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COVID-19 pandemija iš esmės pakeitė mūsų gyvenimo būdą, darbo sąlygas ir bendravimą tarpusavyje. 
Pandemija ir priemonės, skirtos jai suvaldyti, sukėlė seisminius pokyčius mūsų kasdieniuose įpročiuose ir 

rutinoje, taip pat privertė susidurti su naujais iššūkiais, kurie stipriai atsiliepė visuomenei ir jos sveikatai.  

Izoliacija, karantinas, ekonominė suirutė, artimųjų praradimas ir bejėgiškumo jausmas dominavo žmonių gyvenime 
visame pasaulyje. Stipriai padidėjo streso ir nerimo lygis. Pranešama, jog padaugėjo žmonių, piktnaudžiaujančių 
alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis, tuo tarpu savižudybių ir savižalos rodikliai išaugo tarp asmenų esančių 
rizikos grupėse. Jungtinės Tautos oficialiai perspėja dėl psichinės sveikatos ligų augimo, kurį sukėlė COVID-19 

pandemija. 

Psichosomatinę žmonių sveikatą paveikė ne tik precedento neturinti pandemija. Visame pasaulyje įgyvendinta 
socialinių kontaktų ribojimo politika suvaržė žmonių kasdienę veiklą bei judėjimą. Nauji tyrimai rodo, kad būtent 
COVID-19 apribojimai buvo atsakingi dėl dramatiškai išaugusių nesveiko gyvenimo būdo pokyčių, kaip kad 
pasyvaus laisvalaikio leidimo, sumažėjusio fizinio aktyvumo, padidėjusio rūkymo ir alkoholio vartojimo, 
netinkamos mitybos bei svorio augimo, ypatingai tarp žmonių, jau turinčių viršsvorį. Visi šie faktoriai sukelia dar 
didesnę riziką susirgti koronavirusu. Vis dėlto fizinė sveikata turi didelę įtaką emocinei ir psichinei žmonių 
sveikatai. Šiuo laikotarpiu yra lengva patekti į užburtą nesveiko elgesio ratą, kuris vėliau gali sukelti rimtas 
pasekmes sveikatai ir gerovei.
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Invitation

Dar niekada anksčiau nebuvo taip svarbu diskutuoti apie asmens sveikatą, jos apsaugą, vienodas galimybes 

naudotis sveikatos apsaugos priežiūros institucijomis.  

Vyriausybių, įmonių, akademikų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo tapo ypatingai 
svarbus norint sukurti aplinką, kuri skatintų holistinį požiūrį į sveikatą, bei spręstų pandemijos padarinius 

fizinei ir psichinei žmonių gerovei. 

Tačiau šiuo metu, kai visas pasaulis turėtų sujungti bendras jėgas kovai su COVID-19 pandemija, mes stebime 
vyriausybes, įmones ir mokslinių tyrimų ekspertus, kurie konkuruoja tarpusavyje, vengia atskleisti informaciją 

ir savanaudiškai rūpinasi tik savo asmeniniais interesais.

Vakcinų įsigijimas ir platinimas tapo nelygiaverčiu ir egoistiniu „kas pirmesnis“ procesu, kurio dėka 
pamirštama, jog esame priklausomi vienas nuo kito. Šio proceso pasekmės bus jaučiamos ne tik nacionaliniu, 

bet ir pasauliniu lygiu.  

Plačiosios visuomenės tarpe, dėl aiškios ir skaidrios informacijos sklaidos trūkumo, išaugo nepasitikėjimas, 

įtampa ir neapykantos kurstymas. Žmonės jaučiasi esantys neinformuoti, irzlūs bei vieniši. 

Ar mes, kaip pasaulinė bendruomenė, nesugebėjome kartu išspręsti krizės? Kokiais etikos principais turėtume 
remtis tam, kad sėkmingai užkirstume kelią virusui bei pašalintume jo padarinius? Kaip atrodo vertybėmis 
pagrįsta lyderystė, kurioje piliečiai jaučiasi informuojami, su jais vienodai elgiamasi, o asmens gerovė yra 
pagrindinis tikslas?

Pasaulinės sveikatos dienos proga, Pasaulinis verslo etikos forumas kviečia ekspertus, kurie, atsižvelgdami į 
dabartinės pandemijos etines pasekmes ir padarinius asmens sveikatai, galėtų pasidalinti geriausiais 
pavyzdžiais. Tuo pačiu apsvarstytų skubų planą, besiremiantį pažangiausiomis etinėmis ir vertybinėmis 
skalėmis, kurios būtinos fizinės ir psichinės sveikatos apsaugos srityse. Konferencijoje taip pat bus 

nagrinėjamos priemonės ir geriausios praktikos pavyzdžiai, padedantys palaikyti asmens psichinę sveikatą. 

Šioje virtualioje pasaulinėje konferencijoje galėsite stebėti ekspertų diskusijas grupėse, taip pat specialias 
temines diskusijas, kurių pagrindinės temos:

• Vakcinų nacionalizmo grėsmė

• Agresija ir depresija - psichinė sveikata dėmesio centre ir kaip spręsti jos sukuriamas problemas

• Etinė ir moralinė lyderystės krizė, kurią atskleidė COVID-19 pandemija

• Žiniasklaidos, vyriausybių, akademikų ir pilietinės visuomenės vaidmuo užtikrinant skaidrios ir tikslios 

informacijos sklaidą

• Holistinis požiūris į sveikatą ir asmens gerovę - grįžimas prie supratingumo 

Kvietimas



Programa
Balandžio 7, 2021 – virtuali 

konferencija

(visi pažymėti laikai – CEST laiko 

zonoje)

13.00-14.30

Konferencijos atidarymas ir pagrindinė diskusija

14.30-16.00

Teminės diskusijos paraleliniuose diskusijų kambariuose

16.00-16.15

Pertrauka/Atsipalaidavimo kambarys skirtas 

sąmoningumo technikos pratimams

16.15-17.15

Teminės diskusijos paraleliniuose diskusijų kambariuose

17.15-18.00

Uždarymo kalba
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Program
7th April 2021 – virtual 
(all timings in CEST) 

13.00 – 14.30 hrs.: 

Opening and keynote panel discussion

14.30 – 16.00 hrs.: 

Theme-based parallel break-out sessions

16.00 – 16.15 hrs.: 

Break / Relaxation Lounge with mindfulness techniques 

16.15 – 17.15 hrs.: 

Theme-based parallel break-out sessions

17.15 – 18.00 hrs.: 

Valedictory keynote session 

Invitation Kvietimas

Organizatorius: 
Pasaulinis verslo etikos forumas: propaguoja etiką, gerą valdymą ir bendras vertybes 

Pasaulinis etikos ir verslo forumas yra viešųjų interesų fondas („fondation d’utilité publique“ - Nr. 
822.216.342), registruotas Belgijoje. Forumo įgaliojimai apima visokeriopą siekį įtvirtinti etinius verslo 
pagrindus globalizuotame pasaulyje.

•  Briuselyje įsikūręs tarptautinis fondas, turintis specialų konsultacinį statusą Jungtinėse Tautose
•  Platforma, kurios pagrindą sudaro pasauliniai lyderiai iš visų sektorių, skatinanti gerą valdymą ir 

pokyčius geresniam pasauliui
•  Švietimo iniciatyvos naujiems lyderiams  

18 metų trunkantis įsipareigojimas laikytis gero valdymo

•  Konferencijos 15 šalių
•  40 000 dalyvių iš 70 šalių
•  Sukurtas tarptautinis konferencijų ciklas, skirtas verslo, sporto ir inovacijų etikos klausimams nagrinėti, 

siekiant pritaikyti įvairių suinteresuotų šalių požiūrį
•  Reguliarios tarptautinės konferencijos ir programos Europos Parlamente 

Tikslai 

• Sukurti platformą, skatinančią ir ginančią etiškus verslo įmonių valdymo metodus.
• Palengvinti pasaulinį dialogą ir skatinti privataus sektoriaus, akademinio pasaulio, vyriausybinių agentūrų, 

tarptautinių organizacijų, žiniasklaidos, dvasinių ir pasaulietinių bendruomenių bei visų kitų suinteresuotųjų 
šalių bendradarbiavimą, puoselėti supratingumą, siekiant maksimaliai išnaudoti žmogiškąsias vertybes bei 
kurti visuomenės pasitikėjimas verslu.

• Įgalinti kuo platesnę paramą naujoms tendencijoms, iniciatyvoms ir projektams, kurie skatintų ar palaikytų 
etinę ir (arba) dvasinę motyvaciją, priemones, normas ir tikslus verslo pasaulyje.

• Viešai pripažinti ir apdovanoti išskirtinius asmenis ir įmones už pavyzdingą darbą ir suteiktas paslaugas.



Iniciatyvos

• Parama dialogui, skatinančiam bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp įvairių suinteresuotųjų 
šalių. 

• Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Parlamentu, FIFA, Jungtinėmis Tautomis, FC Sąjunga Berlyne, 
Antidopingo agentūra Norvegijoje, Max Planck institutu, DPMA, EPO, Miuncheno technikos universitetu, 
NICCT, Sri Sri universitetu, Gero valdymo ir viešosios politikos mokykla.

• Organizacijoms skirta „Transformacinė lyderystė siekiant meistriškumo“ programa.
• Etikos programos ambasadorystė.
• Tvarios sėkmės pripažinimas - apdovanojimai „Verslo etika“ ir „Sporto etika“.
• Pasaulio jaunimo forumas: specialūs etiškos lyderystės mokymai ir platforma jauniems lyderiams. 
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