. be išorinių ekspertų dalyvavimo.
Apibendrinant, galime pasakyti, kad sėkmingai ir pilnai įgyvendinome visas programoje
„PAREMKIME PARAMOS GRUPĘ NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ ARTIMIESIEMS“ numatytas veiklas ir
pasiekėme būtent tas tikslines grupes, kurios buvo numatytos programoje – nusižudžiusiųjų
artimuosius.
Dėkojame už reikšmingą paramą, kurios dėka galėjome suteikti krizių įveikimo paslaugas Lietuvos
žmonėms.

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

Virginija Klimukienė

_____________
A.V.
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