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Bendrumo akcija
Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui
Jau ketvirtà kartà artëjant ðv. Kalëdoms
Valstybinis psichikos sveikatos centras
kvieèia pasidalyti savo ðirdies gerumu, pajusti bendrystæ su vieniðais, serganèiais, likimo nuskriaustais þmonëmis ir sukurti jiems
Kalëdø sveikinimà-atvirukà.
Sunkmetis neturëtø bûti kliûtis, nes tai
nereikalauja dideliø fnansiniø iðlaidø,  tai daugiau Jûsø laiko, minèiø ir ðirdies dalelë, ðventiniu laikotarpiu pradþiuginsianti bendravimo
ir ðventinio dþiugesio stokojanèià ðirdá. Vieniðumas yra gana rimta problema. Daþnas ið
mûsø nesusimàsto ir net neásivaizduoja, kiek
tokiø vieniðø þmoniø yra. Pasitaiko ir net
daþnai, kad bûdamas apsuptas kitø, þmogus
viduje jauèiasi vieniðas. Daþniausias tokiø vieniðø þmoniø palydovas  nuolatinis liûdesys,
kuris nebûna toks aktualus paprastomis dienomis, o tampa ryðkesnis prieð Kalëdas. Tai juk
ðventë, palieèianti kiekvienà ðeimà, kiekvienus
namus. Ði nuolatinio liûdesio bûsena gali virsti
gana rimta problema. Kai atsiranda tas ðurmulys, dovanëliø pirkimas, rengimasis susitikinëti,
ðvæsti, bendrauti, tada þmogus dar giliau pajunta, koks jis vieniðas ir niekam lyg ir nereikalingas.
Vieniðø daþniau pasitaiko tarp vyresnio
amþiaus þmoniø. Vaikai uþauga, sukuria savo
ðeimas, kiti iðvaþiuoja á uþsiená ir neretai per
tà átemptà gyvenimo tempà pamirðta net paèius artimiausius þmones  tëvus. Yra daug globos namuose
gyvenanèiø senø þmoniø ir vaikø, kurie, atrodytø, gyvena ne vieni ir maþiausiai turëtø jaustis vieniði, vis
dëlto jauèiasi vieniði ir nereikalingi.
Bendrumo akcija Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui tai dar vienas priminimas, paraginimas ir
galimybë mums visiems ásigilinti ir atsigræþti á tuos, kuriems labiausiai reikia mûsø pagalbos.
Akcijos dalyviai kvieèiami kurti Kalëdø sveikinimø-atvirukø, kuriuose tekstas raðomas ranka. Kiekvienas
akcijos dalyvis, savo nuoþiûra arba bendradarbiaudamas su savo miesto ar rajono savivaldybe, vietos
bendruomene, gydymo ar globos ástaiga, pasirenka vieniðus þmones, kuriems patys áteikia sukurtus atvirukus.
Norintys sukurti sveikinimà-atvirukà, bet neþinantys, kam já skirti, gali atsiøsti ar atneðti á Valstybiná
psichikos sveikatos centrà (Parko g. 15, Vilnius, LT 11205). Mûsø darbuotojai yra numatæ apvaþiuoti
ligonines, juk yra þmoniø, kurie jau ilgai guli ligoninëse, kurie per ðventes negalës bûti su ðeimos nariais,
kuriø galbût niekas nelanko.
Ankstesni metai parodë, kiek daug Jumyse gerumo ir atjautos. Tikimës, kad ir ðiemet bûsite aktyvûs,
kûrybingi ir iðradingi, dalydamiesi savo dvasios turtais su kitais, Jums net nepaþástamais þmonëmis. Visi
kartu pasistenkime, kad ypaè ðiuo sunkiu taupymo, nerimo dël ateities ir netikrumo periodu në vienas
nebûtø uþmirðtas. Tebûna visiems ðios ðventës graþios ir prasmingos.
Akcija vyks iki gruodþio 31 d.
2006 m. akcijoje dalyvavo 82 kolektyvai ir ðeimos, 2007 m. dalyvavo daugiau nei 150 kolektyvø, o
pernai vykusi akcija buvo pati intensyviausia ne tik dalyviø skaièiumi, bet ir nuveiktais darbais. Sulaukëme
didelio dëmesio ir pritarimo, ásitikinome, kad atviras kreipimasis á visuomenæ, padedant televizijai, lauko
vaizdo ekranø tinklui, spaudai, yra vienas geriausiø bûdø pristatyti problemiðkà vieniðø, todël labai
paþeidþiamø þmoniø padëtá visuomenëje ir sulaukti visuomenës pagalbos. 2008 m. á akcijà aktyviai ásijungë
per 200 mokyklø, ikimokyklinio ugdymo ástaigø, bendruomeniø, ðeimø ir pavieniø asmenø. Þmoniø atjauta
ir dëmesingumas kitiems pranoko mûsø lûkesèius: akcijos dalyviai vieniðus ir ligotus þmonës pasveikino
ne tik paèiø sukurtais atvirukais, bet ir dovanojo dovanëliø, saldumynø, o ligoninëse, slaugos ir reabilitacijos
ástaigose besigydantiems pacientams koncertavo, vaidino, numatë apsilankyti ir kitø ðvenèiø proga. Pacientai
ir vieniði þmonës labai laukia tokiø nekasdieniø susitikimø, ypaè kai po renginio neskubama iðsiskirstyti,
pasikalbama. Dþiaugiamës, kad tai jau tampa graþia tradicija.

Linksmi, kûrybingi, stipresni uþ priklausomybæ!
Lietuvoje ðiuo metu veikia 103 vaikø globos namai, kuriuose auga
per 5000 vaikø. Mokslininkø ir ekspertø nuomone, vaikai, netekæ tëvø
globos, yra specifinë, ypaè paþeidþiama jaunø asmenø grupë psichoaktyviøjø medþiagø vartojimo atþvilgiu. Tyrimai rodo, kad vaikø globos institucijose globojami vaikai, turi daugiau fizinës ir psichinës
sveikatos problemø, nei jø bendraamþiai, gyvenantys ðeimose. Dël individualiø (silpnos vidinës darnos ir savivertës, þemesniø socialiniø
ágûdþiø), artimosios socialinës aplinkos (tëvø globos netektis, gyvenimas su priklausomais nuo psichoaktyviøjø medþiagø tëvais) rizikos
veiksniø vaikø globos namuose augantiems vaikams ypaè aktualios
rûkymo, narkotiniø medþiagø, alkoholio vartojimo problemos.
Specialistai pastebi, kad vaikø globos namuose augantiems vaikams
trûksta informacijos apie sveikà gyvensenà, bûdingas skeptiðkas poþiûris
á siûlomà pagalbà ir paramà bei prevencinius uþsiëmimus.
Psichoaktyviøjø medþiagø prevencijos specialistai rekomenduoja
taikyti ðiuolaikinius, interaktyvius prevencijos metodus, átraukiant ir
paèius vaikus á aktyvià veiklà, motyvuojanèià nevartoti psichoaktyviøjø
medþiagø, ugdanèià bendradarbiavimà, kûrybiðkumà, sveikos gyvensenos ir socialinius ágûdþius.
Siekdami átraukti vaikø globos namø auklëtinius á aktyvià prevencinæ veiklà Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras, bendradarbiaudamas su Valstybiniu psichikos sveikatos centru, surengë konkursà
Linksmi, kûrybingi, stipresni uþ priklausomybæ!.
Valstybinio psichikos sveikatos centro bendradarbiavimas su vaikø
globos namø auklëtiniais jau yra tradicija. Tai ir 2006 metais organizuotas respublikinis plakato konkursas Að galiu atsispirti, ir kasmet
skaitomos paskaitos, rengiami susitikimai.
Vykdydamos ðá konkursà Valstybinio psichikos sveikatos centro
darbuotojos lankësi Vilniaus m. Gilës, Kauno Atþalyno, Panevëþio
A. Bandzos kûdikiø ir vaikø globos namuose. Pokalbiuose apie psichoaktyviøjø medþiagø vartojimà buvo akcentuojamas jø pavojus jauno
þmogaus sveikatai. Vaikø
globos namø auklëtiniai 
tai þmonës, aplinkybiø
verèiami kur kas anksèiau,
nei jø bendraamþiai, paþvelgti á suaugusiøjø pasaulá, vaikai, kuriems neretai per anksti tenka suaugusiø pareigos ir problemos. Kita vertus, jie, kaip
ir visi vaikai, yra smalsûs,

nori viskà patirti ir iðbandyti patys, taèiau neturëdami patirties ar
reikiamos informacijos, neretai renkasi netinkamus streso áveikimo
ar laisvalaikio leidimo bûdus. Ðtai kodël pasiûlymas dalyvauti projekte Linksmi, kûrybingi, stipresni uþ priklausomybæ jiems pasirodë ádomus ir patrauklus. Reikëjo suburti draugø komandà, sukurti jos pavadinimà, ðûká, sugalvoti prisistatymà, pasiskaityti, paieðkoti
teoriniø þiniø ruoðiantis viktorinai, pasitreniruoti linksmosioms estafetëms, parepetuoti ðokius.
Po átempto darbo 3 12-18 metø moksleiviø komandos ið Kauno
Atþalyno, Panevëþio A. Bandzos, Vilniaus Gilës vaikø globos
namø.susirinko á finaliná renginá Lietuvos vaikø ir jaunimo centre.
Komandos parodë linksmus ir lyriðkus prisistatymus; patikrino
prieðininkø þinias viktorinoje; komandø kapitonai susirungë þiniø
mûðyje, visi drauge sprendë didþiulá kryþiaþodá; savo jëgas ir vikrumà iðbandë linksmojoje estafetëje.
Vertinimo komisijai nebuvo lengva  visø dalyviø jëgos apylygës, o entuziazmo, noro laimëti tikrai labai daug. Vis dëlto po ilgø
skaièiavimø nugalëtojais tapo Kauno Atþalyno vaikø globos namø
komanda. Jiems ir atiteko pagrindinis konkurso prizas  apsilankymas vandens pramogø parke.
Renginio metu koncertavo Lietuvos vaikø ir jaunimocentro
kolektyvai: Maþøjø Angelø Miuziklo studijos vokalistai, vadovaujami Dainos Bilevièiûtës ir grupë Kiviukai, kuriø vadovë Danguolë Aukselienë.
Visos komandos laimëjo ne tik po didelá tortà ir saldainiø artëjanèioms ðventëms, bet ir gerà nuotaikà bei ðiltà draugystës dvasià,
bei supratimà, kad linksmai ir ádomiai leisti laisvalaiká galima ir be
kvaiðalø.

Konkursas Geranoriðkiausia darbovietë
Valstybinis psichikos sveikatos centras, ðámet ásitraukæs á Europos
Komisijos finansuojamà projektà Smurtas prieð moteris darbe ...
Pasikalbëkime, Lietuvos ámoniø vadovus pakvietë dalyvauti
Geranoriðkiausios darbovietës konkurse ir pasidalyti patirtimi kaip

darbovietëse sprendþiamos psichologinio, fizinio smurto, seksualinio
priekabiavimo problemos, parodyti jau surastus sprendimo bûdus.
Gruodþio 10-àjà buvo paskelbti konkurso nugalëtojai. Jais tapo AB
Lietuvos geleþinkeliai. Ámonëje yra sukurtas darbuotojø etikos
kodeksas. Já pasiraðë visi ámonës darbuotojai, ir dabar visi,
áskaitant ir generaliná direktoriø, draugiðkai tuo kodeksu
vadovaujamës. Turime net ið darbuotojø sudarytà komisijà, kuri
priþiûri, kad visø tø normø bûtø laikomasi,  pasakojo
geleþinkeliø vadovas. Bendrovëje Lietuvos geleþinkeliai
kultûringà atmosferà sukurti padeda ne tik etikos kodekso
laikymasis, bet ir darbuotojams rengiami seminarai bendravimo
su kolegomis temomis. Bendrovëje taip pat ádiegtas anoniminis
pasitikëjimo telefonas, vykdomi mokymai, darbuotojams
organizuojami koncertai ir iðvykos. Ámonei áteiktas nugalëtojø diplomas ir bilietai á spektaklá Tikroji Eglës Þalèiø karalienës
istorija, sukurtà pagal smurtà patyrusios moters gyvenimo istorijà.
Tikimës, kad ðis graþus pavyzdys paskatins ir kitø ámoniø, ástaigø,
organizacijø vadovus daugiau dëmesio skirti kolektyvo darbo
aplinkai.
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