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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

                       Vadovaujantis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos įstatais 

asociacijos veiklos tikslai: 

 

             TIKSLAI: 

 atstovauti sutrikusios psichikos asmenis valstybės ir savivaldybių institucijose ir siekti jų 

pilnaverčio gyvenimo visuomenėje, teikiant teisinės, psichologinės, nestacionarios globos ir kitas 

paslaugas bendruomenėje; 

 ginti neįgaliųjų teises ir žmogiškąjį orumą, kovoti prieš jų diskriminaciją; 

 siekti tobulinti ir plėsti medicininio aptarnavimo, reabilitacijos ir bendruomeninių paslaugų 

sutrikusios psichikos žmonėms sistemą; 

 siekti pagerinti socialinės paramos sistemą ir šeimų, globojančių sutrikusios psichikos asmenis, 

gyvenimo sąlygas; 

 steigti sutrikusios psichikos asmenims užimtumo įstaigas bendruomenėje. 

 

 UŽDAVINIAI: 

 bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių 

asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas; 

 dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas 

asmenims su psichikos negalia; 

 kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes; 

 teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės 

institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su 

psichikos negalią turinčių asmenų interesais; 

 organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus 

renginius; 

 palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais 

psichikos negalią; 

 teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems 

paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais; 

 skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą; 

 organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus; 

 koordinuoti Bendrijos narių veiklą;  

 analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją. 

 

Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas: 

 sveikatos priežiūra ir socialinis darbas; 

 bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas; 

 švietimas; 

 leidyba; 

 kita socialinė veikla; 

 gamybinė veikla; 
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Lietuvos sutrikusios psichikos žmoniųm globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

2020 m. bendrijoje dirbo 6 darbuotojai: buhalterė Renata Vaitukavičienė, projekto vykdytojos     

Jurgita Gračiovienė, Valerija Folkienė, teisininkas Linas Vinickas ir redaktorė Lina Jakubauskienė. 

 

2020 metais veiklą tęsė 2018 m. išrinkta Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 

VALDYBA: 

     pirmininkė Algė Nariūnienė – VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė, 

        nariai:  

    1. Daiva Uksienė – bendrijios “Šviesos spindulys pirmininkė; 

    2. Genutė Kazlauskė – bendrijos “Vilties linija” pirmininkė; 

    3. Lilia Baltutienė - Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo   

       Spalvos” ir Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė; 

    4. Vilija Senovaitienė - Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrijos „Prošvaistė“    

        pirmininkė. 

 

Vadovaujantis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos tikslais ir uždaviniais     

                             2020 m. asociacijos įgyvendinti ir įgyvendinami projektai: 

 

1. Įgyvandintas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas “Asmenų, turinčių psichiko 

negalią ir jų artimųjų integracijos  į visuomenę stiprinimas ir palaikymas”  (92 346 Eur). 

Projekto tikslas - vadovaujantis šiuolaikinėmis mokslo žiniomis, vertybėmis ir įstatymais, stiprinti 

asmenų, turinčių psichikos sutrikimų ir jų artimųjų integraciją į visuomenę, teikiant visapusišką 

profesionalią pagalbą ir didinant neįgaliųjų galimybes savarankiškai gyventi bendruomenėje, 

mažinant stigmatizacijos reiškinius ir socialinę atskirtį. 

 

Teiktos nuolatinio teisinės konsultacijos: 

 - Pastoviai bendradarbiaujama su bendrijos skyriais, teikiant informaciją ir konsultuojant telefonu 

ir el. paštu dėl darbo santykių, finansų valdymo ir projektinės veiklos tęstinumo, įgyvendinant 

neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektus;  

-  Telefonu ir el. paštu vykdomos Bendrijos narių konsultacijos teisiniais (turto valdymo, 

bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis, smurto valdymo artimoje aplinkoje, darbo 

santykių, riboto veiksnumo nustatymo ir kt.) klausimais; 

- Teikiama pirminė teisinė pagalba (procesinių dokumentų rengimas); 

- Konsultuojami Bendrijos nariai dėl susidariusios ekstremalios situacijos Lietuvoje karantino 

laikotarpiu, siekiant planuoti ir perorganizuoti veiklas, taip pat dėl būtinosios socialinės pagalbos 

ir emocinio palaikymo klientams įvairiuose šalies regionuose. 

 

Atstovauti neįgalieji valstybės, savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių 

institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan.: 

- Bendrijos narių teisės atstovautos Neįgaliųjų reikalų taryboje prie SADM, teikiant pasiūlymus dėl 

socialinių paslaugų plėtros asmenims, turintiems psichikos negalią, dėl neįgaliojo ženklo 

naudojimo nevyriausybinių organizacijų transportui, projektinės veiklos ir asmenų, turinčių 

psichikos negalią, integracijos į darbo rinką priemonių; 

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinės 

stebėsenos grupėje dėl modernių bendruomeninių paslaugų (apsaugoto būsto, atokvėpio ir kt.) 

asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, plėtros; 

- Lietuvos socialinio darbo taryboje prie SADM dėl darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, teikiant 

bendruomenines paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią; 

- Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl žmogaus teisių apsaugos ir kontraindikacijų susirgus 

psichikos ligomis įvairių sričių specialistams; 

- Siekiant užtikrinti neįgaliųjų bendruomenių veiklų tęstinumą ir naujų paslaugų plėtrą 

savivaldybėse buvo organizuoti susitikimai Telšių ir Tauragės miestuose su neįgaliųjų 
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bendruomenių atstovais, savivaldybių administracija, sprendžiant aktualius socialinių paslaugų 

plėtros klausimus; 

- Dalyvauta Lietuvos negalės organizacijų forumo veikloje bei vystomas bendradarbiavimas su 

EUFAMI dėl atstovo delegavimo visuotiniame narių suvažiavime ir darbotvarkės sudarymo bei 

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų asmenims, turintiems psichikos sutrikimų COVI -

19 akivaizdoje; 

- Vykdomi techniniai darbai, planuojama perorganizuoti veiklas ir jas vykdyti nuotoliniu būdu 

(seminarai, mokymai ir kt.) 

- Neįgaliųjų reikalų taryboje dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje dėl negalios nustatymo tobulinimo. 

- Dalyvauta LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame  Psichikos sveikatos forume -  dėl 

Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemos tolesnių stiprinimo krypčių ir prioritetų. 

- Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM posėdyje dėl neįgaliųjų įtraukos švietimo ir paslaugų 

organizavimo COVID – 19 akivaizdoje.  

- Neįgaliųjų sąjungos organizuotuose mokymuose apie skirtingų negalių pažinimą, Skaitytas 

pranešimas - 

,,Bendravimas su žmogumi turinčiu psichosocialinių sutrikimų“, pristatant psichikos negalios 

specifiką ir sergančių psichikos ligomis poreikius.  

-  Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM nuotoliniuose posėdžiuose, pasitarimuose dėl 

socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 2020 m. projektų, bendruomeninių paslaugų plėtros 

(apsaugotas būstas) ir kt., teikiant pasiūlymus dėl efektyvaus paslaugų įgyvendinimo. 

-  Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM nuotoliniuose 

 posėdžiuose, pasitarimuose dėl projektų, bendruomeninių paslaugų plėtros (apsaugotas būstas) ir 

kt., teikiant pasiūlymus dėl efektyvaus paslaugų įgyvendinimo ir Covid – 19 situacijos valdymo. 

-  Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM  nuotoliniuose posėdžiuose teikti pasiūlymai ir įžvalgos dėl 

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo. 

-  Nuotoliniu būdu dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje dėl psichikos ligų 

kontraindikacijų nustatant globą  ir įvaikinimo procesus. 

 

Vykdyta švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su 

neįgaliųjų teisių gynimu: 

 

Suorganizuotos _7_ švietėjiškos veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias 

paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais.  

Iš viso 7 renginiuose dalyvavo _230_ asmenų, iš jų _5_ neįgalieji (iš jų neįgaliųjų vaikų 0): 

 

- 1 konferencija „Nuo institucinės globos link bendruomeninių paslaugų: ko siekiame ir ką 

pasiekėme?“, kuri vyko Vilniuje nuotoliniu būdu. Konferencijoje dalyvavo 150 asmenų, iš jų 5 

neįgalieji (iš jų neįgalių vaikų 0). 

- 6 seminarai (apskrito stalo diskusijos) ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje institucinės 

globos pertvarkos kontekste“. 

Seminaruose iš viso dalyvavo 100 asmenų: 

 - liepos mėn. 22 d. - seminaras Klaipėdoje, kuriame dalyvavo 21 asmuo; 

- liepos mėn. 23 d. – seminaras Kretingoje, kuriame dalyvavo 22 asmenys; 

- rugpjūčio mėn. 19 d. – seminaras Rokiškyje, kuriame dalyvavo 24 asmenys; 

- rugpjūčio mėn. 20 d. – seminaras Zarasuose, kuriame dalyvavo 17 asmenų. 

- gruodžio mėn. 03 d. – seminaras Vilniuje, kuriame dalyvavo 21 asmuo (nuotoliniu būdu). 

 

Teikta metodinė pagalba  31 neįgaliųjų asociacijos nariams  (dėl tinkamo projektų valdymo ir 

įgyvendinimo, psichikos ligų prevencijos ir kt.) 
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Suorganizuota ir dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje: 

- birželio mėn. (Europos šeimų, kurių nariai serga psichikos ligomis, asociacijų federacijos 

(EUFAMI) organizuotame visuotiniame narių suvažiavime ir kasmetiniuose mokymuose Belgija 

(Briuselis), kuriame nuotoliniu būdu  dalyvavo 2 asmenys, iš jų neįgaliųjų 0. 

Sumokėtas 1 dalyvavimo tarptautinėje organizacijoje nario mokestis (Europos šeimų, kurių nariai 

serga psichikos ligomis, asociacijų federacijai (EUFAMI). 

 

Suorganizuotas  1 kvalifikacijos tobulinimo renginys  

-  spalio mėn. 2-3 d. - Bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai,  kurie vyko adresu 

Viršuliškių g. 34, Vilniuje, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijoje. 

Mokymuose dalyvavo 32 asmenys, iš jų 3 neįgalieji. 

 

Suorganizuota _1_ Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla 
poilsio bazėje „Vilnelė“, adresu Pylimo g. 64, Šventojoje Klaipėdos apskrityje,  

kurioje dalyvavo _200_ asmenų, iš jų _161_ neįgalusis (iš jų neįgalių vaikų _0__): 

- 1 pamaina - nuo 06-29 d. iki 07-02 d. 

- 2 pamaina - nuo 07-13 d. iki 07-16 d. 

- 3 pamaina  - nuo 07-27 d.  iki 07-30 d. 

- 4 pamaina  - nuo 08-10 d.  iki 08-13 d. 

 

Suorganizuotas  1 aktyvaus poilsio renginys: 

 - birželio mėn. Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovykla šeimoms, kuriose bent vienas iš šeimos narių 

turi psichikos negalią, Švenčionių raj. poilsio bazėje „Pailgio perlas“, kurioje dalyvavo  35  asmenys, 

iš jų neįgaliųjų 14  (iš jų neįgalių vaikų 0) 

 

Suorganizuotas  1 aktyvaus poilsio renginys: 

 - birželio mėn. Aktyvaus poilsio (atokvėpio) stovykla šeimoms, kuriose bent vienas iš šeimos narių 

turi psichikos negalią, Švenčionių raj. poilsio bazėje „Pailgio perlas“, kurioje dalyvavo  35  asmenys, 

iš jų neįgaliųjų 14  (iš jų neįgalių vaikų 0) 

-  Respublikinė neįgaliųjų dainų šventė „Uždainuokime kartu“ - lapkričio mėn.  (nuotoliniu būdu), 

kurioje dalyvavo 300 asmenų, iš jų 200 neįgaliųjų. 

 

      Bendras šiame projekte paslaugos gavusių asmenų skaičius 1650, iš jų neįgaliųjų 1510. 

 

2. Įgyvendintas Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektas (17 918 Eur). 

Projekto tikslas – informacijos sklaida visuomenei apie asmenų, turinčių psichikos sutrikimų ir jų 

artimųjų, padėtį, teises ir socialinės integracijos galimybes šeimoje, bendruomenėje ir darbo 

rinkoje, siekiant sudaryti lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei gauti reikalingą 

pagalbą. 

2020 m. išleisti Neįgaliųjų švietimo ir visuomenės informavimo žurnalo GLOBA  6  numeriai A4 

formato 20 psl. po 500 egzempliorių: 

- žurnalo 1 numeris – vasario mėn. 

- žurnalo 2 numeris - balandžio mėn. 

- žurnalo 3 numeris - birželio mėn. 

- žurnalo 4 numeris -  rugpjūčio mėn. 

- žurnalo 5 numeris – spalio mėn. 

- žurnalo 6 numeris – gruodžio mėn. 

 

      Periodinį leidinį skaito apie 10 000 asmenų, iš jų 5 000 neįgaliųjų. 
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3. Įgyvendinamas projektas „Apsaugotas būstas”  

2020 m. nuo balandžio 30 d. bendrija dalyvauja antrame Institucinės globos pertvarkos 

etape ir vykdo projektą.,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugu plėtra” ir nuo 2020 

m. birželio 1 d. teikia apsaugoto būsto paslaugas psichikos ir proto negalią turintiems asmenims. 

Apsaugoto būsto paslaugos buvo suteiktos viso 53 asmenims: 7 asmensims Telšių regione 

(Mažeikiose), 8 asmenims Tauragės mieste, 4 asmenims Kauno mieste, 34 asmenims Vilniaus 

regione (6 asm. Elektrėnuose, 1 asm. Švenčionių raj.,  27 asm. Vilniaus mieste).  

Projektas finsnauojamas Europos sąjungos socialinio fondo lėšomis per Neįgaliųjų 

reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Apsaugotas būstas – konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje dalinai 

savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir 

kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. 

Apsaugoto būsto paslaugų tikslas - suteikti sąlygas suaugusiems asmenims turintiems 

psichikos ar proto negalią gyventi bendruomenėje ir siekti asmens optimalaus savarankiško 

funkcionavimo  visuomenėje teikiant paslaugas ir paramą. 

 

                      

            Bendras 2020 m.  asocijuotų narių skaičius 2410, iš jų neįgaliųjų 2110 

       Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ASOCIJUOTI  NARIAI: 

 

1. Akmenės rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – Asociacija,  

kodas 153268982 

Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė 

Pirmininkė Lidija Skačkauskienė 

8 656 68 259 

lida.skackauskiene@gmail.com 

 

2. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ - Asociacija, kodas  302297418 

Taikos g. 8, Elektrėnai 

Pirmininkė Marija Kazbarienė 

8 676 39 310 

marijakazbariene@mail.ru 

 

3. Joniškio rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – Asociacija,  

kodas 301746721 

Vilniaus g. 6, Joniškis 

Pirmininkė Aušra Maskoliūnienė 

8 682 30 175 

maskoliune@gmail.com 

 

4. Kauno klubas „Likimo draugai“ – Asociacija, kodas 135705989 
Rasytės g. 10A, Kaunas 

Pirmininkė Jolanta Stankūnienė 

8 615 88 174 

likimodraugai@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:lida.skackauskiene@gmail.com
mailto:marijakazbariene@mail.ru
mailto:maskoliune@gmail.com
mailto:likimodraugai@yahoo.com
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5. Kauno klubas „Centras“ - Asociacija,  kodas 135963516 

K. Donelaičio g.24 – 403,  Kaunas 

Pirmininkė Jurgita Kupčinskienė 

8 603 46 797 

jkupcinskiene@gmail.com 

 

6. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ - Asociacija, kodas 

193362464 

Partizanų g.5, Kaunas 

Pirmininkė Vilija Senovaitienė 

8 656 68 251 

prosvaiste@gmail.com 

 

7. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kaišiadorių skyrius - Asociacija, 

kodas 158964794 

Vytauto Didžiojo g.44 B 

Pirmininkė Janina Gudienė 

8 656 77 148 

janina1gudiene@gmail.com 

 

8. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius – Asociacija, 

kodas 162949734 
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė 

Pirmininkė Lijana Radvanskienė 

8 656 77 146 

lspzgb.kelme@gmail.com 

 

9. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija - Asociacija,  

kodas 161759625 

Budrio g. 5, Kėdainiai 

Pirmininkė Aušra Pupkevičienė 

8 656 68 257 

ausra.pupkeviciene@gmail.com 

 

10. Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija - Asociacija, kodas 142037878 

Galinio pylimo g. 3B, Klaipėda 

Pirmininkė Lilia Baltutienė 

8 616 07 658 

klaipedosbendrija@gmail.com 

 

11. Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“- Asociacija, 

kodas 167378175 

Pavenčių g. 4, Mažeikiai 

Pirmininkė Lilia Baltutienė 

8 616 07 658 

gyvenimospalvos.b@gmail.com 

 

12. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyrius – Asociacija, 

kodas 168294239 
J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis 

Pirmininkė Jolita Dzindulienė 

8 600 23 396 

jolita.jasiunaite@gmail.com 

 

mailto:jkupcinskiene@gmail.com
mailto:prosvaiste@gmail.com
mailto:janina1gudiene@gmail.com
mailto:lspzgb.kelme@gmail.com
mailto:klaipedosbendrija@gmail.com
mailto:gyvenimospalvos.b@gmail.com
mailto:jolita.jasiunaite@gmail.com
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13. Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija - Asociacija 124733460 

Jūratės g. 11, Palanga 

Pirmininkė Anė Petrikienė 

8 616 07 647 

aniapalanga@gmail.com 

 

14. Bendrija „Šviesos spindulys“ - Asociacija, kodas 148216592 

Nemuno g.75, Panevėžys 

Pirmininkė Daiva Uksienė 

8 616 07 655 

daivuk@gmail.com 

 

15. Bendrija “Vilties linija” - Asociacija, kodas 300502664 

Jakšto g.4, Panevėžys 

Pirmininkė Genovaitė Kazlauskė 

8 670 23 086 

genute06@gmail.com 

 

16. Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“ – Asociacija, kodas 169300531 

Vilniaus g. 4, Pasvalys 

Pirmininkė Vida Kurlinskienė 

8 618 35 370 

v.kurlinskiene@gmail.com 

 

17. Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“ – Asociacija,  

kodas  171044861 

Vytauto g. 9, Plungė 

Pirmininkė Liucija Zabitytė 

8 670 54 396 

z.liucija@gmail.com 

 

18. Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija – Asociacija, kodas 172438898 

Jono Pauliaus II g.12, Šiluva, Raseinių raj. 

Pirmininkė Jūratė Dabžanskienė  

8 615 64 674 

siluvosbendrija39@gmail.com 

 

19. Šakių raj. sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – Asociacija, kodas 300547727 

Bažnyčios g. 37, Šakiai 

Pirmininkė Antanina Dobrovolskienė 

8 656 77 153 

antanina_dobrovolskiene@yahoo.ca 

 

20. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyrius - Asociacija, 

kodas 175023042 

Mokyklos g. 15, Šalčininkai 

Pirmininkė Leokadija Normickaja 

8 684 96 985 

lspzgb.salcininkai@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:aniapalanga@gmail.com
mailto:daivuk@gmail.com
mailto:genute06@gmail.com
mailto:v.kurlinskiene@gmail.com
mailto:z.liucija@gmail.com
mailto:siluvosbendrija39@gmail.com
mailto:antanina_dobrovolskiene@yahoo.ca
mailto:lspzgb.salcininkai@gmail.com
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21. Asmenų su psichine negalia klubas „Dvasinė šiluma“ - Asociacija, kodas 245568970 

Žaliūkų g. 76, Šiauliai 

Pirmininkė Narseta Klevečkienė 

8 683 16 466 

dvasinesiluma@yahoo.com 

 

22. Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija – Asociacija, kodas 176636660 

Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė 

Pirmininkė Stasė Palekienė 

8 605 31 834 

silalespzgb@gmail.com 

 

23. Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“ – Asociacija, kodas  277396030 

M. Jankaus g. 10, Šilutė 

Pirmininkė Dalia Babaliauskienė 

8 686 16 476 

sielospaguoda@gmail.com 

 

24. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas – Asociacija, 

kodas 179724037 

Stoties g. 12, Tauragė 

Pirmininkė Violeta Žūtautienė 

8 616 07 644 

v.zutaut@gmail.com 

 

25. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija - Asociacija, kodas 180378949 

J. Biliūno g. 3, Telšiai 

Pirmininkė Sandra Navickienė 

8 682 54 186 

tspzgb@gmail.com 

 

26. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Utenos skyrius – Asociacija,  

 kodas 1842 62714 
Aukštakalnio g. 5, Utena 

Pirmininkė Jūratė Jasinskaitė 

8 689 38 551 

jura1974@gmail.com 

 

27. Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija - Asociacija, kodas 185332592 

Maironio g. 25 Vilkaviškis                                                                                                                                                   

Pirmininkė Bronė Vaišnienė 

8 616 070 619 

vilk.spzgb@gmail.com  

 

28. VO „Kūlgrindos“ klubas – bendrijos skyrius 
Vasaros g. 5, Vilnius 

Pirmininkė Jelena Gorlova 

8 673 48 227 

vasaros_psr@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:dvasinesiluma@yahoo.com
mailto:silalespzgb@gmail.com
mailto:sielospaguoda@gmail.com
mailto:v.zutaut@gmail.com
mailto:tspzgb@gmail.com
mailto:jura1974@gmail.com
mailto:vilk.spzgb@gmail.com
mailto:vasaros_psr@yahoo.com
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29. Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Atjauta“ – Asociacija,  

kodas 303588355 

Respublikos g. 55, LT-87334 Telšiai, Telšiai 

Pirmininkas Kazimieras Mitkus 

8 621 52 007 

zemaitijosatjauta@gmail.com 

 

30-36. VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba  - Viešoji įstaiga, kodas 301790792 

 užimtumo kambariai 7 savivaldybėse:  

Vilniaus m. užimtumo kambarys 

Anykščių užimtumo kambarys 

Kupiškio užimtumo kambarys 

Raseinių užimtumo kambarys 

Radviliškio užimtumo kambarys 

Šiaulių raj. Kuršėnų užimtumo kambarys 

Vilniaus raj. užimtumo kambarys 

 

Viršuliškių g. 34, Vilnius 

Direktorė Algė Nariūnienė 

8 616 13 658 

pagalba.seimai@lspzgb.lt 

 

 

                    2020 m. įvykdytų projektų veiklų viešinimas: 

Viešinimo priemonės 

pavadinimas 

 

Viešinimo priemonės aprašymas  

 

Lietuvos sutrikusios 

psichikos žmonių globos 

bendrijos internetinė 

svetainė www.lspzgb.lt 

 

Informacija apie renginius: 

„Vasario 16-ąją – pokalbiai apie Lietuvos laisvę ir gynybą“ 

Vilniaus knygų mugė 2020 02 20 d. 

Organizuota šeimų (atokvėpio) stovykla 

 Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla 

Respublikinis neįgaliųjų meno pleneras Šventojoje 

Seminarai (apskrito stalo diskusijos) 5 savivaldybėse 

Bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai 

Respublikinė dainų šventė „Uždainuokime kartu“ 

Seminaras (apskrito stalo diskusija) ,,Psichikos sveikatos priežiūra 

bendruomenėje institucinės globos pertvarkos kontekste“ 

Konferencija „Nuo institucinės globos link bendruomeninių 

paslaugų: ko siekiame ir ką pasiekėme?“ 

                   

Naujienų ir pramogų portalo 

„TV3“ internetinė svetainė 

www.tv.3.lt  rubrika 

 „Aš galiu“ 

 

Straipsniai apie Bendrijos skyrių veiklą, kita aktuali informacija: 

- 2020 01 25 d. straipsnis “Patyrusi daug skausmo, Jūratė sako 

pagaliau turinti tai, ko taip ilgai ieškojo“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-

proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote\ 

- 2020  02 11 d. straipsnis „Psichikos negalią turintys žmonės 

„Mums sunkiau negu įkalintiems iki gyvos galvos“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1029701/psichikos-negalia-

turintys-zmones-mums-sunkiau-negu-ikalintiems-iki-gyvos-galvos 

-2020 02 16 d. straipsnis: „Vasario 16-osios proga pažintis su 

moderniausia Lietuvos kariuomenės ginkluote“ 

mailto:zemaitijosatjauta@gmail.com
mailto:pagalba.seimai@lspzgb.lt
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote/
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote/
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1029701/psichikos-negalia-turintys-zmones-mums-sunkiau-negu-ikalintiems-iki-gyvos-galvos
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1029701/psichikos-negalia-turintys-zmones-mums-sunkiau-negu-ikalintiems-iki-gyvos-galvos
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https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-

proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote 

- 2020 02 18 d. straipsnis „Psichikos sveikatos centro vadovė  

„Gaila, žodis „psichiatras“ vis dar kelia neigiamų emocijų“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030613/psichikos-sveikatos-

centro-vadove-gaila-zodis-psichiatras-vis-dar-kelia-neigiamu-

emociju 

- 2020 02 21 d. straipsnis „Ruslanui Romui likimas nepagailėjo nei 

talentų nei išbandymų“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030947/ruslanui-romui-

likimas-nepagailejo-nei-talentu-nei-isbandymu 

-2020 02 25 d. straipsnis „Žvaigždžių vadybininkės širdį šildo darbas 

su kitokiais vaikais“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1031534/zvaigzdziu-

vadybininkes-sirdi-sildo-darbas-su-kitokiais-vaikais 

-2020 03 04 d. straipsnis „Nuo depresijos kenčiantis vilnietis: 

„Depresija – tai žvėris, graužiantis kūną ir sielą“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1032663/nuo-depresijos-

kenciantis-vilnietis-depresija-tai-zveris-grauziantis-kuna-ir-siela 

-2020 03 16 d. straipsnis „LNF prezidentė apie karantiną: „Dabar 

kaip niekada svarbus visuomenės solidarumas“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034377/lnf-prezidente-apie-

karantina-dabar-kaip-niekada-svarbus-visuomenes-solidarumas 

-2020 03 17 d. straipsnis „Ar turi šansų įsidarbinti globos įstaigose 

gyvenantys žmonės“ 

 https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034462/ar-turi-sansu-

isidarbinti-globos-istaigose-gyvenantys-zmones 

-2020 03 23 d. straipsnis „Psichiatras – apie koronovituso 

pandemijos poveikį psichikai ir apie tai, kaip padėti sau“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1035478/psichiatras-apie-

koronaviruso-pandemijos-poveiki-psichikai-ir-apie-tai-kaip-padeti-

sau 

-2020 04 06 d. straipsnis „Pirmasis deinstitucionalizacijos etapas: 

iššūkiai ir patirtys“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1037782/pirmasis-

deinstitucionalizacijos-etapas-issukiai-ir-patirtys 

-2020 04 10 d. straipsnis „Marina: „Per karantiną iš depresijos 

liūno traukiu ne tik save, bet ir kitus“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1038617/marina-per-

karantina-is-depresijos-liuno-traukiu-ne-tik-save-bet-ir-kitus 

-2020 04 24 . straipsnis „Likimo draugai“: bendravimas per 

karantiną – tarsi raminanti tabletė“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1040561/likimo-draugai-

bendravimas-per-karantina-tarsi-raminanti-tablete 

-2020 05 02 d. straipsnis „Skaudi trauma telšiškį paskatino padėti 

kitiems“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1041425/skaudi-trauma-

telsiski-paskatino-padeti-kitiems 

-2020 05 06 d. straipsnis „Kada psichikos sveikatos paslaugos grįš į 

prieškrizinį lygį?“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1042128/kada-psichikos-

sveikatos-paslaugos-gris-i-prieskrizini-lygi 

-2020 05 21 d. straipsnis „Tauragiškiui Vytautui kabintis į gyvenimą 

padeda bendruomenė“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030254/vasario-16-osios-proga-pazintis-su-moderniausia-lietuvos-kariuomenes-ginkluote
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030613/psichikos-sveikatos-centro-vadove-gaila-zodis-psichiatras-vis-dar-kelia-neigiamu-emociju
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030613/psichikos-sveikatos-centro-vadove-gaila-zodis-psichiatras-vis-dar-kelia-neigiamu-emociju
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030613/psichikos-sveikatos-centro-vadove-gaila-zodis-psichiatras-vis-dar-kelia-neigiamu-emociju
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030947/ruslanui-romui-likimas-nepagailejo-nei-talentu-nei-isbandymu
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1030947/ruslanui-romui-likimas-nepagailejo-nei-talentu-nei-isbandymu
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1031534/zvaigzdziu-vadybininkes-sirdi-sildo-darbas-su-kitokiais-vaikais
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1031534/zvaigzdziu-vadybininkes-sirdi-sildo-darbas-su-kitokiais-vaikais
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1032663/nuo-depresijos-kenciantis-vilnietis-depresija-tai-zveris-grauziantis-kuna-ir-siela
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1032663/nuo-depresijos-kenciantis-vilnietis-depresija-tai-zveris-grauziantis-kuna-ir-siela
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034377/lnf-prezidente-apie-karantina-dabar-kaip-niekada-svarbus-visuomenes-solidarumas
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034377/lnf-prezidente-apie-karantina-dabar-kaip-niekada-svarbus-visuomenes-solidarumas
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034462/ar-turi-sansu-isidarbinti-globos-istaigose-gyvenantys-zmones
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034462/ar-turi-sansu-isidarbinti-globos-istaigose-gyvenantys-zmones
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1035478/psichiatras-apie-koronaviruso-pandemijos-poveiki-psichikai-ir-apie-tai-kaip-padeti-sau
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1035478/psichiatras-apie-koronaviruso-pandemijos-poveiki-psichikai-ir-apie-tai-kaip-padeti-sau
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1035478/psichiatras-apie-koronaviruso-pandemijos-poveiki-psichikai-ir-apie-tai-kaip-padeti-sau
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1040561/likimo-draugai-bendravimas-per-karantina-tarsi-raminanti-tablete
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1040561/likimo-draugai-bendravimas-per-karantina-tarsi-raminanti-tablete
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1041425/skaudi-trauma-telsiski-paskatino-padeti-kitiems
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1041425/skaudi-trauma-telsiski-paskatino-padeti-kitiems
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1042128/kada-psichikos-sveikatos-paslaugos-gris-i-prieskrizini-lygi
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1042128/kada-psichikos-sveikatos-paslaugos-gris-i-prieskrizini-lygi
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https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1044160/tauragiskiui-

vytautui-kabintis-i-gyvenima-padeda-bendruomene 

-2020 06 21 d. straipsnis „Bipolinį sutrikimą turinti vilnietė: atvirai 

apie sunkumus, su kuriais susiduria kasdien“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1047774/bipolini-sutrikima-

turinti-vilniete-atvirai-apie-sunkumus-su-kuriais-susiduria-kasdien 

- 2020 07 04 d. straipsnis „Kaunietis Gediminas: “Kai gali padėti 

kitiems, jautiesi sveikesnis“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1049603/kaunietis-gediminas-

kai-gali-padeti-kitiems-jautiesi-sveikesnis 

- 2020 07 08 d. straipsnis „Psichiatrė pataria, kaip elgtis su agresyviu 

psichikos sutrikimų turinčiu žmogumi“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1050072/psichiatre-pataria-

kaip-elgtis-su-agresyviu-psichikos-sutrikimu-turinciu-zmogumi 

-2020 07 18 d. straipsnis „Kaip priverstinė izoliacija paveikė žmones 

su psichikos negalia ir jų artimuosius“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1051256/kaip-priverstine-

izoliacija-paveike-zmones-su-psichikos-negalia-ir-ju-artimuosius 

-2020 08 06 straipsnis „Valstybės finansuojama psichoterapinė 

pagalba: teoriškai – arklys, praktiškai - nesikelia 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053669/valstybes-

finansuojama-psichoterapine-pagalba-teoriskai-arklys-praktiskai-

nesikelia 

- 2020 08 09 straipsnis „Bipolinį sutrikimą turinti Vitalija: Be vaistų 

būsenų kontroliuoti negalėčiau“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053950/bipolini-sutrikima-

turinti-vitalija-be-vaistu-busenu-kontroliuoti-negaleciau 

-2020 08 18 d. straipsnis  „Psichoterapinė pagalba – galimybė 

geriau pažinti save“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1055173/psichoterapine-

pagalba-galimybe-geriau-pazinti-save 

- 2020 09 30 straipsnis „Nežinome, kaip padėti negalią turintiems 

žmonėms? Paklauskime jų pačių“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061303/nezinome-kaip-

padeti-negalia-turintiems-zmonems-paklauskime-ju-paciu 

-   2020 10 01 straipsnis “Bronė Vaišnienė: „Dėkoju Dievui, kad 

skyrė man gerą angelą sargą“  

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061398/brone-vaisniene-

dekoju-dievui-kad-skyre-man-gera-angela-sarga 

-  2020 10 03 straipsnis „Ar psichikos negalią turintys žmonės turi 

teisę mylėti“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061682/ar-psichikos-

negalia-turintys-zmones-turi-teise-myleti 

-  2020 10 10 straipsnis  „Ar psichikos sutrikimai visada lemia 

negalią?“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1062701/ar-psichikos-

sutrikimai-visada-lemia-negalia 

-  2020 11 05 straipsnis „Apsaugotas būstas – galimybė žmonėms 

pradėti naują gyvenimo etapą“   

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1066587/apsaugotas-bustas-

galimybe-zmonems-pradeti-nauja-gyvenimo-etapa  

-  2020 12 02 straipsnis „Tomas daro viską, kad susigrąžintų iki 

ligos turėtą gyvenimą“ 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1044160/tauragiskiui-vytautui-kabintis-i-gyvenima-padeda-bendruomene
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1044160/tauragiskiui-vytautui-kabintis-i-gyvenima-padeda-bendruomene
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1047774/bipolini-sutrikima-turinti-vilniete-atvirai-apie-sunkumus-su-kuriais-susiduria-kasdien
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1047774/bipolini-sutrikima-turinti-vilniete-atvirai-apie-sunkumus-su-kuriais-susiduria-kasdien
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053669/valstybes-finansuojama-psichoterapine-pagalba-teoriskai-arklys-praktiskai-nesikelia
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053669/valstybes-finansuojama-psichoterapine-pagalba-teoriskai-arklys-praktiskai-nesikelia
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053669/valstybes-finansuojama-psichoterapine-pagalba-teoriskai-arklys-praktiskai-nesikelia
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053950/bipolini-sutrikima-turinti-vitalija-be-vaistu-busenu-kontroliuoti-negaleciau
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1053950/bipolini-sutrikima-turinti-vitalija-be-vaistu-busenu-kontroliuoti-negaleciau
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1055173/psichoterapine-pagalba-galimybe-geriau-pazinti-save
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1055173/psichoterapine-pagalba-galimybe-geriau-pazinti-save
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061303/nezinome-kaip-padeti-negalia-turintiems-zmonems-paklauskime-ju-paciu
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061303/nezinome-kaip-padeti-negalia-turintiems-zmonems-paklauskime-ju-paciu
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061398/brone-vaisniene-dekoju-dievui-kad-skyre-man-gera-angela-sarga
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061398/brone-vaisniene-dekoju-dievui-kad-skyre-man-gera-angela-sarga
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061682/ar-psichikos-negalia-turintys-zmones-turi-teise-myleti
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1061682/ar-psichikos-negalia-turintys-zmones-turi-teise-myleti
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1062701/ar-psichikos-sutrikimai-visada-lemia-negalia
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1062701/ar-psichikos-sutrikimai-visada-lemia-negalia
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1066587/apsaugotas-bustas-galimybe-zmonems-pradeti-nauja-gyvenimo-etapa
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1066587/apsaugotas-bustas-galimybe-zmonems-pradeti-nauja-gyvenimo-etapa
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https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1070585/tomas-daro-viska-

kad-susigrazintu-iki-ligos-tureta-gyvenima 

 

Lietuvos sutrikusios 

psichikos žmonių globos 

bendrijos  žurnalas  

GLOBA 

 

Straipsniai apie Bendrijos skyrių veiklą, kita informacija: 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 1 (vasario mėn.) 

„Šiluvos bendrija: 20 metų prasmingos veiklos“ 

„Už prasmingus darbus – „Pagarbos lašas“ 

„Vasario 16-ąją – patriotinės dainos, pokalbiai apie Lietuvos laisvę 

ir gynybą“. 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 2 (balandžio mėn.) 

„ Kovo 11-ąją paminėjo nuotaikingai ir spalvingai“ 

„Telšių atjauta“: čia žmonėms ateiti gera“ 

„Teisinė pagalba žmonėms su psichikos negalia“ 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 3 (birželio mėn.) 

„Per karantiną pagalba žmonėms su psichikos negalia nenutrūko“ 

„Kaip karantinas paveikė žmonių psichikos sveikatą?“ 

„Kūryba padeda gyventi ir jaustis geriau“ 

„Atokvėpio stovykla: pirmąsyk po karantino susirinkę žmonės jautėsi 

laimingi“ 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 4 (rugpjūčio mėn.) 

„Palangos bažnyčioje  - žmonių su psichikos negalia kūryba“ 

„Apskrito stalo diskusijos: kiekviename regione – panašios 

problemos“ 

„Poilsis prie jūros po karantino – atgaiva sielai“ 

„Kėdainiškių tikslas – padėti ne tik sau, bet ir kitiems“ 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 5 (spalio  mėn.) 

„Meno plenere – įspūdingi tapybos darbai“ 

„Bendruomenių mokymuose – dėmesys ir teoriniams ir praktiniams 

dalykams“ 

Bendrijos žurnalas  GLOBA Nr. 6 (gruodžio  mėn.) 

„Karantino pamokos – „Eurovizija“ virtualiai“ 

„Tarp abilimpiados dalyvių – Pagalbos ir informacijos šeimai 

tarnybos lankytojai“ 

„Aptarė psichikos sveikatos priežiūrą bendruomenėje institucinės 

globos pertvarkos kontekste“ 

„Laukdamos Kalėdų, bendruomenės kūrė šventinę nuotaiką“ 

„Nuo institucinės globos link bendruomeninių paslaugų: ko siekiame 

ir ką pasiekėme“ 
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Ateinančių 2021 m. veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami vykdyti darbai: 

 

EIL 

NR. 

UŽDAVINIAI 

 
PRIEMONĖS LAIKAS  

IR VIETA 

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI 

LAUKIAMI 

REZULTAT

AI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti 

Nacionalinėje 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos  

programoje 

įgyvendinant 

Asociacijų veiklos 

rėmimo projektą 2021 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Organizuoti 

bendruomenėse dirbančių 

specialistų, skyrių 

vadovų kvalifikacinius 

mokymus 

 

mokymai  

organizuojami 

nuotoliniu būdu 

gegužės mėn. 

. 

 

NRD lėšos, 

rėmėjų lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dalyvių 

 

1.2. Organizuoti visuotinį 

ataskaitinį LSPŽGB narių 

susirinkimą 

(rašytine procedūra) 

nuotoliniu būdu 

 

gegužės mėn. 

 

32 dalyviai 

 

1.3. Organizuoti 

Respublikinę neįgaliųjų 

dainų šventę 

 

pagal galimybes 

 

rugsėjo mėn. 

 

150 dalyvių 

 

1.4. Organizuoti aktyvaus 

poilsio (atokvėpio) 

stovyklą šeimoms 

 

 

Vilniaus 

apskritis 

 

birželio mėn. 

 

30 dalyvių 

1.5. Organizuoti ir 

koordinuoti vasaros 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo stovyklą 

Šventoji 

 

birželio – 

rugpjūčio mėn. 

 

150 dalyvių 

1.6. Organizuoti  

2 seminarus (apskrito 

stalo diskusijas)  

,,Asmenų, turinčių 

psichikos negalią, 

įgalinimas 

bendruomenėje žmogaus 

teisių apsaugos 

kontekste“ 

 

 

liepos – 

rugpjūčio mėn. 

pagal poreikį 

savivaldybėse 

 

 

 

 

30 dalyvių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Organizuoti  

1 konferenciją ,,Asmens 

teisės į tinkamą psichikos 

sveikatos priežiūros 

prieinamumą“  

 

nuotoliniu būdu 

balndžio mėn. 

 

 

 140 dalyvių 

 

1.8. Organizuoti meno 

terapijos specialistų 

dirbančių neįgaliųjų 

rugpjūčio mėn. 

Kupiškio raj. 

savivaldybėje 

 

15 dalyvių 
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bendruomenėse 

mokymus. 

 

1.9 Destigmatizacijos 

kampanija 

(viešosios diskusijos) 

 ,,Atverk duris“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Mokymai 

,,Smurto apraiškų 

artimoje aplinkoje prieš 

neįgalias moteris ir 

mergaites prevencija“ 

 

 

 

Rugsėjo – spalio 

mėn. Vilniaus 

miesto Martyno 

Mažvydo 

bibliotekoje, 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

kituose didžiųjų 

miestų (Kaunas, 

Panevėžys) 

bibliotekose 

 

liepos – 

rugpjūčio mėn. 

pagal poreikį 

neįgaliųjų 

bendruomenėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-100 

dalyvių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dalyvių 

2. Aktyviai 

bendradarbiauti su 

savivaldybėmis, 

formuoti psichikos 

negalią turinčių 

asmenų reikmes 

atitinkančią neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

politiką, sprendžiant 

neįgaliųjų, juos 

atstovaujančių 

bendruomenių, 

artimųjų problemas 

2.1. Dalyvauti 

savivaldybių ir neįgaliųjų 

bendruomenių 

organizuojamuose 

renginiuose. Skatinti 

savivaldybes įtraukti 

nevyriausybines 

organizacijas į stebėsenos 

ir sprendimų priėmimo 

procesus.  

2.2. Konsultuoti 

savivaldybių ir 

bendruomenių 

darbuotojus dėl paslaugų 

poreikio ir kitais 

aktualiais 

bendruomeninių paslaugų 

projektų vykdymo, 

neįgaliųjų problemų 

sprendimo klausimais. 

2.3 Užtikrinti 

bendruomenių plėtrą, 

teikti daugiau paraiškų 

bendruomeninėms 

neįgaliųjų paslaugoms 

2021 m. 

visus metus  
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3. Vystyti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

3.1 Dalyvauti Neįgaliųjų 

reikalų tarybos prie 

SADM veikloje, 

atstovaujant psichikos 

negalią turinčių žmonių 

interesus. 

3.2 Analizuoti, sisteminti, 

apibendrinti faktus, rengti 

siūlymus ir 

rekomendacijas dėl naujų 

teisės aktų projektų bei 

teikti juo atsakingoms 

valstybės institucijoms. 

3.3 Dalyvauti SAM ir 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie SADM 

priskirtose darbo grupėse, 

teikti pasiūlymus dėl 

būtinų priemonių 

rengiant naujus 

programavimo 

dokumentus ar keičiant 

teisė aktus. 

3.4 Dalyvauti 

integruotose 

socialiniuose projektuose, 

susijusiuose su 

neįgaliųjų, jų tėvų ar 

globėjų gyvenimo 

kokybės gerinimu bei 

socialine integracija. 

3.5 Dalyvauti Lietuvos 

neįgaliųjų organizacijų 

forumo veikloje, keistis 

naudinga informacija. 

 

visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Atstovauti Asociaciją 

EUFAMI visuotiniame 

narių suvažiavime ir 

organizuojamuose narių 

mokymuose 

4.2.Teikti ir keistis 

informacija apie Lietuvos 

psichikos sveikatos 

priežiūros sistemą bei 

neįgaliųjų padėtį, 

dalyvauti EUFAMI 

vykdomuose 

moksliniuose tyrimuose, 

projektuose, teikti 

naudingą informaciją 

Bendrijos nariams. 

 

 

nuotoliniu būdu 

birželio mėn. 

 

 

 

 

visus metus 

 

 

 

 

 

 

2 dalyviai 
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5. Visuomenės 

informavimas 

 

 

Organizuoti ir užtikrinti 

periodinio žurnalo 

,,Globa“ leidybą 

 

visus metus 

 

Parengti ir 

išleisti 6 

periodinio 

žurnalo 

,,Globa“ 

numerius 

 

6. Bendruomeninių 

paslaugų plėtra 

savivaldybėse 

Įgyvendinti II etapo 

institucinės globos 

pertvarkos ,,Apsaugoto 

būsto“ paslaugų projektą 

 

birželio –

gruodžio mėn. 

60 dalyvių 

 

 

 
 

 

Bendrijos vadovas    Vaidotas Nikžentaitis 


