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Visiems suinteresuotiesiems  

 

2017 metų rugsėjo 4 d.  

 

Gerbiami kolegos,  

 

Šiuo laišku mes, „Eurazijos žalos mažinimo tinklo“ (EŽMT) Valdymo komiteto (VK) bei 

sekretoriato nariai, informuojame, kad dėl agresyvių, kenkiančių organizacijai naujos sudėties 

bendrasavininkų grupės - Ingridos Šulcienės ir Lino Merkelio - bei naujojo vykdančiojo 

direktoriaus Vytauto Šulco veiksmų, kurie, mūsų įsitikinimu, parodo vien finansinės naudos 

paiešką EŽMT veikloje, nukentėjo programiniu organizacijos tikslų įgyvendinimas. Todėl visi 

sekretoriato darbuotojai pateikė prašymus atleisti iš darbo nuo šių metų rugsėjo 4 d. EŽMT VK 

nariai taip pat pranešė apie savo narystės stabdymą komitete nuo rugsėjo 4 d.  

 

16 metų EŽMT sekretoriatas, valdomas VK, vykdė Tinklo misiją bei strategiją, remdamiesi 

skaidrumo bei atskaitomybės tinklo nariams principais. Per šiuos metus pavyko sukurti stiprią 

organizaciją, sėkmingai atstovaujančią žalos mažinimo vertybes Centrinės ir Rytų Europos bei 

Centrinės Azijos regione (CRECA) bei už jo ribų. Organizacija tapo patikimu partneriu, ginančiu 

žmonių, vartojančių narkotikus, žmogaus teises. Mažiau nei per mėnesį naujoji organizacijos 

vadovybė sugebėjo iš esmės sunaikinti tai, kas buvo kuriama ir puoselėjama ne vienerius metus 

bei sugriauti vieną pačių stipriausių regiono organizacijų, su 600 narių 29-iose regiono šalyse.  

 

Tai, kad ši situacija įvyko Lietuvos Respublikoje – šalyje, kuri sukuria geras sąlygas 

nevyriausybinių organizacijų veiklai bei vystymuisi, kelia dar didesnį nerimą bei nusivylimą. 

EŽMT reputacija bei autoritetas buvo aukštai vertinami už Lietuvos ribų, kasmet organizacija 

Lietuvos Respublikos biudžetui sumokėdavo šimtus tūkstančių eurų mokesčių. Su didžiausiu 

apgailestavimu pranešame, kad EŽMT VK nariai bei sekretoriato darbuotojai nebegali užtikrinti 

visavertės programinės Tinklo veiklos, patvirtintų planų vykdymo bei garantuoti finansinių ir 

administracinių procedūrų priežiūros. Visa atsakomybė už tolimesnę organizacijos veiklą, 

įsipareigojimų vykdymą partneriams bei donorams atitenka naujajam organizacijos vadovui ir 

bendrasavininkams.  

 

Naujosios vadovybės veiksmai darbuotojų atžvilgiu, paskatinę viso EŽMT sekretoriato bei VK 

atsistatydinimą:  

 

- bandymas jėga užgrobti EŽMT sekretoriato biurą, kurio metu bendrasavininkų samdyti 

asmenys kelias valandas neleido darbuotojams grįžti į darbo vietas ir išeiti biuro;  

- neteisėta kelių darbuotojų darbinių kompiuterių konfiskacija; 

- Vykdančiosios direktorės pareigas ėjusios Annos Dovbakh atleidimas iš pareigų, šioms 

pareigoms neteisėtai paskiriant Vytautą Šulcą – vienos iš bendrasavininkių, Ingridos Šulcienės, 

sutuoktinį. Šis paskyrimas įvyko be VK žinios;  
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- bandymai įbauginti organizacijos darbuotojus, pateikiant nepagrįstus kaltinimus finansinėmis 

machinacijomis, taip bandant pateisinti savo veiksmus organizacijos atžvilgiu.  

 

Visa tai liudija, kad naujoji vadovybė neketina vykdyti VK numatytos ir patvirtintos 

organizacijos misijos, strategijos bei kelia pagrįstus įtarimus galimam EŽMT reputacijos bei 

turimų resursų naudojimuisi asmeniniams tikslams, kas taptų dideliu nuostoliu organizacijos 

nariams, partneriams bei donorams. Mes buvome priversti informuoti mūsų donorus apie esamą 

situaciją ir šiuo metu daugelis jų atsiėmė organizacijos veiklai skirtas lėšas. Visa su projektais 

susijusi veikla sustabdyta. Šiandien organizacijos sąskaitose nėra pakankamai lėšų net išmokėti 

darbuotojų atlyginimus už rugsėjį.  

 

EŽMT darbuotojai bei VK nariai nemato galimybių dirbti organizacijoje, kurios juridinė forma 

neatitinka jos turinio bei sprendimus joje faktiškai priima du asmenys - bendrasavininkai. Tinklo 

nariams privalo būti sudarytos galimybės per demokratiškai išrinktą VK spręsti ir numatyti 

organizacijos misiją, strategiją bei būti pilnaverčiais jos nariais, ne tik formaliai, bet ir teisiškai.  

 

Mes norime nuoširdžiai padėkoti už ilgametį bendradarbiavimą ir tikimės, kad galėsime jį 

pratęsti individualiai arba kitose organizacijose, įskaitant ir Eurazijos žalos mažinimo asociaciją - 

naują, naryste pagrįstą organizaciją, kurią mes šiuo metu kuriame. Mes įsitikinę, kad mums 

pavyks išsaugoti pasiektą abipusį supratimą bei patikimą partnerystę ir mes pratęsime bendrą 

veiklą įgyvendinant kokybiškas žalos mažinimo programas tiek Lietuvoje, tiek visame CRECA 

regione.  

 

EŽMT Valdantysis komitetas  

EŽMT Sekretoriato darbuotojai 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


