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Mes, Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, 

atsižvelgdamos į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) poziciją „Dėl 

darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų“1 ir jos iškeltus prioritetinius Darnaus vystymosi 

tikslus, ypatingą dėmesį atkreipiame į 3-ąjį tikslą – gera sveikata ir gerovė. 

įvertindamos tai, kad psichikos sveikatos situacija Lietuvoje išlieka itin opi ir dėl to būtina 

spręsti su ja susijusias problemas. Savo situaciją matome pasaulinėje perspektyvoje – pagal vaikų 

psichinės būklės rodiklius, Lietuva užima 36-ą vietą iš 38 tirtų išsivysčiusių šalių.2 Lietuvos mastais 

jaunimo situacija yra kritinė – savižudybė yra antra pagal dažnumą mirties priežastis 15–29 metų ir 

trečia pagal dažnumą mirties priežastis 15–19 metų amžiaus žmonių grupėje3. Šios savižudybės 

nėra atsitiktiniai atvejai, kurių negalima išvengti – net 8 iš 10-ies vaikų prieš mėgindami žudytis 

apie tai užsimena aplinkiniams, tačiau suaugusieji nemoka identifikuoti šių ženklų. Kenčiantiems 

nuo psichikos sveikatos sutrikimų asmenims pagalbos gauti sunku, nes dažnai trūksta informacijos, 

kur ir į ką galima kreiptis pagalbos, o taip pat ieškoti sprendimo trukdo patiriamas didelis gėdos 

jausmas ir visuomenėje vyraujanti stigma.4 Globalinės pandemijos metu jaunimo psichikos sveikata 

tampa dar aktualesnė, nes pakilęs nerimas, stresas ir nežinomybė dėl ateities ypač veikia jaunus 

žmones bei jų psichikos sveikatą5. 

pabrėždamos tai, kad jaunų žmonių psichikos sveikata rūpintis taip pat gali jaunimas, 

jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Gerinti psichikos sveikatą galima keliant jaunimo 

psichikos sveikatos raštingumą, laiku pastebint rizikos ženklus ir suteikiant pagalbos, kuriant 

                                                           
1 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, „Dėl darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų“, 2018 m. 
<https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/02/Pozicija-de%CC%87l-Darnaus-vystymosi-tikslu%CC%A8-
darbotvarke%CC%87s-iki-2030-m.-2019-01-21-14-37-33.pdf> 
2 UNICEF, Metinė ataskaita, 2020 m. <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-
Influence-child-wellbeing.pdf> 
3 Higienos institutas, Mirties priežastys, 2020 m. <http://www.hi.lt/lt/mirties-priezastys.html> 
4 Kurk Lietuvai, „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tikslų integravimas į valstybės strateginius 
dokumentus“, 2019 m. 
<https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiksl%C5%B3%20rekomendacij%C5
%B3%20rinkinys(1).pdf> 
5 Žmogaus studijų centras, Lietuvos emocijų pokyčiai: nerimas stabilizavosi, vėl kyla pyktis ir stresas, 2020 
m. <https://humanstudy.lt/naujausi-lietuvos-gyventoju-emocines-bukles-tyrimo-rezultatai/> 
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bendruomenės paramos priemones ir prasmingus socialinius ryšius. Savižudybių prevencijos 

pirminės ir veiksmingiausios priemonės taip pat yra savo emocijų atpažinimas ir priėmimas, 

kalbėjimas apie jausmus, bendravimas su artimaisiais, bendraamžiais ar specialistais. 

pasirašome šią deklaraciją ir prisiimame atsakomybę savo organizacijose rūpintis jaunimo 

psichikos sveikata: 

1. Gerinti savanoriško darbo organizacijoje sąlygas, atsižvelgiant į savanorio patiriamą stresą, 

nerimą, paniką, perdegimo riziką ir kitas neigiamai veikiančias aplinkybes. Jei savanoris 

organizacijos veikloje susiduria su emociškai sudėtingomis patirtimis, svarbu užtikrinti 

saugią aplinką, galimybes pagalbai ir refleksijai. 

2. Parengti organizacijos psichikos sveikatos saugumo planą, kuriame gali būti numatyta: 

a. bendruomenės taisyklės bei susitarimai dėl psichikos sveikatos saugojimo; 

b. už psichikos sveikatos puoselėjimą atsakingi asmenys ar pareigybės; 

c. veiksmų seka, kaip elgtis, jei narį ištiko psichikos sveikatos krizė; 

d. ištekliai psichikos sveikatos saugojimui organizacijoje: 

i. mokymai apie psichikos sveikatą, 

ii. pažįstami ir patikimi psichologai, 

iii. papildomos pagalbos galimybės: www.pagalbasau.lt, www.tuesi.lt, „Vaikų 

linija“, „Jaunimo linija“, jaunimo psichikos sveikatos centrai ir kt. 

3. Kurti neformalias bendruomenės paramos priemones ir tokią aplinką, kurioje visi nariai 

rūpintųsi vieni kitais: organizuoti bendruomeninius renginius, skatinti prasmingą 

socializaciją, didinti galimybes išsikalbėti ir pasidalinti patiriamais sunkumais, puoselėti 

toleranciją psichikos sveikatos sutrikimus patiriantiems asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį į 

neformalių bendruomenės paramos priemonių būtinybę pandemijos ar fizinės izoliacijos 

laikotarpiu. 

 

Deklaraciją inicijuojanti organizacija    Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
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