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VEIKLOS ATASKAITA: 2017 M. SAUSIS - GRUODIS
KGG narių skaičius: 23 (iš jų dviejų naryst÷ suspenduota tarybos sprendimu).
Samdomų darbuotojų skaičius: 4 darbuotojai.
Savanorių-teisininkų skaičius: 13.

Paslaugų prieinamumo pažeidžiamosioms grup÷ms advokacija
Žemo slenksčio kabinetai, priklausomybių gydymas:
• Tęstas darbas su SAM ES paramos skyriumi d÷l ES struktūrinių l÷šų ŽSK palaikymui ir
pl÷trai planavimo. Rugs÷jo 29 d. priemon÷ galutinai patvirtinta ES struktūrin÷s paramos Priežiūros
komiteto, SAM ministras ją pasiraš÷. Konkretus finansavimo paskirstymo aprašas yra kūrimo procese.
o Daug kartų susitikta ir kalb÷tasi su SAM ES paramos skyriumi, dalyvauta priežiūros
komiteto pos÷džiuose.
o Keletą kartų susitikta su ESF atstovais, kurie kuruoja priemon÷s rengimą.
o Suteikta technin÷ pagalba SAM, ESF formuojant priemon÷s rodiklius, prad÷tas aptarimas
d÷l paslaugų įkainių nustatymo: pad÷jome iš kabinetų surinkti informaciją, reikalingą įkainiams
nustatyti, dalyvavome pasitarimuose SAM.
• Skaityti du pranešimai apie ŽSK paslaugų situaciją HA-REACT projekto seminaruose.
• Geguž÷s 22 d. surengtas pažintinis vizitas savivaldybių, kurios turi ar potencialiai gal÷tų
tur÷ti ŽSK, į Mažeikių nakvyn÷s namuose s÷kmingai veikiantį ŽSK.
• Pasitarę su NVO bendradarbiavimo platformos prie NTAKD nariais, rugs÷jo pradžioje
pareng÷me išsamų raštą SAMui d÷l ŽSK paslaugų prieinamumo su konkrečiais pasiūlymais, kaip jį
didinti. SAM tik formaliai atsak÷.
• Surengtos 3 apskrito stalo diskusijos d÷l žalos mažinimo paslaugų poreikio savivaldyb÷se:
lapkričio 9 d. Taurag÷s rajono savivaldyb÷je (17 dalyvių), lapkričio 15 d. Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷je (16 dalyvių) ir lapkričio 24 d. Mol÷tų rajono savivaldyb÷je (14 dalyvių).
• Spalio 23 d. susitikome su LR Prezident÷s patar÷ja A.Mač÷jiene aptarti stringančio PLC
reorganizavimo klausimų.
• Dalyvauta dviejuose NTAKD pogrupiuose, kurie rengia Valstybin÷s narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrol÷s ir vartojimo prevencijos programos 2018-2028 m. projekto: J. Poškevičiūt÷
dalyvavo 3-juose žalos mažinimo pogrupio susitikimuose ir teik÷ pastabas projektui; A.Slatvickis
dalyvavo gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos pogrupyje.
• BeSafeLab: su kitomis 8 įstaigomis ir organizacijomis organizavome informacines/žalos
mažinimo palapines trijuose vasaros festivaliuose. Tokia iniciatyva Lietuvoje vyksta pirmą kartą, buvo
s÷kminga ir bus kartojama 2018 m.
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Perdozavimų prevencija, naloksonas:
• J.Poškevičiūt÷ dalyvavo NTAKD ir KGG iniciatyva sukurtoje darbo grup÷je prie NTAKD,
kuri rengia supaprastinto naloksono dalijimo tvarkos aprašą. Dalyvauta trijuose darbo grup÷s
pos÷džiuose NTAKD ir SAM bei viename papildomame susitikime, teiktos pastabos tvarkos aprašo
projektui. Šiuo metu aprašo projektas pateiktas SAM‘ui.
• Pateik÷me SAM‘ui Estijos ir Škotijos šalių praktiką d÷l supaprastinto naloksono dalijimo.
• Prisid÷jome prie kitų organizacijų rengtų raštų SAM d÷l naloksono dalijimo: „Rigros“
užklausimas SAMui d÷l naloksono dalijimo supaprastinimo (2017 m. rugs÷jis) ir spalio 12d. „Rigra“ ir
Respublikin÷s Vilniaus Universitetin÷s ligonin÷s Toksikologijos centro vadovo Roberto Badaro
bendras raštas. Gautas sprendimų nesiūlantis SAM atsakymas.
Farmakoterapija laisv÷s at÷mimo vietose.
• Geguž÷s 23-25 d. organizuotas pažintinis LT delegacijos vizitas į 3 Estijos kal÷jimus.
Delegacijoje dalyvavo 2 KGG atstovai, tuometin÷ Kal÷jimų departamento direktor÷ Živil÷ Mik÷nait÷
bei kiti valdžios įstaigų atstovai, KGG partneriai. Estijoje susitikta su Estijos parlamentaru Ken-Marti
Vaher.
• Strateginis bylin÷jimasis d÷l farmakoterapijos nutraukimo ieškovui KB. 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. 2017-07-12
vyko pos÷dis Lietuvos administraciniame teisme, kuriame pateiktas ir patenkintas ieškovo patikslintas
ieškinys (atsakovu įtraukti ir LR valstybę), nutarta kviesti liudytojus ir išieškoti papildomų dokumentų
iš gydymo įstaigos. 2017-09-21 pos÷dyje tęsiamas bylos nagrin÷jimas. Protokoline nutartimi bylos
nagrin÷jimas atidedamas 2017-10-26 dienai. Po 7 metų pasiekta reikšminga pergal÷ teisme - 2017 m.
lapkričio 15 d. Lietuvos apygardos teismas pri÷m÷ sprendimą K.B. ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš
atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos LR teisingumo ministerijos, ieškovui 300 EUR (tris
šimtus eurų) neturtin÷s žalos atlyginimui ir 200 EUR (du šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai
apmok÷ti. K.B. pateik÷ apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriuo prašo: 1) pakeisti
sprendimą dalyje d÷l žalos dydžio, priteisiant iš atsakovų 43 443 EUR neturtinei žalai atlyginti; 2)
priteisti iš atsakovų visas patirtas bylin÷jimosi išlaidas.
• Spalio 10 d. susitikome su Ministro Pirmininko patar÷ju Skirmantu Malinausku d÷l
metadono programos kal÷jimuose.

Narkotikų politika ir, konkrečiai, narkotikų vartotojų kriminalizavimo mažinimo
klausimas (EK projektas)
• Nuolatos vyksta informacijos ir duomenų rinkimas apie kriminalizavimo mažinimą
Europoje/pasaulyje, jų analiz÷.
• 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.
• Teik÷me komentarus ir siūlymus 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.
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• Balandžio 6 d. EHRN konferencijos „Žalos mažinimas naujoje aplinkoje“ metu sureng÷me
pusryčių diskusiją Lietuvos sprend÷jams d÷l kriminalizavimo mažinimo. Diskusijoje pranešimus skait÷
Estijos parlamento narys Ken-Marti Vaher ir Čekijos narkotikų kontrol÷s koordinatorius Jindrich
Voboril.
• 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.
• Balandžio 27 d. KGG susitiko su Teisingumo viceministru Donatu Matuiza, išreišk÷me
KGG poziciją d÷l narkopolitikos Lietuvoje, aptar÷me būsimą geguž÷s 11 d. renginį.
• Geguž÷s 3 d. KGG susitiko su LR Seimo nare, Priklausomybių prevencijos komisijos
pirmininke Laimute Matkevičiene, išreišk÷me KGG poziciją d÷l narkopolitikos Lietuvoje, aptar÷me
būsimą geguž÷s 11 d. renginį.
• 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 narkopolitikos Lietuvoje, aptar÷ būsimą geguž÷s 11 d.
renginį.
• Geguž÷s 9 d. KGG susitiko su Socialin÷s apsaugos ir darbo viceministru Eitvydu Bingeliu,
išreišk÷me KGG poziciją d÷l narkopolitikos Lietuvoje, aptar÷me būsimą geguž÷s 11 d. renginį.
• Geguž÷s 11 d. organizavome aukšto lygio susitikimą „Narkotikų politika: sveikatos
dimensija Lietuvoje ir ES“, kuriame dalyvavo NTAKD, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, LR
Prezidentūros atstovas, Sveikatos apsaugos ministras, įvairių ministerijų viceministrai ir atstovai, LRV,
kitų valstybinių institucijų bei NVO vadovai bei atstovai. Įžvalgomis dalijosi Sveikatos apsaugos
ministras Dr. Aurelijus Veryga, NTAKD direktor÷ I.Juozapavičien÷ bei Lietuvos Teis÷s instituto
direktoriaus pavaduotojas Dr. R.Uscila. Sutarta, kad svarbu formuoti ilgalaikę narkotikų kontrol÷s ir
prevencijos politiką Lietuvoje, kuri būtų paremta sveikatos dimensija ir žmogaus teis÷mis.
• SAM’e jau ilgiau nei metus veikia darbo grup÷, kuri peržiūri narkotinių medžiagų kiekių
lentelę. KGG pareng÷ 2 raštus SAM’ui 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 atstovai (A.Slatvickis ir J.Poškevičiūt÷) pristat÷ siūlymus viename iš SAM’o darbo
grup÷s pos÷džių.
• 2017 m bent 10 kartų susitikta su NTAKD ir jų ekspertais d÷l Nacionalin÷s narkotikų
kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos programos 2018-2028 m. projekto kūrimo. NTAKD su ekspertų
pagalba programos pagrindimui atliko išsamią narkotikų politikos analizę, kuri numato politikos
kryptis 11-ai metų, ypač orientuojantis į nukreipimus nuo bausmių prie pagalbos. KGG pad÷jo
koordinuoti ekspertų darbą ir bendrus pasitarimus.
• Birželio 20-22 d. G.Duoblys dalyvavo EHRN ir OSI iniciatyva organizuotame ir
pažintiniame vizite Sietlo mieste JAV, kur NVO kartu su policija, prokuratūra yra įdiegę nukreipimo
nuo bausmių į pagalbą modelį. Vizitas buvo surengtas Lietuvos ir Estijos atstovams.
• Rugs÷jo 18-22 dienomis Vilniuje kartu su EK projekto partneriais filmavome aštuonis
interviu su žinomais Lietuvos žmon÷mis bei ekspertais apie narkotikų politiką Lietuvoje ir
dekriminalizacijos poreikį. Sukurti video klipai pasiek÷ labai didelį žiūrimumą, o KGG Facebook
profilis sulauk÷ didžiausio kada nors tur÷to d÷mesio ir sek÷jų skaičiaus. Filmukai patalpinti į
Koalicijos Youtube kanalą „Koalicija Galiu gyventi“.
• D÷l kriminalizavimo mažinimo pataisų individualiai susitikome su Seimo nariais A.Palioniu
ir Z.Streikumi.
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• Prad÷jome dialogą su Vilniaus miesto savivaldybe d÷l nukreipimo nuo arešto narkotikus
vartojantiems asmenims. Susitikome su Tarybos nariu Vaidotu Ilgiumi. Taip pat susitikome (lapkričio
16 d.) su Vilniaus miesto Socialinių reikalų ir sveikatos departamento vadovybe. Kolkas gryninam÷s
id÷ją, ką konkrečiai KGG gali pasiūlyti Vilniaus miesto savivaldybei
• Organizavome keletą apskrito stalo diskusijų su NTAKD ekspertais rengiamai narkotikų
politikos analizei aptarti, kurių svarbiausios rugpjūčio 22 d. „Narkotikų politikos analiz÷s poreikis
Lietuvoje“, lapkričio 6 d. „Subalansuota narkotikų politika Lietuvoje“ socialinių paslaugų, teis÷s,
sveikatos sistemų bei ekonomikos aspektų vertinimas ir rekomendacijų rengimas“.
• 2017 m. lapkritį susitikome su Sveikatos apsaugos ministru A. Veryga aptarti
kriminalizavimo mažinimo galimybių, „kiekių lentel÷s“ bei tuo metu jau įgyvendintos priklausomyb÷s
ligų centrų pertvarkos. Liet÷me ir naloksono klausimą. Susitikimas prie jokių konkrečių žingsnių
SAMe neprived÷.
• Gruodį iniciavome grup÷s NVO kreipimąsi į visus LR Seimo narius d÷l 2017-12-14 dienos
balsavimo d÷l min÷tų kriminalizavimo mažinimo pataisų. Išd÷st÷me argumentus ir raginome palaikyti
siūlymą. Deja, bet balsavimas buvo neigiamas ir pataisoms nepritarta.

ŽS ir FM paslaugų prieinamumo advokacija per narkotikų vartotojų
bendruomenių stiprinimą
• Toliau buvo tęsiamas darbas su LPF „Rigra“, kuri su KGG pagalba: sureng÷ 2
bendruomen÷s mobilizavimo susitikimus-mokymus Kaune; sureng÷ gatv÷s akciją „support, don‘t
punish“ birželio 26 d. proga, pareng÷ raštą SAM ir dav÷ komentarus žiniasklaidai d÷l naloksono
prieinamumo.
• Kaune veikiantis paramos fondas „Rigra“, gavęs patalpas lengvatin÷mis sąlygomis iš Kauno
miesto savivaldyb÷s, stiprina žemo slenksčio paslaugų kabinetą, siekia pritraukti naujų l÷šų, s÷kmingai
užbaig÷ bendradarbiavimą kartu su KGG Regioniniame projekte „Žalos mažinimas veikia:
Finansuokite!“.

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 2017 m. rugpjūčio
m÷n. paskelbtas naujas kvietimas savanoriauti, kuris sulauk÷ didelio susidom÷jimo. Šiuo metu turime
13 savanorių (6 – teikia tiesiogines teisines konsultacijas; 7 - nuotolines). Per 2017 m. suteikta apie
140 konsultacijų. 2017-10-25 suorganizuoti mokymai – susitikimas su naujais ir esamais teisininkais
savanoriais.
• Antstolių klausimas:
o 2017-05-29 KGG atstov÷ susitiko su Teisingumo viceministru J. Pankausku ir socialin÷s
apsaugos ir darbo viceministre E. Radišauskiene. Jiems buvo pristatyti siūlymai d÷l antstolių
veiklos reglamentavimo pakeitimo.
o 2017-07-31 KGG kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu raštu išreišk÷
palaikymą Teisingumo ministerijos iniciatyvai sistemiškai peržiūr÷ti antstolių vykdomą skolų
išieškojimo reguliavimą. Vienas iš pateiktų pasiūlymų – suteikti teisę asmenims, turintiems
įsiskolinimų ir d÷l priklausomyb÷s esantiems reabilitacijos įstaigose, sustabdyti vykdomąją bylą
arba atid÷ti vykdymo veiksmus.
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o Kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu (Tinklas) pateik÷me keletą raštų
LRS nariams, Valstiečių ir žaliųjų frakcijai, daugumai ministrų d÷l įstatymų pakeitimų,
reglamentuojančių skolų išieškojimą iš fizinių asmenų.
o Keletą kartų dalyvavome pos÷džiuose Teisingumo ministerijoje ir Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijoje d÷l šių antstolių vykdomų išieškojimų reglamentavimo keitimo. KGG ir
Tinklo iniciatyva organizavus pasitarimus tarp TM ir SAMD, jų išsiskiriančios pozicijos buvo
palankiai suderintos.
o 2017-11-08 dalyvavome ir pasisak÷me diskusijoje Seime, inicijuotoje Seimo nar÷s R.
Šalaševičiūt÷s.

Advokacija d÷l greitojo atrankinio ŽIV ištyrimo, integravimo į ŽIV ligos gydymą
• Po skundų SAM‘ui d÷l greitųjų atrankinių ŽIV 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“ inicijavo teis÷s aktų pakeitimų
pasiūlymus ir dalyvavo koreguojamų teis÷s aktų procese:
o liepos 18 d. dalyvavome pasitarime SAMe d÷l ištyrimo reglamentavimo pakeitimų,
o keletą kartų teik÷me pastabas teis÷s aktų projektų skirtingiems variantams,
o konsultuodamasi su „Demetra“ teik÷me papildomą informaciją apie ištyrimo procesą,
o kontaktavome su klausimą kuruojančia SAM viceministre A.Bilotiene-Motiejūniene,
Premjero patar÷ju P.Gradecku.
o pasiekti tokie pakeitimai, kurie leido vykdyti ištyrimą mobiliomis sąlygomis ir žemo
slenksčio kabinetuose, turint bendradarbiavimo sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga.
• Aktyviai dalyvavome ŽIV koordinacin÷s tarybos darbe rengiant ŽIV ir LPI veiksmų plano
2018-2020 m. projektą:
o J.Poškevičiūt÷ dalyvavo dviejuose koordinacin÷s tarybos pos÷džiuose (geguž÷s 16 d. ir
rugs÷jo 14 d.).
o Tris kartus teik÷me pasiūlymus SAMui raštu d÷l konkrečių veiksmų plano tikslų, rodiklių ir
priemonių.
o kadangi veiksmų plano kūrimas vyksta itin nekokybiškai, neatsižvelgiant į didžiausias
problemos, rugs÷jį-spalį inicijavome pasisakymų šia tema žiniasklaidoje.
• Pasireng÷me ŽIV paveiktų asmenų stigmos indekso tyrimui pagal GSK finansuojamą
projektą: suderinome Indekso kūrimo planą su tarptautin÷s metodologijos tur÷tojais (GNP+
organizacija), pareng÷me metodologiją Lietuvoje. Gruodžio 8-9 d. sureng÷me mokymus apklaus÷jams
(dauguma jų – ŽIV paveikti asmenys) su tarptautiniais lektoriais.

Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas
• Toliau aktyviai bendradarbiaujam su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu,
Teisingumo ministerija d÷l antstolių vykdomų priverstinių skolos išieškojimų:
• Dalyvavome Europos Komisijos projekto, veikiančio ir Lietuvoje, Joint Action (HAREACH) seminaruose, skait÷me pranešimus žalos mažinimo klausimais.
• 2017 m. balandžio 4-6 d. dalyvavome EHRN regionin÷je konferencijoje „Žalos mažinimas
naujoje aplinkoje“: skait÷me 2 pranešimus, mobilizavome vietos žiniasklaidą, pad÷jome
organizaciniais klausimais.
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• Reguliariai susitikome su „Demetra“ d÷l ŽIV ištyrimo, integravimo į gydymą klausimais,
redagavome „Demetros“ užsakymu parengtą studiją su ŽIV ligos gydymo kaskadomis, paremtomis
diagnoz÷mis ir prognozuojamu ŽIV atvejų skaičiumi.
• EHRN valdymo kriz÷:
o Iki rugpjūčio reguliariai susitikdavome su EHRN vadovybe aptarti bendrų projektų. Po
rugpjūtį įvykusios EHRN valdymo kriz÷s reguliariai komunikavome su buvusiu EHRN
personalu, priežiūros komitetu ir nariais. Taip pat aktyviai savo iniciatyva komunikavome su
naująja EHRN vadovybe, siekiant spręsti d÷l EHRN valdymo kriz÷s stringančius EK
finansuojamo narkotikų politikos projekto klausimus (EHRN yra projekto vedantysis partneris).
Skyr÷me labai daug laiko įvykusios situacijos analizei, konsultacijoms su tarptautiniais
partneriais, teisininku.
o Reguliariai bendrauta su visais kitais EK projekto partneriais tariantis d÷l galimų sprendimų,
kontaktuota su EK atstovu - nušviesta situacija, aptartos rizikos, modeliuoti galimi tolesni
žingsniai. Nuo visų partnerių pateiktas oficialus užklausimas EHRN‘ui apie situaciją, į kurį
atsakymo negavome.
• Pareng÷me ir pateik÷me išvadą vienai Londono advokatų kontorai, atstovaujančiai opioidine
priklausomybe sergantį Lietuvos pilietį jo apeliacijoje teismui d÷l žemesn÷s instancijos priimto
sprendimo d÷l jo repatrijavimo į Lietuvą. Išvadoje buvome prašomi komentuoti, kokią pagalbą asmuo
(ne)gaus Lietuvoje d÷l priklausomyb÷s, kitų psichikos ir fizin÷s sveikatos sutrikimų, apgyvendinimo,
įsidarbinimo, jeigu bus grąžintas į LR.
• NVO fondo/agentūros advokacija: KGG aktyviai įsitrauk÷ į keleto stiprių NVO iniciatyvin÷s
grup÷s veiklą, kuria siekiama advokatauti už NVO fondo, kuris finansuotų viešosios politikos NVO ir
NVO institucinį stiprinimą. Toks fondas numatytas LRV programoje. Su partneriais organizavome 14
oficialių susitikimų su susijusiomis valstyb÷s įstaigomis (viceministrų, LRV patar÷jų lygmuo) ir
sprend÷jais, taip pat informacinį renginį platesnei NVO bendruomenei.
• D÷l Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimų, susijusių su priverstiniu
hospitalizavimu (ypač priklausomų asmenų), susitikome aptarti su „Psichikos sveikatos perspektyvos“
ir Lietuvos neįgaliųjų forumu. Kartu su šiomis organizacijomis dalyvavome Prezidentūros
inicijuotame pasitarime šiuo klausimu.
• Lapkričio m÷n. tapome naujos organizacijos EHRA (Eurasian Harm Reduction Assosiation)
nariais. Reguliariai susitikin÷ta su EHRA direktore aptarti esamas veiklas ir galimas iniciatyvas.

Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
• Nuolat aktyvinama Facebook paskyra naujienomis ir komentarais, plečiasi sek÷jų ratas.
KGG internetin÷je svetain÷je per 2017 m. patalpinta 43 naujienos, FB paskyroje – 105 žinut÷s.
• 2 pranešimai spaudai („Lietuvai rūpi migruojantys, o mirštantys – ne visi“; „Minint
mirusiųjų nuo AIDS dieną Vilniaus savivaldyb÷ pasipuoš kaspinu“).
• J.Poškevičiūt÷ bei G.Duoblys reguliariai (po keletą kartų per m÷n.) teik÷ komentarus
spaudai, radijuje ir TV. Pagrindin÷s temos: narkotikų politika ir ŽIV prevencijos ir gydymo
prieinamumas. Dalyvauta TV laidose (Info TV ir LNK „Labas vakaras, Lietuva“ 2017.03.29) ŽIV
klausimais.
• KGG inicijavo straipsnius/interviu:
o „Įkalinimo įstaigoje kartu su manimi ŽIV užsikr÷t÷ dar koks 20 žmonių“, skirtas pasaulinei
akcijai „Support. Don‘t Punish“).
o Keletas straipsnių perdozavimų prevencijos tema.
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o BeSafeLab: „Ne gąsdinti, bet informuoti: festivalyje „Sūpyn÷s“ – modernūs pasikalb÷jimai
apie narkotikų pavojus“.
• Žiniasklaidoje nušviesa ir su partneriais rengta žalos mažinimo informacin÷ iniciatyva
festivaliuose BeSafeLab“ tema (įskaitant narkotikų politiką apskritai). Dalyvauta 1-oje TV laidoje
(„Labas rytas, Lietuva“) ir 2-se radijo laidose („LRT vasaros studija“ ir „Žinių radijas. Ekspertai
pataria“).
• 3 infografikai narkotikų politikos ir ŽIV/AIDS tematika.
• Dalyvavimas spaudos konferencijose:
o Lapkričio 6 d. Girvydas Duoblys dalyvavo LRS spaudos konferencijoje "Bausm÷s
Lietuvoje:
už
suktinę
į
kal÷jimą".
Nuoroda
į
spaudos
konferenciją:
https://www.youtube.com/watch?v=1XEstw2tO6o&feature=youtu.be
o Lapkričio 28 d. J.Poškevičiūt÷ kalb÷jo „Demetros“ organizuotoje spaudos konferencijoje d÷l
ŽIV klausimų.
o Gruodžio 6 d. J.Poškevičiūt÷ kalb÷jo GSK organizuotame susitikime-pristatyme Seime apie
ŽIV gydymo ateities kaštų tyrimą.
• Gruodžio 13 d. KGG išplatino advokacinius video apie narkotinių medžiagų vartotojų
kriminalizavimo mažinimą (1 pilna versija, virš 8000 peržiūrų, ir 4 trumpos versijos, nuo 70 iki 1600
peržiūrų). Sukurtas KGG www.youtube.com kanalas, d÷l video KGG Facebook paskyros matomumas
ženkliai suaktyv÷jo ir susilauk÷ daug platesnio ir didesnio sek÷jų rato.
• Išleisti 2 KGG naujienlaiškiai (2017 m. geguž÷s 9 d. ir spalio 31 d.).

-------
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