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DĖL  SOCIALINĖS  INFORMACINĖS  KAMPANIJOS  „PIRMIAUSIA  –  IŠKLAUSYK“
MEDŽIAGOS „FAKTAI PREVENCIJOS SPECIALISTAMS“

Narkotikų,  tabako  ir  alkoholio  kontrolės  departamentas  (toliau  –  Departamentas),
bendradarbiaudamas  su  Jungtinių  Tautų  Narkotikų  ir  nusikalstamumo biuru  (toliau  –  UNODC)
vykdo  socialinės  informacinės  kampanijos  „Pirmiausia  –  išklausyk“  (angl.  listen  first)  sklaidą,
kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais grįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi
ir  atsparūs  neigiamiems  rizikos  veiksniams.  Kampanija  „Pirmiausia  –  išklausyk“  skelbia,  kad
pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti.

Departamentas kviesdamas prisijungti prie šios kompanijos, šį kartą kreipiasi į prevencijos
specialistus  ir  pristato  naują UNODC parengtą  ir  Departamento  išverstą  informacinę  medžiagą
„Faktai prevencijos specialistams“. 

Prevencijos  specialistai  gali  daryti  vaikams  teigiamą  įtaką  bei  padėti  jiems  augti
laimingiems ir  atspariems. Kampanija  kviečia vykdyti  moksliniais  įrodymais grįstas prevencijos
priemones, nes dalyvavimas jose lemia laimingesnes šeimas, mokyklas ir bendruomenes. 

Kampaniją  sudaro  vaizdo  klipas  (https://www.youtube.com/watch?v=Z_bHqKG6K-o)  ir
informacinė  medžiaga  skirtingoms  tikslinėms  grupėms:  politikos  formuotojams
(http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/ListenFirst_LT.pdf),  tėvams
(http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/tevams.pdf),  mokytojams
(http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/mokytojams_listn_first.pdf)  ir  prevencijos
specialistams (http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/prevencijos%20specialistams.pdf).

UNODC džiaugiasi, kad Lietuva prisijungė prie šios kampanijos ir prašo užpildyti trumpą
grįžtamojo ryšio apklausos anketą,  kuri  padės  įvertinti  ir  patobulinti  jų darbą.  Anketą sudaro 8
klausimai ir ji pasiekiama adresu  http://icts-surveys.unog.ch/index.php/122529?lang=en.

Siekdami, kad kampanija pasiektų visas tikslines grupes ir būtų labiau matoma, maloniai
prašome  Jūsų  institucijos  interneto  svetainėje  patalpinti  kampanijos  reklaminį  skydelį,  kuris
nukreiptų tiesiai į socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ rubriką tinklalapyje:
http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencijos-
kampanijos/socialine-informacine-kampanija-pirmiausia-isklausyk.

PRIDEDAMA:
1. Socialinės  informacinės  kampanijos  „Pirmiausia  –  išklausyk“  informacinė  medžiaga

„Faktai prevencijos specialistams“, 4 lapai (pdf formatu).
2. Socialinės  informacinės  kampanijos  „Pirmiausia  –  išklausyk“  reklaminis  skydelis,  1

lapas (png formatu).

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas         Gražina Belian 
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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 
2017-0-        RAŠTO NR. S-      

ADRESATŲ SĄRAŠAS      

1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dmme@lrkm.lt;

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

post@socmin.lt;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija

ministerija@sam.lt;

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija

smmin@smm.lt;

5. Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių  
prevencijos komisija

erika.mikalajuniene@lrs.lt;
priim@lrs.lt;

6.
Nacionalinė sveikatos taryba nst.sekretoriatas@sveikatostaryba.lt;

7.
Higienos institutas institutas@hi.lt;

8. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

info@jrd.lt;

9.
Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje zui@euro.who.int;

10.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras smlpc@smlpc.lt;

11.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga vtaki@vtaki.lt;

12. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

info@vaikoteises.lt;

13.
Valstybinis psichikos sveikatos centras info@vpsc.lt;

14. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras info@nvsc.lt;

15.
Ugdymo plėtotės centras

info@upc.smm.lt;

16.
Akmenės rajono savivaldybė info@akmene.lt;

17.
Alytaus miesto savivaldybė alytus@ams.lt;

18.
Alytaus rajono savivaldybė meras@arsa.lt;

19.
Anykščių rajono savivaldybė info@anyksciai.lt;

20.
Birštono savivaldybė sekretore@birstonas.lt;

21.
Biržų rajono savivaldybė savivaldybe@birzai.lt;

22.
Druskininkų savivaldybė meras@druskininkai.lt;

23.
Elektrėnų savivaldybė meras@elektrenai.lt;

24. Ignalinos rajono savivaldybė info@ignalina.lt;
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25.
Jonavos rajono savivaldybė savivaldybe@jonava.lt;

26.
Joniškio rajono savivaldybė savivaldybe@joniskis.lt;

27.
Jurbarko rajono savivaldybė info@jurbarkas.lt;

28.
Kaišiadorių rajono savivaldybė meras@kaisiadorys.lt;

29.
Kalvarijos savivaldybė info@kalvarija.lt;

30.
Kauno miesto savivaldybė savivaldybe@kaunas.lt;

31.
Kauno rajono savivaldybė meras@krs.lt;

32.
Kazlų Rūdos savivaldybė meras@kazluruda.lt;

33.
Kėdainių rajono savivaldybė info@kedainiai.lt;

34.
Kelmės rajono savivaldybė meras@kelme.lt;

35.
Klaipėdos miesto savivaldybė meras@klaipeda.lt;

36.
Klaipėdos rajono savivaldybė savivaldybe@klaipedos-r.lt;

37.
Kretingos rajono savivaldybė savivaldybe@kretinga.lt;

38.
Kupiškio rajono savivaldybė info@kupiskis.lt;

39.
Lazdijų rajono savivaldybė info@lazdijai.lt;

40.
Marijampolės savivaldybė mms@marijampole.lt;

41.
Mažeikių rajono savivaldybė savivaldybe@mazeikiai.lt;

42.
Molėtų rajono savivaldybė info@moletai.lt;

43.
Neringos savivaldybė meras@neringa.lt;

44.
Pagėgių savivaldybė meras@pagegiai.lt;

45.
Pakruojo rajono savivaldybė savivaldybe@pakruojis.lt;

46.
Palangos miesto savivaldybė meras@palanga.lt;

47.
Panevėžio miesto savivaldybė meras@panevezys.lt;

48.
Panevėžio rajono savivaldybė savivaldybe@panrs.lt;

49.
Pasvalio rajono savivaldybė meras@pasvalys.lt;

50. Plungės rajono savivaldybė meras@plunge.lt;



51.
Prienų rajono savivaldybė meras@prienai.lt;

52.
Radviliškio rajono savivaldybė meras@radviliskis.lt;

53.
Raseinių rajono savivaldybė meras@raseiniai.lt;

54.
Rietavo savivaldybė savivaldybe@rietavas.lt;

55.
Rokiškio rajono savivaldybė savivaldybe@post.rokiskis.lt;

56.
Skuodo rajono savivaldybė savivaldybe@skuodas.lt;

57.
Šakių rajono savivaldybė sakiai.sav@is.lt;

58.
Šalčininkų rajono savivaldybė meras@salcininkai.lt;

59.
Šiaulių miesto savivaldybė rastine@siauliai.lt;

60.
Šiaulių rajono savivaldybė prim@siauliuraj.lt;

61.
Šilalės rajono savivaldybė savivalda@silale.lt;

62.
Šilutės rajono savivaldybė administracija@silute.lt;

63.
Širvintų rajono savivaldybė savivaldybe@sirvintos.lt;

64.
Švenčionių rajono savivaldybė savivaldybe@svencionys.lt;

65.
Tauragės rajono savivaldybė savivald@taurage.lt;

66.
Telšių rajono savivaldybė info@telsiai.lt;

67.
Trakų rajono savivaldybė meras@trakai.lt;

68.
Ukmergės rajono savivaldybė meras@ukmerge.lt;

69.
Utenos rajono savivaldybė alvydas.katinas@utena.lt;

70.
Varėnos rajono savivaldybė meras@varena.lt;

71.
Vilkaviškio rajono savivaldybė savivaldybe@vilkaviskis.lt;

72.
Vilniaus miesto savivaldybė savivaldybe@vilnius.lt;

73.
Vilniaus rajono savivaldybė vrsa@vilniaus-r.lt;

74.
Visagino savivaldybė meras@visaginas.lt;

75.
Zarasų rajono savivaldybė info@zarasai.lt;

76. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės biuras@alytausvsb.lt;



sveikatos biuras
77.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

vsbiuras.anyksciai@gmail.com;

78. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

info@alytausrajonovsb.lt;

79. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

birzusveikata@gmail.com;

80. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

sveikatos.biuras@ignalina.lt;

81. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@jonavavsb.lt;

82. Joniškio rajonosavivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

joniskis.sveikata@gmail.com;

83. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@jurbarkovsb.lt;

84. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@kaisiadorysvsb.lt;

85. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

info@kaunovsb.lt;

86.
Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras info@kaunorvsb.lt;

87. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

kedainiai.biuras@yahoo.com;

88. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

kelmesbiuras@zebra.lt;

89. Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;

90. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@visuomenessveikata.lt;

91. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

vsbiuras@lazdijai.lt;

92. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

info@marijampolesvsb.lt;

93.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

mazeikiuvsb@gmail.com;

94. Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

vsb.pakruojis@gmail.com;

95. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@panevezysvsb.lt.com;

96. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

vsb@panrs.lt;

97. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

vijank@gmail.com;

98. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos vsbiuras@plunge.lt;
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biuras
99. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras
prienai.vsb.biuras@gmail.com;

100. Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos centras

radviliskis@radviliskisvsb.lt;

101. Raseinių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

sveikatosbiuras@raseiniai.lt;

102. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@rsveikata.lt;

103. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

info@sakiaivsb.lt;

104. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

biuras@sveikatos-biuras.lt;

105. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

vsb.siauliuraj@gmail.com; 

106. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

sveikatos.biuras@gmail.com;

107. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

visuomenessveikatosbiuras@gmail.com;

108. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

svencionys.sveikata@gmail.com;

109.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@tauragesvsb.lt;

110. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

info@telsiurvsb.lt; 

111. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras

info@utenavsb.lt;

112. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos centras

ursvsb@gmail.com;

113. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

sveikatos.biuras@varena.lt;

114. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras

info@vvsb.lt;

115. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras info@sppc.lt;
116. Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė 

psichologinė tarnyba
ppt@akmene.lt;

117. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba ampt@ppt.alytus.lm.lt;
118. Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centras
ampt@ppt.alytus.lm.lt;

119. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba anyksciuspt@gmail.com;
120. Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras
birzai.pmmmc@takas.lt;

121. Druskininkų pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@dscentras.lt;
122. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras spc@elektrenai.lt;
123. Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras
ppt@ignet.lt;

124. Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė 
psichologinė tarnyba

jonappt@gmail.com;
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125. Joniškio rajono švietimo centras mok.centras@sc.joniskis.lm.lt;
126.

Jurbarko rajono švietimo centras ppt@jurbarkosc.lt;

127. Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė 
tarnyba

ppt@ppt.kaisiadorys.lm.lt;

128. Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba info@kppt.lm.lt;
129.

Kauno rajono švietimo centras ppt@centras.krs.lt; info@centras.krs.lt;

130.
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba kr.ppt@inbox.lt;

131. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kelmesppt@takas.lt;
132.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
direktorius@centras.kedainiai.lm.lt; 
sekretore@centras.kedainiai.lm.lt;

133. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba KlaipedosPPT@gmail.com;
134. Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba klrppt@gmail.com;
135. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@tarnyba.kretinga.lm.lt;
136. Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba kupiskio.pmmmc@gmail.com;
137.

Lazdijų švietimo centras
daiva.cesnuleviciene@lazdijai.lt; 
ppt@lazdijai.lt;

138. Marijampolės savivaldybės pedagoginė 
psichologinė tarnyba

info@marijampoleppt.lt; 

139. Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pptmazeikiai@gmail.com;
140. Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@moletai.lt;
141. Pakruojo suaugusiųjų ir švietimo centras pakrsjc@gmail.com;
142. Palangos švietimo pagalbos tarnyba info@palangosspt.lt;
143. Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba panppt@gmail.com;
144. Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė 

tarnyba
ppt@panrs.lt;

145. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos 
tarnyba

pasvalioppt@gmail.com;

146. Plungės pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@plunge.lt;
147.

Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@prienai.lt; pptdirektore@prienai.lt;

148. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centras

laima@radviliskiopc.lt;

149. Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@raseiniai.lt;
150. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė 

psichologinė tarnyba
rokiskioppt@gmail.com;

151. Skuodo rajono savivadybės pedagoginė 
psichologinė tarnyba

pptskuodas@mail.com;

152. Šakių rajono savivaldybės pedagoginė 
psichologinė tarnyba

sakiai.ppt@gmail.com;

153. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
pedagoginė psichologinė tarnyba

silobrit@gmail.com; ppt@salcininkai.lt;

154. Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@siauliai.lt; j.urnikiene@siauliai.lt;
155. Šiaulių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@siauliuraj.lt;
156. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba info@silsviet.lt;
157. Šilutės pedagogų švietimo centras info@sptsilute.lt; 
158. Širvintų rajono švietimo centras vietimocentras@sirvintusc.lt;
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159. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba sc.svencionys@gmail.com;
160. Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui 

ir mokiniui centras
pedagogas@taurage.lt;

161. Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės 
tarnybos skyrius

rita.vargalyte@sctelsiai.lt; 
info.ppt@sctelsiai.lt;

162. Trakų švietimo pagalbos tarnyba rastine@trakuspt.lt;
163.

Ukmergės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
pptukmerge@gmail.com; 
glodalia@yahoo.com;

164. Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ppt@ppt.utena.lm.lt;
165. Varėnos švietimo centras svietimo.centras@varena.lt;
166. Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba spt.vilkaviskis@gmail.com;
167. Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba rastine@ppt.vilnius.lm.lt;

168. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus pedagoginė psichologinė 
tarnyba

ppt@vrsa,lt;

169.
Visagino švietimo pagalbos tarnyba

psichologai@sugardas.lt; 
centras@sugardas.lt;

170. Zarasų švietimo centras pedag.centras@zarasai.lt; ppt@zarasai.lt;
171. Lietuvos Edukologijos universitetas rastine@leu.lt; 
172. Vilniaus Universitetas infor@cr.vu.lt;
173. Mykolo Romerio universitetas roffice@mruni.eu;
174. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rektoratas@lsmuni.lt;
175. Kauno Technologijos Universitetas  ktu@ktu.lt;
176. Vytauto Didžiojo universitetas info@vdu.lt;
177. Klaipėdos universitetas klaipedos.universitetas@ku.lt;
178. Vilniaus G edimino technikos universitetas vgtu@vgtu.lt;
179. Lietuvos sporto universitetas lsu@lsu.lt;
180. Aleksandro Stulginskio Universitetas asu@asu.lt;
181. Lietuvos muzikos ir teatro akademija rektoratas@lmta.lt;
182. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ism@ism.lt;
183. Vilniaus dailės akademija vda@vda.lt;
184. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija lka@mil.lt;
185. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas administracija@pdf.viko.lt; 
186. Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos taryba alfonsas@tenoras.lt;
187. LPF „Krizių prevencijų centras“ info@prevencija.lt;
188. Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos 

bendruomenių asociacija
info@narkomanija.lt; 
centras@sugrizimas.lt;

189. Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija 
„Galiu gyventi“

jurgap@osf.lt; koalicija@galiugyventi.lt; 

190. Lietuvos blaivybės fondas info@blaivus.org;
191. Psichikos sveikatos perspektyvos vilnius@perspektyvos.org;
192. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės 

sąjunga „Žingsnis“
pirmininkas@zingsnis.lt;

193. VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ info@jppc.lt;
194. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba lijot@lijot.lt;
195. Asociacija „Mentor Lietuva“ bernadeta@mentor.lt;
196.

NVO vaikams konfederacija
nvovaikamskonfederacija@gmail.com; 
elena.urboniene@gmail.com;

197. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija gintare@redcross.lt;
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198.
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija info@ntakk.lt;

199. Lietuvos mokinių parlamentas pirmininkas@lmp.lt;
200. Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras aina.adomaityte@gmail.com;
201. VšĮ Blaivios pramogos info@varomparty.lt;
202. Vaistinių asociacija info@vaistiniuasociacija.lt;
203.

Lietuvos Sveikuolių sąjunga
info@sveikuoliai.lt; 
sigita@sveikuoliai.lt;

204. Vilniaus blaivios gyvensenos, sveikatos, sporto ir 
turizmo draugija ,,Optimalietis”

vladislav.kondratovic@vrsa.lt;  
optimalietis.lt@gmail.com;

205. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras centras@lvjc.lt; info@lvjc.lt;
206. Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija info@klausau.lt;
207. Vilties linija vilties.linija@gmail.com;
208. VšĮ Saugaus vaiko centras saugausvaikocentras@gmail.com;
209. VŠĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“ casirmes@gmail.com; egleb@lkb.lt; 
210. Labdaros ir paramos fondas ,,Iššūkis jaunimui" issukisjaunimui@gmail.com;
211. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ zigmas.giedrimas@ppi.lt;
212. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centras ppkcentras@yahoo.com;
213. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) sotas.vilnius@sotas.org;
214. VšĮ Šeimos santykių institutas pagalba@ssinstitut.lt;
215. VšĮ „Visos Lietuvos vaikai“ sos.vaikai@gmail.com;
216. VšĮ Nevyriausybiniai vaikų globos namai 

„Vilniaus SOS vaikų kaimas“ 
info@sos-org.lt;

217. Gelbėkit vaikus info@gelbvaik.lt;
218. Priklausomybės ligų specialistų asociacija plsasociacija@gmail.com;
219. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga
abaskauskaite@gmail.com;

220. Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos 
bendruomenių asociacija

valdas@sugrizimas.lt;

221. Lietuvos žmogaus teisių centras info@lchr.lt;

222. Lietuvos medicinos studentų asociacija president@limsa.lt;
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