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Koalicija „Galiu gyventi“ 

2011 m. veiklos ataskaita  

 

 Teisinė pagalba narkotikų vartotojams / priklausomiems asmenims 

- Nuo 2011-01-04 iki 2011-10-01 buvo surengtos 34 konsultacijos, šiomis konsultacijomis 

pasinaudojo 43 Vilniaus priklausomybių ligų centro pacientai. Kas savaitines konsultacijas 

R.Stakėnas tęsė pagal sutartį iki spalio pabaigos, o po to iki 2012 m. vasario pabaigos – pro 

bono pagrindais, nes projektinis finansavimas buvo pasibaigęs, o kita paraiška užtruko. Nuo 

2011 m. kovo kiekvieną mėnesio pirmąjį trečiadienį buvo konsultuojami ir stacionare 

besigydantis pacientai.   

- Tendencijos išlieka tokios pat kaip ir praėjusiais metais. Retkarčiais buvo skundų dėl 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kad viename iš miestų neteikiamas 

farmakoterapinis gydymas. Daugiausia klausimų sulaukta baudžiamosios bei baudžiamojo 

proceso teisės klausimais. Nemaža pacientų dalis konsultavosi dėl bausmių skyrimo taisyklių 

bei procesinių teisių ikiteisminio tyrimo bei teisminio nagrinėjimo metu. Aktualūs išliko ir 

šeimos teisės bei socialinės paramos klausimai. Konsultuota dėl vaikų išlaikymo, tėvystės 

nustatymo, skyrybų klausimų. Pacientai taip pat konsultavosi dėl socialinės pašalpos, vaiko 

pinigų skyrimo tvarkos. Kai kuriais periodais aktyviai konsultavosi įvairiais klausimais 

susijusiais su antstolių veikla. Bendradarbiaujant su R.Uscila paruoštas skundas antstoliams 

dėl vykdymo išlaidų priteisimo.  

- Kartu su R.Uscila ir J.Andriuška paruoštas raštas-skundas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijai dėl CD4 ląstelių kiekio tyrimo atlikimo bei finansavimo tvarkos. 

- Parengti ir aprašyti 8 dažniau pasitaikančių teisinių situacijų pažeidžiamosioms grupėms 

analizės juodraščiai. Per ketvirtinį Koalicijos naujienlaikraštį išplatinom tris apibendrintas 

dažniau pasitaikančias teisinių situacijų pažeidžiamosioms grupėms analizes. 

- Birželį-spalį surengti trys teisinių žinių seminarai savivaldybėse: Kaune, Ignalinoje ir 

Telšiuose. Lektoriai: A.Malinauskaitė, R.Uscila, R.Stakėnas, dalyviai: daugiausia socialiniai 

darbuotojai, medikai, vaiko teisių, policijos darbuotojai, kiti asmenys, tiesiogiai dirbantys su 

pažeidžiamosiomis grupėmis. Seminarai praėjo labai sėkmingai, tikėtina, kad yra nemaža 

tokių seminarų paklausa ir kitose savivaldybėse. 

- Lapkričio 22-23 d. surengti mokymai grupelei teisės studentų apie priklausomybes ir teisinį-

konsultacinį darbą su priklausomais asmenimis, kurių tikslas buvo atsirinkti ir rengti naujus 

žmones, kurie galėtų tęsti mūsų teisines konsultacijas, jeigu užsitikrinsime tolesnį 

finansavimą. 

- Lapkričio 29 d. Koalicijos atsovai R.Uscila ir J.Poškevičiūtė susitiko su antstolių rūmų 

valdytoja aptarti galimo bendradarbiavimo teikiant / kuriant rekomendacijas, kaip gerinti 

antstolių praktiką išieškant skolas iš priklausomų asmenų. Susitikimas buvo pozityvus, abi 

pusės nusiteikusios bendradarbiauti, priklausys nuo mūsų tolesnių projektinių galimybių. 

- Imtasi teisinių veiksmų dėl gydymo tęstinumo laisvės atėmimo vietoje vienam 

farmakoterapijos pacientui, kuris atlikinėjo bausmę už disponavimą narkotinėmis 

medžiagomis. Tirtos galimybės padėti dar vienam klientui, bet šis persigalvojo, nes siekė 

pirmalaikio paleidimo. Samdytas advokatas, kuris pacientus lankė laisvės atėmimo vietose, 

parengti prašymai-skundai pacientų vardu dėl gydymo tęstinumo. Vienas iš pacientų sutiko 

duoti valstybę į teismą. Surasta žmogaus teisių advokatė dokumentų teismui parengimui. 

Susitarta su EHRN dėl papildomo finansavimo advokato išlaidoms padengti. Organizuota 

nemažai susitikimų su pacientu ir advokate bei jos padėjėja, dokumentai teismui parengti ir 

turi būti pateikti teismui paskutinę 2012 m. kovo savaitę. 
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 Paslaugų prieinamumo advokacija pažeidžiamosioms grupėms, UNODC advokacijos 

projektas 

- Surengėme 8 susitikimus-seminarus su žiniasklaidos priemonėmis (BNS, Alfa.lt, Balsas.lt, 

„Akistata“, „Verslo žinios“, LRT, „Lietuvos rytas“, „Vilniaus diena“) žalos mažinimo 

(labiausia farmakoterapijos) klausimais, G.Duoblys dalyvavo radijo interviu „Žinių radijuje“, 

susitikome su Žurnalistų sąjungos atstovais. Pastarasis susitikimas buvo itin produktyvus ir 

informatyvus. 

- Mezgėme ryšius su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, tačiau dažnai susidurdavome su 

nenoru kalbėtis metadono tematika, net ir nesiekiant viešumo. Katalikų bažnyčios atstovai 

apskritai atsisakė susitikti, motyvuodami aiškia ir nekeistina bažnyčios pozicija šiuo 

klausimu. 

- Parengėme ir Delfi.lt išplatinome straipsnį „Ar etiška priklausomybę nuo opiatų gydyti 

metadonu?“ (E.Subata). 

- Kartu su nariais „Tavo drugys“ organizavome priklausomų asmenų laišką sprendimų 

priėmėjams, kuriame reaguojama į Seime siūlomą rezoliuciją dėl gydymo metadonu 

apribojimo ir teigiama, kad toks ribojimas prilygtų priklausomų asmenų genocidui. Išplatintas 

laiškas, pranešimas spaudai. 

- Projektas pabaigtas, parengtos ataskaitos finansuotojams. 

 

 Paslaugų prieinamumo advokacija pažeidžiamosioms grupėms, bendrosios veiklos 

- Kartu su „Demetra“ ir „Pozityviu gyvenimu“ išsiuntėme raštą Sveikatos apsaugos 

viceministrui A.Klišoniui dėl ŽIV monitoringo tyrimų apmokėjimo problemų, kviesdami 

susitikti ir aptarti padėtį. Atsakymas atėjo labai vėluodamas ir tiesiog formaliai 

konstatuojantis padėtį. 

- Kovo 15 d. išsiuntėme raštą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai ir Žurnalistų ir 

leidėjų etikos komisijai su prašymu atlikti 2011 m. vasario 9 d. LTV laidos „Žurnalisto 

tyrimas“ tyrimą dėl neobjektyvumo ir tendencingumo. Koalicijos nuomone, laidoje tikslingai 

buvo formuojama neigiama nuomonė apie vieną iš veiksmingų priklausomybės gydymo būdų 

– farmakoterapiją vaistiniais opioidiniais preparatais. Daugiau nei pusmetį vėlavęs atsakymas 

buvo toks, kad formaliai etika nepažeista, nors sutinkama, kad laida buvo parengta 

neprofesionaliai.  

- 2011 m. gruodžio 1 d., minint Pasaulinę AIDS dieną, Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai 

buvo kviečiami nemokamai pasitikrinti dėl ŽIV Europos aikštėje, Vilniuje laikinai 

įsikūrusioje Vilniaus priklausomybės ligų centro (VPLC) mobilioje sveikatos klinikoje 

(baltajame autobusiuke). Akciją rengėme kartu su VPLC ir „Demetra“. 

 

2012 m. 

- 2012 m. sausio 9 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijai pateikėme raštą, adresuotą ministrui 

Raimondui Šukiui ir viceministrui Audriui Klišoniui, kuriuo, kartu su 5-kiais žemo slenksčio 

kabinetais, reiškėme susirūpinimą dėl tolesnio vadinamųjų žemo slenksčio paslaugų 

švirkščiamųjų narkotikų vartotojams - adatų ir švirkštų keitimas, dezinfekcijos priemonių 

dalijimas, ŽIV testavimas, sveikatos mokymas ir švietimas, konsultacinė pagalba – likimo. 

Atsakymas dar negautas, nors išsiųstas ir priminimas. Rašto idėja kilo po poros pasitarimų su 

kitomis šios srities NVO. 

- 2012 m. kovo 13 d. J.Poškevičiūtė dalyvavo pirmajame Nacionalinės ŽIV/AIDS programos 

koordinacinės tarybos posėdyje kaip viena iš dviejų NVO atstovų. Posėdis šauktas pasitarti 

dėl Nacionalinės AIDS atsako ataskaitos Jungtinėms Tautoms. Taip pat iškėlėme klausimus 
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dėl CD4 slenksčio pabloginimo ARV gydymui gauti iki 2013 m., dėl ARV finansavimo 

mechanizmų, dėl žemo slenksčio kabinetų finansavimo iš Nacionalinės programos bei žalos 

mažinimo ateities ir metodinio vadovavimo. 

 

 

 STEPS 

- Kovo 23 d. surengtas susitikimas su Sveikatos apsaugos viceministru A.Klišoniu, kuriame 

pristatytos mūsų pernai atliktos studijos apie visuomenės sveikatos tyrimų padėtį ir iššūkius 

Lietuvoje, pristatytas tokių tyrimų aktualumas, STEPS projektas. 

- Surinkta informacija apie visuomenės sveikatos tyrimų finansavimo šaltinius ir apimtis 

Lietuvoje, išversta ir nusiųsta partneriams (V.Ambrazevičienė ir R.Vaitkienė). 

- Parengėme ir Delfi.lt publikavome straipsnį apie visuomenės sveikatos tyrimų padėtį 

Lietuvoje „Lietuvoje ignoruojama visuomenės sveikata“ (buvo siūlytas tikslesnis 

pavadinimas, tačiau Delfi.lt įdėjo savo). 

- Projektas baigtas, atsiskaityta su rėmėjais. 

 

 Lietuvos moksleivių parlamentas, LMP-2 projektas 

- Parengta antroji projektinio finansavimo paraiška OSF‘ui. OSF patvirtinus projekto 

finansavimą, suplanuotos veiklos. Naujosios kadencijos Lietuvos mokinių parlamente suburta 

nauja psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės darbo grupė, jai 

pristatyti projekto tikslai ir būsimos veiklos.  

- Rugsėjo 3-4 d. suplanuoti ir vesti pirmieji mokymai LMP darbo grupei VPLC ir „Meikštų 

dvare“. 

- Lapkričio 26-28 d. suplanuoti ir vesti antrieji mokymai LMP darbo grupei, jų metu mokinių 

grupė lankėsi ir pažintiniuose vizituose valstybės įstaigose. 

 

2012 m.  

- Jau 2012 m. vasario 11-12 d. suplanuoti ir vesti tretieji mokymai LMP darbo grupei, per 

Skype vyko vaizdo pokalbis su tarptautine jaunimo narkotikų politikos organizacija Youth 

RISE; suplanuoti tolesni projekto veiksmai, rengta mokinių pozicija. 

- Suredaguota mokinių pozicija dėl pagalbos vartojančiam mokiniui mokykloje. 

- Suplanuotos mokinių diskusijos 4-iose savivaldybėse. 

 

 SWAN (Sex Workers' Rights Advocacy Network) 

- Ilgą laiką aktyvių veiklų nebuvo, nes ir pagrindiniai tinklo koordinatoriai laiku neparengė 

ketvirtinių naujienlaikraščių. Tačiau sutarta dėl tokio paties finansavimo 2011 m., kaip kad 

buvo anksčiau. Buvo pasyviai atliekamas žiniasklaidos monitoringas.  

 

- 2011 m. spalio 21 d. – 24 d. KGG ryšių su visuomene veiklų koordinatorė E.Matuizaitė 

dalyvavo SWAN visuotiniame narių suvažiavime Budapešte, Vengrijoje, kur buvo aptarti 

SWAN strateginio planavimo ir pertvarkos klausimai, nes tinklas registruojasi atskira 

organizacija, peržiūrės narystę ir jos sąlygas, savo veiklas. 

- „Demetra“ kartu su KGG Tarptautinės kovos su smurtu prieš sekso paslaugų teikėjus dienos 

proga tradiciškai surengė (uždarą) susitikimą su gatvėje dirbančiomis moterimis. Jos liudijo 

apie patiriamą smurtą, išsakė opiausius klausimus ir nutarė ateityje susitikti kartą per mėnesį, 

perduoti viena kitai aktualią informaciją apie sutiktus smurtautojus ir galimus pavojus. 

- Išverstas ir išplatintas vienas tarptautinis SWAN naujienlaikraštis. 
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 Narkologinės įskaitos reformavimo / pacientų gydymo neatskleidžiant tapatybės 

klausimas 

- Parengta ir jau 2012 m. sausio 12 d. surengta diskusija „Ar užtikrinamas priklausomybe 

sergančių pacientų konfidencialumas?“ Diskusijos tikslas – supažindinti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovus ir gydytojus praktikus su rengiamos informacinės sistemos 

taikymo praktikoje ypatybėmis, taip pat aptarti kitus aktualius pacientų konfidencialumo 

užtikrinimo ir gydymo organizavimo klausimus. 

- Narkologinės įskaitos projektas pratęstas dar metams, gautas leidimas jo lėšas naudoti 

strateginio bylinėjimosi dėl gydymo neprieinamumo išlaidoms. 

 

 Tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas 

- Balandžio paskutinėmis dienomis surengtas KGG narių visuotinis susirinkimas 

Druskininkuose, nariams skaityti šviečiamieji pranešimai teisinėmis bei atvejo vadybos 

praktikos temomis. E.Matuizaitė ir N.Maleckienė nuo KGG dalyvavo UNODC projekto 

baigiamojoje konferencijoje Rygoje. 

- Padėta OSF rinkti informaciją dėl naloksono prieinamumo ir priemonių prieš perdozavimą 

taikymą Lietuvoje. 

- Sausio 27 d. dalyvavome UNODC konferencijoje „Ar ŽIV epidemija Lietuvoje 

kontroliuojama?“, J.Poškevičiūtė skaitė pranešimą apie pilietinės visuomenės įtraukimą į ŽIV 

prevenciją ir priežiūrą. 

- Toliau bendradarbiavome su Socialinės integracijos institutu ir jų projekto metu teikėme 

redakcinius pasiūlymus ir korekcijas jauniesiems žurnalistams, kurie rašė tiriamuosius 

straipsnius pažeidžiamųjų grupių temomis. Sutikome būti partneriais Socialinės integracijos 

instituto projektinėje paraiškoje ES 2012 m. dėl jų projekto tęsinio darbui su jaunaisiais 

žurnalistais tolerancijos ir pažeidžiamųjų grupių klausimais. 

- Paraiška Globaliam fondui: nuo rugpjūčio tęsėme aktyvų dalyvavimą rengiant Lietuvos 

paraišką Globaliam fondui nuo NVO. Vyko daug pasitarimų ir itin intensyvių derybų su 

kitomis NVO, su valdžios institucijomis, tarptautiniu ekspertu paraiškai rašyti. Kartu su 

nariais ŽTSI parengėme medžiagą paraiškos komponentams dėl žmogaus teisių užtikrinimo ir 

dėl bendruomeninių sistemų stiprinimo. Paraiškos procese buvo išrinkta NVO taryba, kurios 

nariu tapo ir KGG (atstovė J.Poškevičiūtė, antrasis atstovas G.Duoblys), J.Poškevičiūtė 

išrinkta NVO tarybos pirmininko pavaduotoja. Pavyko įtikinti SAM, kad ji inicijuotų ir laiku 

parengtų projektui reikalingo Šalies koordinacinį mechanizmo sukūrimą (buvo grėsmių, kad 

valdžios institucijos to nepadarys, kas būtų stipriai sumažinę paraiškos galimybes). Nors 

paraiška buvo parengta iki galo, deja, ji nebuvo pateikta, nes Globalus fondas atšaukė 

konkursą. 

 

Ryšiai su visuomene / žiniasklaida 2011 m. kovas – 2012 m. kovas 

1. Parengtos 20 naujienų Koalicijos „Galiu gyventi“ tinklapiui:   

1.1. „Koalicija „Galiu gyventi“ dalyvauja Socialiai atsakingų jaunųjų žurnalistų ugdymo 

programoje“ [2011 m. kovo 17 d.]   

1.2. „Koalicija kreipėsi į LRT Tarybą ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl LTV 

laidos „Žurnalisto tyrimas“ [2011 m. kovo 17 d.] 

1.3. „Mokslo žurnale publikuojamas Koalicijos narių straipsnis apie iš LAV grįžusių 

asmenų socialinės integracijos problemą“ [2011 m. kovo 17 d.]  

1.4. „Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai susitiko su sveikatos apsaugos viceministru 

visuomenės sveikatos tyrimų situacijai aptarti“ [2011 m. balandžio 6 d.] 

1.5. „DELFI - Koalicijos straipsnis visuomenės sveikatos tema“ [2011 05 19]  

http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3495
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3495
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3513
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3513
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3530
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3530
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3547
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1.6. „Viešas asociacijos "Tavo drugys" laiškas dėl metadoną uždrausti siūlančios Seimo 

rezoliucijos [2011 05 19]  

1.7.  „Lietuvos psichiatrų asociacijos susirūpinimo laiškas Seimo pirmininkei dėl 

Narkotikų kontrolės politikos tęstinumo rezoliucijos projekto“ [2011 06 07]  

1.8. „Pristatyta žmogaus teisių Lietuvoje apžvalga 2009 – 2010“ [2011 06 07]  

1.9. „Seimas pritarė nutarimo „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“ projektui“ [2011 07 

05]  

1.10. „Nevyriausybinės organizacijos nutarė bendradarbiauti rengiant ir teikiant 

paraišką Globaliajam Fondui kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija“ [2011 07 28]  

1.11. „DELFI publikuotas Koalicijos tarybos nario straipsnis apie gydymą opioidais“ 

[2011 08 26]  

1.12. „Koalicija įpusėjo vykdyti žalos mažinimo programų advokacijos projektą“ [2011 

09 07]  

1.13. „Koalicijos mokymai apie tai, kaip padėti pažeidžiamoms grupėms veiksmingiau 

spręsti jų teisines problemas“ [2011 09 07]  

1.14. „Mokiniai sieks, kad pagalbos priklausomybę sukeliančias medžiagas 

vartojantiems jaunuoliams būtų daugiau“ [2011 09 07] 

1.15. „Koalicija „Galiu gyventi“ tęsia projekto su Lietuvos mokinių parlamentu 

įgyvendinimą“ [2011 09 07] 

1.16. Koalicijos narių gretas papildė VŠĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ [2011 09 

07]  

1.17. „Koalicija dalyvavo SWAN tinklo narių suvažiavime Budapešte“ [2011 11 11]  

1.18. „Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nepatenkino Koalicijos skundo dėl 

LTV laidos „Žurnalisto tyrimas“ apie metadoną“ [2011 11 11] 

1.19. „Susitikime su Antstolių rūmų valdytoja sutarta dėl bendradarbiavimo“ [2011 12 

22]  

1.20. „Tarptautinės kovos su smurtu prieš sekso paslaugų teikėjus dienos proga 

surengtas susitikimas su sekso paslaugų teikėjais "Smurtui – ne“ [2011 12 22]  

 

2012 m. 

1.21. Rengiama diskusija „Ar užtikrinamas priklausomybe sergančių pacientų 

konfidencialumas?“ [2012 01 04] 

1.22. „Sunerimusios dėl žalos mažinimo programų ateities organizacijos kreipėsi į 

SAM“ [2012 01 11] 

1.23. „Nuo 2012 m. pavasario Latvijoje farmakoterapiją vaistiniais opioidiniais 

preparatais bus galima tęsti laisvės atėmimo vietose“ [2012 01 25] 

1.24. „Net katalikiškoji Lenkija liberalizuoja narkotikų politiką“ [2012 01 25] 

1.25. „Žurnalistų ugdymo programa plečiasi“ [2012 02 23] 

1.26. Dekriminalizavus narkotikų vartojimą Portugalijoje per dešimtmetį perpus 

sumažėjo probleminių narkotikų vartotojų [2012 02 23] 

 

 

2. Parengti ir išplatinti 5 pranešimas spaudai:  

2.1. „Metadono puolėjai gina narkomafijos interesus?“ [2011 m. kovo 24 d.] 

2.2. „Lietuvos valdžios bandymai uždrausti gydymą metadonu atkreipė PSO dėmesį“ 

[2011 06 07]  

2.3. „Darbdaviai neturi teisės reikalauti pažymų apie darbuotojų priklausomybę“ [2011 07 

13]  

http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3549
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3549
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3555
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3555
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3564
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3567
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3584
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3584
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3605
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3641
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3650
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3650
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3679
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3681
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3681
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3686
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3686
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3712
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3712
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3722
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3722
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3717
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3740
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3733
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3733
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3520
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3560
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3581
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2.4. „Pasaulinės AIDS dienos proga Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai kviečiami 

nemokamai pasikrinti dėl ŽIV!“ [2011 11 30]  

2.5. „Valstybės kontrolė: reikia gerinti metadono vartojimo kontrolės ir paslaugų kokybės 

užtikrinimą, didinti įstaigų, teikiančių farmakoterapijos paslaugas skaičių ir užtikrinti 

gydymą laisvės atėmimo vietose“ [2011 12 08] 

 

2012 m. 

2.6. „Sunerimusios dėl žalos mažinimo programų ateities organizacijos kreipėsi į SAM“ 

[2012 01 11] 

2.7. „Net katalikiškoji Lenkija liberalizuoja narkotikų politiką“ [2012 01 25] 

2.8. „Nuo 2012 m. pavasario Latvijoje farmakoterapiją vaistiniais opioidiniais preparatais 

bus galima tęsti laisvės atėmimo vietose“ [2012 01 25] 

 

3. Pagalba asociacijai „Tavo Drugys“ rengiant laišką dėl 2011 m. balandžio 20 d. Seimui 

pateiktos Rezoliucijos „Dėl Narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“ projekto; taip pat - 

pranešimą spaudai „Narkotikų vartotojų asociacija: nauja Seimo rezoliucija - priklausomų 

nuo narkotikų asmenų genocidas“ [2011 05 19]  

 

4. Parengti Koalicijos „Galiu gyventi“ informacinio biuletenio Nr. 12-14. 

 

5. Koalicija „Galiu gyventi“ žiniasklaidoje:  

5.1. „Metadono puolėjai gina narkomafijos interesus?“ 

- http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai/Metadonas-paskutine-

stotele-i-mirti (Valstietis)  

- http://www.vtv.lt/naujienos/medicina/metadono-puolejai-gina-narkomafijos-

interesus.html (vtv.lt)  

- http://212.59.5.155/zinute_pr.php?inf_id=1337783 (ELTA)  

5.2. „Lietuvos valdžios bandymai uždrausti gydymą metadonu atkreipė PSO dėmesį“: 

- http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/lietuvos-valdzios-bandymai-

uzdrausti-gydyma-metadonu-atkreipe-pso-demesi-592707/ (Vakarų ekspresas)  

- http://www.ntakd.lt/files/Naujienos/naujienlaiskis/2011/2011-06.htm (NTAKD 

informacinis biuletenis)  

5.3. „Darbdaviai neturi teisės reikalauti pažymų apie darbuotojų priklausomybę“ 

- http://www.lrytas.lt/-13103729741308029713-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-

reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-

priklausomyb%C4%99.htm (lrytas.lt)  

- http://eli.mama.lt/gyvenimo-budas/karjera/darbdaviai-neturi-teises-reikalauti-pazymu 

(eli.lt)  

- http://www.zebra.lt/lt/naujienos/verslas/darbdaviai-negali-reikalauti-pazymu-apie-

darbuotoju-priklausomybe-240221.html (zebra.lt)  

- http://uabpardavimas.lt/index.php/parduodamu-uabb-naujienos/2315-darbdaviai-

neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-

priklausomyb%C4%99 (UABpardavimas.lt)  

- http://senas.nkd.lt/files/Naujienos/naujienlaiskis/2011/2011-07.htm (NTAKD 

informacinis biuletenis) 

- Jurgitos Poškevičiūtės interviu radijui „M-1 plius“  

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

nemokamai pasikrinti dėl ŽIV!“: 

http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3656
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3656
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3670
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3670
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3670
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3712
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3717
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3722
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3722
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai/Metadonas-paskutine-stotele-i-mirti
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai/Metadonas-paskutine-stotele-i-mirti
http://www.vtv.lt/naujienos/medicina/metadono-puolejai-gina-narkomafijos-interesus.html
http://www.vtv.lt/naujienos/medicina/metadono-puolejai-gina-narkomafijos-interesus.html
http://212.59.5.155/zinute_pr.php?inf_id=1337783
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3560
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/lietuvos-valdzios-bandymai-uzdrausti-gydyma-metadonu-atkreipe-pso-demesi-592707/
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/lietuvos-valdzios-bandymai-uzdrausti-gydyma-metadonu-atkreipe-pso-demesi-592707/
http://www.ntakd.lt/files/Naujienos/naujienlaiskis/2011/2011-06.htm
http://galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3581
http://www.lrytas.lt/-13103729741308029713-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99.htm
http://www.lrytas.lt/-13103729741308029713-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99.htm
http://www.lrytas.lt/-13103729741308029713-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99.htm
http://eli.mama.lt/gyvenimo-budas/karjera/darbdaviai-neturi-teises-reikalauti-pazymu
http://www.zebra.lt/lt/naujienos/verslas/darbdaviai-negali-reikalauti-pazymu-apie-darbuotoju-priklausomybe-240221.html
http://www.zebra.lt/lt/naujienos/verslas/darbdaviai-negali-reikalauti-pazymu-apie-darbuotoju-priklausomybe-240221.html
http://uabpardavimas.lt/index.php/parduodamu-uabb-naujienos/2315-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99
http://uabpardavimas.lt/index.php/parduodamu-uabb-naujienos/2315-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99
http://uabpardavimas.lt/index.php/parduodamu-uabb-naujienos/2315-darbdaviai-neturi-teis%C4%97s-reikalauti-pa%C5%BEym%C5%B3-apie-darbuotoj%C5%B3-priklausomyb%C4%99
http://senas.nkd.lt/files/Naujienos/naujienlaiskis/2011/2011-07.htm
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3656
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3656
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- http://www.delfi.lt/news/daily/Health/pasauline-aids-diena-vilniuje-kvieciama-

nemokamai-pasikrinti-del-ziv.d?id=52394019 (www.delfi.lt) 

- http://www.prevencija.lt/category/naujienlaiskiai/ (www.prevencija.lt) 

- http://www.glaustai.lt/?q=aids&page=5 (www.glaustai.lt)  

5.5. Net katalikiškoji Lenkija liberalizuoja narkotikų politiką“: 

- http://www.vtv.lt/naujienos/teisingumas/net-katalikiskoji-lenkija-liberalizuoja-

narkotiku-pol.html (www.vtv.lt) 

- http://www.glaustai.lt/?q=liberalizuoja (www.glaustai.lt) 

- http://www.streets.lt/?q=Narkotiko&page=111 (www.streets.lt) 

- http://ukiozinios.lt/net-katalikiskoji-lenkija-liberalizuoja-narkotiku-politika 

(www.ukiozinios.lt) 

 

OSF seminarų logistikos organizavimas: 

 OSF suteikta seminarų logistikos organizavimo paslauga 5-iems seminarams, kurie vyko: 

o Gegužės 22-23 d. Niujorko mieste, JAV. 

o Gegužės 24-27 d. Niujorko mieste ir užmiestyje, JAV. 

o Liepos 18-20 d. Johanesburge, Pietų Afrikos respublikoje. 

o Rugpjūčio 22-24 d. San Franciske, JAV. 

o Rugsėjo 14-16 d. prie Isyk Kulio, Kirgizijoje (papildomas kontraktas). 

o Spalio 3-7 d. Turkijoje. 

o Spalio 25-28 d. Rumunijoje. 

o Lapkričio 7-9 d. Turkijoje. 

o Lapkričio 30 - gruodžio 2 d. Danijoje. 

o Gruodžio 12-15, Tailande. 

 

Administravimas 

 E.Matuizaitė be įprastinių viešųjų ryšių veiklų koordinavo UNODC advokacijos projektą 

gegužę-rugsėjį bei nuo birželio koordinavo LMP projekto II etapą. 

 LMP-2 projektui samdome asistentą E.Daukšytę, ankstesnės LMP kadencijos narę, 0,12 etato 

padėti E.Matuizaitei koordinuoti projektą ir perteikti ankstesnės kadencijos narkopolitikos 

darbo grupės patirtį naujiems projekto dalyviams. 

 R.Stakėnas, teisininkas-konsultantas, baigė studijas ir jau įsidarbino kitoje įmonėje. 

Koalicijoje tęsę darbą iki spalio (teisinio projekto) pabaigos, o toliau tęsė savanoriškais 

pagrindais, kol paaiškės tolesnio projekto etapo finansavimas. 

 OSF seminarų programai, kaip ir planavome, pasamdėme asistentę 0,25 etato. 

 E.Matuizaitė dėl kito naujo darbo, tikėtina, turės vis mažiau galimybių skirti laiko KGG 

viešųjų ryšių veikloms, todėl jau dabar kalbamės apie tai, ką dėl viešųjų ryšių darysime 

ateityje. Šiuo metu, kol nepritraukėme daugiau projektų, ir finansinės galimybės viešiesiems 

ryšiams yra kiek ribotos. 

 

 

 

http://www.delfi.lt/news/daily/Health/pasauline-aids-diena-vilniuje-kvieciama-nemokamai-pasikrinti-del-ziv.d?id=52394019
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/pasauline-aids-diena-vilniuje-kvieciama-nemokamai-pasikrinti-del-ziv.d?id=52394019
http://www.prevencija.lt/category/naujienlaiskiai/
http://www.glaustai.lt/?q=aids&page=5
http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1034&id=3717
http://www.vtv.lt/naujienos/teisingumas/net-katalikiskoji-lenkija-liberalizuoja-narkotiku-pol.html
http://www.vtv.lt/naujienos/teisingumas/net-katalikiskoji-lenkija-liberalizuoja-narkotiku-pol.html
http://www.glaustai.lt/?q=liberalizuoja
http://www.streets.lt/?q=Narkotiko&page=111
http://ukiozinios.lt/net-katalikiskoji-lenkija-liberalizuoja-narkotiku-politika

