
PRIKLAUSOMYBIŲ LIGŲ
SPECIALISTŲ ASOCIACIJA

Veiklos ataskaita už 2018 metus



Pasiektas  42  proc.
metinis  narių  augimas

Priklausomybės ligų specialistų

asociacija, įkurta 2015 metais, per

2018 metus pasiekė ženklų savo narių

skaičiaus augimą nuo 21 nario sausio

mėnesį iki 30 narių gruodžio mėnesį. 

 



Organizacijos nariai dirba Vilniaus,

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio,

Alytaus miestuose; Vilniaus, Kauno,

Klaipėdos, Marijampolės, Kazlų Rūdos,

Vilkaviškio, Tauragės, Elektrėnų,

Jonavos, Pakruojo, Anykščių,

Švenčionių savivaldybėse. 

 

Tokiu būdu nuo 2018 m. asociacijos

specialistai yra savivaldybėse, kurių

bendras gyventojų skaičius sudaro

daugiau nei 50 proc. šalies gyventojų.



Veikdama viešosios politikos srityje, PLSA prisidėjo prie to, kad buvo priimtas LR Sveikatos apsaugos

ministro įsakymas Nr. V-989 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį

vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei įsakymas Nr. V-900 „Dėl

Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo

neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės konsultavimo paslaugas norinčių teikti

asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties“.

 

 Asociacijos nariai bendradarbiaudami su „Psichikos sveikatos iniciatyva“ lektoriavo

 pirmųjų Lietuvoje priklausomybės konsultantų ruošime ir sėkmingai apmokino 74 asmenis.



Valstybinio visuomenės sveikatos

stiprinimo fondo (VSSF) iš dalies

finansuotas projektas

„Priklausomybių konsultanto

modelio, veikiančio užsienio šalyse,

diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“

sėkmingas įgyvendintas, pasiekti

tikslai ir uždaviniai 9 Lietuvos

savivaldybėse (Vilniaus, Kauno,

Klaipėdos, Alytaus miestuose;

Kauno, Marijampolės, Vilkaviškio,

Anykščių, Pakruojo rajonuose).



.Įgyvendintas projektas leido parengti ir nuo 2018 m.

spalio vykdyti projekto tęstinumą projekte „Sveikatos

stiprinimo paslaugos priklausomybių

konsultaciniuose kabinetuose“, kuriam VVSSF skyrė

visą numatytą finansuoti sumą (84,8 tūkst. eurų). 

 

Rajonų, kur teikiama konsultavimo pagalba sąrašą

papildė Vilniaus rajonas, Klaipėdos rajonas; Šiaulių,

Tauragės, Panevėžio, Švenčionių savivaldybės;

konsultavimas ir edukacija taip pat 2018 metais

įgyvendinta Elektrėnų ir Kazlų Rūdos savivaldybėse,

pasirašius dvišales sutartis.



Asociacija padėjo VšĮ „Blaivi

laisvė“ įgyvendinti projektą

„Kompleksinės socialinės

reabilitacijos paslaugos socialinės

rizikos suaugusiems asmenims:

priklausomų asmenų šeimos

dienos centras“, kurį 2018 metais

finansavo Kauno miesto

savivaldybės programa

„Iniciatyvos Kaunui“.



Veiklos plėtojamos palaikant intensyvius

ryšius su Nacionalinė tabako ir alkoholio

kontrolės koalicija (NTAKK), 

Respublikinio priklausomybės ligų centro

filialais, reabilitacijos centrų atstovais..



2018 m. organizacijai buvo reikšmingi, nes

įrodžius savo reikalingumą Kauno bendruomenei,

išnuomotos erdvios patalpos naujoje

Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo

erdvėje  Kaune, Vaidoto g. 115.



WWW.PR IK .LT

 

Asociacija 2018 metais parengė ir visoje Lietuvoje 

išplatino savo pagalbos metodiką bei projekto 

"Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio
šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse" ataskaitą ;

PLSA sklaidai tarnauja nuolatos veikiantis 

ir atnaujinamas interneto tinklapis -

 


