
1 
                                                           Metinė veiklos ataskaita 2014 m. balandis  – 2015 m. kovas 

 
 
 ����������	�
�� ���
������� �� �������� ��������� 

Didžioji g. 5-303, LT-01128 Vilnius, tel. 8 5 2661206, faks. 8 5 2685512, 
el. paštas: koalicija@galiugyventi.lt, interneto svetainė: www.galiugyventi.lt 

 
 

Metinė veiklos ataskaita: 2014 m. balandis – 2015 m. kovas  
 

KGG narių skaičius: 28 (7 juridiniai asmenys ir 21 fizinis asmuo).  
Samdomų darbuotojų skaičius - 6, iš kurių 2 dirbantys pilnu etatu ir 4 - ne pilnu etatu. 
 
 

1. Teisinė pagalba asmenims, priklausomiems nuo narkotinių medžiagų 
 
• Teisininkai savanoriai teikė pirmines teisines konsultacijas Vilniaus ir Kauno priklausomybės 

ligų centruose, Asociacijoje “Demetra”, Klaipėdos anoniminiame konsultaciniame kabinete, 
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Priklausomų asmenų bendruomenėje “Aš esu” ir Kauno 
Nakvynės namuose. Per šį laikotarpį suteiktos 167 konsultacijos. 
Teisininkų savanorių skaičius: 9. 

• 2014 m. birželio mėn. įvyko motyvacinis renginys teisininkams savanoriams. Organizuotas 
pažintinis apsilankymas Lukiškių kalėjime-tardymo izoliatoriuje ir „Mano guru“ kavinėje, 
kurioje dirba ir asmenys, priklausomi nuo narkotinių medžiagų. 

• Gegužės 16 d. Klaipėdos anoniminiame konsultaciniame kabinete įvyko motyvacinis teisinio 
švietimo renginys asmenims, priklausomiems nuo narkotinių medžiagų. Pristatytos pirminės 
teisinės konsultacijos: kaip ir kam jos teikiamos, kokius iškilusius klausimus gali padėti spręsti 
teisininkai savanoriai.  Dalyviams pateikta dalomoji medžiaga - „Antstolių veikla vykdant 
išieškojimus“. Tokiu būdu asmenys yra skatinami ateiti į pirmines teisines konsultacijas, kuriose 
savanoriai jiems gali padėti išspręsti asmenines teisines problemas. 

• Bukletai. 2014 m. birželio mėn. išleistas teisinių klausimų ir atsakymų leidinys „Teisiniai 
patarimai su priklausomybės problema susiduriančioms pažeidžiamosioms grupėms“ (700 
egzempliorių). Leidinyje pateikiama aktuali teisinė informacija, kuri gali padėti geriau suprasti 
ir įgyvendinti savo teises ir pareigas.  

• Byla dėl žalos atlyginimo dėl farmakoterapijos metadonu nutraukimo laisvės atėmimo metu 
piliečiui KB. Byla tęsiama. Pirmosios instancijos teismui rekomendavus, pateiktas skundas į 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją. Rugsėjo ir gruodžio mėn. įvyko du 
komisijos posėdžiai, priimti neigiami sprendimai.  Parengti ir išsiųsti skundai į Lygių teisių 
kontrolierių įstaigą ir Europos žmogaus teisių teismą.  

• Advokacija dėl antstolių veiklos reglamentavimo: 
o 2015 m. sausio 6 d. KGG susitiko su Skurdo mažinimo organizacijų tinklu aptarti galimus 

įstatymų pakeitimus, reglamentuojančius antstolių vykdomus išskaitymų dydžius iš 
skolininkų.  

o 2015 m. sausio 20 d. KGG (J. Poškevičiūtė ir L. Bliujienė) ir Skurdo mažinimo organizacijų 
tinklas susitiko su B. Vėsaite. Ji palankiai vertino pasiūlymus teikti pataisas dėl išskaitų iš 
minimalios mėnesio algos (MMA) mažinimo. Po susitikimo KGG parengė įstatymų, kurie 
reglamentuoja išskaitų dydžius (CPK, DK), pakeitimų pasiūlymus. 

o Vasario 12 d. KGG susitiko su Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklu aptarti 
galimą tyrimą dėl pažeidžiamų visuomenės grupių (priklausomų asmenų, pašalpų gavėjų, 
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nuteistųjų ir pan.) turimų skolų antstoliams. Tyrimo metu gauti duomenys būtų svarus 
argumentas pasisakant už antstolių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.  

o Seimo narė B. Vėsaitė pateikė KGG pasiūlytus įstatymų pakeitimo projektus, kurių 
svarstymas numatomas artėjančios Seimo pavasario sesijos metu. 

o 2015 m. kovo 5 dieną Seime vyko spaudos konferencija “Stop signalas skurdui plisti”, 
kuriame J. Poškevičiūtė pasisakė dėl minėtų įstatymų pakeitimų. 

 
2. Paslaugų prieinamumo pažeidžiamosioms grupėms advokacija 

 
• Advokacija dėl žemo slenksčio kabinetų (ŽSK) finansavimo: 

o 2014 m. balandžio 10 d. išsiųstas raštas Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) ir 
Užkrečiamų ligų ir AIDS centrui (ULAC) dėl ŽSK paslaugų ir priemonių švirkščiamųjų 
narkotikų vartotojams finansavimo 2014 metais. Prašyta, kad 2014 m. nacionaliniuose 
dokumentuose ŽSK numatytos lėšos būtų panaudotos pagal paskirtį. Siekiama, kad 
galimybę pretenduoti į šias lėšas turėtų ir nebiudžetinės įstaigos, kad lėšos būtų skirstomos 
pagal ŽSK poreikį ir kad jos būtų paskirstytos nedelsiant.  

o ULAC balandžio 17 d. pakvietė į apskrito stalo diskusiją dėl ŽSK. Diskusijos metu aptartos 
2014 m. ŽSK finansavimo galimybės, būsimo ŽSK finansavimo konkurso sąlygos. ULAC 
atsižvelgė į kai kuriuos diskusijos metu mūsų pateiktus pasiūlymus: konkursą paskelbė 
anksti (dar gegužę), padidinta finansavimo suma vienam ŽSK. 

o Po diskusijos, KGG pateikė dar vieną raštą SAM ir ULAC dėl neadekvačių ŽSK 
finansavimo konkurso sąlygų, kurios apskritai užkirto kelią didžiajai daliai ŽSK pretenduoti 
į finansavimą. Dėl to kalbėtasi ir su SAM atstovais: viceministru E.Mačiūnu bei 
A.Astrauskiene. 

o Lapkričio 20 d. Kaune organizuota apskrito stalo diskusija „Žemo slenksčio kabinetų 
veiklos aktualijos“. Pagrindinis diskusijos tikslas - įvertinti ŽSK situaciją regionuose, 
pasidalinti patirtimi bei aptarti tolimesnes perspektyvas. KGG tarybos pirmininkė R. 
Štuikytė pristatė ŽSK veiklos reglamentavimo analizę, J. Poškevičiūtė kalbėjo apie greitojo 
atrankinio ŽIV ištyrimo vykdymo galimybes ne sveikatos priežiūros įstaigose. ŽSK atstovai 
diskusijos metu pasidalino savo problemomis apie tai, kad klientai dažnai vengia lankytis 
ŽSK dėl viešumo baimės, švirkštų trūkumo ir prastos jų kokybės. 

o 2015 m. sausio 7 d. įvyko susitikimas su A. Astrauskiene (SAM). Susitikimo metu 
diskutuota apie problemišką ŽSK padėtį Klaipėdoje ir nacionalinės ŽIV programos projektą. 

o Sausio 28 d. įvyko susitikimas su Seimo vicepirmininku A. Sysu. Susitikime kalbėta apie 
itin prastą ŽSK padėtį Lietuvoje, taip pat buvo pristatyta situacija dėl farmakoterapijos 
metadonu (FM) nebuvimo laisvės atėmimo vietose (LAV). 

o Kovo 18 d. G. Duoblys susitiko su A. Sysu bei L. Dmitrijeva dėl kitame LRS Narkotikų 
kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos posėdyje svarstytinų ŽSK finansavimo ir 
FM laisvės atėmimo vietose klausimų. 
 

• Advokacija dėl greitojo atrankinio ŽIV ištyrimo ne sveikatos priežiūros įstaigose: 
o Gegužės 13 d. organizuotas susitikimas su LR SAM viceministre J. Zinkevičiūte. Aptartos 

šios temos: valstybės apmokamo ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimas bendrai populiacijai; 
ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimas rizikos grupėms; KGG siūlomi poįstatyminių teisės 
aktų pakeitimai. 

o Gegužės 15 d., dalyvaujant sveikatos apsaugos ministrui V. P. Andriukaičiui,  organizuotas 
SAM ir TM atstovų susitikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo LAV. 
Susitikimo metu nuspręsta, kad SAM ir TM oficialiu raštu prašys Vyriausybės sukurti darbo 
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grupę, kuri išnagrinėtų galimybes vykdyti Lietuvos įsipareigojimus teikiant farmakoterapiją 
metadonu TM pavaldumo kalėjimuose. 

o Liepos 2 d. SAM organizuotas susitikimas su ministru V. P. Andriukaičiu, jo komanda bei 
ULAC dėl ŽIV ištyrimo ir jo apmokėjimo klausimų. 

o Atlikta analizė - teisės aktų peržiūra, pasitarimai su Asociacija „Demetra“, SAM ir kitais - 
siekiant pasiūlyti konkrečius teisės aktų pakeitimus, kurie palengvintų atrankinį ŽIV 
ištyrimą ne sveikatos priežiūros įstaigose. G. Duoblys ir L. Bliujienė susitiko su SAM 
akreditacijos tarnyba pasitarti dėl atrankinių ŽIV testų. 

 
• Alternatyvų kriminalizavimui skatinimas: 

o KGG inicijavo pasitarimus dėl Administracinės teisės pažeidimų kodekso (ATPK) keitimo - 
bausmių už narkotinių medžiagų vartojimą ir disponavimą savo reikmėms švelninimo bei 
alternatyvų baudimui suteikimo. Buvo susitikta su Seimo Teisėtvarkos komiteto pirmininku 
J. Sabatausku, planuojama teikti konkrečius pasiūlymus baudžiamojo kodekso pakeitimo 
projektui dėl bausmių netaikymo su priklausomybe susijusiems pažeidimams. 

o 2015 m. balandžio mėn. užsakyta apžvalga dėl narkotikų vartotojų dekriminalizacijos/ 
depenalizacijos/alternatyvų įkalinimui. Planuojama surinkti informaciją apie skirtingų šalių 
teisinį reguliavimą ir praktiką šioje srityje bei modeliuos galimybes Lietuvoje.  

o 2015 m. kovo 21-21 d. surengtas KGG narių seminaras-diskusija apie dekriminalizaciją, 
pristatyti ir aptrati dalies apžvalgos rezultatai, diskutuoti iškilę klausimai, siekiant ateityje 
suformuoti KGG poziciją narkotikų vartotojų kriminalizavimo mažinimo klausimu. 
 

• Advokacija dėl farmakoterapijos metadonu laisvės atėmimo vietose: 
o Po KGG susitikimo-apskrito stalo diskusijos su V. P. Andriukaičiu buvo sudaryta bendra 

SAM ir TM tarpžinybinė darbo grupė dėl sveikatos priežiūros paslaugų laisvės atėmimo 
vietose. Jos nariais tapo ir J. Poškevičiūtė, L. Stonienė ir E. Subata. Pradinė grupės intencija 
– FM prieinamumo klausimas laisvės atėmimo vietose. Įvyko du darbo grupės posėdžiai 
(KGG nariai dalyvavo pirmajame – rugsėjo 11 d.). 

o Raštas TM dėl FM laisvės atėmimo vietose. 2014 m. lapkričio 4 d. raštu kreiptasi į 
teisingumo viceministrą P. Griciūną, išreikškiant susirūpinimą, kad Lietuvoje laisvės 
atėmimo vietose vis dar nėra prieinama farmakoterapija metadonu. 

o Gruodžio 5 d. įvyko susitikimas su TM viceministru P. Griciūnu. Susitikime nuo KGG 
dalyvavo R. Štuikytė, G. Duoblys ir E. Subata. Sutarta išanalizuoti įvairias ES šalių patirtis 
dėl farmakoterapijos metadonu laisvės atėmimo vietose, taip pat keistis aktualia informacija 
tarp suinteresuotųjų pusių.  

 
• Šešėlinė ataskaita Jungtinėms Tautoms. Koalicija kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu 

(EHRN) dar kovo mėn. parengė ir pateikė Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių komitetui šešėlinę ataskaitą. Joje atkreiptas dėmesys į ŽIV testavimą, opioidinės 
priklausomybės gydymo bei žemo slenksčio kabinetų situaciją. KGG ir EHRN atstovai pristatė 
ataskaitą gegužę Ženevoje vykusiame komiteto posėdyje.  JT komitetas rekomendavo Lietuvos 
valstybei užtikrinti valstybės apmokamą ŽIV testavimą. Atkreiptas dėmesys į tam tikrų ŽIV 
prevencijos paslaugų nebuvimą laisvės atėmimo vietose Lietuvoje. KGG užklausė valdžios 
įstaigų, kaip bus atsižvelgiama į rekomendacijas.  

• Biudžeto planavimo ir išlaidų analizė ŽIV prevencijos srityje: 
o KGG užsakymu atlikta „Valstybės bei savivaldybių biudžeto planavimo ir išlaidų 2011-

2013 m., skirtų ŽIV ir švirkščiamųjų narkotikų vartojimo sukeltoms problemoms spręsti, 
apžvalga”, kurią parengė Marija Jakubauskienė.  
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o Kovo mėn. surengtas biudžeto planavimo ir išlaidų apžvalgos aptarimas su pagrindiniais 
suinteresuotais asmenimis, parengtas advokacijos plano projektas.  

• Advokacija dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų (LPI) profilaktikos bei kontrolės    
2015-2019 m. programos ir 2015-2017 m. priemonių plano. Parengti keli raštai SAM, ULAC, 
LRV ir LR Prezidentei. 2014 m. spalio 29 d. raštu kreiptasi į SAM ir ULAC, pateikiant dešimt 
pasiūlymų dėl programos ir priemonių plano. Vėliau pateiktas skundas SAM, kad parengtas 
projektas nėra skelbiamas viešojoje erdvėje (raštas buvo išsiųstas komentarams tik valdžios 
įstaigoms bei medikų asociacijoms). Buvo nedelsiant atsižvelgta į KGG skundą - SAM atsiuntė 
kvietimą teikti pastabas/pasiūlymus dėl minėtų dokumentų. 2015 m. vasario 28 d. KGG pateikė 
SAM pasiūlymus ir komentarus dėl programos ir veiksmų plano projekto bei paprašė išaiškinti, 
kaip bus finansuojamos priemonės. 2015 m. kovo 18 d. gautas SAM atsakymas, po kurio KGG 
kreipėsi į SAM, LRV ir Prezidentę, išreikšdami susirūpinimą dėl neskaidraus programos 
rengimo proceso.  

• 2015 m. sausio 16 d. KGG atstovai dalyvavo EHRN organizuotame susitikime su D. Pūru ir 
seimo nare M. A. Pavilioniene.   Susitikimo tikslas - aptarti tris aktualias temas: tarptautinių 
žmogaus teisių gynimą, laisvės atėmimo vietų pertvarkos galimybes ir bendradarbiavimu grįstą 
tarpinstitucinį darbą.  

• Nuolat pildoma sisteminga Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
paramos projekto teisės aktų stebėjimo ataskaita, kurioje atsispindės visos projekto metu 
atliekamos KGG teisės aktų analizavimo ir teisėkūros iniciatyvos. 

• Gegužės 30 d. surengta šviečiamoji diskusija-seminaras „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija 
ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Dalyviai - visuomenės 
sveikatos biurų darbuotojai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, dirbantys su 
priklausomais žmonėmis. Seminaro metu jie supažindinti su specialiosiomis teisinėmis, 
socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios yra svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, 
priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę 
atskirtį patiriančiais asmenimis. 

• Rugsėjo 25 d. surengtas patirties dalijimosi renginys-seminaras psichikos sveikatos centrų 
darbuotojams apie priklausomybes, ŽIV/AIDS prevenciją ir socialinių paslaugų teikimo 
ypatumus pažeidžiamoms grupėms. 

• Lapkričio 6 d. Visagine surengta šviečiamoji diskusija „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: 
kaip dirbti su pažeidžiamomis grupėmis“. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su 
specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su 
ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai supažindino dalyvius 
su priklausomybe kaip liga, priklausomų asmenų elgesio keitimosi stadijomis bei šiuolaikiniais 
mokslu pagrįstais gydymo ir reabilitacijos metodais. Taip pat buvo kalbama apie atvejo vadybos 
taikymo pasiekimus dirbant su priklausomais asmenims bei teisines problemas, su kuriomis jie 
susiduria. 

 
3. Paslaugų prieinamumo pažeidžiamosioms grupėms advokacija: ŽSK ir FM paslaugų 

prieinamumo plėtra ir narkotikų vartotojų bendruomenių stiprinimas 
(regioninis projektas „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“) 

 
• Bendradarbiaujama su VšĮ „Resetas“: teikiama nuolatinė administracinė, finansinė, advokacinė 

ir kita pagalba jaunai organizacijai, ugdant naujus vartotojų darbo, administracinius, finansinius, 
projekto valdymo bei advokacinius įgūdžius. 
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• Mokymai ŠNV bendruomenių atstovams. 2014 m. gruodžio mėn. Vilniuje organizuoti dviejų 
dienų žalos mažinimo paslaugų vertinimo bendruomenės jėgomis praktiniai mokymai, kuriuose 
dalyvavo 15 bendruomenės atstovų ir Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Mokymus vedė Maria 
Tvaradzė. 

• ŠNV bendruomenių stiprinimas. Projektas sudarė sąlygas aktyviems vartotojų bendruomenės 
atstovams iš įvairių miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) susitikti dažniau ir aptarti aktualiausius 
klausimus, projekto eigą bei ateities bendruomenės sanglaudos planus. Su VšĮ „Resetas“ 
pagalba ir Klaipėdos vartotojų iniciatyva, 2015 m. sausį sukurta „Klaipėdos metadono 
programos dalyvių iniciatyvinė grupė“, sieksianti atstovauti bendruomenės interesus. 

• Žalos mažinimo paslaugų vertinimas: apklausa. 2015 m. sausio-vasario mėn. Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje atlikta vartotojų bendruomenės narių apklausa – jų požiūriu vertintas žalos 
mažinimo paslaugų prieinamumas ir kokybė. Iš viso apklausta 160 asmenų.  

• Žalos mažinimo paslaugų vertinimas: diskusinės grupės. 2015 m. sausio-vasarį Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje suorganizuotos 8 ŠNV diskusinės grupės, kuriose iš viso dalyvavo 67 asmenys. 
Grupių metu taip pat vertintas žalos mažinimo paslaugų prieinamumas, o diskusijų metu siekta 
nustatuti žalos mažinimo priemonių ir paslaugų prioritetus. 

• VšĮ „Resetas“ aktyvistai, atstovaudami ŠNV bendruomenių interesus, 2015 m. sausio mėn. 
iniciavo susitikimus su Vilniaus ir Klaipėdos priklausomybės ligų centrų vadovybe. 

• Susitikimas su EHRN monitoringo ir vertinimo ekspertu. 2015 m. kovo 16-17 dienomis 
Lietuvoje lankėsi tarptautinio ŽIV/AIDS aljanso Ukrainoje ekspertė Tatjana Saliuk, kurios 
pageidavimu buvo suorganizuoti 5 susitikimai su valdžios atstovais, žalos mažinimo paslaugų 
teikėjais ir ŠNV bendruomenės atstovais. Aptarta žalos mažinimo paslaugų, ŠNV 
bendruomenių pajėgumo ir politinio konteksto situacija Lietuvoje. 

• Advokacijos planavimas ir nacionalinė ataskaita-rekomendacijos dėl tvaraus ŽSK ir FM 
finansavimo. 2015 m. kovo 13-27 dienomis, remiantis preliminariais atlikto tyrimo duomenimis 
ir rekomendacijomis, vyko advokacijos planavimo strateginiai susitikimai, kurių galutinis 
tikslas – nacionalinis advokacijos planas būsimiems projekto etapams. Toliau vyksta intensyvūs 
baigiamieji nacionalinės projekto ataskaitos ir rekomendacijų rengimo darbai.   

 
4. KGG narių gebėjimų ir kompetencijų didinimas. 

 
• 2014 m. balandžio 26-27 d. suengtas KGG Visuotinis narių susirinkimas. Pristatyta ankstesnių 

metų ataskaita, patvirtintas 2014 metų veiklos planas ir biudžetas. Pasidalinta aktualijomis. 
Inicijuota diskusija dėl kuriamos KGG strategijos: vizijos, misijos, pagrindinių tikslų 
formulavimo. Vyko panelinė diskusija apie KGG pastarųjų 10 metų pasiekimus ir iššūkius, 
išrinkta nauja taryba. 

• Nauji KGG nariai. Gegužę KGG nariais tapo Kęstutis Butkus, Svajūnas Čioraitis ir LPF 
„Rigra“, spalį – Vytautas Mileris. „Rigra“ vėliau išstojo iš KGG. 

• KGG strategiją 2014-2018 metams rengia R. Štuikytė. Yra atlikti visi reikiami interviu su KGG 
nariais ir išoriniais asmenimis, parengtas ir nariams per Visuotinį KGG susirinkimą pristatytas 
bei aptartas strategijos projektas, kuris toliau derinamas su tarybos nariais. 

• Liepos 7-10 d. organizuotas KGG narių ir personalo pažintinis vizitas į Moldovą, kur susitikta 
su ŽSK paslaugų teikėjais, ŽIV infekuotų asmenų organizacija, priklausomybės gydymo centru 
bei lankytasi laisvės atėmimo vietoje, kurioje vykdoma farmakoterapijos metadonu programa. 
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5. Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas 
 

• Surengti trys susitikimai (balandžio 30 d., liepos 18 d. ir rugpjūčio 13 d.). su skirtingomis NVO, 
kurių veikla ir tikslinės grupės panašios į KGG. Susitikimų forma - moderuojama diskusija, 
kurios metu buvo siekta stiprinti tinklaveiką, aptarti organizacijų siekius, tematikas, veiklas, 
galimus bendrus sąlyčio taškus bei galimai inicijuoti tarpusavio bendradarbiavimą.  

• Moldovoje vykusio forumo “Harm Reduction Works – Fund it!” metu skaitytas pranešimas 
NVO atstovams, dirbantiems su priklausomais asmenimis ar kitomis pažeidžiamomis grupėmis. 
Pateikti praktiniai patarimai, kaip naudojantis komunikacijos priemonėmis viešinti turimą 
informaciją. 

• KGG pateikė paraišką ir tapo SWAN nacionaliniu (focal point) nariu, vykdančiu tik 
informacines veiklas. 

• KGG pateikė paraišką ir tapo Correlation tinklo (European Network Social Inclusion & Health) 
nare. 

• KGG pateikė paraišką tapti Europos piliečių forumo narkotikų klausimais nare. 
• Glaudžiai bendradarbiauta su Nacionaliniu skurdo mažinimo tinklu antstolių klausimais. 
 

6. Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida 
 

• Nuolatinis aktualių KGG žinučių rengimas ir talpinimas į Facebook svetainę. 
• Bendradarbiavimas su „Žinių radijo” laida „Atviras pokalbis“. KGG suteikta galimybė 
reguliariai diskutuoti aktualiomis temomis: 

o 2014-06-26 organizuota radijo laida tema „Narkotikai: karas ar taika?“ 
o 2014-12-23 - tema „Žmogus žmogui“ apie ŽIV/AIDS plitimą. 
o 2015-01-29  - „Atviras pokalbis“ tema apie žalos mažinimo paslaugų finansavimą. 

• Išleisti 4 ketvirtiniai KGG naujienlaiškiai. 
• Parengtos sėkmės istorijos: 

o 2014 m. lapkričio mėn. sėkmės istorija: „Paspaudęs ranką ŽIV neužsikrėsi“, M. 
Jakštas, teisininkas-savanoris. 
o 2015 m. vasario mėn. komentaras: „Ar Klaipėdoje nebeliko priklausomų nuo 
narkotikų?“, A. Slatvickis, Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausias gydytojas. 
o 2015 m. vasario mėn. komentaras: „Lietuvoje užsikrėtusiųjų ŽIV ženkliai mažiau nei 
pas kaimynus latvius ir estus: verkti ar džiaugtis?“, doc, M. Jakubauskienė, Visuomenės 
sveikatos ekspertė. 
o KGG svetainėje ir Facebook paskyroje publikuotas ir į anglų kalbą išverstas bei 
donorų tinklapyje patalpintas interviu su priklausomu asmeniu Svajūnu. 

• Mokomieji-šviečiamieji seminarai žurnalistams, paskaitos kitų organizacijų renginiuose:  
o Jautrinimo seminaras „Narkomanas ar narkotikų vartotojas: kodėl tai svarbu?“ 
(liepos 17 d. Vilnius). 
o Paskaita NSII seminare regioninės žiniasklaidos atstovams „Pažeidžiamos grupės ir 
žiniasklaida“ (liepos 3 d. Trakai). 
o Paskaita NSII seminare regioninės žiniasklaidos atstovams „Narkomanas ar 
narkotikų vartotojas: kodėl tai svarbu?“ (spalio 3-4 dienomis, Palanga). 
o Paskaita seminare Žurnalistikos instituto studentams „Narkomanas ar narkotikų 
vartotojas žiniasklaidoje: kodėl tai svarbu?“ (spalio 10 d., Vilnius). 
o Paskaita NSII seminare regioninės žiniasklaidos atstovais, kurie rengiasi tiriamosios 
žurnalistikos projektui (rugsėjo 26 d. Trakai). 

• KGG inicijuotos publikacijos/žinutės žiniasklaidos priemonėse: 
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o 2014 m. balandžio 24 d.: Medikas Aleksandras Slatvickis: Lietuvoje – ŽIV epidemija 
(15min.lt). 
o 2014 m. balandžio 24 d.: Ar ŽIV prevencijos paslaugų nebuvimas gręsia nauju ligos 
protrūkiu Lietuvai ? (Žinių radijo laida „Atviras pokalbis“). 
o 2014 m. gegužės 25 d.: Narkomanės  išpažintis (delfi.lt). 
o 2014 m. birželio 18 d.: Vasara pavojingas metas tapti narkomanu (Žinių radijo laida 
„Atviras pokalbis“). 
o 2014 m. liepos 18 d.: Motina pardavinėjo narkotikus, sūnus - žmoną sekso 
paslaugoms (lrytas.lt). 
o 2014 m. liepos 20 d.: Narkomano dugnas: dėl dozės stotyje pardavinėjo žmonos 
seksualines paslaugas (15min.lt). 
o 2014 m. liepos 20 d.: Lietuvos radijo laida „Ryto garsai“ apie naujai įkurta narkotikų 
vartotojų savitarpio pagalbos organizaciją VšĮ ,,Resetas”. 
o 2014 m. liepos 26 d.: Kaltinimai neištrauks iš narkotikų pragaro (lzinios.lt). 
o 2014 m. liepos 26 d.: „Reseto“ įkūrėjas: tuo pačiu švirkštu keli narkomanai naudojasi 
po savaitę (kaunodiena.lt). 
o 2014 m. liepos 27 d.: „Reseto“ įkūrėjas: tuo pačiu švirkštu keli narkomanai naudojasi 
po savaitę (balsas.lt). 
 

• KGG užsakymu Aušra Širvinskienė bei Vilniaus universiteto magistro studijų studentė Uršulė 
Leiputė parengė ir pristatė tyrimą tema „Priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų 
infekuotų, ŽIV, reprezentacijos problemos internetiniuose portaluose“. Tyrimo tikslas - 
atskleisti šių asmenų reprezentacijos problemas internetiniuose portaluose (delfi.lt ir 15min).  
 

7. OSF Visuomenės sveikatos programos seminarų logistikos organizavimas 
 

• OSF suteikta vieno papildomo seminaro logistikos organizavimo paslauga liepos 13-17 d. 
Druskininkuose 

• OSF suteikta seminarų logistikos organizavimo paslauga seminarams, kurie vyko: 
• 2014 m. gegužės 19-23 d. Ispanijoje; 
• 2014 m. birželio 2-6 d. Turkijoje; 
• 2014 m. spalio 7-9 d. Turkijoje; 
• 2014 m. spalio 12-14 d. Turkijoje; 
• 2014 m. gruodžio 8-9 d. Ispanijoje; 
• 2014 m. gruodžio 15-18 d. Tailande; 
• 2015 m. balandžio 13-14 d. Ispanijoje. 

• Pasirašytas kontraktas su OSF PHP dėl seminarų administravimo 2015 metais (7 seminarai). 
 


