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Prigimtinės teisės

Teisinis veiksnumas

Pilnateisė pilietybė

Kiekvieno asmens nuo gimimo turimos teisės, kurios, plačiąja prasme, remiasi žmogaus ir
piliečio teisėmis bei laisvėmis. Jos garantuoja, kad kiekvienas yra gerbiamas, ir užtikrinamas visų
prigimtinis orumas. Prigimtines teises garantuoja tarptautinės konvencijos ir susitarimai.
Teisė turėti teises ir jomis naudotis. Teisė į teisinį veiksnumą yra būtina norint naudotis visomis
kitomis žmogaus teisėmis. Tai leidžia žmonėms patiems priimti sprendimus, dalyvauti
visuomenės gyvenime ir būti pripažintiems visateisiais piliečiais.
Galimybė naudotis visomis pilietinėmis teisėmis lygiai su kitais.

Izoliavimas

Asmens atskyrimas nuo kitų, fiziškai apribojant jo/jos galimybes palikti apibrėžtą erdvę
(uždarymas): užrakinant asmenį konkrečioje patalpoje (pvz., kambaryje, palatoje, kameroje)
arba sulaikant jį/ją apibrėžtoje erdvėje, kai užrakinamos durys, neleidžiama išeiti, grasinama ar
taikomos neigiamos pasekmės, jei asmuo išeina.

Suvaržymai

Mechaninis suvaržymas: intervencijos naudojant prietaisus, skirtus apriboti asmens judėjimą ar
galimybę laisvai judinti kūną (diržai, virvės, grandinės, pančiai ar veržiančios medžiagos).
Fizinis sulaikymas: intervencijos atliekamos rankomis ar kūno jėga, nenaudojant jokių prietaisų.
Cheminis suvaržymas: vaistų vartojimas prieš asmens valią siekiant kontroliuoti jo judėjimą ir
(arba) elgesį.
Galimybė gauti teisinių patarimų arba būti ginamam ir atstovaujamam teisininko.

Teisinė pagalba
Įtraukus požiūris
Efektyvus dalyvavimas

Aktyvus susijusių žmonių į(si)traukimas, pvz. teikiant pagalbą ar vertinant psichikos sveikatos
paslaugas.
Aktyvus vaidmuo sprendimų priėmimo lygmenyje.

Individualus atsigavimo planas

Su psichikos sveikatos paslaugų vartotoju sukurtas dokumentas, kurį su specialistų pagalba
parašo ir įgyvendina pats asmuo. Jame turėtų būti identifikuoti asmens poreikiai, stipriosios
pusės ir turimi ištekliai, jame gali būti keli komponentai, įskaitant svajonių ir tikslų įgyvendinimo
planą, atsistatymo planą, reagavimo į krizę planą ir kt.

Vertinimo priemonės

… (klausimynai, įsitraukimo skalės, veiksmų planai ir kt. )

Patirtinės žinios

Per asmeninę *psichikos sveikatos sunkumų] patirtį įgytos žinios

Moksliniai tyrimai, į kurių vykdymą yra
įsitraukę psichikos sveikatos paslaugų
vartotojai
Bendruomeninės psichikos sveikatos
paslaugos

Moksliniai tyrimai, paremti tyrėjų, psichikos sveikatos paslaugų vartotojų ir jais besirūpinančių
asmenų partneryste.
Psichikos sveikatos paslaugos, kurios yra teikiamos kuo arčiau vartotojų gyvenamosios vietos ir
yra integruotos mieste, susijusios su kitomis paslaugomis, atsižvelgiant į visus žmonių gyvenimo
aspektus (asmeninė pagalba, būstas, veikla, poilsis, kultūra ir kt.)
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