
Priklausomybių ligų 
specialistų asociacija

Veiklos 
ataskaita už 
2019 metus



Toliau auga 
asociacijos narių 
skaičius

2015 metais įkurta Priklausomybės ligų 
specialistų asociacija 2019 metais toliau didino 
savo narių skaičių. Metų pabaigoje narių skaičius 
pasiekė 39, tai yra pasiektas 27 proc. metinis 
augimas (2018 m. pabaigoje – 30 narių)



Pagrindiniai 
asociacijos 
darbai 2019 
metais

Pagrindiniais 2019 m. asociacijos darbais buvo: 

VSSF 2018 – 2019 m. remto projekto „Sveikatos 
stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose 
kabinetuose“ sklandus įgyvendinimas 15-oje 
savivaldybių

ir 

sėkmingas priklausomybių konsultavimo paslaugų 
integravimas 20-tyje savivaldybių, bendradarbiaujant su 
Visuomenės sveikatos biurais



Projektas 
„Sveikatos 
stiprinimo 
paslaugos 
priklausomybių 
konsultaciniuose 
kabinetuose“

Pristatant projektą savivaldybėse surengta 15 seminarų, 
kuriuose dalyvavo 463 socialinių darbuotojų, socialinių 
paslaugų, vaiko gerovės centrų ir kitų savivaldybių 
padalinių darbuotojų, seniūnų ir seniūnijų atstovų, vietos 
NVO veikiančių priklausomybės ir susijusiose srityse 
žmonių. 

Išlaikyta gera tradicija konsultacijų teikimą pradėti 
susitikimu su svarbiausiais socialiniais partneriais, 
nuoširdžiu pokalbiu ir bendradarbiavimo ryšių 
užmezgimu.



Projektas 
„Sveikatos 
stiprinimo 
paslaugos 
priklausomybių 
konsultaciniuose 
kabinetuose“

Projekto dėmesio centre – priklausomų asmenų ir jų 
šeimos narių konsultacijos.

Per metus surengta 4,67 tūkst. konsultacijų 15-oje 
savivaldybių (Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir 
rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių, Panevėžio, 
Alytaus miestų, Tauragės, Marijampolės, Vilkaviškio, 
Anykščių, Pakruojo ir Švenčionių savivaldybėse). 
Paslaugų gavėjų (unikalių konsultuojamų žmonių) buvo 
1455 asmenys. 



Projektas 
„Sveikatos 
stiprinimo 
paslaugos 
priklausomybių 
konsultaciniuose 
kabinetuose“

Šios priemonės įgyvendinime nauja buvo tai, kad buvo 
suformuota nauja įgūdžių formavimo veiklų kryptis, 
kurią galėjo sudaryti pasirinktinai paskaitos, dalyvavimas 
ir informavimas renginiuose bei grupiniai įgūdžių, elgesio 
keitimo nauju elgesiu užsiėmimai.

Kaune surengta 50 šviečiamųjų paskaitų blokų po 4 akad. 
val. kas savaitė, kitose 14 savivaldybių buvo surengta 15 
savanoriškai vestų paskaitų, iš viso paskaitose dalyvavo 
320 asmenų. 

Įgūdžių formavimo paskaitos kokybė (vedimas, turinys) 
10 balų skalėje savęs įsivertinimo tyrimuose buvo 
vidutiniškai įsivertinta 8,66 balo, auditorijos įsitraukimas 
- 8 balais. 



Projektas 
„Sveikatos 
stiprinimo 
paslaugos 
priklausomybių 
konsultaciniuose 
kabinetuose“

Informacija apie projektą ne tik pasirodė 15-os 
savivaldybių spaudoje, bet ir pasiekė 0,5 mln. kontaktų 
žiniasklaidoje visoje Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su MB „Sėkmingi“, išbandytas 
inovatyvus būdas pasiekti auditoriją per socialinį tinklą 
„Facebook“ su geolokacija. Taip mūsų skelbimai buvo 
parodyti 150 tūkst. tikslinės grupės atstovų.

Publikacijos apie Priklausomybių ligų specialistų 
asociaciją, be kitų, pasirodė populiariausiame Lietuvos 
savaitraštyje „Savaitė“ 



Bendradarbiavimas 
su VSB

Šalia projekto „Sveikatos stiprinimo paslaugos 
priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“, nuo 2019 
m. steigti priklausomybių konsultacijų punktus LR 
Sveikatos apsaugos ministerijos skatinama ir Lietuvos 
savivalda. Tose savivaldybėse, kuriose nėra Fondo 
lėšomis įsteigtų priklausomybių konsultacinių punktų, 
šiam tikslui buvo naudojama valstybės specialioji tikslinė 
dotacija savivaldybėms.

Priklausomybių ligų specialistų asociacija čia 
bendradarbiavo su savivaldybių Visuomenės sveikatos 
biurais. Pirmosios sutartys su biurais sudarytos 2019 
metų balandžio mėnesį. 



VSB su kuriais 
bendradarbiauja per 
asociaciją.



Bendradarbiavimas 
su VSB

Net 20-tyje Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos 
biurų Priklausomybių ligų specialistų asociacija per 2019 
metus sėkmingai integravo priklausomybių 
konsultavimo paslaugas. 

Verta pažymėti, kad turime pavyzdžių puikaus 
bendradarbiavimo su Visuomenės sveikatos biurais, 
kurie sukūrė kiek įmanoma geresnes sąlygas 
konsultantams dirbti, net prireikus suteikdami 
transportą nuvykti ten, kur reikalinga konsultacija.



Bendradarbiav
imas su 
socialiniais 
partneriais

Priklausomybių ligų specialistų asociacijos VSSF projektas, kaip 
vienas iš geriausių pristatytas Seime (Sveikatos reikalų 
komitete), Sveikatos apsaugos ministerijoje ir kt.

Per 2019 metus asociacija toliau palaikė tamprius ryšius su 
Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK), 
Respublikinio priklausomybės ligų centro filialais, įvairių 
reabilitacijos centrų atstovais.

Naujienas apie PLSA veiklą galite rasti tinklapyje www.prik.lt

http://www.prik.lt/

