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Koalicija „Galiu gyventi“ 

2010 m. metinė veiklos ataskaita 
 

• Paslaugų prieinamumo didinimas laisvės atėmimo vietose/darbas su politikais: 
- Sausio 6 d. G.Duoblys ir E.Subata susitiko su Teisingumo ministerijos atstovais bei Kalėjimų 

departamento atstovais aptarti tolesnius žingsnius dėl farmakoterapijos diegimo laisvės 
atėmimo vietose. 

- Reaguodami į „Sekundėje“ pasirodžiusį straipsnį ir jame cituojamą J.Rakickienės nuomonę, 
kad farmakoterapija yra netgi kenksminga, parengėme raštą Teisingumo ministrui (su kopija 
Kalėjimų departamentui), kuriame atkreipėme dėmesį į KD personalo kompetenciją ir 
netinkamus viešus pasisakymus prieš veiksmingą ir teisiškai reglamentuotą gydymą. 
 

• Paslaugų prieinamumo didinimas/ darbas su politikais: 
- Balandžio 28 d. išplatinome raštą valstybės institucijoms, kuriame išreiškėme susirūpinimą 

dėl narkomanijos prevencijos ir gydymo tęstinumo, nes vis dar nebuvo patvirtinta 
Nacionalinė narkomanijos ir narkotikų kontrolės 2009-2016 m. programa – pagrindinis teisės 
aktas, apibrėžiantis narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politikos įgyvendinimą 
Lietuvoje. 

- Reaguodami į ŽIV infekuotų ir sergančių AIDS asmenų, jų artimųjų bei organizacijų 
dirbančių su šia pažeidžiama visuomenės grupe skundus, parengėme ir 2010 m. birželio 11 d. 
Sveikatos apsaugos ministrui įteikėme raštą, kuriame išreiškėme susirūpinimą dėl to, kad ŽIV 
ir AIDS pacientų priežiūrai būtini ir ik šiol valstybės biudžeto lėšomis apmokami CD4 
ląstelių kiekį ir viruso krūvį nustatantys tyrimai tampa mokamais. Rašte atkreipiamas 
dėmesys, kad Lietuva yra įstatymais įsipareigojusi laiduoti nemokamą sveikatos priežiūrą 
ŽIV užsikrėtusiems ir AIDS sergantiems asmenims, o poįstatyminiai aktai numato ŽIV 
pacientų priežiūros schemą, pagal kurią minėti testai turi būti apmokami iš valstybės biudžeto 
lėšų. Todėl nėra aišku, kokiu pagrindu šiandien iš pacientų yra imami pinigai už šių tyrimų 
atlikimą. Gavome labai pavėluotą formalų atsakymą. 

- Vienos Ekspreso apskrito stalo diskusijos „ŽIV ir AIDS bei žmogaus teisės Lietuvoje“ 
išvados su pagrindinėmis išsakytomis problemomis buvo apibendrintos ir išsiųstos valstybės 
institucijų dėmesiui. 

 
• Narkologinės įskaitos reformavimo klausimas: 
- Sutarta su finansuotojais (OSI, Daniel Wolfe), kad esant neaiškiai situacijai dėl Psichikos 

sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projekto, veiklos dėl įskaitos atidedamos, o projektas 
pratęsiamas iki 2010 m. pabaigos. 

- Sutarta dėl projekto pratesimo iki 2011 m. pabaigos, apsitartas galimas veiksmų planas (tiesa, 
tik labai preliminarus), dar derinu biudžeto pakeitimus su OSI. 

 
• Teisinė pagalba narkotikų vartotojams/priklausomiems asmenims 
- 2010 m. užbaigėme vieną teisinių paslaugų projektą ir po kiek laiko gavome naujos 

projektinės paraiškos patvirtinimą. Susidarius trijų mėnesių tarpui tarp projektinio 
finansavimo Raimondas konsultacijas teikė pro bono (10 konsultacijų, 7 klientai; taip pat 
bendradarbiaujant su VPLC socialine darbuotoja Irina Petruk buvo surengta konsultacija 
VPLC Dienos centre. Šioje konsultacijoje dalyvavo 11 pacientų.) 

- Baigiant prmąjį projektinį laikotarpį spausdintu bukletu išleisti dažnai užduodami aktualūs 
teisiniai klausimai-atsakymai (600 vnt.), išplatinti paštu. Parengta, išleista ir išplatinta teisinės 
informacijos brošiūra „Baudžiamojo ir administracinio poveikio priemonės: reglamentavimas 
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ir situacijų pavyzdžiai“. Atsiskaityta su finansuotojais (su pilna ataskaita anglų k. galima 
susipažinti KGG būstinėje). 

- Parengtas nauja projektinė paraiška OSI veiklai tęsti ir praplėsti. Finansavimas gautas: 15 
mėnesių nuo 2010 m. rugpjūčio, 16.620 eurų. Tradicinės teisinės konsultacijos praplėstos 8 
tipinių atvejų surinkimu ir viešinimu, 3 seminarais apie teisines pažeidžiamųjų grupių 
problemas socialiniams darbuotojams, atnaujintu antstolių problemos nagrinėjimu ir kėlimu. 

- Prasidėjus naujam projekto etapui iki 2011-01-12 surengtos 21 konsultacija, kuriomis 
pasinaudojo 29 VPLC pacientai. Tradiciškai daugiausia konsultuota įvairiais antstolių veiklos 
klausimais, nors vienu laikotarpiu ši tema buvo labai sumažėjusi. Daugėja klausimų 
susiejusiu su ikiteisminių tyrimu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu teisme. Pacientai 
konsultuojasi dėl teisių bausmių vykdymo metu, taip pat nemažai konsultuotasi dėl įvairių 
procesinių teisių baudžiamajame procese. Keletu atvejų buvo konsultuojama dėl bausmių 
skyrimo taisyklių. Dažnas pacientas klausia, kokias procesines teises jis turi būdamas 
įtariamuoju ir/ar kaltinamuoju baudžiamajame procese. Padaugėjo konsultacijų dėl bausmių 
vykdymo, ypač dėl teismo paskirto įpareigojimo gydytis. Nemažai pacientų konsultuojasi ir 
šeimos teisės klausimais, o ypač dėl skyrybų ir su jomis susiejusių klausimų. Klausiama, 
kokiu būdų yra dalinamas sutuoktinių bendrai įgytas turtas, kokiais kriterijais vadovaujantis 
nustatoma vaiko gyvenamoji vieta, kas lemia vaiko išlaikymui priteistinų sumų dydį. Buvo 
sulaukta skundų ir iš VPLC pacientų, ir iš darbuotojų dėl to, jog pacientus atsisako priimti į 
sveikatos priežiūros įstaigas gydymui, nes jie yra narkotikų vartotojai. Dėl vieno buvo 
parengtas skundas, tačiau galiausiai pacientas pateko į jo pageidautą sveikatos priežiūros 
įstaigą, nes pastaroji sužinojo, jog jis ruošiasi juos apskųsti.  

- Raimondas ir Rokas parengė 8 tipinių teisinių atvejų (8) aprašymą ir analizes 
 

• LMP projektas - Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime 

stiprinimas 
- Sausio 30-31 d. surengti pirmieji mokymai LMP narkotikų prevencijos grupės nariams. 

Mokymai vyko Vilniuje VPLC patalpose bei Meikštų dvare. Paskaitas moksleiviams skaitė 
E. Subata, N. Maleckienė, G. Duoblys, M. Survilas. Mokymai tikrai pavykę, moksleiviai 
teigė tikrai gavę daug naujų žinių. 

- Vasario 27 – kovo 1 d. surengti antrieji mokymai, kurių dalis buvo pažintiniai vizitai į 
Narkotikų kontrolės departamentą, Seimo Narkomanijos bei alkoholio prevencijos ir 
kontrolės komisiją, policiją, detoksikacijos skyrių Vilniaus universitetinėje greitosios 
pagalbos ligoninėje. Paskaitas skaitė R. Uscila, R. Vaitkienė, G. Duoblys, J. Poškevičiūtė. 

- Kovo 27-28 d. surengti tretieji, paskutiniai, LMP grupės mokymai. Paskaitas skaitė 
R.Vaitkienė, R. Uscila, A. Malinauskaitė, buvo pakviestas R. Juozapavičius, kuris surengė 
viešojo kalbėjimo vaizdo pratybas. Grupė planavo tolesnį savarankišką darbą, kurį vėliau 
pristatys sprendimų priėmėjams. 

- Mokinių darbo grupė toliau e-būdu bendraudami kūrė savo rekomendacijas, moderuojant 
KGG atstovams (Girvydas, Erika, Rokas). Rugsėjį surengėme papildomą neplanuotą 
seminarą. Mokiniai parengė siūlymus valdžios atstovams, kaip, jų nuomone, galima būtų 
pagerinti jaunimo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją ir jų kontrolę. (su 
siūlymais bus galima susipažinti KGG tinklapyje).  

- Bendradarbiaujant su LR Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininke 
Vince Vaidevute Margevičiene, mokinių darbo grupės nariai Kauno miesto savivaldybėje 
surengė susitikimą su Kauno mokyklų bendruomenių nariais „Alkoholizmo ir narkomanijos 
problemos ir prevencija jaunimo tarpe“ (projekte neplanuotas renginys).  
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- Darbo grupės nariai parengė iš išplatino viešą laišką dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 
projekto, kuriame reiškiamas nepritarimas dėl siūlomos įstatymo pataisos pratęsti prekybą 
alkoholiu iki 24 val. (projekte neplanuotas renginys). 

- LR Seime surengtas darbo grupės ir valdžios atstovų susitikimas dėl jaunimo psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės problemų sprendimo. Susitikimo 
metu buvo pristatyti mokinių parengti siūlymai, aptartos bendradarbiavimo šiuos siūlymus 
įgyvendinant galimybės. Su mokinių pranešimais galima susipažinti KGG tinklapyje. 

- Parengtas pagrindines projekto veiklas dokumentuojantis ir patarimus, kaip rengti mokymus 
priklausomybių tematika jaunimui, pateikiantis mokomasis informacinis leidinys (Aušra). 

- Spalio 1 d. LR Seime surengtas darbo grupės ir valdžios atstovų susitikimas dėl jaunimo 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės problemų sprendimo. 
Susitikimo metu buvo pristatyti mokinių parengti siūlymai, aptartos bendradarbiavimo šiuos 
siūlymus įgyvendinant galimybės.  

- Projektas užbaigtas, parengta ir finansuotojams nusiųsta galutinė projekto finansinė ir 
dalykinė ataskaita. Projekto informacija ir medžiaga sudėta į KGG tinklapį lietuvių ir anglų k.  
 
 

• STEPS 
- Apklausėme institucijas ir organizacijas, kurios veikia visuomenės sveikatos tyrimų srityje, 

rezultatus apibendrinome.  
- Parengėme išsamią ataskaitą „Institucijų bendradarbiavimo visuomenės sveikatos tyrimuose 

apžvalga ir galimybės. Rekomendacijos ateičiai“ lietuvių ir anglų kalbomis. Ją galite rasti 
KGG tinklapyje. 

- Balandžio 23 d. surengėme seminarą-diskusiją Institucijų bendradarbiavimo visuomenės 
sveikatos tyrimuose apžvalga bei galimybės“, į kurį susirinko pagrindiniai visuomenės 
sveikatos tyrimais besidomintys asmenys (ačiū KGG nariams už didelę pagalbą kviečiant, nes 
tai nauja sritis). Skaityti pranešimai apie visuomenės sveikatos tyrimų aktualumą; visuomenės 
sveikatos tyrimų patirtį ir galimybes Lietuvoje bei Europinėje dimensijoje; visuomeninių 
organizacijų vaidmuo šioje srityje (kuris yra labai mažas); psichoaktyvių medžiagų ir 
susijusių visuomenės sveikatos problemų atliktus tyrimus. 

- Nubraižėme ir aprašėme visuomenės sveikatos tyrimų Lietuvoje finansavimo ir organizavimo 
schemą (ononogramą). 

- Dalyvavome STEPS projekto partnerių susirinkime Maltoje (Rima ir Jurga). 
- Parengėme tarpinę finansinę ataskaitą Europos Komisijai už ši veiklų etapą. 
- Lapkritį J.Poškevičiūtė dalyvavo projekto pasitarime Amsterdame, kur buvo supažindinta su 

darbais, kurių projekto vedantieji partneriai dar tikisi iš visų projekto dalyvių, kokie bus 
apytikriai darbų terminai. Taip pat aptarti finansiniai klausimai, patikslinta, kad kiekvienam 
partneriui bus skiriami ne 18.000 eurų, kaip planuota anksčiau, o tiesiog prie išleistų lėšų 
kiekvienas partneris gaus dar po 4.000 eurų (KGG iš viso paskirta 19.092 eurai). 
 

• Vienos Ekspresas 2010 
- 2010 m. liepos 7 d. organizuotos Klaipėdos miesto priklausomybe nuo narkotikų sergantiems 

asmenims skirto mobilaus švirkštų/adatų keitimo punkto „Mėlynas autobusiukas“ atvirų durų 
valandos. Jų metu Klaipėdos miesto gyventojai ir svečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti 
su programomis, kurios padeda mažinti švirkščiamųjų narkotikų žalą (Aleksandras, Girvydas, 
dalyvavo „Pozityvaus gyvenimo atstovai).  

- 2010 m. liepos 8 d. Vilniuje vyko apskrito stalo diskusija „ŽIV ir AIDS bei žmogaus teisės 
Lietuvoje“. Renginio tikslas – XVIII tarptautinės AIDS konferencijos Vienoje išvakarėse 
aptarti Lietuvos situaciją ŽIV ir AIDS bei žmogaus teisių srityje, išskirti pagrindines 
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šiandienos Lietuvos problemas, grėsmes ir iššūkius bei galimus sprendimo būdus vykdant 
ŽIV ir AIDS prevenciją, gydymą bei priežiūrą. Renginyje dalyvavo beveik 40 žmonių, 
pagrindinių ŽIV ir AIDS bei narkotikų politikos formuotojų ir įgyvendintojų Lietuvoje. 
Išsakytos ir kitos problemos šiandien vykdant ŽIV profilaktiką, priežiūrą ir gydymą 
Lietuvoje. Dalyviai sutarė, jog šiuo metu Lietuvoje vykdoma ŽIV prevencija yra 
nepakankamai veiksminga. Norint efektyviau stabdyti ŽIV plitimą visuomenėje reikia ŽIV 
prevencijos priemones pirmiausia nukreipti į rizikos grupes, didelį dėmesį skiriant darbui su 
ŠNV. Diskusijos išvados su pagrindinėmis išsakytomis problemomis buvo apibendrintos ir 
išsiųstos valstybės institucijų dėmesiui (jas galite rasti KGG tinklapyje). 

- Sukurti dvi vaizdinės priemonės: 1) vaizdo medžiaga apie atvirų durų dienas Klaipėdoje (yra 
nuoroda KGG tinklapyje), 2) animuotas klipas apie ŽIV problematiką (jo niekaip nepavyksta 
pabaigti). 
 

• Gruodžio 1-osios akcija 
- 2010 m. gruodžio 1d., minint Pasaulinę AIDS dieną, VPLC kartu su KGG rengė akciją, 

kurios metu Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami nemokamai pasitikrinti dėl 
ŽIV ir hepatitų B ir C prie Baltojo tilto, picerijos „Mambo pizza“ Vilniuje laikinai 
įsikūrusioje Vilniaus priklausomybės ligų centro (VPLC) mobilioje sveikatos klinikoje 
(baltame autobusiuke)..Šia akcija siekiama paskatinti žmones aktyviau tirtis dėl ŽIV ir kitų 
užkrečiamų ligų, taip pat - atkreipti valdžios dėmesį į tokių tyrimų Lietuvoje poreikį. Sutikę 
pasitikrinti dėl ŽIV asmenys buvo tikrinami greitaisiais ŽIV testais. Per 2 valandas trukusią 
akciją savo ŽIV, hepatitų B ir C statusą panoro sužinoti 102 asmenys. Vienam iš jų nustatytas 
hepatitas B, visų likusių testų rezultatai - neigiami. Akcijoje dalyvavusių asmenų amžiaus 
vidurkis – 38 metai. Vyriausiam akcijos dalyviui – 74 metai, jauniausiam – 16 metų.  
 
 

• SWAN 
- Išversti ir išplatinti 27-tas ir 28-tas SWAN naujienlaikraščio numeriai. 
- Birželį ir spalį surengti 2 neformalūs susitikimai su žurnalistais „Sekso paslaugų tema 

Lietuvos žiniasklaidoje“ kartu su ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 
„Demetra“. Pagrindiniai susitikimų tikslai – pakalbėti apie sekso paslaugų teikėjus iš 
visuomenės sveikatos pusės, pagrindines problemas ir iššūkius, su kuriais jie susiduria 
Lietuvoje ir pasaulyje; aptarti žiniasklaidos vaidmenį, mažinant šios pažeidžiamos 
visuomenės grupės stigmą, skatinant sekso paslaugų teikėjams aktualių teisių problemų 
sprendimą.  Susitikimuose dalyvavo kriminalinėmis, socialinėmis bei sveikatos temomis 
pranešimus rengiantys žurnalistai. Susitikimų metu taip pat buvo diskutuojama apie terminus, 
kuriais dažniausiai visuomenėje ir spaudoje apibūdinami sekso paslaugų teikėjai, kalbama 
apie dominuojančios retorikos įtaką formuojant visuomenės nuomonę bei įtvirtinant ar 
paneigiant stigmatizuojančius mitus apie šią žmonių grupę; taip pat – svarstoma, kokios sekso 
paslaugų realijos ir aktualijos dažnai lieka už žiniasklaidos dėmesio ribų, kokiais pranešimais 
galima būtų praplėsti rengiamų temų sąrašą, kaip galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą 
tarp žurnalistų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Svetlana Kulšis papasakojo apie sekso 
paslaugų teikėjų situaciją, pristatė pagrindines problemas ir iššūkius, su kuriais šiandien 
susiduria sekso paslaugų teikėjai Lietuvoje ir pasaulyje, kalbėjo apie vyraujančius ir ne 
visuomet teisingus su sekso paslaugų teikėjais susijusius stereotipus, mitus. Abiejų susitikimų 
pasakoje spaudoje pasirodė nemažai straipsnių šia tema. 

- Pratęsta sutartis su SWAN visiems 2010 metams (metų pradžioje buvo kilę abejonių dėl 
finansavimo). 
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- Gruodžio 17-tosios proga kartu su „Demetra“ surengtas neformalus pasikalbėjimas su sekso 
paslaugų teikėjomis „Demetros“ biure. Daugiausia diskutuota ŽIV/AIDS, smurto, galimybių 
šio smurto išvengti tema, ypač skatinant „perspėjimo“ sistemą apie pavojingus klientus tarp 
pačių sekso paslaugų teikėjų ir pan. 
 

• Tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas 
- 2010 m. kovo 22-26 d. Lietuvoje lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertų 

grupė, siekdama susipažinti ir įvertinti ŽIV ir AIDS gydymo prieinamumo situaciją 
Lietuvoje. Vizito metu vyko ekspertų susitikimai su pagrindiniais ŽIV ir AIDS profilaktikos 
ir kontrolės politikos Lietuvoje formuotojais ir įgyvendintojais. Ekspertų susitikime su NVO 
aktyviai dalyvavo ir Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovės Neringa Maleckienė bei Jurgita 
Poškevičiūtė. Vizito pabaigoje parengtos preliminarios išvados, jos pristatytos ir aptartos su 
pagrindiniais suinteresuotais partneriais LR Sveikatos apsaugos ministerijoje surengtoje 
diskusijoje, kurioje taip pat dalyvavo KGG atstovai. 

- VPLC siūlymu ir EHRN finansuojant organizavome susitikimą su Ukrainos institucijų, 
susijusių su priklausomybių gydymu, delegacija, kuriai papasakojome apie žalos mažinimo 
advokaciją ir šių dienų realijas Lietuvoje (Emilis, Raimonda, Sveta, Jurga). 

- Užmezgėme kontaktus su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu dėl jų projekto 
„Socialiai atsakingų jaunųjų žurnalistų ugdymo programa“ ir sutarėme dėl bendradarbiavimo. 

- Susitikome su GIPo aptarti jų projekto, susijusio su ŽIV-AIDS ir psichikos sveikata. 
- Kelis kartus susitikome su EHRN ir kalbėjome apie galimybes jiems dirbti advocacy srityje ir 

Lietuvoje. 
 
Ryšiai su visuomene/žiniasklaida  
1. Parengti ir išplatinti 4 Koalicijos „Galiu gyventi“ informaciniai biuleteniai Nr. 8-11  

 
2. Parengti ir išplatinti 9 pranešimao spaudai:  
- „Kalėjimų departamentas pripažino būtinybę užtikrinti priklausomų nuo narkotikų asmenų 

gydymo laisvės atėmimo vietose tęstinumą“ [2010-01-11]  
- Norėdami gerinti visuomenės sveikatą, daugiau dėmesio turėtumėm skirti tyrimams (2010 m. 

balandžio 27 d.)  
- Susirūpinta dėl narkomanijos prevencijos ir gydymo tęstinumo Lietuvoje (2010 m. balandžio 

29 d.) 
- Koalicija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą dėl mokamais tapusių ŽIV ir AIDS tyrimų 

(2010 m. birželio 11 d.)  
- „Apskrito stalo diskusijoje apie ŽIV ir AIDS bei žmogaus teises Lietuvoje – didelis dėmesys 

ŽIV prevencijos tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų efektyvinimui (2010 07 16) 
- „Antrasis susitikimas su žurnalistais apie sekso paslaugų temos nušvietimą Lietuvos 

žiniasklaidoje“ (2010-10-14) 
- „Vaikiškas šampanas moko gerti“ (2010-10-05) 
- „Pasaulinės AIDS dienos proga Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai kviečiami nemokamai 

pasitikrinti dėl ŽIV ir hepatitų B ir C“ (2010-11-29)  
- „Išgirdę žodį „ŽIV“ žmonės baidosi mažiau, nei anksčiau“ (2010-12-02) 
 
3. Parengtos ir Koalicijos tinklapyje patalpintos 13 naujienų:  
− Mokymų metu mokiniai turėjo galimybę visapusiškai susipažinti su priklausomybių problema 

[2010-02-03] 
− Mokiniai apie narkomanijos problemą diskutavo su policija, Seimo nariais ir kitais 

specialistais [2010-03-02] 
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− Naujas teisinės informacijos leidinys priklausomiems nuo narkotikų asmenims ir kitoms 
pažeidžiamosioms grupėms [2010-03-26] 

− Koalicija įpusėjo vykdyti visuomenės sveikatos tyrimų sistemą apžvelgsiantį projektą [2010-
03-29] 

− PSO ekspertai Lietuvoje vertino ŽIV ir AIDS gydymo prieinamumo situaciją [2010-03-29] 
− Mokinių parlamento grupė mokėsi viešo kalbėjimo įgūdžių bei identifikavo moksleiviams 

aktualias narkomanijos politikos problemas [2010-04-01] 
− Kaune mokiniai gilino savo žinias apie žalingus įpročius ir svarstė, kaip gerinti jų prevenciją 

mokyklose [2010-04-13] 
− „Kaune mokiniai gilino savo žinias apie žalingus įpročius ir svarstė, kaip gerinti jų prevenciją 

mokyklose“ [2010 m. balandžio 13 d.]  
− „Susitikime su žurnalistais – apie sekso paslaugų temą Lietuvos žiniasklaidoje“ (2010 m. 

birželio 21 d.) 
− „Apskrito stalo diskusija „ŽIV ir AIDS bei žmogaus teisės Lietuvoje“ (2010 07 02) 
− Klaipėdoje vyks mobilaus švirkštų/adatų keitimo punkto „Mėlynas autobusiukas“ atvirų durų 

valandos“ (2010 07 02)  
− Bus tęsiamas naujomis veiklomis papildytas teisinės pagalbos projektas“ (2010 09 01)  
− „Lietuvos mokinių parlamento ir valdžios atstovų susitikimas dėl jaunimo psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės problemų sprendimo“ (2010 09 27)  
 

Kitos veiklos: 
− Suorganizuotas reportažas M-1 plius dėl farmakoterapijos vaistiniais opioidiniais preparatais 

tęstinumo užtikrinimo laisvės atėmimo vietose [2010-01-11] 
− Duoti keletas radijo komentarų. 
 
1. Koalicija „Galiu gyventi“ žiniasklaidoje (vien nuo 2010 m. spalio):  

1.1. „Vaikiškas šampanas moko gerti“  
1.2. http://www.balsas.lt/naujiena/504942/vaikiskas-sampanas-moko-gerti (balsas.lt)  

1.2.1. http://www.delfi.lt/news/daily/education/mokiniu-parlamentas-vaikiskas-
sampanas-moko-gerti.d?id=37219267 (DELFI) 

1.2.2. http://www.prevencija.lt/vaikiskas-sampanas-moko-gerti/ (prevencija.lt)  
1.2.3. http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sveikata/vaikiskas-sampanas-moko-gerti-

305666 (Kauno diena)  
1.2.4. http://www.lrt.lt/news.php?strid=5042&id=5573533 (lrt.lt)  
1.2.5. http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/sveikata/vaikisko-sampano-zala-305683 

(Klaipėda)  
1.2.6. http://www.selonija.lt/2010/10/05/vaikiskas-sampanas-moko-gerti/ (selonija.lt)  
1.2.7. http://www.knypava.lt/2010/10/05/vaikiskas-sampanas-moko-gerti/ (knypava.lt)  

 
1.3. „Pasaulinės AIDS dienos proga Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai kviečiami 

nemokamai pasitikrinti dėl ŽIV ir hepatitų B ir C“  
1.3.1. http://www.vtv.lt/naujienos/sveikata/pasaulines-aids-dienos-proga-vilniaus-

miesto-gyventojams-nemokamas-patikri-2.html (vtv.lt)  
1.3.2. http://ukiozinios.lt/pasaulines-aids-dienos-proga-%E2%80%93-vilniaus-miesto-

gyventojams-nemokamas-patikrinimas (Ūkio žinios)  
1.3.3. http://verslas.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1285816&tipas=Atspausdinti (Elta)  
1.3.4. Interviu radijo laidoje „Ryto garsai“ (LRT, 2010-12-01)  
1.3.5. Komentaras M1 Plius (??) 
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1.3.6. Reportažas laidoje „Panorama“ (LRT, 2010-12-01)  
1.3.7. Reportažas žinių laidoje (Pirmas Baltijos kanalas, 2010-12-01)  

 
1.4. „Išgirdę žodį „ŽIV“ žmonės baidosi mažiau, nei anksčiau“  

1.4.1. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/isgirde-zodi-ziv-zmones-baidosi-
maziau-nei-anksciau-56-127086 (15 min.lt)  

1.4.2. http://verslas.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=1287253&tipas=Atspausdinti (ELTA) 
 

1.5. Kiti, daugiausia kilę po antrojo neformalaus susitikimo su žurnalistais per SWAN 
projektą:  
1.5.1. „Sekso paslaugų teikėjos valstybei skolingos tūkstančius?“ 

http://www.alfa.lt/straipsnis/10415857/?Sekso.paslaugu.teikejos.valstybei.skolin
gos.tukstancius.=2010-10-13_18-14 (alfa.lt, 2010-10-13) 

1.5.2. „Dėl menko testavimo tikrasis ŽIV mastas Lietuvoje nėra žinomas“ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-10-15-del-menko-testavimo-tikrasis-
ziv-mastas-lietuvoje-nera-zinomas/51707 (bernardinai.lt, 2010-10-15)  

1.5.3. „Visuomeninkė: ŽIV infekuotų žmonių Lietuvoje yra gerokai daugiau nei rodo 
oficiali statistika“ (http://www.zebra.lt/lt/naujienos/lietuva/visuomenininke-ziv-
infekuotu-zmoniu-lietuvoje-yra-gerokai-daugiau-nei-rodo-oficiali-statistika-
215188.html (zebra.lt, 2010)10-15;  

1.5.4. „ŽIV infekuotų žmonių Lietuvoje yra gerokai daugiau nei rodo oficiali statistika“ 
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ziv-infekuotu-zmoniu-lietuvoje-
yra-gerokai-daugiau-nei-rodo-oficiali-statistika-sako-visuomenininke-56-120040 
(2010-10-15, 15 min.lt) http://www.lrytas.lt/-12871317101285310365-
%C5%BEiv-infekuot%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-lietuvoje-yra-gerokai-
daugiau-nei-rodo-oficiali-statistika.htm (lrytas.lt, 2010-10-15)  

1.5.5. „Prostitucija – tarp skurdo ir prabangos“ 
http://www.delfi.lt/news/daily/crime/prostitucija--tarp-skurdo-ir-
prabangos.d?id=37919089 (DELFI, 2010-10-27) 
http://www.balsas.lt/naujiena/508427/prostitucija-tarp-skurdo-ir-prabangos 
(balsas.lt, 2010-10-27) 
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai/Prostitucija-tarp-skurdo-ir-
prabangos (valstietis.lt, 2010-10-27)  
 

1.6. KGG cituota ir straipsnyje „Kova su AIDS – stručio taktika“ 
http://www.atgimimas.lt/Aktualijos/Kovai-su-AIDS-strucio-taktika 

 
 


