Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1347
2020 m. sausio 17 d.

PROJEKTO „NELEISK SUNKUMAMS UŽSTOTI VAIZDO Į
GYVENIMĄ“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Krizių įveikimo centras
Įmonės kodas: 303479480

Telefonas: +37064051555

El. pašto adresas: info@krizesiveikimas.lt

Internetinė svetainė: www.krizesiveikimas.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 3.640,98 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – sukurti fondą, kurio dėka „Krizių įveikimo centras“ galėtų suteikti nemokamą,
ilgalaikę, individualius poreikius atitinkančią pagalbą tiems, kurie negali už ją sumokėti.

Projekto rezultatai:
Projekto laikotarpiu sukaupto fondo dėka, buvo suteikta virš 200 nemokamų psichologinių
konsultacijų žmonėms, kurie dėl finansinių sunkumų patys neturėjo galimybės padengti
psichologo konsultacijų kainos.
Gauta parama ir sukurta kompensavimo sistema leido „Krizių įveikimo centrui“ suteikti
asmenims kelių rūšių pagalbą: nemokamas 7 krizines konsultacijas ir/arba dalinai kompensuoti
dar 10 tęstinių konsultacijų pas psichologą.
Krizinė ir tęstinė psichologinė pagalba yra būtina, kad besikreipiantieji suprastų ir priimtų
esamą situaciją bei atrastų vidinių resursų ją keisti, o tie klientai kurie išgyvena gilesnes krizes
bei turi gilesnių psichologinių problemų, turėtų galimybę, pasinaudojant fondu, tęsti
konsultacijas ir toliau.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ Krizių įveikimo centras - profesinės savanorystės pagrindu sukurta organizacija, kurioje
teikiamos

profesionalios

psichologinio

konsultavimo

paslaugos.

Patyrę

psichologijos

ir

psichoterapijos specialistai atiduoda savo laiką ir jėgas tiems, kurie patenka į sudėtingas gyvenimo
situacijas ir nebeturi jėgų laukti planinės pagalbos ar negali už ją sumokėti.
Mes teikiame pirminę nemokamą, konfidencialią pagalbą nedarbo valandomis skype programos
pagalba ir gyvai. Išankstinė registracija nereikalinga. Tęstinė krizinė pagalba (iki 8 konsultacijų) yra
teikiama už socialinę kainą - 10 eur.
Kasdien kovojame su didžiausių socialinių problemų padariniais: savižudybės, smurtas, skurdas,
priklausomybės, sunkios sveikatos problemos.
Taip pat aktyviai ir efektyviai dirba mobili krizių įveikimo komandą. Tai paslauga bendruomenėms,
įmonėms ir organizacijoms, patiriančioms netikėtas krizines situacijas. Komandos tikslas yra
užkirsti kelią krizinių reakcijų užsitęsimui, sumažinti emocinę įtampą ir padėti žmonėms greičiau
sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą, prisitaikyti prie netekties arba pakitusios situacijos.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
1 etapas. Pirmojo etapo metu buvo renkamos lėšos. Informacija buvo skelbiama VšĮ „Krizių
įveikimo centras“ internetiniame puslapyje, mūsų Facebook paskyroje, taip pat informacija bus
platinama tarp savanorių, rėmėjų ir bendruomenėje.
2 etapas. Antrojo etapo metu buvo sukurta greita, lanksti, kliento neapsunkinanti konsultacijų
kompensavimo sistema, psichologai ir psichoterapeutai informuoti apie tai, kas gali gauti
nemokamas paslaugas, taip pat skatinome savanorius būti aktyviais ir patems teikti pasiūlymus
dėl klientų, kuriems padeda, bet kurie neturi finansinių galimybių tęsti konsulacijų.
3 etapas. Sukaupus pradinį fondą, pradėjome teikti nemokamą ilgalaikę psichologinę pagalbą.
Numatyta kompensavimo sistema klientams:
1 konsultacija. Visiems klientams nemokama.
2 – 8 krizinės konsultacijos. Jas VšĮ Krizių įveikimo centro savanoriai teikia nemokamai, o
tam, kad galėtume padengti organizacines VšĮ Krizių įveikimo centro išlaidas (patalpų
išlaikymas, ryšio ir komunalinės išlaidos) – 1 konsultacijos kaina yra 10 eur.
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Įrodyta, jog esant krizinėje situacijoje ir neturint išryškėjusių gilesnių
psichologinių problemų, pakanka 8 konsultacijų tam, kad asmuo suprastų ir priimtų esamą
situaciją bei atrastų vidinių resursų ją keisti.
9 – 19 konsultacijos. Tęstinės konsultacijos tiems klientams, kurie sunkiai išgyvena
susiklosčiusią situaciją, turi gilesnių psichologinių problemų ar neatranda vidinių resursų keisti
situacijos.
Tęstinę pagalbą teikė VšĮ Krizių įveikimo centro savanoriai, tačiau šios paslaugos turi būti
apmokamos. 1 konsultacijos kompensuojama kaina – 15 eur.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
SF Nr. SEM038
SF Nr. SEM078
SF Nr. SEM094
SF Nr. AG603
SF Nr. LM20193
SF Nr. GSK 034
SF Nr. PK1908281
SF Nr. GSK 032
SF Nr. K 01
SF Nr. GSK 037
SF Nr. SEM 104
SF Nr. KC 201918
SF Nr. KC 201925
SF Nr.129
SF Nr. SSK 018
SF Nr. AG 559
SF Nr. AG 560
SF Nr. K 2020-01
SF Nr. AAA 4
SF EK2 Nr.62
SF SSK Nr.018

Psichologų/ psichoterapeutų
atlygis už 180 tęstinių
konsultacijų (9-19
konsultacijos)

2700

2670

Projekto vadovo atlyginimas

375

375

Pridedama darbo sutartis 2019 kovo 22
d.,Nr.5, darbo laiko apskaitos žiniaraštis
ir tabeliai.

1050

290

Pateikiami konsultacijas įrodantis
registravimo lapai

375

375

SF OST0002919
SF OST002921
SF P012 Nr.101782156

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Pirminių 105 konsultacijų (18 konsultacijos) išlaidų
padengimas
Projekto administravimo
išlaidos
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IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

7 proc.

254,86

4500

3964.86

Išlaidas įrodantys dokumentai

Iš viso planuota, kad projektui pilnai įgyvendinti reikės 4500 € Per aukok.lt portalą surinkta
mažesnė nei planuota suma – 3.640,98 €, išleista 3964.86 €. Projektui tęsti reikalinga parama iš
individualių asmenų.

Projekto rezultatai
Projekto laikotarpiu buvo suteikta virš 200 nemokamų psichologinių konsultacijų žmonėms,
kurie dėl finansinių sunkumų patys neturėjo galimybės padengti psichologo konsultacijų kainos. Iš
viso suteikta 29 krizinės konsultacijos ir 178 tęstinės konsultacijos.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Kristina Lymantaitė _____________ A.V.
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