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Šis ziņojums sagatavots biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
“ZELDA”” projekta Nr.LM2018/24-1-04/22 “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem
interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana” ietvaros ar Labklājības ministrijas
finansiālo atbalstu.

Ievads
Ziņojumā apkopoti labās prakses piemēri sabiedrības informēšanas veicināšanā un
nodrošināšanā, lai izskaustu stereotipus un aizspriedumus pret cilvēkiem ar garīga
rakstura traucējumiem. Video, sabiedrībā zināmu cilvēku gatavība publiski runāt par
savām saslimšanām, faktu lapas un plakāti, kā arī personīgie stāsti ir tikai dažas no
visbiežāk izmantotajām metodēm, lai rosinātu sabiedrību aizdomāties par cilvēkiem
sev līdzās.
Veicot citu valstu pieredzes izpēti, secinājām, ka sabiedrības informēšanas kampaņas
tiek veidotas par un ap konkrētām tēmām, piemēram, par tiesībām uz patstāvīgu dzīvi
sabiedrībā, tiesībām vēlēt, diagnozēm (šizofrēniju, depresiju, bipolārajiem
traucējumiem), vai arī kopumā koncentrējoties uz garīgo veselību un antistigamtizāciju.
Esam ziņojumā atspoguļojuši mūsuprāt interesantākos kampaņu piemērus, ar kuriem
vērts iepazīties pirms dažādu sabiedrības informēšanas pasākumu plānošanas un
īstenošanas.

I Kampaņu piemēri citu valstu praksē
A. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem kā kampaņu “vēstnieki”
1. Hjӓrnkoll (Zviedrija)
Neapšaubāmi, vienas no veiksmīgākajām kampaņām ir tās, kuru veidošanā iesaistīti
paši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Kā piemēru minēsim Zviedrijā īstenoto
Hjӓrnkoll – anti-stigmas kampaņu, kuras ietvaros bija iesaistījušies 200 “vēstnieki” –
cilvēki, kuri pieredzējuši psihosociālas veselības problēmas. Kampaņas iniciatori ir
Zviedrijas Invaliditātes jautājumu koordinēšanas aģentūra un Nacionālā sadarbība
garīgajai veselībai.
Kampaņas galvenās aktivitātes bija vērstas uz plašsaziņas līdzekļiem, kā arī dažādu
mērķa grupu, piemēram, darba devēju, veselības aprūpes darbinieku, policistu
apmācību. Pētnieki, kas vērtēja kampaņas rezultātus pēc kampaņas īstenošanas diviem
pirmajiem gadiem konstatēja pozitīvas izmaiņas sabiedrības attieksmē, secinot, ka:



Katrs otrais cilvēks, kas negribēja dzīvot kaimiņos ar personu ar psihosociālās
veselības problēmām, ir mainījis savu viedokli;
Katrs trešais cilvēks, kas 2009. gadā bija nobažījies par to, ka viņa apkaimē
dzīvo cilvēki ar psihosociāliem traucējumiem, domā daudz pozitīvāk.1

2. Kampaņa #mentalillnessfeelslike (ASV)
Mental Health America (MHA) īstenotās kampaņas #mentalillnessfeelslike mērķis
bija apkopot viedokļus par to, kā ir dzīvot ar garīgajām saslimšanām. Aicinot neturēt
savu saslimšanu pie sevis, kampaņas veidotāji aicināja dalīties ar savu stāstu.
Kampaņas moto: “Neturi garīgo saslimšanu pie sevis. Dalīšanās ir spēks.” (“Don’t
keep mental illness to yourself. There’s power of sharing.”). Kampaņa ilga mēnesi un
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Informācija par kampaņu pieejama: www.hjarnkoll.se, https://zeroproject.org/practice/handisamnsphh

tās laikā cilvēki, izmantojot tēmturi #mentalillnessfeelslike, dalījās ar savu pieredzi,
tādējādi parādot gan to, cik atšķirīgi garīgās saslimšanas var ietekmēt cilvēkus, gan to,
cik daudz mēs varam mācīties viens no otra pieredzes.
Divdesmit trīs nozīmīgākās atziņas pieejamas:
https://themighty.com/2016/06/whatmentalillnessfeelslikecompilation/?utm_source=sharebar&utm_medium=pinterest&utm_campaign=sumome_share.

Lai cilvēku atbildes un sajūtas būtu vieglāk uztveramas, sadarbībā ar profesionālu
mākslinieku izstrādāti arī plakāti.

Arī pēc kampaņas beigām cilvēkiem iespējams dalīties ar pieredzi savus foto,
zīmējumus, pārdomas un vēstījumus ievietojot organizācijas mājas lapā
http://www.mentalhealthamerica.net/feelslike#210237186
3. Projekts UROK (ASV)
Projekts UROK (ASV) tika uzsākts 2014. gadā (https://projecturok.org/), kad tā
veidotāja Jenny Jaffe (rakstniece un komiķe) vēlējās izveidot tādu resursu kopumu
jauniešiem, kādu viņa būtu vēlējusies augot pati. Projekta mērķis ir veicināt garīgo
slimību de-stigmatizāciju, izmantojot stāstu stāstīšanas metodi. Vēstneši, informatīvi
video, komēdiju skeči, ekspertu resursi un vienaudžu stāsti – tie ir tikai daži no
projektā izmantotajiem līdzekļiem, kas dod iespēju izstāstīt savus stāstus un
uzklausīt citus. Projekta mērķauditorija – pusaudži un gados jauni pieaugušie.
Projekta galvenais moto: “Tu neesi viens. Ar tevi viss ir kārtībā”.
Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas personīgo video stāstu sagatavošanai un
publicēšanai (vadlīnijas pieejamas: https://projecturok.org/share/). Video YouTube
kanālā
publicēti
ar
tēmturi
#MyYoungerSelf
(video
pieejami:
https://www.youtube.com/channel/UCtESdJ3JcN-FVuvoEU-jR3g).
Tāpat projekta ietvaros sagatavoti plakāti, kas atspēko dažus no izplatītākajiem
stereotipiem
par
garīgajām
saslimšanām
(pieejami:
https://www.huffingtonpost.com/entry/mara-wilson-projecturok_n_7213598?ncid=fcbklnkushpmg00000010&slideshow=true#gallery/232480/0).

4. Sociālā kustība Time to Change (Lielbritānija)
Sociālās kustības Time to Change (Laiks pārmaiņām, pieejams: https://www.time-tochange.org.uk/about-us) izveidota 2007. gadā un tās mērķis ir mainīt veidu kādā
cilvēki domā un rīkojas saskaroties ar garīgās veselības problēmām. Kustības moto:

“Laiks pārmaiņām. Izbeigsim garīgās veselības diskrimināciju.” (“Time to Change.
Let’s end mental health discrimination.”). Kustība regulāri rīko dažāda veida sociālās
kampaņas, t.sk. darbavietās (https://www.time-to-change.org.uk/get-involved/getyour-workplace-involved)
un
izglītības
iestādēs
(https://www.time-tochange.org.uk/get-involved/get-involved-in-schools), nodrošinot gan apmācības un
tiešo atbalstu, gan pieeju dažāda veida resursiem – video stāstiem, rokasgrāmatām un
vadlīnijām, interaktīvajām spēlēm, plakātiem, skrejlapām un citiem materiāliem.
Kustībā iesaistījušies vairāk kā 101 tūkstotis pārmaiņu aģentu, kas ar saviem
personīgajiem stāstiem un regulārām aktivitātēm uzrunā cilvēkus ielās, piedalās
dažādu kopienu (t.s. darba devēju un izglītības iestāžu) rīkotajos pasākumos un
atbalsta kampaņas aktivitātes (https://www.time-to-change.org.uk/change-makers).
Tāpat kampaņas ietvaros sagatavoti plakāti, kuros attēloti pasaulslaveni cilvēki, kuri,
neskatoties uz saviem garīgā rakstura traucējumiem, ir sasnieguši panākumus sportā,
mākslā
un
sabiedriski
politiskajā
dzīve
(pieejami:
https://www.behance.net/gallery/11444965/TIME-TO-CHANGE-LIVE-BRIEF).

Apzinoties personīgo stāstu ietekmi uz attieksmes maiņu, kampaņas ietvaros ikvienam
ir iespēja publicēt savu personīgo blogu vai stāstu (https://www.time-tochange.org.uk/personal-stories). Lai publicētais materiāls atbilstu kampaņas mērķim
un uzstādījumiem, organizācija sagatavojusi vadlīnijas (https://www.time-tochange.org.uk/about-us/frequently-asked-questions/how-blog-time-change).
2017. gadā kustība uzsākusi jaunu, piecus gadus garu kampaņu “Jūsu stūrī” (In your
corner), kuras mērķis ir mudināt vīriešus un jauniešus nebaidīties apzināties un runāt
par savām garīgās veselības problēmām (plašāka informācija par kampaņu pieejama:
https://www.time-to-change.org.uk/media-centre/our-latest-campaign).
Kampaņa
balstīta uz 12 mēnešus ilgu pētījumu, t.sk. 18 fokusgrupu rezultātiem, par vīriešu un
jauniešu attieksmi pret garīgo veselību. Pētījuma dati atklāja vairākas barjeras, kas
attur vīriešus no runāšanas par savām garīgās veselības problēmām, kā arī vēršanās
pēc profesionālas palīdzības. Kampaņa mudina vīriešus apzināties kā viņu attieksme
un rīcība var ietekmēt citu vīriešu pieredzi ar garīgās veselības problēmām. Kampaņu
atklāja divas filmiņas: viena adresēta vīriešiem - “Time to Change - Be in your mate’s
corner”
(pieejama:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=3l8LpDitZvY) un otra jauniešiem – “Be in your mate’s corner: listen, don’t judge” (pieejama:
https://www.youtube.com/watch?list=PLW8cG1kJhcvdjY37Nutu786dQ5bJPk0F8&v
=X6YHW7sQ2wM), kuru reklāma tika izvietota bāros un sporta klubos. Tāpat
kampaņas
ietvaros
sagatavoti
plakāti
(pieejami:
https://timetochange.brandstencil.com/resources/asset-library), kā arī materiāls, kurā
apkopoti pētījuma dati, analizējot kā noteiktās situācijās, kas saistītas ar garīgās
veselības problēmām, rīkojas noteiktas grupas un kādas metodes vai pasākumi šīs
grupas motivē (pieejams: https://www.time-to-change.org.uk/sites/default/files/InYour-Corner-Campaign-Narrative.pdf).

2018. gada aprīlī kustība uzsāka divus gadus ilgu globālo programmu, lai sniegtu
atbalst organizācijām citās valstīs, nodrošinot apmācību un atbalstu plašu
pretdiskriminācijas kampaņu organizēšanā (vairāk par projektu pieejams:
https://www.time-to-change.org.uk/about-us/what-we-do/global).
Būtiski, ka kustības aktivitātes tiek balstītas uz pētījumiem un regulāri izvērtētas,
tādējādi nodrošinot izvēlēto metožu un aktivitāšu atbilstību mērķa grupu vajadzībām.
Piemēram, 2016. gadā tika publicēts apjomīgs pētījums “Radot garīgi veselīgas darba
vietas” (Creating mentally healthy workplaces, pieejams: https://www.time-tochange.org.uk/news/new-report-creating-mentally-healthy-workplaces),
kurā
piedalījās 15 000 darbinieku no 46 Anglijas organizācijām, t.sk. valsts un pašvaldību
iestādēm, privātajiem uzņēmumiem un NVO sektora. Pētījumā atspoguļota ne tikai
darbinieku pieredze, bet iekļauti arī labās prakses piemēri un vadlīnijas darba
devējiem. Savukārt regulārie kampaņu ietekmes izvērtējumi liecina, ka būtiski
pieaudzis gan to cilvēku skaits, kas pozitīvi mainījuši savu attieksmi pret cilvēkiem ar
garīgās veselības traucējumiem, gan pieaudzis to cilvēku skaits, kuri ziņojuši par
diskrimināciju uz garīgās veselības pamata (plašāka informācija par ietekmes
izvērtējumiem pieejama: https://www.time-to-change.org.uk/home/about-us/ourimpact).
5. Instagram kampaņa #HereForYou
Kampaņa #HereForYou, kuras iniciators bija sociālā vietne Instagram, atklāta
2017.gada maijā, Garīgās veselības izpratnes veicināšanas mēneša ietvaros.

Apzinoties, ka Instagram, izmantojot dažādus tēmturus, katru dienu vairāki simti
cilvēku ievieto bildes vai video ar vēstījumiem par to, kā viņi jūtas dzīvojot ar kādu
no garīgajām saslimšanām, uzņēmums nolēma izveidot vienotu tēmturi #HereForYou,
lai apvienotu daudzās atsevišķās iniciatīvas.
Kā norādīja Marne Levina, Instagram valdes locekle: “Izmantojot attēlus, cilvēki spēj
pateikt kā viņi jūtas, padarot pat visneredzamākās cīņas daudz redzamākas saviem
draugiem un ģimenēm. #HereForYou ir tēmturis, kuru mēs izmantojam kā atpazīšanas
zīmi savā kampaņā, bet tas arī atspoguļo mūsu apņemšanos veicināt drošāku un
laipnāku tiešsaistes kopienu pašizpausmei.”2 Tāpat kampaņas mērķis bija veicināt jau
esošās Instagram kopienas labāk atbalstīt vienai otru un cilvēkiem, kuri līdz šim
baidījušies par savu slimību runāt, atrast palīdzību un atbalstu.

Kampaņas ietvaros sagatavots arī minūti garš video, kurā trīs Instagram lietotāji dalās
pieredzē cīnoties ar ēšanas traucējumiem, depresiju un domām par pašnāvību (video
pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=5h-s9xUPvGA). Tāpat Instagram
izveidoja arī mājas lapu, kurā pieejama informācija par dažādās valstīs pieejamiem
resursiem
garīgās
veselības
jomā
(pieejams:
https://instagramtogether.com/resources/).
Kampaņas veiksmes faktors: spēja apzināties, ka Instagram ietvaros jau ir
izveidojusies cilvēku kopiena, kas ne tikai dalās savā pieredzē, bet arī meklē un atrod
atbalstu. Reaģējot uz cilvēku vajadzībā, Instagram apvienoja dažādos resursus,
palīdzot cilvēkiem saņemt nepieciešamo palīdzību.3

2

Brittney McNamara, Instagram Launches #HereForYou Mental Health Campaign, May 8, 2017,
pieejams https://www.teenvogue.com/story/instagram-launches-here-for-you-mental-health-campaign
3
Lorna Keane, 5 Mental Health Campaigns that Made a Difference, October 9, 2017, pieejams:
https://blog.globalwebindex.com/marketing/mental-health/

6. BBC video sērijas (Lielbritānija)
BBC video sērija “Amazing Humans” (Apbrīnojami cilvēki, video pieejami:
https://www.bbc.co.uk/programmes/p05q7z34) stāsta par iedvesmojošiem cilvēkiem,
t.sk. cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un cilvēkiem, kuri uzsākuši kādu
iniciatīvi, atbalstot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem.
Piemēram, stāsts par frizieri, kurš pēc sava drauga pašnāvības izstrādāja īpašu garīgās
veselības izpratnes un pašnāvības novēršanas apmācību programmu frizieriem.
Apmācība palīdz frizieriem atpazīt depresijas un trauksmes pazīmes saviem klientiem,
novirzot viņus tālāk uz vietām, kur iespējams saņemt palīdzību (video pieejams:
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/clip/e0e23ec0-761f-4b3a-9297-603c3085e69c).
Vai stāsts par grupu Autistix, kurā trijiem no sešiem dalībniekiem ir autisms un kuras
mērķis ir ar mūzikas palīdzību cīnīties pret sociālajiem šķēršļiem un aizspriedumiem.
Dalībniekiem ar autismu dalība grupā un mūzika palīdz “aizbēgt no savām domām,
sajūtām
un
trauksmēm”
(video
pieejams:
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/clip/0401609c-8e5e-4d4b-b55a-1871dc514f29). Arī
DJ Casey ar Dauna sindromu mūzika ir veids kā lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus
par cilvēkiem ar invaliditāti un Dauna sindromu (video pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=4o-VPf6AX7A).
BBC Two video sērija “Employable Me” (Nodarbini mani, video pieejami:
https://www.bbc.co.uk/search?q=Employable+Me) stāsta par cilvēkiem ar dažādām
neiroloģiskām saslimšanām, piemēram, autismu, Tureta sindromu vai Dauna
sindromu, kuri vēlas strādāt, bet nevar atrast darba devēju, kurš būtu ar mieru viņus
pieņemt darbā. Galvenais video uzsvars – uz neiroloģiskajām saslimšanām ne
vienmēr ir jāskatās negatīvi. Cilvēki ar neiroloģisko dažādību (neourodiversity) nereti
var sniegt daudz lielāku ieguldījumi, kā cilvēki, kuriem šādu saslimšanu nav.4 Video
galvenie varoņi ir cilvēki, kuri ikdienā sadzīvo ar kādu no neiroloģiskajām
saslimšanām, un lai arī ir kvalificēti un spējīgi strādāt, gadiem ilgi nesekmīgi cenšas
atrast darbu (BBC dokumentālā filma “Employble me” pieejama:
https://www.dailymotion.com/video/x41xl1e). Kampaņa saņēmusi arī Royal
Television Society balvu un lielu atsaucību no skatītāju un dažādu organizāciju puses,
kas pārstāv cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem intereses.

B. Pasaules garīgās veselības diena
Nereti citu valstu praksē sabiedrības informēšanas kampaņu veidotāji izvēlas veidot
aktivitātes un publiskus pasākumus ap dažādiem datumiem/dienām – piemēram,
depresiju novēršanas dienu, pašnāvību novēršanas dienu, pasaules garīgās veselības
dienu u.c. Pasaules Veselības organizācija (PVO) katru gadu piedāvā tēmas un
materiālus Pasaules garīgās veselības dienai (10. oktobrī), un arī Latvijas garīgās
veselības speciālisti vairākkārt ir organizējuši dažādus informatīvus pasākumus
saistībā ar pasaules garīgās veselības dienu.
4

Anita Stinght, BBC job search for people with autism and Tourette’s, 23 June 2015, pieejams:
https://www.telegraph.co.uk/news/bbc/11693627/BBC-job-search-for-autism-and-Tourettessufferers.html

Piemēram, Islandē Sabiedrības veselības institūts 2005. gadā, atzīmējot 10. oktobra
pasaules garīgās veselības dienu, iniciēja kampaņu, lai izplatītu 10 garīgās veselības
baušļus. Kampaņas mērķis bija veicināt iedzīvotāju izpratni par to, ko katrs var darīt
savas garīgās veselības labā. Mēneša garumā Islandes galvaspilsētas Reikjavīkas
autobusus rotāja 10 kampaņas veidotie saukļi jeb garīgās veselības baušļi, kuri
veidoti, balstoties uz veiksmīgu cilvēku atziņām. Kampaņas baušļi:
1. Domā pozitīvi, tas ir vieglāk.
2. Lolo savus mīļos.
3. Turpini mācīties, kamēr vien dzīvo.
4. Mācies no savām kļūdām.
5. Vingro katru dienu, tas uzlabo Tavu labsajūtu.
6. Nesarežģī nevajadzīgi savu dzīvi.
7. Centies izprast un atbalstīt sev apkārt esošos.
8. Nepadodies, panākumi dzīvē ir maratons.
9. Atklāj un attīsti savus talantus.
10. Nospraud sev mērķus un īsteno savus sapņus.5
Attiecībā uz konkrētām sabiedrības informēšanas diagnozēm veltītām kampaņām, kā
veiksmīgu piemēru varam minēt 2005. gadā publicēto grāmatu “I had a black dog, his
name was depression” (Man bija melns suns, viņu saucas depresija) grāmatu6, kuras
autors ir Austrālijā dzīvojošais rakstnieks un ilustrators Metjū Džonstons. Desmit
gadus vēlāk grāmata jau bija izdota 20 valstīs. Melnais suns kā metafora, runājot par
depresiju, ir tikusi izmantota jau gadsimtiem ilgi un arī daudzas kampaņas, kuras
vērstas uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par depresiju, ir veidotas, izmantojot
“melnā suņa” tēlu.
Šobrīd Metjū Džonstona mājaslapā iespējams iegādāties jau vairākas citas, vēlāk
tapušas un par dažādām garīgās veselības tēmām publicētas grāmatas. Savukārt,
pateicoties sadarbībai ar PVO, viņa stāsts ir izlasāms ne tikai grāmatā, bet arī
noskatāms animācijas filmiņā, kas tika izveidota 2012. gadā garīgās veselības dienas
atzīmēšanai. Šobrīd filmiņa jau ir pieejama 16 valodās.

5

Iceland Review, 10 mental health commandments on all Reykjavik buses,
https://www.icelandreview.com/news/10-mental-health-commandments-all-reykjavik-buses/
6
http://matthewjohnstone.com.au/

2017. gadā Pasaules Veselības organizācija par pasaules garīgās veselības dienas
tēmu izvēlējās depresiju un līdzīgi kā citos gados savā mājaslapā ievietoja virkni
videoresursu (tai skaitā “I had a black dog” animācijas filmiņu)7, kurus ikviens ir
aicināts izmantot sabiedrības informēšanas aktivitātēm.

C. Vispārējas pret stigmatizāciju vērstas un garīgās veselības
veicināšanai veltītas kampaņas
1. Programma See Me (Skotija)
Programmas See Me (Redzi mani, https://www.seemescotland.org/) mērķis ir cīnīties
pret garīgās veselības stigmatizāciju un diskrimināciju, strādājot ar cilvēkiem
nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes un citās sociālās dzīves jomās, lai mainītu
viņu negatīvo attieksmi pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Būtiski, ka
visas programmas ietvaros īstenotās kampaņas un aktivitātes ir balstītas uz iepriekš
veiktu aptauju rezultātiem un tās ir iespējams tālāk īstenot arī citu organizāciju rīkoto
aktivitāšu ietvaros (apkopojums un ieteikumi kampaņu īstenošanai pieejams:
https://www.seemescotland.org/media/8701/campaign-pack_nj_110118.pdf).
Programmas ietvaros līdz šim īstenotas vairākas kampaņas un aktivitātes, no kurām
dažas domātas specifiskai auditorija, bet dažas – sabiedrībai kopumā. Viena no
programmas īstenotajām kampaņām Power of Okay (Okei spēks, uzsākta 2015. gada
novembrī,
informācija
par
kampaņu
pieejama:
https://www.seemescotland.org/resources/campaign-resources/power-of-okay/), atzīta
par vienu no 5 ietekmīgākajām kampaņām garīgās veselības jomā Lielbritānijā.8
Kampaņa tika izstrādāta balstoties uz darba ņēmēju aptauju un konkrētiem cilvēku
7

Videomateriāli par depresiju, https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/videos/en/
Lorna Keane, 5 Mental Health Campaigns that Made a Difference, October 9, 2017, pieejams:
https://blog.globalwebindex.com/marketing/mental-health/
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stāstiem un tās mērķis bija pievērst uzmanību garīgās veselības jautājumiem darba
vietā. Tās ietvaros tika izstrādāti divi video. Viens no cilvēka viedokļa, kurš cieš no
garīgās veselības traucējumi un kurš nav pārliecināts, vai par to kādam vajadzētu
stāstīt (video pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=CC4QzwlmhxQ&t=1s).
Savukārt otrs no darba devēja viedokļa, kurš redz, ka darbiniekam ir problēmas, bet
nevēlas neko teikt, baidoties no tā, ka pateiks kaut ko nepareizi (video pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=1JkmynvkXJo). Abus video vieno tik ierastais un
vienkāršais jautājums: “Are you okay?” (“Vai tev viss ir kārtībā?”), kam noteiktos
gadījumos var būt izšķiroša nozīme, lai mainītu kāda cilvēka dzīvi. Līdzās video,
kampaņas ietvaros izstrādāti arī plakāti, pastkartes un attēli sociālajiem medijiem, kā
arī tēmturis #powerofokay lietošanai vietnē Twitter.

Kampaņas rezultātā par 42.8% pieauga mājaslapas apmeklējuma skaits, piesaistot
73% jaunus apmeklētājus un 22% apmeklētāju, kas mājas lapu apmeklēja atkārtoti.
Kā uzskata Lorne Keana, kampaņas veiksmes faktors bija organizācijas spēja
identificēt baiļu faktoru, to “ietērpjot” cilvēku ikdienā lietotā valodu. Tāpat kampaņa
lika ikvienam aizdomāties par ikdienā lietotās frāzes “Vai tev viss ir kārtībā?” jēgu un
nozīmi.9
2. Viens no mums (“One of Us”) (Dānija)
Dānijas anti-stigmas kampaņa “Viens no mums”10 tika uzsākta 2011. gadā un tā
turpināsies līdz 2020. gadam. Kampaņu organizē vairāku organizāciju sadarbības tīkls
un kampaņas mērķis ir pārtraukt ar psihiskajām saslimšanām saistīto klusumu, šaubas
un tabu. Kampaņa cenšas vairot izpratni par dzīvi ar psihisku saslimšanu; samazināt
atsvešinātību, kas noved pie stigmatizācijas, aizspriedumiem un sociālās izslēgšanas;
veicināt izpratni par šiem jautājumiem skolās, darbavietās un plašākā sabiedrībā.

9

Lorna Keane, 5 Mental Health Campaigns that Made a Difference, October 9, 2017, pieejams:
https://blog.globalwebindex.com/marketing/mental-health/
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http://en-af-os.dk/English/About%20us.aspx

Kampaņai ir plaša mērķa grupa – gan pašas personas ar garīga rakstura traucējumiem
un viņu tuvinieki, gan jaunieši un profesionāļi, kas ar viņiem strādā, gan darbadevēji,
veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu darbinieki, gan plašsaziņas līdzekļi un
plašāka sabiedrība.

Kampaņas aktivitātes kā brīvprātīgie iesaistīti arī cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem, viņus pārstāvošās organizācijas, kā arī cilvēku ar garīga rakstura
traucējumiem tuvinieki. Brīvprātīgo vidū ir arī studenti un politiķi.
Kampaņa koncentrējas uz piecām tēmām:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaunieši;
Darba tirgus;
Pakalpojumu lietotāji un tuvinieki;
Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzēju personāls
Plašsaziņas līdzekļi un sabiedrība.

Katrā no tēmām veltīti dažādi pasākumi, piemēram, lai uzrunātu jauniešus, tiek
apmeklētas skolas un izplatīti informatīvi materiāli par garīgo veselību, savukārt lai
uzrunātu darba devējus, izveidots video, kas informē par pirmās palīdzības sniegšanu
kolēģim, kam ir psihosociāli traucējumi.
Video
pieejams
dāņu
valodā
ar
subtitriem
angļu
valodā
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=cUVwypN1WbE.

–

Savukārt plašākas sabiedrības uzrunāšanai kampaņas veidotāji izvēlējušies akcentēt
depresijas izplatību vīriešu vidū, sagatavojot par šo tēmu video, kas kampaņas
interneta
vietnē
pieejams
arī
angļu
valodā
–
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=2HVng8IWJ88.
Visi angļu valodā tulkotie videomateriāli pieejami kampaņas interneta vietnes resursu
sadaļā – http://en-af-os.dk/English/Resources.aspx.

D. Konkrētai tēmai veltītas kampaņas
1. Sociālā kampaņa UOKM8 (Lielbritānija)
2017. gada septembrī mediju grupa TheLADBibleGroup uzsāka trīs mēnešu sociālo
kampaņu UOKM8, kuras mērķis bija izpratnes veicināšana par garīgās veselības
jautājumiem
vīriešu
vidū
(informācija
par
kampaņu
pieejama:
http://www.ladbiblegroup.com/Projects/uokm8/ un https://vimeo.com/214191141).
Kampaņas ierosinātājs bija fakts, ka pašnāvības ir galvenais vīriešu (zem 45 gadiem)
mirstības rādītājs Lielbritānijā. Tāpat pirms kampaņas tika īstenota auditorija aptaujas,
kuras rezultāti liecināja, ka 37% respondentu ir domājuši par pašnāvību.
Kampaņas ietvaros tika sagatavotas divas nedaudz vairāk kā minūti garas filmiņas
“Everyday Heroes” (Ikdienas varoņi), kurās stāstīts par diviem Lielbritānijā slaveniem
sportistiem un viņu cīņu ar trauksmi un citām garīgās veselības problēmām.
Piemēram, video par Olimpisko čempionu, vingrotāju Luis Smith Facebook tika
skatīta 3.8 miljonus reizes.

Tāpat
publicēti
vairāki
raksti
(piem.,
http://www.ladbible.com/mentalhealth/interesting-a-look-a-ptsd-the-silent-killer-of-soldiers-but-can-affect-anyone20161006) un sagatavoti vizuālie materiāli (plakāti, skrejlapas, utt.), kā arī aktīvi
izmantoti sociālie tīkli, tādējādi iedrošinot vīriešus runāt par savām problēmām ar
apkārtējiem. Kampaņa 2017. gadā saņēmusi sešas reklāmas balvas, t.sk., kā Labākais
sociālais video, Labākais veids kā izmantot sociālos medijus, u.c..
2. Kampaņa “People Like Us” (Lielbritānija)
Kampaņa “People Like Us” (Cilvēki kā mēs, organizācija Mind in Harrow,
informācija
par
kampaņu
pieejama:
http://www.peoplelikeus.info/aboutcampaign.asp) īstenota laika posmā no 2008. gada septembra līdz 2010. gada martam.
Kampaņas mērķis – uzlabot zināšanas un izpratni par garīgo veselību un iespējām
saņemt palīdzību etnisko kopienu vidū.

Kampaņas sagatavošanas posmā tika veikts trīs mēnešu pētījums, kā arī konsultācijas
(darba grupas un viens pret viens intervijas) ar Harrowas etniskajām kopienām,
tādējādi dodot iespēju apzināt galvenās problēma un iemeslus, kāpēc cilvēki nemeklē
profesionālu palīdzību. Tā piemēram, intervijas ar pārstāvjiem no Āzijas atklāja, ka
krīzes situācijās cilvēki risinājumu meklē reliģijā, tāpēc ciešot no garīgās veselības
problēmām, viņi biežāk vēršas pie reliģiskajiem līderiem nevis profesionāļiem.11
Balstoties uz pētījumiem un konsultācijām, kampaņas ietvaros tika:
 sagatavoti plakāti un skrejlapas “People Like Us”, kuros attēloti cilvēki no
etniskajām kopienām;








11

sagatavoti divi bukleti: vienā no tiem aplūkoti reliģijas, garīguma un garīgās
veselības jautājumi, sniedzot arī informāciju par kopienām pieejamajiem
garīgās
veselības
pakalpojumiem
(pieejams:
http://peoplelikeus.info/languages/Mind%20signpost.pdf);
otrā
sniegta
informācija par konsultāciju un terapijas iespējām.
izstrādāta mājas lapa http://peoplelikeus.info/, kurā dažādās valodās (piem.,
indiešu, farsi, tamilu, u.c.) publicēta informācija par pieejamajiem
pakalpojumiem, līdzās iekļaujot arī katrai kopienai nozīmīgus garīgos attēlus
un reliģiskos tekstus;
pārraidītas reklāmas radio un sagatavoti raksti vietējos medijos, t.sk. sniedzot
informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem;
organizētas garīgās veselības veicināšanas semināri (semināru analīze,
novērtējums
un
rekomendācijas
pieejamas:
http://www.mindinharrow.org.uk/DocumentLibrary/2%20Bridging%20Cultur
es%20report.pdf).

Mind in Harrow. A social marketing intervention to increase awareness of mental health and mental
health services among Black and Minority Ethnic communities in Harrow. Campaign evaluation, April
2009. Pieejams:
http://www.mindinharrow.org.uk/DocumentLibrary/PeopleLikeUs%20campaign%20evaluation%20Ap
ril%2009%20FINAL%20(2).pdf

Kampaņas izvērtējums liecina, ka tā sasniedza aptuveni 75 tūkstošus cilvēku no
etnisko minoritāšu kopienām, 750 cilvēki apmeklējuši garīgās veselības veicināšanas
seminārus, mājas lapas unikālo apmeklētāju skaits gadā sasniedz 20 tūkstošus
(plašāks
kampaņas
izvērtējums
pieejams:
http://www.mindinharrow.org.uk/DocumentLibrary/PeopleLikeUs%20campaign%20
evaluation%20April%2009%20FINAL%20(2).pdf). Kā norādījusi Lorne Keana,
kampaņas galvenais veiksmes faktors bija attēlu, kuros atspoguļoti cilvēki no
dažādām etniskajām kopienām, izmantošana, sniedzot vēstījumu, ka garīgās veselības
jautājumi neskar tikai viena tipa vai kopienas cilvēkus un ka palīdzību iespējas atrast
arī ārpus cilvēka etniskās vai reliģiskās kopienas.12
3. Kampaņa “Rethink schizophrenia” (Lielbritānija)
Kampaņas “Rethink scizophrenia” (Pārskatīt šizofrēniju, organizācija Rethink
Mental Illness, 2017) mērķis bija atspēkot mītus un veicināt cilvēku izpratni par to,
kas ir šizofrēnija un ko nozīmē dzīvot ar šo saslimšanu. Kampaņas centrā – cilvēki ar
šizofrēniju, kuri bija gatavi dalīties ar savu pieredzi, tādējādi palīdzot uzlabot
līdzcilvēku attieksmi, veicinot izpratni par šo saslimšanu un kliedējot dziļi
iesakņojušos priekšstatus par to, kas ir šizofrēnija.
Strādājot ciešā sadarbībā cilvēkiem, kuriem ir šizofrēnija, kampaņas ietvaros
sagatavots video “Ko nozīmē dzirdēt balsis?” (“What's it like to hear voices?”, video
pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ZxGowUJVjfw).

Tāpat kampaņas ietvaros sagatavota faktu lapa “Šizofrēnija”, kurā līdzās jautājumiem
par to, kas ir šizofrēnija, kādi ir tās simptomi, cēloņi un veidi, sniegti arī ieteikumi gan
šizofrēnijas slimniekiem, gan viņu tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. Apzinoties
personīgo stāstu ietekmi uz sabiedrības attieksmes maiņu, kampaņas ietvaros publicēti

12

Lorna Keane, 5 Mental Health Campaigns that Made a Difference, October 9, 2017, pieejams:
https://blog.globalwebindex.com/marketing/mental-health/

pašu cilvēku ar šizofrēniju stāsti (faktu lapa un
https://www.rethink.org/get-involved/rethink-schizophrenia).

stāsti

pieejama:

4. Kampaņa #NotSpecialNeeds (Itālija)
Kampaņas #NotSpecialNeeds (Nav īpašu vajadzību, kampaņas mājas lapa pieejama:
http://www.notspecialneeds.com/) mērķis bija uzsvērt, ka cilvēkiem ar Dauna
sindromu nav īpašās vajadzības, bet gan tādas pašas vajadzības kā ikvienam cilvēkam
– ēst, dzert, gulēt, mīlēt un tikt mīlētam. Vienīgais, kas cilvēkiem ar Dauna sindromu
būtu nepieciešams ir palīdzība, dažreiz lielāka, dažreiz mazāka, lai savus mērķus un
iespējas sasniegtu.13
Ar
humoristiska
video
palīdzību
(video
pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=kNMJaXuFuWQ), kampaņas veidotāji centušies
“apspēlēt” jēdzienu “īpašas vajadzības” un parādīt kādas tās varētu būt, piemēram, ja
iepērkoties tev būtu jānēsā bruņinieku bruņas vai būtu jāsaņem masāža, ko veic kaķis.
Tomēr viss, kas cilvēkiem ar Dauna sindromu ir vajadzīgs - izglītība, darbs, iespējas
un draugi. Tas pats, kas visiem citiem.

5. Kampaņa “Law Syndrome” (ASV)
Nacionālās Dauna sindroma biedrības (National Down Syndrome Society, ASV)
kampaņas “Law Syndrom” (Likuma sindroms) mērķis ir apzināt un risināt problēmas
ar kurām ikdienā saskaras cilvēki ar Dauna sindromu (piem., nodarbinātības jomā vai
vēloties dzīvot neatkarīgi) un kuru cēlonis ir nepilnības vai šķēršļi normatīvajos aktos.
Kampaņa īstenota sadarbībā ar radošos aģentūru Saatchi&Saatchi (Ņujorka).
13

Carly Stern, 'It would be "special" if we needed to be massaged by a cat': Funny video challenges the idea
that people with Down syndrome have 'special needs', 22 March 2017, pieejams:
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4339842/NotSpecialNeeds-campaign-raises-syndromeawareness.html

Galvenais vēstījums: “Nevis Dauna sindroms attur cilvēkus ar Dauna sindromu dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi, bet gan “Likuma sindroms”.
Kampaņas ietvaros, izmantojot tēmturi #LawSyndrome, cilvēkiem bija iespēja ziņot
par identificētajām nepilnībām normatīvajos aktos. Tāpat kampaņas ietvaros
sagatavots video (pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=eVsu8w4kiI8),
plakāti
(pieejami:
https://www.dropbox.com/sh/3j080n9lhs49fj4/AADyw7fY61UhOJxPATRY8KIa?dl=0) un personīgie stāsti, kā arī īpaša kampaņas mājas lapa:
https://www.lawsyndrome.org/

Viena no ietekmīgākajām kampaņas aktivitātēm bija īpaši organizētas vakariņas
restorānā C21, kurās visu darīja un viesus apkalpoja tikai cilvēki ar Dauna sindromu
un uz kurām tika uzaicināti Kongresa pārstāvji. Vakariņas tika rīkotas ar mērķi mainīt
normatīvos aktus, kas ļautu cilvēkiem ar Dauna sindromu strādāt pilnu darba dienu,
nezaudējot iespēju saņemt medicīnisko atbalstu.

Rēķina vietā kongresmeņi saņēma vēstījumu: “Šis rēķins ir uz mums, pārējais ir
atkarīgs no Jums!” (This bill is on us, the rest is on you. Video pieejams:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=adk17-ZUNP8).
Trīs

mēnešus pēc kampaņas, kongress pieņēma jaunu likumu “ABLE Act”, dodot iespēju
cilvēkiem ar Dauna sindromu strādāt, saglabājot visas citas garantija.14
6. “Rumānija vēlē GUDRI” (Rumānija) (Romania votes SMART)
Kampaņu iniciēja sabiedriskā organizācija Pentru Voi Fonds (Timiosara, Rumānija)
sadarbībā ar Sabiedrības politikas institūtu un Inclusion Romania. Kampaņa notika
2008. gada maija un jūnija mēnešos un tās mērķis bija palīdzēt vēlētājiem veikt
informētu izvēli.
Kampaņa piedāvāja piecu pašvaldību deputātu kandidātiem iespēju prezentēt
vēlētājiem, kādas konkrētas darbības viņi veiks, lai veicinātu cilvēku ar intelektuālās
attīstība traucējumiem sociālo iekļaušanu. Kampaņas ietvaros tiekoties ar pašvaldību
deputātu kandidātiem, personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem pašaizstāvības
grupa, personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem tuvinieki un sabiedriskās
organizācijas bija sagatavojuši sev aktuālo jautājumu sarakstu. Piemēram, tika jautāts
cik sabiedrībā balstītu pakalpojumu (piemēram, grupu mājas, atelpas brīža
pakalpojumi, atbalstītās dzīves programmas, dienas centri) deputāta kandidāts plāno
izveidot nākamajos četros gados.
Tāpat tika jautāts, kā deputāta kandidāti iesaistīs cilvēkus ar invaliditāti, viņu
tuviniekus un organizācijas politikas veidošanā šajā jomā, balstoties uz principu –
“Neko par mums bez mums”. Saņemto atbilžu kopsavilkums tika publicēts
plašsaziņas līdzekļos un kampaņas organizētāju mājaslapās.15

II Kampaņu piemēri Latvijā
Kampaņa “Nenovērsies” (Latvija)
Kampaņu “Nenovērsies” laikā no 2014. gada rudens līdz 2015. gada beigām īstenoja
Slimību profilakses un kontroles centrs un Veselības ministrija. Kampaņas mērķis:
aicināt cilvēkus atpazīt psihisko traucējumu pazīmes un nebaidīties savlaicīgi vērsties
pēc specializētas palīdzības, kā arī mazināt sabiedrībā valdošos aizspriedumus
(stigmu) pret personām, kuras ar šiem traucējumiem slimo.

14

C21 Restaurant – Cannes Golden Lion – Case Study, pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=iIY3ZcPGpvc un https://www.lawsyndrome.org/
15
Sagatavots pēc European Coalition for Community Living materiāla “Creating successful campaigns
for community living”, 111.- 112. lpp.

Kampaņas ietvaros izveidota mājas lapa www.nenoversies.lv, kur atrodama
daudzveidīga informācija par garīgās veselības jautājumiem, ietverot iedzīvotājiem
viegli uztveramus un saprotamus materiālus par dažādiem psihisko traucējumu
veidiem (depresija, šizofrēnija, bipolāri afektīvie traucējumi u.c.), to simptomiem,
ārstēšanu un citiem jautājumiem (pieejams: http://www.nenoversies.lv/#atpazisti),
pašnovērtēšanas testus (pieejami: http://www.nenoversies.lv/#parbaudi_sevi),
informāciju par palīdzības iespējām, speciālistu rakstus, inforgrafikas,
videomateriālus (pieredzes stāstus un mācību filmas skolēniem, pieejamas:
http://www.nenoversies.lv/#apskati&video7), ar pašnāvību profilaksi saistītus
materiālus, psihiskās veselības jomas jaunumus, tematiskos ziņojumus un citu
noderīgu informāciju.
Kampaņas ietvaros notika arī psihiskās veselības jautājumiem veltītas ekspertu
diskusijas "Bailes vērsties pēc palīdzības?", tematiskas lekcijas, speciālistu bezmaksas
konsultācijas, reklāma televīzijā, radio, internetā, sociālajos tīklos u.c. pasākumi.

Secinājumi
Aplūkoto kampaņu veiksmes pamatā:
1) kampaņu aktivitātes tiek balstītas uz īpaši veiktiem pētījumiem, aptaujām un
tiek regulāri izvērtētas. Tas dod iespēju nodrošināt izvēlēto metožu un
aktivitāšu atbilstību mērķa grupu vajadzībām;
2) kampaņu materiāli, saukļi un vizuālais noformējums tiek gatavots
konsultējoties un/vai testējot ar mērķa grupas pārstāvjiem;
3) materiāli un personīgie stāsti (video vai blogu formātā) tiek gatavoti, balstoties
uz kampaņas ietvaros izstrādātām vadlīnijām;
4) izmantojot video un plakātus, kas apspēlē dažādus sabiedrībā izplatītus mītus
un stereotipus, par garīgās veselības jautājumiem iespējams runāt arī humora
valodā;
5) iespējami plaša sociālo mediju izmantošana un iesaiste (piemēram, aicinot
izmantot īpašus kampaņas tēmturus vai atslēgas vārdus);
6) kampaņas “sejas” un video varoņi ir nevis aktieri, bet cilvēki, kuriem ir
konkrētā saslimšana vai traucējumi;

7) kampaņu mājaslapas kalpo kā resursu avots (rokasgrāmatas, ieteikumi un
vadlīnijas, faktu lapas, pašnovērtējuma rīki, u.c.) – gan profesionāļiem
(piemēram, darba devējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm un citiem
pakalpojumu sniedzējiem), gan pašiem cilvēkiem, kas saskaras ar konkrēto
saslimšanu un viņu tuviniekiem;
8) dalība kampaņas ir atvērta pēc iespējas plašākam cilvēku lokam – rosinot,
ikvienu interesentu domāt – kā es varu iesaistīties?
Noslēgumā gribam uzsvērt, ka izpratnes radīšana, lai sabiedrība sāktu vairāk pieņemt
cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, ir ilglaicīgs process un tas noteikti nav
izdarāms vienas kampaņas ietvaros. Piemēram, mūsu aplūkoto valstu vidū
pirmrindniece ir Lielbritānija, kura regulāri rīko dažādas ar garīgo veselību saistītas
un pret stigmu vērstas kampaņas. Tāpat citu valstu pieredze rāda, ka sabiedrību
uzrunāt palīdz arī dažādi personu ar garīga rakstura interešu aizstāvības pasākumi,
kurus nereti rīko sabiedriskās organizācijas paralēli vai vienlaicīgi ar sabiedrības
informēšanas kampaņām.

