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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

Eurazijos žalos mažinimo asociacijos nariams 

 

Nuomonė  

Mes atlikome Eurazijos žalos mažinimo asociacijos (toliau – Asociacijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 
2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 1K-
372 Finansų ministro įsakymą „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

• Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 

• Asociacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR asociacijų įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti 
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 



 

 

 

 

 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai 
vadovybė ketina likviduoti Asociacijos ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas 
užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima 
nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi 
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų 
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 
principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų 
mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo 
iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, 
klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Asociacijos vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais 
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti 
reikšmingų abejonių dėl Asociacijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas 
neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus 
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų 
išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar 
sąlygos gali lemti, kad Asociacijos negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse 
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką 
bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito 
metu. 

 

Moore Mackonis UAB 

 

Dangutė Pranckėnienė 

Atestuota auditorė 

2021 m. balandžio 29 d. 

J.Kubiliaus 6, Vilnius 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
 

   TURTAS  Pastabos 
Nr. 

 2020.12.31.  2019.12.31. 

A.  ILGALAIKIS TURTAS    3 116  4 031 

1.  NEMATERIALUSIS TURTAS    ---  --- 

2.  MATERIALUSIS TURTAS  1  3 116  4 031 

3.  FINANSINIS TURTAS    ---  --- 

4.  KITAS ILGALAIKIS TURTAS    ---  --- 

B.  TRUMPALAIKIS TURTAS    562 457  475 874 

1.  Atsargos  2  2 021  5 975 

2.  PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 
SUMOS  

   ---  --- 

3.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS    ---  --- 

4.  PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  3  560 436  469 899 
  TURTAS IŠ VISO:    565 573  479 905 
         

   NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 Pastabos 
Nr. 

 2020.12.31.  2019.12.31. 

C.  NUOSAVAS KAPITALAS    1 505  2 436 

1.  DALININKŲ KAPITALAS    ---  --- 

2.  REZERVAI       

3.  NELIEČIAMASIS KAPITALAS       

4.  SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS    1 505  2 436 

D.  FINANSAVIMO SUMOS  4  563 852  476 766 

G.  MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

   216  703 

1.  PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS 
IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

   ---  --- 

2.  
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 5  216  703 

  NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 

   565 573  479 905 

 
 
 
 

Direktorė          Ganna Dovbakh 
      
 
Vyr. buhalterė         Danguolė Zapkuvienė 
      

 
2021.04.29 
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

 Straipsniai  Pastabos 
Nr. 

 2020  2019 

I.  PAJAMOS    1 332 619  1 201 057 

1.  PARDAVIMO PAJAMOS       

2.  FINANSAVIMO PAJAMOS  7  1 332 619  1 201 057 

3.  KITOS PAJAMOS       

II.  SĄNAUDOS    1 333 550  (1 198 991) 

1.  
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS 

      

2.  VEIKLOS SĄNAUDOS  6  1 333 550  (1 198 991) 

3.  KITOS SĄNAUDOS       

III.  VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

   (931)  2 066 

IV.  PELNO MOKESTIS       

V.  GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS    (931)  2 066 

 
 
 
 

Direktorė          Ganna Dovbakh 
      
 
Vyr. buhalterė         Danguolė Zapkuvienė 
      

 
2021.04.29 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 

 
I.  BENDROJI DALIS 
 

1. Eurazijos žalos mažinimo asociacija (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Vykdoma veikla 
– skatinti humaniškus, įrodymais pagrįstus žalos mažinimo būdus vartojant vaistus, mažinti sergamumą socialiai 
reikšmingomis ligomis, plėtoti vaistų naudojimo politiką, siekiant gerinti sveikatą ir gerinti žmogaus teises 
individualiai, bendruomenės ir socialiniu mąstu.  

2. Įstaiga įregistruota 2017 m. kovo mėn. 02 d. Įstaigos kodas 304470687, nėra PVM mokėtoja, buveinės adresas 
Gedimino pr. 45-4, Vilnius. Veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

3. 2020 m. pabaigoje dirbo 10 darbuotojų.  
 

II.  APSKAITOS POLITIKA 
 

                    Finansinių ataskaitų forma 
 

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymais, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo 
ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ taisyklėmis.  

Įstaigos apskaita vedama pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų 
įvertinimo taisykles. 

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 
 

Finansinių ataskaitų valiuta 
 
Šiose finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami nacionaline valiuta, eurais (Eur).  

 
Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 

Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo 
nuostolius. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus nematerialiojo 
turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Nustatyta nematerialiojo turto amortizacijos trukmė yra 3 metai ir įsigijimo vertė ne 
mažesnė nei 500 Eur.  

 
Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Programinė įranga  3 

Įsigytos teisės  3 
Kitas nematerialusis turtas  4 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio materialiojo 
turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieni 
metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Turtas nudėvimas per 3-6 metų naudingo tarnavimo laikotarpį. 
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Ilgalaikio turto grupė Normatyvas metais 

Baldai 6 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir 
įranga) 

3 

Kitas materialus turtas  4 
 
Užsienio valiuta 
 

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro 
apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 
pajamomis ar sąnaudomis. 

 
Trumpalaikis turtas 
 

Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas ar paslaugas, kurias įstaiga gaus vėliau. 
 
Finansavimo apskaita 
 

Įstaigos finansavimo būdai yra: 

• dotacija; 

• tiksliniai įnašai; 

• kiti būdai. 
 

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija 
pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: 

• gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus; 

• įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų. 
 

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas 
iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Įstaiga kaupia informaciją 
pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes. 

 
Tiksliniams įnašams priskiriama iš tarptautinių paramos fondų teikiama parama apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius: 

• įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; 

• yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti; 

• įstaiga patyrė sąnaudų, kurioms finansuoti ir yra numatyti įnašai. 
 

Jeigu tiksliniai įnašai atitinka apibrėžime nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai 
įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tikslinių 
įnašų pavyzdžiai gali būti gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, parama renginiui organizuoti. 

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Panaudojus tikslinių 
įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

Įstaiga gali būti finansuojama ir kitais būdais, nepriskirtinais dotacijai, tiksliniams įnašams. Tokio finansavimo 
pavyzdys gali būti prekių tiekimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas 
nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, ūkio subjektas su šia 
parama gali elgtis savo nuožiūra. 

Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai. 
Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota 
(sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos.  

Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią ūkio subjektas turėtų 
sumokėti, jei tas paslaugas pirktų. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama. 
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Nemokamai gavus turtą, įsigijimo savikaina nustatoma atsižvelgiant į turto tikrąją vertę. 
 

Įsipareigojimai 
 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievoles, kurios turi būti įvykdytos. 
Įsipareigojimai įvertinami savikaina.  

Veiklos sąnaudos 
 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos buvo 
patirtos. 

Veiklos sąnaudas sudaro: patalpų išlaikymo, ryšių, pašto, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, komandiruočių, 
konsultantų, konferencijų organizavimo ir kitos sąnaudos. 

Perleistą finansavimą sudaro sub-gavėjams pervestos sumos. Visais tokiais atvejais įstaiga yra pilnai atsakinga 
prieš donorą, tuo pačiu sub-gavėjai yra pilnai atsakingi prieš Įstaigą dėl perleisto finansavimo lėšų panaudojimo.  
 
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Rodikliai 
Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai ir įrenginiai 

Įsigijimo vertė  

2018 m. gruodžio 31 d. 9 049 

Įsigyta 822 

Nurašyta (-)  

Perklasifikavimai  

2019 m. gruodžio 31 d. 9 871 

Įsigyta 2 896 

Nurašyta (-)  
Perklasifikavimai  

2020 m. gruodžio 31 d. 12 767 

Sukauptas nusidėvėjimas  

2018 m. gruodžio 31 d. 2 735 

Priskaityta už laikotarpį 3 105 
Nurašyta (-)  

Iš straipsnio į kitą straipsnį  

2019 m. gruodžio 31 d. 5 840 

Priskaityta už laikotarpį 3 811 
Nurašyta (-)  

Perklasifikavimai  

2020 m. gruodžio 31 d. 9 651 

Balansinė vertė  

2018 m. gruodžio 31 d. 6 314 

2019 m. gruodžio 31 d. 4 031 

2020 m. gruodžio 31 d. 3 116 
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2. Išankstiniai apmokėjimai ir atsargos 

 
Trumpalaikio turto straipsniai Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 

Išankstiniai apmokėjimai: užstatas už patalpų nuomą  2 021 2 021 
Išankstiniai apmokėjimai: tiekėjams --- 3 954 
Gautinas finansavimas --- --- 
Iš viso: 2 021 5 975 

 
3. Pinigai 

  2020.12.31. 2019.12.31. 

Pinigai banke 560 436 469 899 

 
4. Dotacijos ir finansavimas 

 

Finansavimo pobūdis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Dotacija ilgalaikiam turtui 4 031   3 116 
Turtas, išskyrus pinigus ---   --- 

Pinigai (a) 472 735 1 425 003 1 337 002 560 736 

Iš viso 476 766 1 425 003 1 337 002 563 852 
     

(a) Finansavimas pagal projektus: 
 

Projekto pavadinimas 
Likutis 

2019.12.31 

Gautas 
finansavimas 
per 2020 m.  

Panaudotas 
finansavimas 
per 2020 m. 

Likutis 
2020.12.31 

AFEW-2019 7 500 7 500 15 000 0 

UNAIDS-2019 16 015 17 144 33 159 0 

Inpud enpud RCF 16 622 28 931 45 553 0 

GF TS Armenia 20 840 2 890 10 691 13 039 

OSF 126 564 189 737 128 848 187 453 

GF TS CRG 2017 68 186 34 371 101 086 1 470 

HRI 0 7 295 7 295 0 

Inpud BTG 2019 162 0 162 0 

EC Peer to Peer 1 014 16 884 14 371 3 527 

GF Multicountry 24 774 46 980 56 605 15 148 

EPLN Enpud Prison 1 585 75 177 76 011 751 

UK Research 0 43 587 38 018 5 568 

RCF Regional Consortium 2019-2021 

(GRANT NUMBER:  2019025) 
160 535 532 087 609 454 83 167 

RCF International Consortium 2019-

2021 (GRANT NUMBER: 2019064) 
18 838 122 762 107 702 33 898 

Inpud GF 10 100  10 100 0 

Erasmus 0 76 758 51 293 25 465 

Radian 0 200 232 25 095 175 137 

C-19RM-Shelter 0 22 670 6 557 16 112 
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Viso 472 734 1 425 003 1 337 002 560 736 

 
 

5. Per vieneriu metus mokėtinos sumos 
 

  2020.12.31. 2019.12.31. 

Skolos tiekėjams  216 703 

Avansu gautos sumos --- --- 

Iš viso: 216 703 

 
6. Sąnaudos 
 

  2020 2019 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 333 550 1 198 991 

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos  352 606 362 927 

Biuro nuomos, ūkinės, komunalinių mokesčių sąnaudos  19 643 19 191 

Komunikacinių, pašto, internetinio ryšio palaikymo sąnaudos 22 639 11 308 
Konsultantų, vertėjų paslaugų sąnaudos 381 247 252 737 
Kelionių išlaidos 27 106 121 642 
Seminarų, konferencijų organizavimo sąnaudos 6 809 55 357 

Projektų partneriams ir subgrantams perleistas finansavimas 
pagal sutartis 

441 352 314 935 

Kitos sąnaudos 82 148 60 894 

 
7. Finansavimo pajamos 
 

Finansavimo pajamos apskaitytos kaip gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį 
laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. 2020 metais kompensuotų sąnaudų suma yra 1.333.550 Eur, kurias 
sudaro užsienio fondų lėšomis finansuojamų projektų patirtos išlaidos. 

 
Finansavimo pajamų straipsniai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Finansavimo pajamos 1 332 619 1 201 057 
 

8. Veiklos rezultatas 
 

2020 metų grynasis veiklos rezultatas – (931) eurų nuostolis (praėjusių finansinių metų rezultatas 2 066  eurų). 
Šį nuostolį padengė 2019 m. gautas pelnas ir liko nepanaudota pelno 1505 Eur 2020.12.31 dienai. Nuostolis 
susidaro iš valiutų kursų skirtumo.  

 
9. Įstaigos steigėjai 

 

2017 m. Asociaciją įsteigė trys steigėjai: Leonid Vlasenko, Agita Seja ir Liudmila Trukhan, kurie nuo asociacijos 
įregistravimo juridinių asmenų registre tapo ir jos nariais. Remiantis Asociacijos įstatais, metinę finansinę 
Asociacijos ataskaitą tvirtina Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius 
buvo 185, o 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius užaugo iki 251 nario, 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. narių 
skaičius yra 265, 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. narių skaičius yra 312. 
 

10.  Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą finansiniais metais 
 

2020 metais įstaiga įsigijo ilgalaikio turto, kurio vertė – 2896 Eur, tai yra 3 nešiojami kompiuteriai.. 
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11. Paramos teikėjai 

 
Asociacijos veiklą palaikė šios organizacijos suteikdamos paramą 2020 metais: 

 

Finansavimo sumų davėjas 
Paramos 

suma, Eur 

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland/ Donor Robert Carr 
Fund for civil society Networks (RCF) 532 087 

Elton John AIDS Foundation 200 232 

Open Society Foundations  189 737 

IDPC Consortium/ Donor Robert Carr Fund for civil society Networks (RCF) 122 762 

Public Agency “Youth International Cooperation Agency"/Donor  European Commission 76 758 

EUROPEAN PRISON LITIGATION NETWORK (EPLN)/Donor  the Robert Carr Fund for Civil 
Society Networks (RCF) 75 177 

Charitable Organization «All-Ukrainian network of people living with HIV/AIDS»/Donor  The 
Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 46 980 

Swansea University 43 587 

The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 34 371 

International Network of People who Use Drugs (INPUD) /Donor the Robert Carr Fund for 
Civil Society Networks (RCF) 28 931 

International Charitable Foundation “Alliance for Public Health/ Donor  The Global Fund to 
Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 22 670 

 Oxford Policy Management Ltd. (OPM)/Donor United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS) Technical Support Mechanism / 17 144 

Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)/Donor  European Commission 16 884 

Dutch not-for profit organisation “Stichting AFEW International" 7 500 

Harm Reduction International (HRI) 7 295 

The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) 2 890 

Viso gauta paramos 1 425 003 

 
  

12. Veiklos tęstinumas 
 
Šios 2020 metų finansinės ataskaitos paruoštos remiantis prielaida, kad asociacija tęs savo veiklą. Komanda nuolat 
dirba kuriant naujus projektų pasiūlymus, garantuojant reikalingą finansavimą aosiciacijos veiklos užtikrinimui 
mažiausiai vieneriems metams. 
 
Direktorė         Ganna Dovbakh 
      
Vyr. buhalterė        Danguolė Zapkuvienė 
 2021.04.29.
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Misija ir tikslai 

Eurazijos žalos mažinimo asociacija (EHRA) – tai Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurio Azijos (VREVA) žalos 

mažinimo aktyvistus ir organizacijas vienijanti ne pelno siekianti narystės visuomeninė organizacija, 

kurios misija – savo veikla VREVA regione vienyti ir remti bendruomenes ir pilietines visuomenes, siekiant 

užtikrinti psichoaktyvias medžiagas vartojančių žmonių teises ir laisves, sveikatą ir gerovę. Asociacija 

yra įregistruota Lietuvoje 2017 m., tęsiant nuo 1997 m. prasidėjusias regiono žalos mažinimo aktyvistų 

tinklo tradicijas. 

EHRA vizija – kiekvienoje VREVA šalyje vykstantis aktyvus visuomeninis judėjimas, propaguojantis 

socialinę politiką ir galimybę psichoaktyvias medžiagas naudojantiems žmonėms naudotis įrodymais 

ir poreikiais pagrįstomis žalos mažinimo paslaugomis. 

2020 m. EHRA veikloje vadovavosi naujai sukurta ilgalaike 2020–2024 m. strategija, kurioje 

akcentuojamos pagrindinės propagavimo veiklos sritys: teisinis reglamentavimas, kuriuo siekiama 

psichoaktyvias medžiagas vartojančių žmonių dekriminalizacijos, depenalizacijos ir jų teisių apsaugos; 

prieiga prie aukštos kokybės, įrodymais pagrįstų, požiūrį į lyčių vaidmenis keičiančių, nediskriminacinių 
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žalos mažinimo paslaugų tuo pačiu užtikrinant žalos mažinimo paslaugų tvarumą, pereinant nuo 

donorų paramos prie nacionalinio finansavimo. 

2020 m. prie EHRA prisijungė 45 naujos organizacijos ir aktyvistai, 2020 m. gruodžio 31 d. jos nariais iš 

viso buvo jau 312 organizacijų ir individualių narių.  

 

 

 

EURAZIJOS ŽALOS MAŽINIMO ASOCIACIJA 

 

2020–2024 M. STRATEGIJA 

 

Bendros vertybės – Orumas, Pasirinkimo laisvė, Sveikata, Socialinis teisingumas, Gerovė 

 

MISIJA  

Aktyviai vienyti ir remti bendruomenes ir bendrijas siekiant VREVA regione užtikrinti psichoaktyvias 

medžiagas vartojančių asmenų teises ir laisves, sveikatą ir gerovę. 

 

VIZIJA 

Mūsų vizija – kad kiekviena VREVA regiono šalyje būtų aktyvus judėjimas, kuris propaguotų į 

žmogiškumą orientuotos politikos plėtrą ir psichoaktyvias medžiagas vartojančių asmenų prieigą prie 

žalos mažinimo paslaugų, atitinkančių jų poreikius ir pagrįstų įrodymais. 

 

POKYČIO TEORIJA 

Mobilizuoti rėmėjus ir judėjimą. Judėjimas – tai kolektyviniai ir koordinuoti susivienijimų veiksmai, 

kuriais siekiama mūsų bendrai priimtų propagavimo tikslų. 

 

Pritraukti ir plėtoti išteklius, patirtį, informaciją ir priemones. 
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Pakeisti visuomenės nuomonę komunikuojant ir vedant kampanijas. 

 

Siekti užtikrinti, kad bendruomenės balsas būtų išgirstas ir kad jis paveiktų priimamus sprendimus.  

 

2020 m. rezultatų apibendrinimo santrauka 

2020 m. grėsmę žalos mažinimo programų tvarumui kėlė ir narkotikus vartojančių žmonių nuskurdimo ir 

marginalizacijos riziką didino COVID-19 pasaulinė krizė, geopolitiniai konfliktai ir neigiami politinės 

situacijos pokyčiai REVA šalyse. Reaguodama į šiuos iššūkius ir COVID-19 krizę, EHRA ėmėsi įvairių 

veiksmų: suformulavo savo poziciją dėl žalos mažinimo paslaugų tęstinumo svarbos, rinko ir teikė 

duomenis apie žalos mažinimo padėtį, padėjo šalies organizacijoms užfiksuoti ir pranešti apie 

problemas, su kuriomis susiduriama teikiant žalos mažinimo paslaugas, rėmė paslaugų teikimą, ypač 

siekiant apsaugoti narkotikus vartojančias moteris nuo su jų lytimi susijusio smurto. 

2020 m. EHRA įgyvendino 13 regioninių projektų, kuriuos finansavo Pasaulinis fondas, Roberto Carro 

fondas, Eltono Johno AIDS fondas, Atviros visuomenės fondai, Europos Komisija, UNAIDS, Pasaulinių 

iššūkių tyrimų fondas bei kiti donorai. 

Su COVID-19 susijusios kelionių ribojimo priemonės turėjo didelę įtaką EHRA programinei veiklai, ypač 

kalbant apie „gyvus“ renginius. Kai kuriuos renginius buvome priversti perkelti į virtualią erdvę. 

Nepaisant to, 2020 m. buvo gausu įvairių teminių propagavimo ir gebėjimų stiprinimo susitikimų bei 

renginių (žr. toliau pateiktą diagramą). 2020 m. atskirai organizavome 17 renginių regiono ir šalies 

mastu bei dar 11 renginių surengėme bendradarbiaudami su partneriais. 2020 m. dalyvavome 32 

virtualiuose ir 21 „gyvuose“ tarptautinių ir regioninių bendradarbiaujančių organizacijų organizuotuose 

forumuose, kuriuose pasidalijome savo patirtimi ir skleidėme EHRA strateginės reikšmės žinutes. 

 

DIAGARAMA: Renginių, kuriuose 2020 m. dalyvavo EHRA, pobūdis. 

 

Siekdami 12 VREVA šalių paremti pagalbos bendruomenėms teikimą nacionaliniu ir vietos lygmeniu, 

2020 m. skyrėme 27 subdotacijas, įskaitant techninę pagalbą pradedant regioniniu lygmeniu. Jas 

sudarė dotacijos „naujų“ žalos mažinimo paslaugų rėmimui (Serbija, Lietuva, Kazachstanas, Kroatija); 

dotacijos Armėnijoje, Estijoje, Kazachstane, Juodkalnijoje vykdytoms nacionalinėms kampanijoms 

„Vykime virusą, ne žmones!“, dotacijos bendruomenės vadovaujamam stebėjimui Gruzijoje ir 

dotacijos skirtos pagrindinėms Armėnijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos ir Kirgizijos gyventojų grupėms 

teikiamų sveikatos ir socialinių paslaugų nacionalinių biudžetų analizei. 

2020 m. sukūrėme ir paskelbėme daugiau nei 20 publikacijų, įskaitant tris regionines apžvalgas, dvi 

teisinių analizių ataskaitas, dvi tyrimų metodikas, 11 tyrimų ataskaitų, vieną mokslinį straipsnį ir vieną 

atvejo tyrimo rinkinį.i 

3; 5%

7; 13%

13; 24%

14; 25%

18; 33%

TP ir pageidauti vizitai

Mokymai

Internetiniai seminarai

Valdomieji susirinkimai ir

koordinavimas

Propagavimo susirinkimai /

konferencijos



EURAZIJOS ŽALOS MAŽINIMO ASOCIACIJA 
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

15 

 

2020 m. įgyvendintų projektų sąrašas 

Šiame skyriuje pateikiama suvestinė informacija apie1 2020 m. įgyvendintus projektus. Kiekvienam 

projektui skirtame skyriuje pateikiama informacija apie projekto pavadinimą, donorų pavadinimus, 

projekto trukmę, visam projekto laikotarpiui skirtą bendrą biudžetą, tikslinių šalių sąrašą ir svarbiausius 

per 2020 m. pasiektus projekto rezultatus. 

1. Žalos mažinimo paslaugų prieinamumo, tvarumo ir kokybės gerinimo bei narkotikų vartojančių 

asmenų žmogaus teisių gynimo Rytų Europos ir Vidurio Azijos regione bendrai vykdomas 

propagavimas 

Skyrė Atviros visuomenės fondai (ALF) 

Trukmė: 2017 m. gruodžio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn. 

Biudžetas: 738 328 JAV dol. 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys: Vidurio ir Rytų Europa bei Vidurio Azijos šalys 

Tikslas / Uždaviniai: 

• Siekiant užtikrinti organizacijos tvarumą, veiksmingą sprendimų priėmimo sistemą ir bendras 

propagavimo pastangas supaprastinti EHRA valdymą ir narystės struktūrą; 

• Užtikrinti VREVA regione teikiamų žalos mažinimo paslaugų tvarumą ir kokybę; 

• Stiprinti regioninį bendradarbiavimą skatinant ne į baudimą orientuotą ir pagarba žmogaus 

teisėms grįstą narkotikų politiką; 

• Ugdant pilietinės visuomenės ir narkotikus vartojančių asmenų (NVA) grupių lyderystę stiprinti 

kokybiškų, įrodymais pagrįstų ir gerąja praktika paremtų žalos mažinimo modelių bei NVA ir 

kitoms pagrindinėms populiacijoms skirtų su ŽIV susijusių programų tvaraus finansavimo 

propagavimą regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. 

2020 m. rezultatai: 

Valdymas 

• Nuolatiniai EHRA iniciatyvinio komiteto posėdžiai, skirti palengvinti Asociacijos misijos vykdymą 

ir prižiūrėti strategijos įgyvendinimą. 

• 2020 m. gegužės mėn. virtualiu būdu surengtas Visuotinis susirinkimas, kurio tikslas buvo 

patvirtinti EHRA įstatų pakeitimus, metines finansines ataskaitas ir 2020–2024 m. EHRA strategiją. 

• EHRA iniciatyvinis komitetas ir sekretoriatas pradėjo reguliarias (kas pusmetį rengiamas) 

internetines konsultacijas / susitikimus su EHRA nariais regioniniu pagrindu. 

• Su EHRA valdymo komiteto pagalba, aktyviai dalyvaujant 51 EHRA nariui iš 22 regiono šalių, 

parengė 22 VREVA šalyse COVID-19 krizės metu vykdomų  žalos mažinimo programų 

apžvalgą. 

Žalos mažinimo paslaugų tvarumas 

✓ Kaip Human Rights International paskelbtos Pasaulinės žalos mažinimo ataskaitos dalį, 

parengė išsamią ataskaitą apie žalos mažinimo pažangą VREVA. Ataskaita apima visus žalos 

mažinimo aspektus REVA srityje, įskaitant COVID-19, epidemiologiją, ŽIV, hepatitą, tuberkuliozę 

ir gydymą, NSP ir OST taikymą, NPM naudojimą, intervencijas perdozavimo atvejais, žmogaus 

teisių užtikrinimą kalėjimuose, narkotikų politiką ir kitus klausimus. 

✓ Suformuluota ir plačiai išplatinta kartu su CORRELATION – Europos žalos mažinimo tinklo (C-

EHRN) bendrąja pozicija dėl žalos mažinimo paslaugų tęstinumo svarbos COVID-19 krizės 

metu. 

 
1 Daugiau informacijos apie projektus rasite EHRA interneto svetainėje https://harmreductioneurasia.org/projects/ 
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✓ Organizavo su regioniniais pagrindinių gyventojų grupių tinklais suderintą atsakymą į Pasaulio 

strategijos atvirų konsultacijų proceso fondo suformuluotus klausimus. 

✓ Dalyvavo diskusijose apie UNAIDS naujos strategijos kūrimą. 

 

Regioninis bendradarbiavimas vykdant narkotikų politikos reformą 

✓ Kartu su C-EHRN organizavo Europos žalos mažinimo sesijas, rengė ir pateikė platinimui Žalos 

mažinimo žurnalo Europai skirtą specialųjį leidinį. 

✓ Su partneriais parengė ir JT Ekonominių, kultūrinių ir socialinių teisių komitetui pateikė ataskaitą 

apie narkotikus vartojantiems asmenims Ukrainoje skiriamų bausmių proporcingumą ir jų 

galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. 

✓ Kartu su partneriais JT sutarties organams pateikė dvi ataskaitas ir skundą dėl žmogaus teisių 

sistemos pažeidimo Rusijoje. 

✓ Su tarptautiniais partneriais parengė raštą specialiajam pranešėjui dėl kiekvienam asmeniui 

priklausančios teisės į aukščiausią įmanomą fizinės ir psichinės sveikatos lygį dėl narkotikų 

vartojančių asmenų sveikatos apsaugos ir gerinimo esant ekstremaliajai padėčiai dėl COVID-

19. 

Bendruomenės lyderystė siekiant intensyvesnio propagavimo 

✓ Buvo atlikta Rusijos, Ukrainos ir Kazachstano 2019 m. antros pusės ir 2020 m. pradžios teisėkūros 

iniciatyvų dėl atsakomybės už narkotikų vartojimo propagavimą ir galimų grėsmių socialinėms 

programoms, skirtoms darbui su narkotikus vartojančiais asmenimis apžvalga bei 

bendradarbiaujant su organizacijomis narėmis ir aktyvistų tinklais iš Rusijos Federacijos 

pateiktas neatidėliotinas kreipimasis į JT specialiuosius pranešėjus šiais klausimais. 

✓ EHRA remiama finansų valdymo sistemos plėtra ir ENPUD darbuotojų gebėjimų stiprinimas 

siekiant tinklo veiklos užtikrinimo po jo oficialios registracijos Gruzijoje. 

Lėšų rinkimo pastangos 

✓ EHRA buvo pateikta 11 finansavimo paraiškų, iš jų 4 pritarta, o 2 – nagrinėjamos. 

✓ Pradėtas naujas narkotikų vartojančių moterų apsaugos nuo su jų lytimi susijusio / intymių 

partnerių smurto  ir žmogaus teisių pažeidimų COVID-19 krizės metu projektas. 

 

2. Regioninė pilietinės visuomenės ir bendruomenės paramos, komunikacijos ir koordinavimo 

platforma Rytų Europoje ir Vidurio Azijoje 

Skyrė Pasaulinis kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondas (GF) 

Trukmė: 2017 m. gruodžio mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 450 000 JAV dol. 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Albanija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bulgarija, Gruzija, 

Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Juodkalnija, Rumunija, Serbija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, 

Ukraina, Uzbekistanas, Kosovas. 

Tikslas / Uždaviniai: 

• Reikšmingas pilietinės visuomenės ir bendruomenės grupių įsitraukimas reguliariai abiem 

kryptimis keičiantis žiniomis bei teikiant tikslią ir prieinamą informaciją, siekiant padidinti šių 

dalyvių žinias ir dalyvavimą su Pasauliniu fondu susijusiuose procesuose. 

• Didinant pilietinės visuomenės ir ŽIV ir tuberkuliozės paveiktų bendruomenių aktyvumą gerinti 

bendrą GF programų ir intervencijų bei reagavimo į ligas poveikį visame pasaulyje. 

• Vykdant veiksmingesnį derinimą su CRG strateginės iniciatyvos trumpalaikiu techninės 

pagalbos komponentu bei pagrindiniais nacionalinės, regioninės ir pasaulinės techninės 
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pagalbos partneriais išplėsti pilietinės visuomenės ir bendruomenės grupių galimybes naudotis 

technine pagalba. 

• Puoselėjant įsitraukimo ir kolektyvinio dalyvavimo svarbiausių sprendimų, ypač susijusių su 

bendruomene, teisėmis ir lytimi, priėmimo procesuose erdves remti strategines pilietinės 

visuomenės ir bendruomenės gebėjimų ugdymo iniciatyvas  

2020 m. rezultatai: 

✓ Platformos interneto svetainėje paskelbta 110 publikacijų anglų ir rusų kalbomis 

✓ Platformos vardu socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Twitter“) paskelbtos 639 žinutės 

✓ per skirtingus sąrašų serverius, kurių tikslinė auditorija yra apie 2500 žmonių, išsiųsti 144 

teminiai el. laiškai  

✓ Surengti 4 internetiniai seminarai su Pasauliniu fondu susijusiais klausimais, kuriuose 

dalyvavo 93 dalyviai iš 10 REVA šalių 

✓ 2 internetiniai užsiėmimai GF CRG TP programos tema, kuriuose dalyvavo 43 dalyviai iš 12 

šalių 

✓ 1 pilietinės visuomenės nacionalinis susirinkimas dėl naujos Pasaulio fondo ŽIV dotacija 

Rusijoje remiamos paraiškos rengimo, kuriame dalyvavo 71 dalyvis; 

✓ Sukurta REVA regioninės platformos COVID perspėjimo sistema; 

✓ Iš anglų kalbos į rusų kalbą išverstos ir išplatintos 6 Global Fund techninės apžvalgos; 

✓ Suorganizuoti 9 regioninių bendruomenės tinklų ir kitų pagrindinių EAAA partnerių 

koordinaciniai kvietimai 

✓ Remiantis REVA regionine platforma, buvo inicijuoti ir pateikti 7 nauji TP prašymai pagal GF 

CRG TP programą (2 iš Albanijos, 1 iš Baltarusijos, 2 iš Armėnijos, 1 iš Gruzijos ir Rusijos). 4 iš jų 

TP teikimas buvo patvirtintas: Albanijai, Armėnijai, Baltarusijai ir Rusijai; 

✓ Buvo surengtos regioninės konsultacijos su pilietinės visuomenės atstovais dėl GF strategijos 

po 2022 m. (dalyvavo 80 pilietinės visuomenės atstovų iš 18 REVA šalių); 

✓ Buvo teikiama parama siekiant užtikrinti prasmingą pilietinės visuomenės dalyvavimą 

Kirgizijoje vykstančiuose su paraiškų Pasaulio fondui rengimu susijusiuose procesuose; 

✓ buvo remiamas ŽIV / AIDS prevencijos ir kontrolės pilietinės visuomenės koordinavimo 

komiteto Rusijoje ir jo sekretoriato darbas; 

✓ buvo palaikomas ŽIV paslaugų teikėjų Kirgizijoje lyčių audito metodikos ir priemonių 

sukūrimas (bendradarbiaujant su Kliūčių panaikinimo iniciatyva); 

✓ remiama trijų su Pasauliniu fondu susijusių regioninių bendruomenių tinklų veikla: ECOM, 

SWAN, TBEC. 

 

3. Nestandartinis mąstymas: įveikti iššūkius, susijusius su pagalba bendruomenei siekiant tvarių ir 

kokybiškų ŽIV paslaugų. 

Skyrė Roberto Carro pilietinės visuomenės tinklų fondas Eurazijos regioniniam konsorciumui 

Trukmė: 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 1 760 000 JAV dol., įskaitant 1 005 378 JAV dol. EHRA biudžetą 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Rytų Europa ir Vidurio Azija 

Tikslas / Uždaviniai: 

Darbo ir veiklos sritis yra sukurta siekiant maksimaliai padidinti organizacijų konsorciumo narių 

pajėgumus ir jų galimybes skatinti finansavimo aplinkos gerinimą tam, kad ŽIV programoms REVA 

šalyse būtų paskirstyta pakankamai išteklių. Šis tikslas bus pasiektas sudarant sąlygas mokytis bei 

sukuriant ir remiant regioninius mechanizmus, kurie koordinuotomis priemonėmis padėtų išspręsti 

visose šalims bendras problemas. 



EURAZIJOS ŽALOS MAŽINIMO ASOCIACIJA 
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

18 

Projekto EHRA mokymosi ciklai sudaromi susietose teminėse srityse, kurioms teikiamas prioritetas 

kuriant bendruomenės vadovaujamų tinklų pajėgumus, siekiant maksimaliai padidinti jų indėlį į 

didesnį ir tvarų ŽIV atsako finansavimą nacionaliniu lygmeniu: 

• Organizacinis tvarumas. 

• Bendruomenės vadovaujama paslaugų kokybės stebėsena. 

• Biudžeto stebėsena ir atskaitomybė. 

 

2020 m. rezultatai: 

✓ 2 subdotacijos regioniniams partneriams ECOM ir EWNA jų veiklai įgyvendinant konsorciumo 

metinį darbo planą paremti. 

✓ 6 subdotacijos, skirtos paremti bendruomenės vadovaujamą stebėseną Gruzijoje ir išanalizuoti 

nacionalinius sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo Armėnijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos 

ir Kirgizijos pagrindinėms gyventojų grupėms biudžetus  

✓ Paskelbė klientų pasitenkinimo OST programomis Ukrainoje bandomojo tyrimo rezultatus. 

✓ Sukūrė internetinį biudžeto rėmimo priemonių rinkinį. 

✓ Teikė ekspertų paramą ECOM vertinant organizacijų poreikius skaitmeninti pažeidžiamoms 

grupėms skirtas paslaugas. 

✓ Parengė ir išleido 20 įvairių ne pelno organizacijų alternatyvių finansavimo mechanizmų atvejų 

rinkinį. 

✓ Parengė ir pravedė internetinius kursus „Tvarumas ir išlikimas: pilietinės visuomenės organizacijų 

atsparumas“. Bandomųjų mokymų metu buvo apmokyta 16 dalyvių iš 8 šalių. 

✓ Suteikė 4 dotacijas nacionalinių kampanijų „Vykite virusą, o ne žmones!“ kūrimui ir vedimui. 

✓ Sukūrė vaizdo įrašą, kuriame pristatė kampanijos „Vykite virusą, o ne žmones!“ rezultatus ir 

išmoktas pamokas. 

✓ Organizuotas pradinis internetinis susirinkimas regioninės analizės ir dialogo „Pastarųjų biudžeto 

lėšų skyrimo skatinimo pastangų EAAA regione vertinimas“, kuris buvo skirtas išnagrinėti 

dabartinį kontekstą ir naujus su paslaugų palaikymu pagrindinėms gyventojų grupėms susijusius 

iššūkius bei apibrėžti biudžeto lėšų skyrimo skatinimo veiklos būdus, kuriais pastaruosius 3 metus 

EEE regione siekiama palaikyti ŽIV paslaugų teikimą pagrindinėms gyventojų grupėms. 

 

4. AIDS pandemija nepasibaigs, jei nemažinsime žalos 

Skyrė Tarptautinis kovos su narkotikais politikos konsorciumas (IDPC) pagal Žalos mažinimo 

konsorciumui Roberto Carro pilietinės visuomenės tinklų fondo skirtą dotaciją 

Trukmė: 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 406 191 JAV dol. (EHRA) 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Rytų Europa ir Vidurio Azija 

 

Tikslas / Uždaviniai: 

• Visuotinė iniciatyva, kuria siekiama pertvarkyti žinučių siuntimą, „pasakojimą“ ir komunikaciją 

apie žalos mažinimą ir narkotikų politiką; 

• Pagrindinių JT struktūrų, įskaitant Narkotikų komisiją (CND) koordinuotas palaikymas; 

• Koordinuotas palaikymas ir keitimasis informacija pagrindiniuose su ŽIV susijusiuose forumuose 

ir konferencijose; 

• Pasaulio mastu vykdoma kampanija „Paremti nebausti“, sudaranti sąlygas vietos partneriams 

ir interneto paslaugų teikėjų grupėms skatinti žalos mažinimą ir politikos reformas; 

• Tarpkonsorciuminių ryšių palaikymas ir tinklo pajėgumų didinimas. 
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• Kiekvienas partneris taip pat atliks svarų su ŽIV susijusį darbą, įskaitant mokslinius tyrimus, išteklių 

plėtrą, pilietinės visuomenės organizacijų ir interneto paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimą ir 

biudžeto lėšų skyrimo propagavimą. 

 

2020 m. rezultatai: 

• Dalyvavimas metiniame partnerių susitikime Libane. 

• Dalyvavimas prieš CND vykstančiuose susitikimuose: 1) IDPC narių orientacinis susitikimas; 2) 

IDPC strategijos susitikimas dėl teisinio reguliavimo propagavimo. 

• Surengtas papildomas renginys CND „NPM vartojimo keliamos grėsmės sveikatai mažinimas 

EAAA regione“ (renginys organizuojamas kartu su Estijos vyriausybe ir UNODC). 

• Neformalaus dialogo su PSO metu, CND metu, atlikta intervencija, kurioje buvo iškeltas 

klausimas apie psichinę sveikatą ir NPM vartojimą. 

• Dalyvavimas VNGOC metinėje generalinėje asamblėjoje CND metu. 

• Susitikimas su OHCHR darbo grupe dėl savavališko sulaikymo, kuriame aptarti pareiškimai dėl 

su narkotikais susijusio savavališko sulaikymo politikos. Rezultate Darbo grupei dėl savavališko 

sulaikymo pateiktas pareiškimas apie Lietuvą, Baltarusiją ir Moldovą dėl su narkotikais susijusio 

savavališko sulaikymo politikos. 

• Po CND dalyvavimas UNODC neformaliose pilietinės visuomenės konsultacijose narkotikų 

vartojimo ir ŽIV klausimais, kur buvo pademonstruota prezentacija „Teisėkūros iniciatyvos dėl 

atsakomybės už narkotikų propagavimą REVA regione“. 

• Internetinis dalyvavimas spalio mėn. vykusiame CND tarpusesijiniame susitikime, kur buvo 

pristatytas pranešimas „Su narkotikais susiję pokyčiai Rytų Europos ir Vidurio Azijos regione kelia 

naujas grėsmes narkotikus vartojančių žmonių sveikatai“. 

• Organizavimas ir dalyvavimas internetinėse Europos žalos mažinimo sesijose. EHRA organizavo 

internetinę sesiją „Įvairūs dekriminalizavimo metodai – kurie iš jų veikia?“, kurioje dalyvavo 

daugiau nei 100 dalyvių. 

• 4 nedidelės dotacijos (Lietuva, Kroatija, Serbija ir Kazachstanas) buvo panaudotos 

propaguojant naujovišką žalos mažinimo praktiką / metodus. Kirgizijai buvo skirta 1 papildoma 

dotacija organizuoti KP susitikimus dėl NPM ir rekomendacijų rengimo. 

• NVA bendruomenės grupėms kampanijos „Padėti nebausti“ vykdymui buvo skirtos 9 nedidelės 

dotacijos. 

• Parengta ataskaita „Žalos mažinimo paslaugų teikimas narkotikus vartojantiems asmenims 

visuomenės sveikatos ekstremalių situacijų metu: pavyzdžiai iš pasirinktų šalių COVID-19 

pandemijos akivaizdoje“. 

• Surinkta informacija apie su narkotikais susijusius įstatymus ir narkotikų skaičiuoklės skyrių iš dar 

18 VREVA šalių. 

• Pateikimas CESCR prieš Lietuvos periodinę apžvalgą. 

• Dalyvavimas sesijoje „Global Advocacy National Movement Building“ ŽIV 2020 m. metu ir jos 

moderavimas 

• Buvo pristatytas Kriminalizavimo kaštų trumpas vadovas. 

 

5. Parama kampanijos „Vykime virusą, o ne žmones!“ koordinavimui 

Suteikė AFEW International 

Trukmė: 2019 m. balandžio mėn. – 2020 m. lapkričio mėn. 

Biudžetas: 15 000 EUR 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Rytų Europa ir Vidurio Azija 

Tikslas / Uždaviniai: 
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• Projektu siekiama remti kampanijos valdymą siekiant užtikrinti visų regioninių tinklų – kampanijos 

organizatorių – įtraukimą į sprendimų dėl strateginio kampanijos planavimo ir tolesnio plėtojimo 

priėmimą; 

• parama kampanijos internetinei svetainei ir kampanijos puslapiams socialiniuose tinkluose; 

• kampanijas šalies lygmeniu rengiančių nacionalinių komandų ir konkrečias bendruomenės 

kampanijas EEB lygiu rengiančių regioninių bendruomenių komandų kuravimas. 

 

2020 m. rezultatai: 

✓ Kampaniją remia 103 organizacijos, bendruomenės grupės ir judėjimai. 

✓ Kampanijos puslapiuose socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir jos 

interneto svetainėje http://chasevirus.org 2020 m. pabaigoje iš viso buvo 1 542 320 kontaktų; 

✓ buvo pagaminta kampanijos reklaminių produktų (marškinėlių ir lipdukų), kurie toliau visame 

regione buvo naudojami vizualiai remiant kampanijos veiksmus; 

✓ Siekiant pristatyti partnerių veiklas vykdyti http://chasevirus.org techninės priežiūros darbai: 

- Nacionaliniams partneriams ir paramos gavėjams buvo sukurtas nacionalinių kampanijų 

puslapis anglų ir rusų kalbomis; 

- Sukurtas subkampanijos „Vykime stigmą, o ne žmones!“ puslapis anglų ir rusų kalbomis su 

skiltimis apie 2020 m. Tarptautinę translyčių asmenų matomumo dieną ir 2019 m. 

nacionalines kampanijas; 

- Puslapis „ŽIV nėra nusikaltimas“ buvo atnaujintas kampanijos naujausiais įvykiais ir 

naujienomis. 

✓ 2020 m. kampanijoje organizuotas lėšų rinkimas Natashai Golub iš Baltarusijos, jai dėl 

dalyvavimo OST programoje susidūrus su keblumais dėl tėvystės teisių. 

 

 

6. Tvaraus OST perėjimo Rytų Europos šalyse vertinimas 

Suteikė UNAIDS techninės pagalbos mechanizmas (TPM) 

Trukmė: 2019 m. lapkričio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn. 

Biudžetas: 40 365 JAV dol. 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Moldova, Juodkalnija, Šiaurės 

Makedonija, Rumunija, Serbija, Tadžikistanas, Ukraina 

Tikslas / Uždaviniai: 

• Atlikti pereinamojo laikotarpio planų įgyvendinimo stebėseną ketinančių vykdyti pereinamojo 

laikotarpio šalių pilietinių organizacijų ir gebėjimų stiprinimo organizacijų techninį vertinimą, 

siekiant įvertinti šalyse vykstančių su GF pereinamuoju laikotarpiu susijusių procesų poveikį OST 

paslaugų kokybei ir kitiems tvarumo aspektams; 

Fiksuoti žmogaus teisių pažeidimų atvejus pasirinktose REVA šalyse, teikti ataskaitas JT sutarties 

organams ir vykdyti veiklą, kuria siekiama stiprinti bendruomenių, NVO ir žmogaus teisių aktyvistų 

gebėjimus kovojant su žmogaus teisių pažeidimais REVA šalyse. 

2020 m. rezultatai: 

✓ Remiantis anksčiau EHRA sukurta metodika „Opioidų agonistų terapijos (OAT) tvarumo 

matavimas – vertinimo vadovas donorų perėjimo kontekste„ Baltarusijoje, Moldovoje ir 

Tadžikistane atlikta opioidų agonistų terapijos (OAT) tvarumo analizė. Siekiant pristatyti analizę, 

pravesti internetiniai seminarai dalyvaujant Baltarusijos, Moldovos ir Tadžikistano 
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suinteresuotosioms šalims, įskaitant NVO, bendruomenės lyderius ir vyriausybės pareigūnus. 

EHRA metodika taip pat buvo naudojama AVF finansuotai analizei Ukrainoje atlikti. 

✓ Projektas papildė daugiašaliame projekte SoS EHRA vykdytą veiklą, kaip antai: 

- Pasamdymas tarptautinio konsultanto, kuris surengtų aktyvistams ir specialistams skirtą 

regioninį seminarą apie tai, kaip fiksuoti žmogaus teisių pažeidimus, bei apie Pietryčių 

Europos šalyse – Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijos 

Respublikoje, Rumunijoje ir Serbijoje – veikiantį mechanizmą, pagal kurį tokių pažeidimų 

atveju gali būti skirta parama, taip pat pagalba EHRA rengiant ataskaitas JT žmogaus teisių 

sutarties organams; 

- EHRA atstovo ir Ukrainos narkotikus vartojančių asmenų bendruomenės VOLNA atstovo 

vykimas į Ženevą tikslu dalyvauti 2020 m. vasario 17–21 d. CESCR 67 sesijoje, kur buvo 

aptarta Ukrainos ataskaita.  

 

7. Parama 2019 m. ŽIV ir tuberkuliozės Teisinės aplinkos vertinimui Armėnijoje 

Skyrė Pasaulinis kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondas (GF) 

Trukmė: 2019 m. liepos mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 39 860 JAV dol. 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Armėnija 

Tikslas / Uždaviniai: 

Armėnijos ŽIV ir tuberkuliozės teisinės aplinkos vertinime (TAV) reikalinga peržiūrėti įstatymus, kitus 

teisės aktus ir politiką, teisėsaugą, galimybių įgyvendinti teises suteikimą ir galimybę kreiptis į teismą 

sveikatos apsaugos srityje, nustatyti ŽIV ir (arba) tuberkulioze sergančių asmenų patiriamų 

stigmatizavimo, diskriminacijos, lyčių nelygybės, smurto dėl lyties ir kitų su žmogaus teisėmis susijusių 

kliūčių gauti paslaugas pobūdį ir mastą. 

TAV išvados ir rekomendacijos bus pagrindas formuojant ir tobulinant pagrindinius politikos 

pokyčius, siekiant pagerinti ir paspartinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, šiuo svarbiu 

laikotarpiu, kai mažėjant donorų skiriamam finansavimui atsaką į šias epidemijas rengiasi perimti 

pati šalis. 

2020 m. rezultatai: 

• Parengta TAV atlikimo proceso pradžios ataskaita; 

• Buvo sukurtos ir pradėjo veikti TAV proceso koordinavimo ir informavimo apie jį procedūros 

tarp CRG darbo grupės prie CCM, Armėnijos CCM, Armėnijos sveikatos ministerijos ir TAV 

komandos; 

• Buvo sudarytos 4 tikslinės grupės įtraukiant pagrindinių gyventojų grupių atstovus ir atlikta 20 

interviu su nacionaliniais partneriais; 

• TAV ataskaita buvo sudaryta armėnų kalba ir ją išvertus į anglų kalbą peržiūrėta JTVP REVA 

regioninės grupės ir Pasaulinio fondo. 

 

 

8. „Peer2Peer“: jaunuolių dalyvavimo informavimo darbe stiprinimas 

Suteikė Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) pagal Europos Komisijos finansuojamą 

dotaciją 

Trukmė: 2019 m. kovo mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 43 378 EUR 
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Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Portugalija, Graikija, Lenkija, Lietuva, Belgija, Prancūzija, Nyderlandai, 

Vengrija 

Tikslas / Uždaviniai: 

• Sumažinti mokslinės literatūros, susijusios su oficialiu ir neformaliu pagrindinių dalyvių 

bendradarbiavimu vykdant su PUPS susijusias informavimo intervencijas, spragas; 

• Patikrinti bendradarbiavimo veiksmų informavimo srityje veiksmingumą, vietos lygmeniu 

atliekant atvejų tyrimus; 

• Pasisakyti už tai, kad vykdant informavimo intervencijas, o ypač integruojant PE, būtų plačiau 

naudojamasi įrodymais pagrįsta bendradarbiavimo praktika. Įvairių pagrindinių veikėjų 

įsitraukimas į veiklą skatins Europos paveldo plėtotę ir sustiprins PSO propagavimo funkciją; 

• Parengti į didesnę auditoriją orientuotas sklaidos strategijas, maksimaliai padidinti projekto 

poveikį didinant plačiosios visuomenės suvokimą apie būtinybę sukurti efektyvesnius PUPS 

rėmimo metodus. 

2020 m. rezultatai: 

• Organizavo ir vykdė 2-ąją tikslinę grupę Lietuvoje, siekiant su nacionalinėmis suinteresuotomis 

šalimis aptarti WP2 [Tyrime] surinktų duomenų, o būtent „Scoping Review“ ir „Go-Along 

Interviu“ išvadų, empirinį pritaikymą. Po to buvo parengta ir partneriams galutinei ataskaitai 

parengti išsiųsta turinio analizė. 

• Remiantis parengtu mokymų vadovu rugsėjo 25–27d. Lietuvoje buvo surengti PEER2PEER 

mokymai. Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių, kurie yra NVO „Jaunoji banga“ jaunimo atstovai. 

• Mokymo vadovas išverstas į lietuvių kalbą. 

• Spalio 8 d. Vilniuje buvo surengtas diskusijų forumas „Jaunimo ir informavimo darbuotojų 

įtraukimas į žalos mažinimo paslaugų teikimą naktinio pasilinksminimo vietose“. Jame dalyvavo 

17 dalyvių: 3 – politikos formuotojai / sprendimų priėmėjai; 2 – visuomenės sveikatos įstaigų 

atstovai; 2 – žalos mažinimo paslaugų teikėjai intraveninius narkotikus vartojantiems asmenims; 

3 – žalos mažinimo paslaugų teikėjai rekreacijos tikslais narkotikus vartojantiems asmenims; 4 – 

NVO atstovai (dirbantys propagavimo srityje); 3 – naktinio pasilinksminimo vietų atstovai. 

• Spalio 20 d. Kaune buvo surengtas diskusijų forumas „Jaunimo ir informavimo darbuotojų 

įtraukimas į žalos mažinimo paslaugų teikimą“. Jame dalyvavo 12 dalyvių: 1 – sulaikymo centro 

atstovas; 1 – būsto / laikino apgyvendinimo paslaugų teikėjo atstovas; 2 – politikos formuotojai 

/ sprendimų priėmėjai; 3 – visuomenės sveikatos įstaigos atstovai; 3 – žalos mažinimo paslaugų 

teikėjai narkotikus vartojantiems asmenims (žemo slenksčio paslaugos); 2 – NVO atstovai 

(dirbantys propagavimo srityje). 

• Lapkričio 26–27 dienomis Lietuvoje surengtas Nacionalinio dialogo susitikimas (virtualaus 

nacionalinio propagavimo seminaras „Žalos mažinimas Lietuvoje: kur esame ir kur link 

einame?“). Renginyje dalyvavo 35 žemo slenksčio paslaugų teikėjai, nevyriausybinės 

organizacijos, bendruomenė, valdžios institucijų atstovai iš Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro. 

• Buvo įgyvendinta bandomoji intervencija. Siekiama skatinti bendruomenės sveikatą suteikiant 

galimybę jauniems žmonėms festivaliuose ir laisvalaikio praleidimo vietose tinkamai ir turint 

tinkamas žinias pagal savo gyvenimo sampratas valdyti savo narkotikų vartojimą ir su tuo 

susijusią riziką. Ją įgyvendino „Jaunoji banga“, remiama EHRA. Ji tęsėsi nuo 2020 m. liepos iki 

lapkričio mėnesio. 

• Vaizdo įrašui „Peer2Peer“ buvo sukurti subtitrai į lietuvių kalbą. 

• Dalyvavimas Europos patariamosios grupės internetiniuose posėdžiuose, siekiant dalytis gerąja 

patirtimi ir aptarti perduodamus su oficialiu ir neoficialiu pagrindinių dalyvių bendradarbiavimu 

vykdant informavimo apie su PUPS susijusias intervencijas susijusius metodus. Posėdžių metu 

buvo sukurti bendrieji bendradarbiavimo praktikos principai, kuriais vadovaujamasi 

informavimo veikloje, taip pat buvo parengtos politikos rekomendacijos. 
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9. Pagrindinėms Rytų Europos ir Vidurio Azijos regiono gyventojų grupėms teikiamų paslaugų 

tvarumas 

Suteikta „100% Life“ pagal daugiašalę programą, kurią finansuoja Pasaulinis kovos su AIDS, 

tuberkulioze ir maliarija fondas (GF) 

Trukmė: 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 209 456 JAV dol. 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Kazachstanas, Kirgizija, 

Makedonija, Moldova, Juodkalnija, Rumunija, Rusija, Serbija, Tadžikistanas, Ukraina, Uzbekistanas  

Tikslas / Uždaviniai: 

• Perėjimo planų įgyvendinimo internetinės stebėsenos ir analizės metodikos sukūrimas, 

reguliaraus pereinamojo laikotarpio planų įgyvendinimo stebėjimo ir analizės tose šalyse, 

kuriose rengiami pereinamojo laikotarpio planai, atlikimas. 

• Duomenų apie žmogaus teisių pažeidimus ir paslaugų narkotikus vartojantiems asmenims 

kokybės rinkimas ir analizė, tolesnių veiksmų sistemos sukūrimas, įskaitant skundų pateikimą 

tarptautinėms žmogaus teisių institucijoms. 

• Seminaro vedimas aktyvistams ir profesionalams iš Bosnijos ir Hercegovinos, Makedonijos, 

Juodkalnijos, Rumunijos ir Serbijos, siekiant surinkti duomenis apie žmogaus teisių pažeidimus ir 

reagavimo mechanizmus. 

 

2020 m. rezultatai: 

✓ Buvo sudarytas metodinis vadovas „Atsako į ŽIV tvarumo palyginimas perėjimo nuo donorų 

teikiamo finansavimo kontekste“ ir pereinamojo laikotarpio stebėjimo priemonė (TMT), skirta 

REVA šalių vyriausybių perėjimo nuo Pasaulio fondo paramos prie nacionalinio finansavimo 

kontekste prisiimtų su ŽIV susijusių tvarumo įsipareigojimų vertinimui. 

• EHRA kartu su organizacijomis partnerėmis pateikė ataskaitas JT žmogaus teisių sutarties 

organams: 

Ataskaita apie padėtį Ukrainoje JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui 

(CESCR); 

- Raštas JT specialiajam pranešėjui dėl teisės į geriausią įmanomą fizinės ir psichinės 

sveikatos lygį apsaugant ir gerinant COVID-19 ekstremaliosios situacijos metu narkotikus 

vartojančių asmenų sveikatą; 

- Ataskaita apie Rusiją JT žmogaus teisių komitetui; 

- Ataskaita apie Rusiją JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui (CEDAW); 

-  Ataskaita apie Rusiją JT specialiajam pranešėjui dėl kiekvieno žmogaus teisės į 

aukščiausią įmanomą fizinės ir psichinės sveikatos lygį ir ataskaita JT specialiajam 

pranešėjui dėl teisės į nuomonės laisvę skatinimo ir apsaugos; 

- Ataskaita Kovos su kankinimu komiteto 70-ajai sesijai dėl Kirgizijos Respublikos trečiosios 

periodinės ataskaitos. 

✓ Buvo surengtas internetinis regioninis seminaras 20 aktyvistų ir profesionalų, kuriame buvo 

renkami duomenys apie žmogaus teisių pažeidimus ir reagavimo į tokius pažeidimus 

mechanizmą Pietryčių Europos šalyse (Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Šiaurės 

Makedonijoje, Rumunijoje, Serbijoje). 

✓ EHRA švietimo platforma buvo išplėsta 13 mokomųjų vaizdo įrašų ir 1 tinklalaide žmogaus teisių 

tema. 
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10. Naujųjų psichoaktyvių medžiagų naudojimas Kazachstane, Kirgizijoje, Gruzijoje ir Serbijoje 

Skyrė Svonsio universitetas pagal Global Challenges Research Fund mokslinių tyrimų dotaciją 

Trukmė: 2020 m. sausio mėn. – 2020 m. gruodžio mėn. 

Biudžetas: 38 890 Svarų sterlingų 

Projekto būsena: užbaigtas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Kazachstanas, Kirgizija, Gruzija, Serbija bei papildoma veikla Estijoje ir 

Lietuvoje 

Tikslas / Uždaviniai: 

Projekto tikslas – susidaryti tikslesnį vaizdą apie naujųjų psichoaktyvių medžiagų (NPM) 

vartojimą Kazachstane, Kirgizijoje, Gruzijoje ir Serbijoje bei žalos mažinimo ir teisėsaugos 

atsakus į valstybėse beatsirandančias NPM. 

 

2020 m. rezultatai: 

• Buvo atlikti 4 tyrimai ir parengtos ataskaitos apie naujųjų psichoaktyvių medžiagų vartojimą: 

Kazachstane, Kirgizijoje, Gruzijoje ir Serbijoje. 

• Parašytas ir „Žalos mažinimo žurnale“ išspausdintas straipsnis „Naujosios psichoaktyvios 

medžiagos Eurazijoje: narkotikus vartojančių asmenų ir žalos mažinimo paslaugų šešiose 

šalyse kokybinis tyrimas“. 

• Buvo surengti 3 nacionaliniai internetiniai seminarai Kazachstane, Kirgizijoje ir Serbijoje. 

Siekta į juos pasikviesti nacionalines suinteresuotąsias šalis, joms pristatyti EHRA ataskaitas ir 

aptarti tolesnius žingsnius, rekomendacijas kuriant NPM vartojantiems asmenims teikiamas 

paslaugas. 

• 2020 metų pabaigoje buvo atlikti dar 2 tyrimai Estijoje ir Lietuvoje. Tačiau ataskaitos bus 

paskelbtos 2021 metais. 

• Informavimo apie perdozavimą dienos proga parengtas informacinis lapelis apie NPM 

perdozavimą ir tokiu atveju reikalingus atlikti veiksmus. 

• ENPUD nariams skirtas internetinis seminaras apie NPM. Pristatymą rasite čia. 

• Su benamiais dirbančių socialinių darbuotojų skirto internetinio seminaro metu 

#HR4Homelessness perskaityta prezentacija apie NPS – žalą, riziką ir pažeidžiamumą. 

 

11. Pasikalbėkime apie narkotikus – nauji bendravimo su jaunimu būdai – LEISKITE MAN 

Suteikė Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) pagal Europos Komisijos 

programą ERASMUS + 

Trukmė: 2020 m. vasaris – 2021 m. gruodis (pratęstas iki 2022 m. balandžio pabaigos) 

Biudžetas: 195 074,00 EUR (54 259,00 EUR – EHRA) 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Lietuva, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Serbija 

Tikslas / Uždaviniai: 

Projekto tikslas – remti jaunimo darbuotojus, pedagogus (jaunuolių mokytojus), gatvės 

darbininkus, tiesiogiai su narkotikus vartojančiu ar potencialiai galinčiu vartoti jaunimu 

dirbančius žalos mažinimo specialistus, taikant novatoriškus švietimo narkotikų tema būdus ir 

metodus. 
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Projekto tikslai yra šie: 

- atlikti narkotikų vartojimo situacijos projekto šalyse (tiek mokyklose, tiek nevyriausybinėse 

organizacijose) vertinimą ir juo remiantis parengti ataskaitą; 

- parengti „Švietimo narkotikų tema vadovą“, skirtą su jaunimu dirbantiems specialistams ir 

pedagogams, kuris yra novatoriškas, patrauklus ir veiksmingas būdas jauniems žmonėms 

perteikti žinias apie narkotikus ir jų vartojimo riziką; 

- kurti internetinius vaizdo įrašus tam tikrais su narkotikais susijusiais klausimais, siekiant šviesti 

jaunus žmones, jaunimą ir visuomenę apie su narkotikais susijusią riziką ir žalą bei veiksmingus 

būdus jas sumažinti; 

- projekto dalyviams organizuoti „Švietimo narkotikų tema vadovu“ pagrįstas 3 mokymo kursų 

serijas ir suteikti dalyviams naujų žinių apie švietimą narkotikų srityje dirbant su jaunimu; 

- dalytis projekto rezultatais ir juos aptarti bei kurti įvairių suinteresuotųjų šalių partnerystes 

nacionaliniu lygiu, projekto šalyse surengiant 5 rezultatų pristatymo renginius; 

- pristatyti projekto rezultatus nacionaliniu, Europos ir regioniniu lygmenimis. 

2020 m. rezultatai: 

✓ PRADINIS PROJEKTO „Pasikalbėkime apie narkotikus – nauji bendravimo su jaunimu 

metodai“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS Vilniuje, Lietuvoje, 2020 m. vasario 25–26 d. Pradinio 

susitikimo tikslas buvo padėti partneriams susipažinti vieniems su kitais bei su projekto 

veiklomis. 

✓ Projekto svetainės kūrimas: https://drugeducationyouth.org/ 

✓ Sukurtas projekto logotipas. 

✓ Vykdomas švietimo narkotikų tema situacijos projekto šalyse įvertinimas ir parengta 

ataskaita 6 kalbomis. 

✓ Lapkričio 30 d. surengtas rezultatų pristatymui skirtas Internetinis seminaras. 

 

12. Pagrindinėms gyventojų grupėms iškylančių teisinių kliūčių įveikimas – link 90–90–90 

Skyrė Eltono Johno AIDS fondas 

Trukmė: 2020 m. spalio mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn. 

Biudžetas: 729 975 JAV dol. 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Gruzija, Kazachstanas, Moldova ir regioninė veikla 

Tikslas / Uždaviniai: 

Projekto tikslas – pagerinti ŽIV nuolatinės priežiūros veiksmingumą, REVA miesto lygmeniu 

įveikiant pažeidžiamiausioms pagrindinėms gyventojų grupėms iškylančias teisines kliūtis. 

1 tikslas: Pasirinktuose REVA miestuose stiprinti padėjėjų teisės klausimais ir palaikančiųjų teisės 

ekspertų gebėjimus pašalinti teisines kliūtis, trukdančias pagrindinėms gyventojų grupėms 

gauti tęstinę priežiūrą sergant ŽIV. 

2 tikslas: Teikti teisinę pagalbą pažeidžiamų gyventojų grupėms, siekiant įveikti teisines kliūtis 

gauti tęstinę priežiūrą sergant ŽIV. 

3 tikslas: Spręsti sisteminių teisinių kliūčių stigmos, diskriminacijos ir kriminalizavimo mažinimui 

atvejus ir galiausiai sumažinti pagrindinių gyventojų pažeidžiamumą ŽIV bei pagerinti jų prieigą 

prie tęstinės priežiūros sergant ŽIV. 
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2020 m. rezultatai: 

✓ Buvo sukurta projekto stebėsenos, vertinimo ir mokymosi planas bei sistema; 

✓ Buvo pasirašytos ekspertų partnerių sutartys su Teisinių paslaugų sergantiems ŽIV teikimo 

tinklu, ECOM – Eurazijos susivienijimu dėl sveikatos, teisių, lyties ir seksualinės įvairovės bei 

Sekso paslaugų teikėjų teisių gynimo tinklu (SWAN);  

✓ Buvo pasirašytos paramos gavėjų sutartys su bendradarbiaujančiomis nacionalinėmis 

organizacijomis: 

- Gruzija – informacijos apie reprodukcinę sveikatą ir konsultavimo centras 

„Tanadgoma“ 

- Kazachstanas – Kazachstano ŽIV sergančių žmonių sąjunga 

- Moldova – ŽIV prevencijos ir žalos mažinimo sąjunga (UORN); 

✓ Buvo pasirašyta 13 individualių sutarčių su regionų patarėjais teisės klausimais, teisės 

ekspertais, projekto vadovu ir projekto koordinatoriumi; 

✓ Šalies projekto grupes sudaro: 

- Gruzija – 12 patarėjų teisės klausimais ir 2 teisės ekspertai; 

- Kazachstanas – 5 patarėjai teisės klausimais ir 1 teisės ekspertas; 

- Moldova – 12 patarėjų teisės klausimais ir 2 teisės ekspertai; 

- regioniniu mastu – 9 patarėjai teisės klausimais ir 2 teisės ekspertai. 

✓ Parengta patarėjams teisės klausimais skirta mokomoji medžiaga apie ŽIV gydymo etapų 

seką ir žmogaus teises, patarėjų teisės klausimais galimus naudoti įrankius, 7 patarėjų teisės 

klausimais darbo žingsnius bei darbo su skirtingomis pagrindinėmis gyventojų grupėmis 

ypatumus.  

 

13. Prieiga prie visapusiškos narkotikus vartojančių moterų priežiūros joms susidūrus su smurtu 

Skyrė Visuomenės sveikatos aljansas pagal projektą, kurį finansavo Pasaulinis kovos su AIDS, 

tuberkulioze ir maliarija (GF) fondas 

Trukmė: 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. birželio mėn. 

Biudžetas: 73 119,00 JAV dol. 

Projekto būsena: vykdomas 

Tikslinės šalys ir teritorijos: Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Kazachstanas, Kirgizija, 

Makedonija, Moldova, Juodkalnija, Rumunija, Rusija, Serbija, Tadžikistanas, Ukraina, 

Uzbekistanas 

Tikslas / Uždaviniai: 

Kurti arba stiprinti partnerystę vietos ir nacionaliniu lygmeniu tarp žmogaus teisių apsaugos 

tarnybų ir laikino prieglobsčio įstaigų, psichosocialinių (įskaitant psichiatrijos) ir teisinių 

konsultacijų paslaugų teikėjų, kad būtų užtikrinta, kad COVID-19 metu būtų apsaugotos smurtą 

patyrusio NVA sveikata ir žmogaus teisės. 

- Parengti rekomendacijas, kaip nukreipti smurto ir žmogaus teisių pažeidimų aukomis tapusius 

NVA ten, kur jie galėtų gauti teisinę ir psichosocialinę (įskaitant psichiatrinę) pagalbą ir laikiną 

prieglobstį. 

- Pravesti dviejų dienų trukmės internetinius mokymus žmogaus teisių organizacijoms apie su 

smurtu ir žmogaus teisių pažeidimais susiduriančio NVA nukreipimo ten, kur galima gauti 

psichosocialinę (įskaitant psichiatrinę) pagalbą, laikiną prieglobstį ir teisinę konsultaciją, 

sistemų kūrimą. 
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- Suteikti 5 nedideles dotacijas nevyriausybinėms organizacijoms 5 šalyse, įgyvendinant 

žmogaus teisių projektus kuriančioms su smurtu ir žmogaus teisių pažeidimais susiduriančio NVA 

nukreipimo ten, kur jis gali gauti laikiną prieglobstį, teisinę ir psichosocialinę (įskaitant 

psichiatrinę) pagalbą sistemas. 

- Regiono mastu dalytis su geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip su smurtu ir žmogaus teisių 

pažeidimais susiduriantį NVA nukreipti ten, kur jis galėtų gauti laikiną prieglobstį, teisinę ir 

psichiatrinę pagalbą, susijusia patirtimi. 

2020 m. rezultatai: 

✓ Buvo sudaryta Ekspertų grupė siekiant padėti EHRA įgyvendinti projektą: patarti dėl 

Rekomendacijų teksto, suteikti informacijos apie narkotikus vartojančių moterų, kurios 

patiria smurtą, prieigą prie jų šalyse ar regione teikiamų paslaugų. Ekspertų grupę sudaro 

8 nariai iš Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Lietuvos / EHRA, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos. 

✓  2020 m. gruodžio 10, 11 ir 14 d. anglų ir rusų kalbomis vyko internetiniai mokymai 

„Pagalbos organizavimas narkotikus vartojančioms moterims patyrus smurtą“. Dalyviai 

(18) atvyko iš Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Moldovos, Olandijos, Serbijos, Slovakijos, 

Rusijos ir Ukrainos. Dalyvių patirtis mokymo tema įvairavo nuo didelės (pvz., Kirgizija) iki 

minimalios (pvz., Serbija). 

✓ Dalyviams aktualiausios mokymų temos buvo: narkotikus vartojančioms moterims po 

patirto smurto teikiamos paslaugos ir smurto rūšys; paslaugų teikimo partnerių analizė; 

smurtą patiriančių moterų poreikių analizė, esamos paslaugos ir narkotikų vartojančių 

moterų galimybių naudotis paslaugomis lygis; į tarnybas po patirto smurto besikreipiančių 

narkotikus vartojančių moterų ir susidūrus su smurtu teikiamas paslaugas teikiančių 

darbuotojų saugumo problemos. 

 

✓ EHRA atrinko partnerius tolesniam projekto įgyvendinimui šalyse: 

o „Revansh”, Kazachstanas 

o „HOPS – Healthy Options Project Skopje“, Makedonija 

o „Re Generation“, Serbija 

o „Convictus Ukraine“, Ukraina. 

 

 

 

Organizacinė rizika ir jų valdymas 

EHRA rizikos registras – tai pagrindinė stebėsenos priemonė skirta užkirsti kelią galimai rizikai 

atsirandančiai valdyme, sprendimų priėmime, finansų srityje, planuojant veiklą bei įgyvendinant 

programą, taip pat šalyse, kuriose veikia EHRA, esančioje aplinkos ir politinėje situacijoje. 2020 m. 

lapkričio 18 d. vykusio virtualaus Iniciatyvinio komiteto metinio susitikimo metu EHRA vadovybė kartu 

su Iniciatyvinio komiteto nariais atliko naujausią organizacinės rizikos vertinimą ir peržiūrą. Visi 

atnaujinimai buvo įtraukti į 2021m. Rizikos registrą. Toliau pateiktoje lentelėje išskirtos tik didelės 

tikimybės ar didelį poveikį turinčios rizikos. 

VALDYMO / SPRENDIMŲ PRIĖMIMO 

RIZIKA VEIKSMAI 

Iniciatyvinio komiteto narių 

nedalyvavimas ir neįsitraukimas 

lemia prastos kokybės ir 

nesubalansuotus strateginius 

sprendimus. 

Padėti SC susikoncentruoti į EHRA veiklą ir apie ją 

informuoti; 

 Vykdyti reguliarius internetinius ir ne internetinius 

susitikimus; 

 Peržiūrėti VK reglamentus / politiką, jei reikia, aiškiai 

nurodant vaidmenis ir atsakomybę. 
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PK nariai blokuoja sprendimus, 

dėl kurių negalima vykdyti 

veiklos 

Etikos kodekso ir etikos komiteto įvedimas. Partnerių 

atranka projektams šalyse vykdoma atviro konkurso 

būdu. 

FINANSINĖ 

RIZIKA VEIKSMAI 

Prastos finansų valdymo, 

biudžeto kontrolės ir finansinės 

atskaitomybės sistemos 

Nuolatinė procedūrų ir politikos peržiūra ir tobulinimas. 

Elgesio kodekso rengimas. 

Nepakankama personalo 

finansinė kvalifikacija 

Dėl padidėjusio projektų 

skaičiaus pernelyg didelis finansų 

darbuotojams tenkantis krūvis  

periodiniai mokymai, savarankiška analizė, naujų 

rekomendacijų ir reikalavimų donorams tyrimas 

 papildomų finansų konsultantų pasitelkimas 

trumpalaikėms sutartims sudaryti, konkretiems 

projektams įgyvendinti ar užduotims atlikti 

Išteklių EHRA veiklai trūkumas  Nuolatinis ir intensyvus lėšų rinkimas; 

 donorų informavimas apie EHRA veiklą ir plėtrą žalos 

mažinimo srityje; 

 gerai apgalvotas finansų valdymas; 

 darbai nesant biuro; 

 darbai negavus subdotacijos. 

Priklausomybė nuo vieno–dviejų 

donorų ar projektų. 

Išplėstas donorų portfelis; 

 finansų planavimas ir prognozavimas; 

 lėšų rinkimo strategija, į kurią bus įtraukti „nauji“ donorai 

iš žmogaus teisių, visuomenės sveikatos ir gretimų sričių. 

VEIKLOS   

RIZIKA VEIKSMAI 

Nuotolinis visų sekretoriato 

darbuotojų darbas 

Organizuojamas reguliarus programos darbuotojų 

bendravimas. Komandos formavimo veikla. 

APLINKOS / POLITINĖ   

RIZIKA VEIKSMAI 

COVID-19 krizės: spartūs 

propagavimo prioritetų pokyčiai, 

bendradarbiavimas su valstybe, 

galimybė naudotis paslaugomis 

Kad žalos mažinamo klausimas išliktų darbotvarkėje ir 

po COVID-19. Parengtas visų projektų nenumatytų 

atvejų planas. 

Vyriausybės politikos pokyčiai 

VREVA šalyse, šalių tarpusavio 

kariniai konfliktai, revoliucijos 

šalių viduje 

Stebėti politinę padėtį šalyse ir būti lankstiems remiant 

partnerius. Nustatyti ir palaikyti esminius santykius su 

vyriausybėmis ir donorais; operacijų ir dalijimosi 

informacija apsauga taikant regioninius mechanizmus, 

siekiant sušvelninti represinės politikos poveikį 

 stebėti siūlomus teisinius ir reglamentavimo pakeitimus. 

Draudimas veikti bet kurioje iš 

VREVA šalių, kuriose yra EHRA 

narių, įskaitant iš įstatymų dėl 

narkotikų propagandos 

išplaukiantį draudimą skleisti 

informaciją rusų kalba. 

Savitarpio pagalbos tarp skirtingų šalių EHRA narių ar 

finansinių agentų remiant veiklą pagalbos priėmimo 

atžvilgiu „uždarytose“ šalyse numatymas. 

 Informacijos rusų kalba skleidimui skirtų atsarginių 

interneto tinklalapių kūrimas, informacijos apie 

patekimui į uždraustas interneto svetaines skirtų 

apeinamųjų mechanizmų naudojimą platinimas. 

Propagavimo veiksmai regioniniu lygmeniu, siekiant 

užkirsti kelią draudimų platinti informaciją apie žalos 

mažinimą gausėjimui. 

Dėl politinio klimato šalyse 

negalime išmokėti pinigų šalims 

Pristatome savitarpio pagalbą tarp skirtingų šalių EHRA 

narių ar finansinių agentų remiant veiklą pagalbos 

priėmimo atžvilgiu „uždarytose“ šalyse 

NARYSTĖS / GAVĖJŲ   

RIZIKA VEIKSMAI 
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Dėl paramos trūkumo ar represijų 

nacionaliniu lygmeniu ženkliai 

sumažėjo narkotikų politikos 

srityje veikiančių organizacijų / 

aktyvistų skaičius 

Techninė pagalba siekiant šių organizacijų finansinio ir 

veiklos tvarumo. 

Žalos mažinimo programų 

VREVA šalyse nutraukimas 

Regioninių tinklų rėmimo palaikymas; palaikymas 

padedant gauti tarpinį finansavimą; 

 donorų dėmesio į šią problemą atkreipimas; 

 finansavimo panaikinimo atvejų ir pasekmių fiksavimas; 

 išteklių mobilizavimas; alternatyvaus paslaugų 

finansavimo skatinimas. 

 
 

 
i Tarp leidinių, išleistų 2020 m., pateikiama žalos mažinimo programų apžvalga COVID-19 situacijoje; teisėkūros iniciatyvų 

atsakomybės už narkotikų propagavimą Rusijoje ir Ukrainoje apžvalga; paskirtų baudų už disponavimą narkotinėmis medžiagomis 

Kirgizijos Respublikoje proporcingumo analizė; žinynas „Kriminalizacijos kaina“; narkotikus vartojančių moterų žmogaus teisių 

pažeidimų Rusijoje teisinė analizė; ataskaita apie žalos mažinimo padėtį Eurazijoje, tyrimo ataskaita apie situaciją švietimo darbe 

narkotikų vartojimo klausimais 5 šalyse - Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Serbijoje; pilotinio tyrimo dėl klientų 

pasitenkinimo OST programomis Ukrainoje rezultatai; paskelbėme 4 NPS tyrimo ataskaitas Gruzijoje, Kirgizijoje, Kazachstane, 

Serbijoje; mokslinis straipsnis apie NPS priimtas paskelbimui recenzuojamame leidinyje Harm Reduction Journal; parengėme metodiką 

opioidų agonistų palaikomosios terapijos programų tvarumui įvertinti; įvertinome opioidų agonistų palaikomosios terapijos programų 

tvarumą Baltarusijos, Tadžikistano, Moldovos, Ukrainos ir Moldovos; išleidome rinkinį „Alternatyvus finansavimas: ne pelno siekiančių 

organizacijų darnaus vystymosi modeliai“. 
i Daugiau informacijos apie projektą rasite EHRA interneto svetainėje https://harmreductioneurasia.org/projects/ 
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