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Bendrumo akcija 2010
Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui
Sutrumpëjus ir papilkëjus dienoms, uþ lango vis
daþniau mëginant ásitvirtinti ðaltukui, o parduotuviø
vitrinoms pradëjus puoðtis ðventinëmis Kalëdø
dekoracijomis, norime pasibelsti á jûsø jautrias ðirdis,
uþkrësti jus nepagydomu gerumo virusu, kuriuo mes
patys uþsikrëtëme prieð penkerius metus ir negalime
(o ir nenorime) pasveikti iki ðiol.
Þmogaus ryðys su þmogumi  viena ið didþiausiø
socialiniø vertybiø. Be jo neámanoma jokia visuomenë
nei praeityje, nei dabar, nei ateityje. Deja, þmoniø
sugebëjimas bendrauti maþëja. Aplink mus vis daugiau
vieniðø þmoniø  tiek seneliø, tiek vaikø, tiek
gyvenanèiø globos ástaigose, tiek ðeimose, taèiau
nerûpinèiø savo artimiesiems. Ðiais laikais mes ápratæ
daug kà vertinti pinigais, o juk ðypsena, dëmesys,
geras þodis  didþiulë vertybë, kuri nieko nekainuoja.
Bendrumo akcija  tai dar vienas priminimas,
paraginimas ir galimybë atsigræþti á tuos, kuriems
labiausiai trûksta mûsø dëmesio ir pagalbos.
Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC)
kvieèia visus aktyviai dalyvauti bendrumo akcijoje
Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui. Skelbdami
ðià akcijà, norime atkreipti dëmesá á tai, kad vieniðumas  rimta problema, glaudþiais ryðiais susijusi
su kitomis rimtomis socialinëmis, psichikos sveikatos problemomis: liûdesiu, depresija,
saviþudybëmis. Bendrumo akcijoje dalyvauja visi: vaikai ir suaugusieji, moksleiviai ir studentai,
vaikø ir jaunimo klubai bei organizacijos, ðeimos, kolektyvai bei pavieniai asmenys.
Jau pirmosios akcijos dalyviai
pasiþymëjo jautrumu, dosnumu ir iðmone
 kûrë ne tik sveikinimo atvirukus su ðiltais
þodþiais vieniðam nepaþástamajam, bet ir
lankë vaikus bei senelius globos namuose,
organizavo jiems koncertus, ruoðë
kalëdines dovanëles ið vaisiø, pirktø ar
paèiø iðkeptø saldumynø, megztø ðalikø,
pirðtiniø, kojiniø ar kitokiø rankdarbiø.
Kad sklandþiau vyktø organizacinis
darbas, kad þmonëms bûtø paprasèiau
susirasti vieniðus, likimo nuskriaustus
þmones, á ðiemet skelbiamà bendrumo
akcijà partneriø teisëmis ásitraukë 6 miestø
ir rajonø savivaldybiø visuomenës
Alytaus Likiðkëliø vidurinës mokyklos mokiniø
sveikatos biurai: Rokiðkio, Radviliðkio,
pagaminti Kalëdiniai atvirukai.
Ðakiø, Plungës, Lazdijø ir Këdainiø.
Kiekvienas akcijos dalyvis, savo
nuoþiûra arba bendradarbiaudamas su savo miesto ar rajono visuomenës sveikatos biuru, pasirenka
vieniðus þmones, kuriems pats áteikia sukurtus atvirukus (arba dovanëles). Be to, atsiunèia á
Valstybiná psichikos sveikatos centrà po 5 atvirukus. Atvirukai bus áteikti ligoninëse besigydantiems
sergantiesiems, kurie per Ðv. Kalëdas negalës bûti kartu su savo artimaisiais.

Projekto Smurtas prieð moteris darbe Pasikalbëkime
baigiamoji konferencija
Ðiø metø gruodþio 7 d. Briuselyje (Belgija), Europos Parlamente vyko projekto Smurtas prieð moteris
darbe Pasikalbëkime baigiamoji konferencija, kuriai vadovavo Europos Parlamento narys Milan Zver.
Konferencijoje dalyvavo projekto koordinatoriai Lietuvoje, Valstybinio psichikos sveikatos centro vyriausieji
specialistai Algirdas Dambrava ir Jelena Stanislavovienë.
Ðiandieninëje konkurencingoje rinkoje vis labiau plinta veiksniai, susijæ su smurtu darbo vietoje. Duomenø, kurie padëtø
nustatyti smurto prieð moteris ir priekabiavimo situacijos mastà, surinkimà komplikuoja daug veiksniø, kaip antai socialiniø ir
kultûriniø normø átaka, smurto sàvokos supratimas, tikslinës grupës pasirinkimas, apklausos organizavimas. Taigi, smurtas ir
priekabiavimas tebëra paslëpti reiðkiniai, kuriuos sunku atpaþinti, todël apie daugelá smurto atvejø neþinoma.
Projektas Smurtas prieð moteris darbe....Pasikalbëkime vyko 2 metus (2009-2010 m.), ir buvo finansuotas DAPHNE III
programos rëmuose. Á projektà buvo átrauktos 8 ðalys:
 3 organizacijos ið ðaliø, kuriose smurto ir priekabiavimo atvejø prieð moteris darbe paplitimas yra didesnis uþ vidutiná:
Lietuva, Rumunija ir Slovënija;
 2 organizacijos ið ðaliø, kuriose smurto ir priekabiavimo atvejø prieð moteris darbe paplitimas yra vidutinis: Austrija, Graikija
ir Rumunija;
 bei 3 organizacijos ið ðaliø, kur tokiø atvejø paplitimas yra maþesnis uþ vidutiná: Kipras, Latvija ir Ispanija.
Pirmaisiais metais kiekvienoje projekte dalyvaujanèioje ðalyje buvo renkama informacija apie smurtà ir priekabiavimà prieð
moteris darbe. Po to buvo identifikuojami ir renkami geros praktikos pavyzdþiai.
Antraisiais metais buvo iðspausdintas bukletas, á kurá buvo átraukta bendra informacija apie ryðá tarp smurto ir priekabiavimo
prieð moteris darbe ir psichikos sveikatos problemø. Taip pat buvo sukurta duomenø bazë, kurioje surinkta infromacija apie
galimà pagalbà kiekvienoje ðalyje. Sàmoningumà didinanèios priemonës  plakatas, bukletas ir duomenø bazë/tinklalapis su geros
praktikos pavyzdþiais  buvo iðversti á visø projekte dalyvaujanèiø ðaliø kalbas bei anglø kalbà. Kiekviena dalyvaujanti ðalis
suorganizavo spaudos konferencijà, pradëdama sàmoningumà didinanèià kampanijà.
Projektà baigë Europos spaudos konferencija, sujungta su baigiamàja konferencija, kuri gruodþio 7 dienà ávyko Europos
Parlamente. Ta proga buvo pristatyti projekto rezultatai bei projekto veiklos rekomendacijos.

Rekomendacijos Europos Sàjungai
 Skatinti ES nares atlikti daugiau ðios srities tyrimø ir labiau kontroliuoti situacijà
 Skatinti bei remti ðeimos santykiø politikà, stengtis palaikyti moteris darbo vietoje
 Skatinti, kad ES ðalyse kiekvienoje darbovietëje bûtø sudaryta privaloma komisija skirta kovai prieð moterø
þeminimà darbo vietoje
 Skatinti ES ðalis perþiûrëti ir pataisyti darbo santykius reglamentuojanèius ástatymus, atsiþvelgiant á smurtavimà
prieð moteris darbo vietoje

Rekomendacijos Europos Sàjungos narëms
 Organizuoti ðeimos gydytojø, profesinës sveikatos medicinos darbuotojø, policijos departamentø, darbo
inspektoriø, profesiniø sàjungø, darbdaviø bei darbuotojø mokymus; sukurti paramos bei savigalbos grupes moterims
 Suformuluoti tinklà ið Moterø Tarybø ir visuomeniniø grupiø (baþnyèiø, moterø organizacijø, profesiniø sàjungø)
 Remti nacionalines programas, skirtas moterø þeminimo darbo vietose prevencijai
 Átraukti smurtavimo prieð moteris temà á visas psichikos sveikatos mokymo programas
Daugiau informacijos apie projektà rasite: http://www.violence-against-women.org/

Mental Health Europe organizacijos direktorë Mary Van
Dielvel projekto baigiamosios konferencijos metu.

Nuotraukoje ið kairës: VPSC projekto koordinatoriai
Jelena Stanislavovienë ir Algirdas Dambrava, Mental
Health Europe organizacijos projekto koordinatorë Alessia
Faravelli.
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