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el. paštas: koalicija@galiugyventi.lt, interneto svetain÷: www.galiugyventi.lt 

 
 

Veiklos ataskaita: 2016 m. balandis – 2017 m. kovas  
 
 

KGG narių skaičius: 24 
Samdomų darbuotojų skaičius: 5 darbuotojai (3 pilnu etatu) 
Savanorių skaičius: 9 
 

1. Paslaugų prieinamumo pažeidžiamosioms grup÷ms advokacija 
 

• Gruodžio 14 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus miesto meru R. Šimašiumi d÷l savivaldyb÷s 
prisijungimo prie „Eurazijos žalos mažinimo tinklo“ per Globalųjį fondą kovai su AIDS, TB ir maliarija 
finansuojamo projekto rengiamos regionin÷s konferencijos „Žalos mažinimas naujoje aplinkoje“, kuri 
vyko 2017 m. balandžio m÷nesį Vilniuje. 

• Sveikatos apsaugos ministro birželio 6 d. įsakymu Koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) įtraukta į 
SAM Sveikatos netolygumų programos įgyvendinimo priežiūros komitetą steb÷tojo teis÷mis. 

• Nuo 2016 m. geguž÷s m÷n. vyksta reguliarus bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) ES paramos skyriumi, siekiant struktūrin÷s paramos planavimo ir įsisavinimo žemo 
slenksčio kabinetų (ŽSK) ir farmakoterapijos metadonu (FM) pl÷trai. KGG dalyvavo Sveikatos 
netolygumų plano, kuriame numatyta ir pagalbos d÷l priklausomybių bei žalos mažinimo infrastruktūros 
pl÷tra, įgyvendinimo Priežiūros komiteto pos÷džiuose steb÷tojo teis÷mis. KGG iniciatyva buvo surengta 
daugiau nei 10 susitikimų ir pos÷džių su SAM atstovais. Tarp dalyvių buvo SAM viceministrai, Finansų 
ministerijos, Europos socialinio fondo (ESF) agentūros ir centrin÷s projektų valdymo agentūros (CPVA) 
atstovai. Pagrindiniai aptarti klausimai: 

o priklausomyb÷s ligų centrų (PLC) infrastruktūros pl÷tros ir lyderyst÷s klausimai. 
o žemo slenksčio paslaugų infrastruktūros pl÷tros priemon÷s planavimas, kuris užtęstas jau 

daugiau nei 2 metus. 
o kriterijai, pagal kuriuos bus atrenkamos tikslin÷s savivaldyb÷s žalos mažinimo 

paslaugoms steigti arba gerinti esamas paslaugas. KGG pasiūl÷ būdą, kaip ir kokius kriterijus 
pasirinkti, sugrupavo ir išanalizavo prieinamus statistinius duomenis bei pateik÷ SAM sprendimo 
variantus. 
• Po s÷kmingų KGG inicijuotų susitikimų SAM (kuriuose dalyvavo viceministras, ministro 

patar÷jas, Vilniaus priklausomyb÷s ligų centro ir keleto SAM skyrių atstovai) ir Prezidentūroje su patar÷ja 
A. Meč÷jiene balandžio 14 d., birželio 7 d. SAM ministro įsakymu buvo atstatytas pradinis SAM planas, 
pagal kurį Sveikatos netolygumų plano priklausomyb÷ms skirtose priemon÷se pagrindiniu pareišk÷ju būtų 
vienas (Vilniaus) priklausomyb÷s ligų centras, o kiti centrai taptų partneriais. 

• KGG dalyvavo pos÷dyje SAM, kuriame pasiek÷, kad ministro liepos 7 d. įsakymu koreguojant 
ŽSK tvarkos aprašą adatų ir švirkštų keitimo į sterilias priemones santykis iš 1:3 taptų 1:7. 
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• Gruodžio 7-8 d. organizuotas ŽSK seminaras (dalyvavo darbuotojai iš 6 kabinetų) situacijai 
aptarti ir tolimesniems bendriems advokacijos veiksmams d÷l ŽSK tvarumo planuoti. Pastaruosius keletą 
metų KGG yra vienintel÷, organizuojanti tokius seminarus ŽSK darbuotojams. 

• KGG atstov÷ J.Poškevičiūt÷ dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrol÷s departamento 
(NTAKD) įkurtoje darbo grup÷je, kurios dviejuose susitikimuose rugpjūčio ir rugs÷jo m÷n. buvo kuriami 
pasiūlymai LR Vyriausybei d÷l motyvavimo kreiptis pagalbos d÷l priklausomybių didinimo. Darbo grup÷ 
spalio m÷n. Vyriausybei pateik÷ 18 psl. dokumentą su situacijos analize ir konkrečiais pasiūlymais. 

• NTAKD kvietimu KGG pateik÷ priemonių pasiūlymus naujosios Vyriausyb÷s programos ir 
veiksmų plano nuostatoms, susijusiomis su psichoaktyvių medžiagų prevencijos ir kontrol÷s klausimais. 
NTAKD įtrauk÷ daugumą KGG pasiūlymų.  Dalį šių pasiūlymų taip pat pakartojo ir Lietuvos neįgaliųjų 
forumas per savo konsultacijas su Vyriausybe. N÷ į vieną pasiūlymą nebuvo atsižvelgta. 

• Farmakoterapijos prieinamumas laisv÷s at÷mimo vietose. 
o Geguž÷s 23-25 d. organizuotas pažintinis LT delegacijos vizitas į tris Estijos kal÷jimus. 

Delegacijoje dalyvavo 2 KGG atstovai, Kal÷jimų departamento direktor÷ Ž. Mik÷nait÷, kiti valdžios 
įstaigų atstovai, KGG partneriai. Estijoje susitikta su Estijos parlamentaru Ken-Marti Vaher. 

o Ne kartą susitikta, telefonu bei el. paštu bendrauta su Kal÷jimo departamentu (KD), 
organizuotas jų susitikimas su areštin÷mis bei VPLC, tačiau rezultatų iki šiol n÷ra, išskyrus tai, kad 
KD konsultavosi su VPLC ir veda pokalbius su Šiaulių tardymo izoliatoriumi d÷l farmakoterapijos 
prad÷jimo, nes pacientai kreipiasi su skundais. 
• Apskriti stalai savivaldyb÷se: 

o 4 apskrito stalo diskusijos ir vienas mažesnis susitikimas savivaldyb÷se d÷l žemo 
slenksčio ir/ar farmakoterapijos paslaugų pl÷tros (Visaginas, Alytus, Var÷na, Marijampol÷, Kauno 
m., taip pat Klaip÷doje su KGG pagalba Narkotikų prevencijos komisijos pos÷dyje dalyvavo 
labdaros ir paramos fondas „Rigra“). 

o Prieš visus susitikimus vyko atskiri pokalbiai su savivaldybių atstovais, į renginius 
įsijung÷ SAM ir NTAKD atstovai. 

o Konkretūs rezultatai savivaldyb÷se: 
� Alytus - po renginio į farmakoterapiją buvo priimta naujų pacientų;  
� Klaip÷da - KPLC vadovas ÷m÷si spręsti farmakoterapijos klausimus, išsiunt÷ 
raginimus visos apskrities savivaldyb÷ms teikti farmakoterapijos paslaugas vietose; 
� Kauno m. skyr÷ patalpas „Rigrai“ ŽSK paslaugoms, vyksta dialogas d÷l finansavimo. 

• Pateiktos pastabos SAM d÷l Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (ULAC) 2016 m. žemo slenksčio 
paslaugų ataskaitos, kurioje buvo nemažai netikslumų d÷l žemo slenksčio pad÷ties. 

 
 

2. Narkotikų politika ir narkotikų vartotojų kriminalizavimo mažinimas 
 

• Keliami Lietuvos narkotikų politikos ir NVO dalyvavimo jos formavime klausimai, naudojantis 
UNGASS kontekstu: 

o KGG pasiekus, kad oficialioje Lietuvos delegacijoje UNGASS‘e dalyvautų ir NVO 
atstovai, į UNGASS 2016 m. balandžio 19-21 vyko KGG teisinių veiklų koordinator÷ L.Bliujien÷.  

o Susitikimas su sveikatos apsaugos ministru J.Pož÷la. Po 2016 m. balandžio m÷n. įvykusio 
UNGASS, birželio 14 d. suorganizuota apskrito stalo diskusija su SAM ministru J. Pož÷la, 
NTAKD, Kriminalin÷s policijos atstovu S. Briginu ir NVO d÷l veiksmingos narkotikų politikos 
formavimo Lietuvoje po UNGASS. Tuo pačiu itin konkrečiai aptarti ir žalos mažinimo programų 
tvarumo klausimus. 
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o UNGASS projekto r÷muose parengta vidin÷ Lietuvos narkotikų politikos ir jos 
problematikos apžvalga. 

o KGG atstov÷ J.Poškevičiūt÷ buvo įtraukta kaip NVO atstov÷ į oficialią Lietuvos 
delegaciją kovo 13-17 d. vykusioje JT Narkotikų komisijos sesijoje Vienoje (sesijoje taip pat 
dalyvavo ir L.Bliujien÷). J.Poškevičiūt÷ skait÷ pranešimą sesijos pakraštiniame renginyje „Pilietin÷ 
visuomen÷ ir JT šalys nar÷s – lygūs partneriai įgyvendinant JT Tvarios pl÷tros tikslus d÷l sveikatos 
ir narkotikų politikos“. 
• Narkotikus vartojančių asmenų kriminalizavimo mažinimas: 

o Nuolatos vyksta informacijos ir duomenų rinkimas apie kriminalizavimo mažinimą 
Europoje/pasaulyje bei jų analiz÷. 

o Išgryninta KGG kriminalizavimo mažinimo pozicija, tikslų formuluot÷s, parengtas 
veiksmų planas. 

o Spalio 17 d. KGG susitiko su Policijos generalinio komisaro pavaduotoju E. Šileriu ir 
NTAKD direktore I. Juozapavičiene. Išreikšta KGG pozicija d÷l subalansuotos narkotikų politikos 
trūkumo Lietuvoje. 

o Gruodžio 28 d. įvyko pirmasis susitikimas su Premjero S.Skvernelio pad÷j÷jais 
A.Pikžirniu ir P.Gradecku d÷l narkotikų politikos Lietuvoje, pristatytas kriminalizavimo mažinimo 
klausimas. Po susitikimo numatomas tolimesnis bendradarbiavimas d÷l ekspertinių žinių teikimo. 
Su P. Gradecku susitikta dar bent 3 kartus aptarti narkotikų politikos, priklausomybių sistemos, 
žemo slenksčio paslaugų pl÷tros klausimus. 

o 2017 m. sausio 6 d. KGG susitiko su Seimo nare A.Armonaite, aptar÷ jos pateiktą 
įstatymo keitimo projektą (už nedidelio kiekio narkotinių medžiagų disponavimą bausti pagal 
Administracinių nusižengimų kodeksą, ne pagal Baudžiamąjį) ir kaip dar pagerinti šį pakeitimo 
projektą, aptar÷ tolesnius žingsnius siekiant mažesnio kriminalizavimo už narkotikų vartojimą ir 
tur÷jimą be tikslo platinti.  

o Pateikti komentarai ir siūlymai Seimo nar÷s A.Armonait÷s teikiamo min÷to įstatymo 
keitimo projekto pagrindimui. Įstatymo keitimo projektas svarstytas Seimo plenarin÷je sesijoje 
(2017 m. kovo 30 d.), nepriimtas, bet grąžintas tobulinti. 

o Balandžio 6 d. EHRN konferencijos „Žalos mažinimas naujoje aplinkoje“ metu surengta 
pusryčių diskusija Lietuvos sprend÷jams d÷l kriminalizavimo mažinimo. Diskusijoje pranešimus 
skait÷ Estijos parlamento narys Ken-Marti Vaher ir Čekijos narkotikų kontrol÷s koordinatorius 
Jindrich Voboril. 

o Sausio 23 d. ir balandžio 28 d. KGG susitiko su SAM ministru A. Veryga. Pristatyta 
KGG kriminalizavimo mažinimo pozicija, aptartas būsimas ministro pasisakymas geguž÷s 11 d. 
tarpinstituciniame renginyje. 

o Balandžio 27 d. KGG susitiko su Teisingumo viceministru Donatu Matuiza, išreikšta 
KGG pozicija d÷l subalansuotos narkotikų politikos trūkumo Lietuvoje, aptartas būsimas geguž÷s 
11 d. renginys. 

o Vyko keli pokalbiai (susitikimas ir Skype pokalbiai) su Lietuvos medicinos studentų 
sąjungos prezidentu, su Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentu bei Jaunųjų psichiatrų asociacijos 
atstovais. KGG išreišk÷ savo poziciją d÷l subalansuotos narkotikų politikos trūkumo Lietuvoje, 
aptar÷ būsimą geguž÷s 11 d. renginį. 

o SAM jau ilgiau nei metus veikia darbo grup÷, kuri peržiūri Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas. KGG pareng÷ 2 
raštus SAM su pasiūlymais d÷l kai kurių narkotinių medžiagų nedidelio kiekio pakeitimų. Šie 
pasiūlymai pateikti surengus du KGG vidinių ekspertų darbo grup÷s pos÷džius. Taip pat KGG 
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atstovai (A.Slatvickis ir J.Poškevičiūt÷) pristat÷ siūlymus viename iš SAM darbo grup÷s pos÷džių. 
• Gilintasi į Nacionalin÷s narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos programos praeito etapo 

vertinimo ir naujo etapo programos kūrimo klausimą, kalbantis su NTAKD ir Premjero patar÷jais.  
Siūlyta, kad reik÷tų ekspertų kuriamos mokslu pagrįstos programos. Ji bus kuriama 2017 m. 

 
3. ŽSK ir FM paslaugų prieinamumo advokacija per narkotikų vartotojų bendruomenių 

stiprinimą 
 

• Toliau tęsiamas darbas su LPF „Rigra“, kuri su KGG pagalba: 
o sureng÷ 5 bendruomen÷s mobilizavimo susitikimus-mokymus Kaune; 
o dalyvavo ir pasisak÷ ŽSK apskrito stalo diskusijoje „Žemo slenksčio kabinetų veiklos 

aktualijos“ gruodžio 7-8 dienomis;  
o sausio 12 d. susitikiko su Kauno miesto savivaldybe d÷l „Rigra“ poreikio ir galimybių 

atidaryti žemo slenksčio kabinetą Kaune; 
o Pareng÷ prašymus Klaip÷dos priklausomyb÷s ligų centrui ir Alytaus psichikos sveikatos 

centrui d÷l farmakoterapijos metadonu programos pl÷tros ir surinko parašus narkotikų vartotojų, 
pageidaujančių patekti į programą (Klaip÷doje – 15 parašų, Alutyje – 16 parašų);   

o Skait÷ pranešimą, kurį pad÷jo parengti KGG, Regionin÷je konferencijoje „Žalos 
mažinimas naujoje aplinkoje“ balandžio 4 d. Vilniuje.  
• 2016 m. spalio pabaigoje, nevykdant finansinių ir veiklos įsipareigojimų, nutraukta sutartis su 

VŠĮ „Resetas“ d÷l tolimesnio finansavimo. 
 

4. Teisin÷ pagalba narkotikų vartotojams/priklausomiems asmenims 
 

• Teisin÷s konsultacijos. Savanoriai teikia pirmines teisines konsultacijas (tiesiogines ir 
nuotolines) Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje. Vyksta natūrali savanorių kaita, tod÷l 2016 m. gruodžio m÷n. 
paskelbtas naujas kvietimas savanoriauti, kuris sulauk÷ kaip niekad didelio susidom÷jimo. Nuo sausio 
veiklą prad÷s nauji savanoriai VPLC ir “Demetroje”. Per m÷nesį vidutiniškai suteikiama apie 50 teisinių 
konsultacinių (tiesioginių ir nuotolinių). 

• Bendradarbiavimas. 2016 m. lapkritį su savanoriais organizuotas susitikimas priklausomybių 
reabilitacijos centre “Meikštų dvaras”. Teisininkai–savanoriai tur÷jo galimybę susipažinti su 
bendruomene ir reabilitacijos programa. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su “Meikštų dvaru” d÷l 
nuotolinių pirminių teisinių konsultacijų teikimo. 

• Tyr÷jų naktis. Rugs÷jo 30 d. Teis÷s institutas organizavo “Tyr÷jų nakties” renginį kavin÷je 
“Mano Guru” apie karą prieš narkotikus. Renginyje dalyvavo ir KGG teisininkai–savanoriai, po renginio 
vyko neformalus bendravimas-diskusija su savanoriais. 

Strateginis bylin÷jimasis d÷l farmakoterapijos nutraukimo ieškovui KB. 2016-02-25 Vilniaus 
apygardos teismas pri÷m÷ nutartį atnaujinti civilin÷s bylos nagrin÷jimą iš esm÷s, vyko keli pos÷džiai, byla 
buvo nagrin÷jama iš esm÷s. 2016-06-09 Vilniaus apygardos teismas pri÷m÷ sprendimą ieškovo K.B. 
ieškinį atmesti. 2016-07-09 K.B. pateik÷ apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame teismo 
prašoma panaikinti 2016-06-09 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti. 2017-02-
07 Lietuvos apeliacinis teismas nagrin÷jo K.B. apeliacinį skundą rašytiniu būdu. 2017-03-07 Lietuvos 
apeliacinis teismas pri÷m÷ nutartį, kuria nusprend÷ Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 9 d. 
sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo. 
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5. Advokacija d÷l greitojo atrankinio ŽIV ištyrimo, bendradarbiaujant su „Demetra“ 

 
• Po skundų SAM‘ui d÷l greitųjų atrankinių testų atlikimo ne sveikatos priežiūros įstaigose 

galimai pažeidžiant teis÷s aktus Lietuvoje sustabdžius visą „Demetros“ organizuojamą atrankinį ištyrimą 
ne sveikatos priežiūros įstaigose, KGG su „Demetra“: 

o Organizavo susitikimą SAMe pad÷čiai aptarti ir galimiems keitimams inicijuoti. 
o Pateik÷ SAM galimą teis÷s aktų pakeitimų paketą, kuris užtikrintų ištyrimų vykdymą. 
o Organizavo viešinimo veiksmus problemai aktualizuoti. 

 
6. „Advokacijos mokymų“ žmogaus teisių srityje projekto veiklos 

 
• Galutinai užbaigta ir paleista advokacijos internetin÷ svetain÷ www.advokacija.lt, kurioje yra 

mokomieji tekstai, advokacijos įrankių aprašai, biblioteka, vizualizacijos (foto ir grafiniu iliustracijų 
žmogaus teisių tema „bankas“, rengiami ir savanorių, ir profesionalių fotografų/dizainerių pagalba). 

• Surengti du susitikimai-seminarai pristatant svetainę bei aiškinantis tolesnes advokacijos įrankių 
viešinimo bei panaudojimo galimybes. 
 

7. Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas 
 

• Jau antrus metus KGG yra Pilietin÷s visuomen÷s forumo narkotikų klausimais (Civil Society 
Forum on Drugs) nare. KGG atstov÷ L. Bliujien÷ 2016 m. lapkričio 7-8 d. dalyvavo šio forumo 
metiniame susitikime Briuselyje. 

• KGG tapo IDPC (International Drug Policy Consortium) asocijuotais nariais. 
• Ir toliau aktyviai bendradarbiaujama su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu d÷l 

antstolių vykdomų priverstinių skolos išieškojimų: 
o KGG prisid÷jo prie jų inicijuotos studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų 

priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje” parengimo ir pristatymo. 
o Organizuoti susitikimai su Seimo nar÷mis D.Šakaliene ir A.Maldeikiene aptarti galimų 

veiksmų sprendžiant pažeidžiamųjų grupių patiriamas problemas d÷l antstolių. 
• KGG dalyvavo Europos Komisijos projekto, veikiančio ir Lietuvoje, Joint Action (HA-REACT) 

seminaruose, buvo skaityti pranešimai žalos mažinimo tvarumo klausimais. 
• Liepos 28-31 d. KGG, kartu su savanoriais specialistais iš VPLC organizavo 3-jų dienų 

informacinę palapinę narkotikų klausimais Yaga festivalyje. Palapin÷ tur÷jo labai didelį pasisekimą tarp 
dalyvių, tod÷l 2017 m. vasarai, bendradarbiaujant su NTAKD, VPLC ir Demetra, yra planuojama 
dalyvauti keliuose festivaliuose, tam ieškoma resursų. 

• NVO platforma prie NTAKD: KGG pasiraš÷ sutartį dalyvauti NTAKD suburtoje NVO 
platformoje psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir kontrol÷s klausimais. Platforma buvo kuriama KGG 
paskatinus ir aktyviai dalyvaujant. 

• Gruodžio pradžioje KGG dalyvavo ir skait÷ pranešimą „Demetros“ rengtoje konferencijoje 
Europos ŽIV testavimo savait÷s proga. 

• 2017 m. balandžio 4-6 d. KGG dalyvavo EHRN regionin÷je konferencijoje „Žalos mažinimas 
naujoje aplinkoje“: perskaityti 2 pranešimai, dobiluota vietos žiniasklaida, prisid÷ta organizaciniais 
klausimais. 
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8. Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida 
 

• Išplatinta 10 pranešimų spaudai („Kod÷l Lietuva atsisako gelb÷ti gyvybes?“; „Estijos kal÷jimuose 
nuteistieji mokomi gyventi laisv÷je“; „Lietuvoje priklausomyb÷s ligos v÷l „gydomos“ baudomis“; 
„Savivaldyb÷s bus raginamos efektyviau spręsti ŽIV problemas“ x 4; „ŽIV Lietuvoje: turime kulką 
nužudyti vampyrui, bet šaudome į varnas“; „Narkotikų politika Lietuvoje: kovojame būdais, kurie 
neveikia ir neveiks“; „Lietuvai rūpi emigruojantys, o mirštantys – ne visi“). 

• Suaktyvinta KGG Facebook paskyros veikla, nuolatos atnaujinama projektų naujienomis, 
skelbiami komentarai KGG aktualiomis temomis, dalinamasi partnerių ir tarptautine informacija, did÷ja 
sek÷jų skaičius. 

• Dalyvauta dvejose TV laidose (Info TV ir LNK „Labas vakaras, Lietuva“ 2017.03.29) ir vienoje 
radijo laidoje (LRT „Aktualijų studija“ 2016.11.28) ŽIV klausimais. 

• Pasisakyta spaudos konferencijoje d÷l ŽIV ištyrimo, rengtoje lapkritį. 
• Išleisti 3 KGG naujienlaiškiai (2016 m. balandis, 2016 m. spalis ir 2017 m. balandis). 

 
9. KGG organizacinis stiprinimas 

 
• 2016 m. balandį surengtas metinis Visuotinis narių susirinkimas, išrinkta naujos kadencijos 

taryba.  
• KGG kol kas pavyksta išlaikyti 5 darbuotojus (3 pilnu etatu). Nuo 2016 m. balandžio KGG 

nebeturi nuolatinio darbuotojo komunikacijai – šiuos darbus atlieka kiti darbuotojai. 
• Sustiprintos teisin÷s veiklos bei KGG teisinink÷s L.Bliujien÷s dalyvavimas advokacijos veiklose. 

G.Duoblys rūpinasi advokacijos veiklomis. 
 

10. OSF seminarų logistikos organizavimas 
 

• 2016 m. OSF suteikta pilna seminarų logistikos paslauga 2-iems seminarams Barselonoje ir 
dalin÷s paslaugos 2-iems seminarams Budapešte ir Londone; 2017 m. - vienam seminarui Barselonoje. 

• OSF nusprend÷ nebepirkti seminarų logistikos paslaugų, nes pasikeitus jų veiklos struktūrai ir 
pobūdžiui, seminarų beveik nebeorganizuoja.  

• Pateiktas komercinis pasiūlymas organizacijos ECOM konkursui tokioms pat logistikos 
paslaugoms teikti. 
 

11. Finansavimas ir l÷šų pritraukimas 
 

• Tęsiamas Eurazijos žalos mažinimo tinklo regionin÷s programos „Žalos mažinimas veikia: 
finansuokite!“ įgyvendinimas (pabaiga - 2017 m. gruodžio 31 d.). Nuo 2017 m. balandžio m÷n. projekto 
apimtis sumažinta trečdaliu, nes tai jau baigiamieji darbai. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2017 m. kovo tai 
buvo vienas pagrindinių KGG personalą ir veiklas finansuojančių projektų. 

• Užbaigtas EEA/NVO programos finansuotas advokacijos projektas (buvo pratęstas iki 2016 m. 
liepos). 

• Užbaigtas EEA/NVO programos finansuojamas advokacijos geb÷jimų stiprinimo projektas, kuris 
leido padengti dalį personalo ir fiksuotų išlaidų, sustiprino KGG advokacijos geb÷jimus ir advokacin÷s 
NVO matomumą. 

• Užbaigtas EHRN finansuotas projektas UNGASS‘2016 pasirengimui. 
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Veiklos ataskaita 2016 m. balandis – 2017 m. kovas 

• Gautas vienos naujos paraiškos finansavimas narkotikų politikos projektui, nuo 2017 m. pradžios 
jis prad÷tas vykdyti. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija, pagrindinis vykdytojas - EHRN, 
KGG yra vienas iš partnerių. Projekto trukm÷ – 24 m÷nesiai. 

• Pateiktos 2 naujos paraiškos: 
o KGG kaip partneris teik÷ paraišką kartu su Lietuvos teis÷s institutu į Europos Komisijos 

konkursą d÷l narkotikų politikos (atsakymas neigiamas); 
o d÷l GF finansuojamo projekto per EHRN pratęsimo dar 9 m÷nesiams nuo 2017 m. 

balandžio (finansavimas pratęsimui gautas). 
• Pateikta paraiška ir gautas patvirtinimas d÷l 3000 eurų finansavimo iš Harm Reduction 

International Lietuvos žalos mažinimo finansavimo atvejui aprašyti (paslaugų sutartis). Projektas 
užbaigtas. 

• Pateikta paraiška ViiV Healthcare fondui projektui „HIV Challenge: Bridging the Gaps in 
Lithuania” ir gautas neoficialus patvirtinimas d÷l finansavimo. 


