Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1171-1
2016 m. sausio 13 d.

PROJEKTO „IŠGELBĖK NAUJO ŢMOGAUS GYVYBĘ PADĖDAMAS
NĖŠČIAJAI“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VŠĮ „Krizinio nėštumo centras“
Įmonės kodas: 303165907

Telefonas: 8 614 23178

El. pašto adresas: kncentras@gmail.com

Internetinė svetainė: www.neplanuotasnestumas.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 14786,84 €
Per www.aukok.lt surinkta: 14786,84 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti konsultacinę bei materialinę pagalbą (esant reikalui tęstinę)
neplanuotą, nenorimą, krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims, kad jos galėtų būti išklausytos,
suprastos suţinotų apie pagalbą nėštumo ir vaiko auginimo laikotarpiu, pamatytų alternatyvas
abortui, ir priimtų gerai informuotą, apsvarstytą sprendimą dėl savo ir įsčiose augančio vaiko
ateities, o taip pat padėti moterims patyrusioms kūdikio netektį dėl nėštumo nutraukimo,
persileidimo ar priešlaikinio gimdymo.
Projekto rezultatai: 2014-04-01 – 2015-11-16
Buvo suteiktos 2191 konsultacijos iš jų, 410 – psichologinės, 1688 - psichosocialinės, 33 ginekologinės, 15 – teisinės, 45 – dulų. Kreipėsi 236 moterys, išgyvenančio krizinį nėštumą, iš jų
137 - dėl ketinimo / sprendimo daryti abortą, 43 – dėl socialinės psichologinės materialinės
pagalbos nėštumo metu, 29 – dėl įtariamo nėštumo, 27 – dėl persileidimo ar aborto. Taip pat
kreipėsi 26 vyrai dėl jų moterų įtariamo nėštumo arba krizinio nėštumo.
Ţinome, jog tikrai gimė 47 kūdikiai besikreipusioms nėščioms moterims, dalis besikreipusių
dar laukiasi, dalis ir po konsultacijų padarė abortą arba patyrė persileidimą, bet tikslaus skaičiaus jų
negalime ţinoti, nes tikrai ne visos praneša savo sprendimus. Tačiau pastebėjome, jei moteris
kreipiasi dvejodama ir ieškodama pagalbos, beveik visais atvejais ji pasirenka gimdyti, sulaukusi
mūsų palaikymo, o jei moteris kreipiasi jau apsisprendusi abortui, tuomet apie du trečdalius jų ir
padaro.
Buvo organizuoti keturi dviejų dienų terapiniai "Rachelės" seminarai
potrauminį poabortinį sindromą išgyvenančioms 42 moterims (Vilniuje).
Keletas pagimdžiusių moterų padėkų:
„Sveiki visi, prieš beveik metus laiko kreipiausi į Krizinio nėštumo centrą,
nes buvau pasimetusi. Labai norėjau vaikelio, bet dažnai jausdavau
spaudimą iš aplinkinių, todėl buvau labai pasimetusi ar teisingai elgiuosi
norėdama išsaugoti vaikelį. Tada užmačiau šią grupę ir paprašiau, kad
padėtų teisingai apsispręsti. Dabar esu labai laiminga turėdama tokią
nuostabią dukrytę Lėją. Mes be galo esam laimingos. Ir pats Dievas įrodė,
kad teisingai pasirinkau, nes mums buvo kilęs pavojus didelis, buvom Dievo
rankose, bet jis norėjo kad abidvi liktume grožėtis ir džiaugtis šiuo
gyvenimu. Todėl du kartus esu laimingiausia mama pasaulyje! Ačiū jums,
kad mums padėjote.“
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2015 gruodžio 24 d. gavome tokį nepaprastą Kalėdinį sveikinimą nuo vienos jaunos
mamytės. Ji mielai sutiko, kad pasidalintume juo čia: "Ačiū jums, kad padėjote apsispręsti ir
pasirinkti teisingai tuo sunkiu momentu, nes dabar turiu tikrai nuostabią, sveiką, gražią dukrytę
džiaugiuosi, kad nepadariau tos baisios klaidos ir pasiryžau ją gimdyti ir dabar esu be galo
laiminga kaskart ją prisiglaudus prie savęs vis pagalvoju, jog niekad sau už tai nebūčiau atleidusi,
jei būčiau padariusi tą didelę klaidą... Ačiū jums!!! Ir už visą teikiamą pagalbą!
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Keletas projekto akimirkų:

Akimirkos iš paskaitų jaunimui

Kraiteliai kūdikiams

Kraiteliai ir suaukotos sauskelnės

Suaukoti rūbeliai kraiteliams

Paskaitos jaunimui

Galimos pagalbos viešinimas
stenduose

Konsultacijų kambarys

Pagalbos viešinima s
Eurovaistinėse
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Organizacijos misija: Puoselėti pagarbą ţmogaus gyvybei nuo pradėjimo ir teikti pagalbą
nėščioms moterims.
Pagrindiniai organizacijos tikslai: vykdyti abortų prevenciją, teikiant reikiamą
(psichologinę, socialinę, materialinę, finansinę, teisinę) moterims krizinio nėštumo
pagimdţius; padėti moterims, kenčiančioms po nėštumo nutraukimo, persileidimo ar
netekties bei šviesti jaunimą apie atsakingus lytinius santykius, šeimos planavimą,
vystymąsi įsčiose ir nėštumo nutraukimo pasekmes.

pagalbą
metu ir
vaikelio
gyvybės

Visoms, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę, centras teikia šią pagalbą:
• Individuali socialinė-psichologinė konsultacija.
• Palaikymas ir palydėjimas nėštumo periodu ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais.
• Ginekologo konsultacija ir echoskopija.
• Teisininko konsultacija.
• Laikinos saugios gyvenamosios vietos suradimas.
• Kūdikio kraitelio suruošimas.
• Materialinė, finansinė parama.
• Motinystės įgūdţių ugdymas.
• Pagalba namuose pogimdyviniu laikotarpiu.
• Psichologinė pagalba patyrusioms nėštumo nutraukimą, praradus vaikelį dėl persileidimo ar
priešlaikinio gimdymo.
Glaudţiai bendradarbiaujame su poliklinikų ir ligoninių akušeriais ginekologais ir pagalbą moterims
bei šeimoms teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei savivaldybės institucijomis.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto veiklos 2014
04-01 – 2015 11 16
I. Informacijos apie
konsultacinę paslaugą
skaida ir tikslinės
grupės pasiekimas.
Jaunimo švietimas.
1. Parengtos ir
pravestos 60 paskaitų seminarų moksleiviams
apie ţmogaus gyvybės
vystymąsi, jos vertę ir
atsakingą poţiūrį į lytinį
gyvenimą bei aborto
pasekmes. Viso per
projekto laikotarpį
paskaitas išklausė ir
dalyvavo 1099
moksleiviai.

Vieta

Data

Šeškinės vidurinė mokykla (4 paskaitos)

2014 04
15 – 16
2014 10
21 - 23
2014 11
18
2014 11
19
2015 01
28
2014 11
18
2015 04
27
2015 05
04
2015 05
11 - 26
2015 05
22
2015 05
28
2015 05
28
2015 10
23
2015 10
23
2015 10
19 - 29
2015 11
12
2015 11
16
2015 09
14 - 10 08

M.K.Čiurlionio mokykla (2 paskaitos)
Sos vaikų kaimo jaunimo namai (1
paskaita)
VU socialinio darbo magstrantūros studentai
(1 paskaita)
Pal.J.Matulaičio parapija (1 paskaita
skautėms)
VLGN "Atsigręţk į vaikus" (3 paskaitos)
Balsių mokykla (1 paskaita 10 klasės
moksleiviams)
VU socialinio darbo magistratūros studentai
(1 paskaita)
Vilniaus vaikų socializacijos centras (6
paskaitos)
Marijampolio “Meilės Lukšienės” gimnazija
(2 paskaitos gimnazistams)
Klaipėdos “Ţemynos” gimnazija (1 paskaita
2 gimnazijos klasės moksleiviams)
Klaipėdos “Vaivorykštės tako” mokykla (2
paskaitos)
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
(1 paskaita vyresniųjų klasių moksleiviams)
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija (1
paskaita vyresniųjų klasių gimnazistams)
Maţeikių politechnikos mokyklos Viekšnių
skyrius (4 paskaitos 1-2 kurso studentams)
Šiuolaikinės mokyklos centras (1 paskaita
10 klasės moksleiviams)
Maţeikių raj. Viekšnių gimnazija (1
paskaita 1 klasės gimnazistams)
Maţeikių "Gabijos" gimnazija (28 paskaitos
1-3 klasių gimnazistams)

Kiek ţmonių
pasiekta

35
23
6
27
8
19
13
11
75
35
27
27
20
21
102
20
21
609
5

2. Straipsniai

3. Pranešimai
televizijoje, radijuje

http://www.manosveikata.lt/lt/temos/nestuma
s-ir-naujagimis/laima-svedaite-neplanuotasnestumas-kaip-priimti-gyvybe
http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/neplanuotaipastojus-dar-ne-tragedija/178041
Straipsnis laikraštyje „Lietuvos ţinios“
http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/neplanuotaipastojus-dar-ne-tragedija/178041
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/nvopasirinkimo-darytis-aborta-negalima-vadintinei-laisve-nei-apsisprendimu/188350
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-0606-vejune-domanskaite-gota-naturalu-kadvyras-nuogastauja-suzinojes-apie-neplanuotanestuma/131728
Manosveikata.lt straipsnis
http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/nauji
enos/akcijos-renkuosi-gyvybe-organizatoriaisiekia-susprogdinti-mita-kad-abortas-moterspasirinkimas
http://sirvis.lt/negimusiu-kudikiu-dienalapkricio-23/
LRT „Laba diena, Lietuva“
Pūko radijas
Radijas X FMMarijos radijas
Laisvoji banga
TV laida Labas rytas
TV laida Laba diena
Radijas X FMTV3 "Ţinios"
http://www.marijosradijas.lt/images/audioarchive/2015/10/02/2015-10-02-08-00aktualijos.mp3

2014 06
30

2552

2014 04
19

21 000 egz. tiraţas

2014 04
19

21 000 egz. tiraţas

2014 10
01

21 000 egz. tiraţas

2015 06
06

5000

2015 10
28

2500

2015 10
23
2014 03
20
2015 06
18
2015 10
21
2015 10
30
2015 10
27
2015 10
29
2015 10
29
2015 10
29
2015 10
29
2015 10
02

2500
50 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
50 000
10 000
100 000
10 000
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4. Paskaitos gydymo
įstaigų ar kitiems
specialistams apie
pagalbą krizę
išgyvenančioms
nėščioms moterims ir
aborto poveikį psichinei
sveikatai
Vilniaus gimdymo namai
Riomerio universiteto studentai
Akušerių sąjungos konferencijoje Ukmergėje

2014 04
02
2014 04
02
2014 05
22

Vilniaus m. savivaldybėje konferencijoje
pasaulinei ligonio dienai

2014 04
25

Naujininkų poliklinika

2015 11
07
2015 11
23
2015 09
2015 11
24

Širvintų ligoninė
Kauno klinikų akušeriai-ginekologai
Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras

apie 25
10
apie 50
apie 100
apie 30
apie 30
apie 30
22

5. Puslapio ir paslaugų
viešinimas.
www.neplanuotasnestumas.lt Google ads
reklama

Pastovus

Unikalių psl.
lankytojų -111951,
FB "patikimų 1331

Organizacijos teikiamos pagalbos viešinimas,
pasitekliant lauko reklamą (stotelėse)- 150
plakatų - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėţyje (trukmė - apie 10
mėn.)

2015 05
18 - iki
dabar

500 000

Pagalbos neplanuoto nėštumo atveju
viešinimas "Eurovaistinėse" visoje Lietuvoje
Pagalbos neplanuoto nėštumo atveju
viešinimas "Vero Cafe" kavinėse Vilniuje
Projekto viešinimas www.bernardinai.lt
Pagalbos neplanuoto nėštumo atveju
viešinimas viešajame Vilniaus autotransporte

2014 11
01-2015
02 30
2015 02
2014 04
01 - 2015
04 01
2015 01
19 - 2015
02 19

10 000
1000

100 000

300 000
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Pagalbos neplanuoto nėštumo metu
viešinimas forume www.musumazyliai.lt
Pagalbos neplanuoto nėštumo metu
viešinimas informaciniame leidinyje
manosveikata.lt
Pagalbos neplanuoto nėštumo metu
viešinimas ţurnale “Lietuvos akušerija ir
ginekologija”.

6. Kontaktų su
akušeriais ginekologais
uţmezgimasIšdalinti
lankstinukai ir plakatai
apie projektą ir apie
pagalbą neplanuotai
pastojus bei aborto
pasekmes

Vilniaus gimdymo namai; Ukmergės
ligoninė; Kauno klinikų akušeriai bei
ginekologai; Poliklinika ir ligoninė
"Kardiolita"; Šeimos klinika "Sveika
pradţia"; Šiaulių Centro poliklinika;
Šiaulių m. Moters ir Vaiko klinika;
Respubikinė Šiaulių ligoninė; Panevėţio raj.
Poliklinika; Panevėţio miesto poliklinika;
Utenos ligoninė; Utenos pspc;
Širvintų ligoninė; Vilniaus Antakalnio
poliklinika; Vilniaus miesto klinikinės
ligoninės Antakalnio filialas- akušerijos ir
ginekologijos skyrius; Šeimos klinika „Ars
Medica“; Šeimos klinika „Ave Vita“;
Šeimos medicinos centras; UAB ʺŠeimos
gydytojasʺ; Klaipėdos sveikatos prieţiūros
centras; Vilniaus Naujininkų pol.;
Naujosios Vilnios poliklinika; Lazdynų
poliklinika; Medicinos centras "Euroklinika";
Vilniaus Odos bei Veneros ligų centre, Centro
poliklinikoje (Naujamiesčio, Vytenio bei
Pylimo filialuose), šeimos medicinos centre
„Šeimos gydytojas“ (Pylimo g. ), bei šiose
vietose- Kauno m. Seniūnijos (3), Kauno
apskr. Moterų krizių centras, Utenos moterų
centras, Motinos Teresės namai (Šiauliai),
Panevėţio Šeimos namai, Utenos šeimos ir
vaiko gerovės centras, Klaipėdos jaunimo
centras, Dvasinės pagalbos jaunimui centras,
eilėje arkivyskupijos Šeimos centrų (10) bei
eilėje kitų parapijinių organizacijų;
Daugiau nei 40-yje Vilniaus bei visos
Lietuvos aukštųjų bei profesinių mokyklų
bei jų bendrabučių.

2015 10
06 - 31

10 000

2015 09

1000

2014 04
01-2015
11 16

2015 09
05-10 01

10 000

60 000

8

Visuomenės sveikatos biuruose - Vilniaus,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio miesto bei
rajono, Alytaus, Maţeikių, Utenos. Sutarta,
kad jie paplatins mūsų skrajutes bei
lankstukus po savo miesto ar raj. gydymo
įstaigas.

2015 09
25-2015
11 16

70 000

Pagal individualų išankstinį susitarimą
konsultacijos vykdavo šiose vietose:
Vilniuje - Laisvės pr. 51A, Balčikonio g. 3,
Aušros vartų g. 12, Paco g. 4; ; Kaune Laisvės al. 38c; Miško g. 27; Klaipėdoje Naujoji uosto g.14, Kretingos g. 36; Taikos
pr. 76; Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a;
Vytauto g. 101; Panevėţyje - Roţių g. 3;
Alytuje - Jaunimo g. 3; Maţeikiuose Naftininkų g. 9;

2014 04
01 – 2015
11 16

2191 konsultacija
236 naujos
moterys

II. Tiesioginis darbas su
tiksline grupe (nėščių
moterų ir abortą
išgyvenusių moterų
konsultavimas).

1. Nėščių moterų krizėje
psichologinis, socialinis,
ginekologinis ir kitoks
konsultavimas

2. Potrauminį
(poabortinį) sindromą
išgyvenančių moterų
konsultavimas

27 mot.
Pagal individualų išankstinį susitarimą
konsultacijos vykdavo šiose vietose:
Vilniuje - Laisvės pr. 51A, Aušros vartų g.
12, Paco g. 4; ; Kaune - Laisvės al. 38c;
Klaipėdoje - Kretingos g. 36; Taikos pr. 76;
Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a;
Panevėţyje - Roţių g. 3; Alytuje - Jaunimo
g. 3; Maţeikiuose - Naftininkų g. 9;

Buvo organizuoti keturi dviejų dienų
terapiniai "Rachelės" seminarai poabortinį
sindromą išgyvenančioms moterims
(Vilniuje)

3. Tęstinės pagalbos
nėščioms moterims
organizavimas

2014 04
01 – 2015
11 16

2014 03
28 - 30;
2015 11
27 - 29;
2014 11
14 - 16;
2015 04
17 - 19;

42 mot.

Pagal individualų išankstinį susitarimą
2014 04
konsultacijos vykdavo šiose vietose:
Vilniuje pr- Laisvės. 51A, Aušros vartų g. 12, 01 – 2015
Paco g. 4; Kaune - Laisvės al. 38c;
11 16
Klaipėdoje - Kretingos g. 36; Taikos pr. 76;
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Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a;
Panevėţyje - Roţių g. 3; Alytuje - Jaunimo
g. 3; Maţeikiuose - Naftininkų g. 9;

III. Projekto rezultatų
vertinimas, ataskaitos
rengimas ir viešinimas
1. Konsultuotų moterų ir
suteiktos pagalbos
analizavimas

Aušros vartų g. 12, Paco g. 4

2014 04
01 – 2015
11 16

40 val.

2. Moksleivių atsiliepimų
apie paskaitos poveikį
Aušros vartų g. 12, Paco g. 4
gavimas ir
susisteminimas

2014 07
07, 2016
01 13

10 val.

Projekto metu surinktų lėšų panaudojimas (biudţetas)

Išlaidų rūšys
I. Personalo kaštai

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

6651,54

Konsultantės atlyginimas
(uţ 5 mėn.)

2318,18

Psichologės atlyginimas (uţ
5 mėn.)

631,07

Koordinatorės/konsultantės
atlyginimas (uţ 2 mėn.)

579,24

Pavedimas Nr.0000000032 - 2014.05.05
Pavedimas Nr.0000000046 – 2014.06.10
Pavedimo Nr. 0000000163 - 205.02.03
Pavedimo Nr. 0000000184 – 2015.03.06
Pavedimo Nr. 0000000075 - 2014.09.05
Pavedimas Nr.0000000033 – 2014.05.05
Pavedimas Nr.0000000047 - 2014.06.10
Pavedimo Nr. 0000000164 – 2015.02.03
Pavedimo Nr. 0000000185 – 2015.03.06
Pavedimo Nr. 0000000078 - 2014.09.05
Pavedimo Nr.0000000034 – 2014.05.05
Pavedimas Nr.0000000048 - 2014.06.10

3123,05

Pavedimas Nr.0000000035 ir (36)- 2014.05.05
Pavedimas Nr.0000000049 ir (50) - 2014.06.10
Pavedimo Nr. 000000079 - 2014.09.12
Pavedimo Nr. 0000000167 ir (168) - 2015.02.03
Pavedimo Nr. 0000000187 ir (188) 2015.03.06

Mokesčiai Sodrai ir VMI
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II. Materialių daiktų
įsigijimas ir nuoma

1533,02

Kompiuteris

289,62

Pavedimo Nr.0000000042 Data: 2014-05-29

Ţurnalai jaunimui

312,79

Sąskaita faktūra PPP Nr. 85

Kompiuteris

459,99

Sąskaita faktūra SKP Nr. 060865

447,63

Sąskaita faktūra Nr. MT0000620

22,99

Pavedimo Nr. 0000000038, 2014.05.13
Pavedimo Nr.0000000052

Gimdos/vaisių modelių
rinkinys
Konsultacinių kabinetų
(biurų) nuoma
III. Organizacinės išlaidos

2279,18

Viešinimo išlaidos:
Lankstinuko maketas ir
iliustracijos

200

Lankstinukai ir plakatai

68,35

Sąsk. Faktūra Nr. Axon -025, 2014.05.16

Lankstinukai ir plakatai

63,72

Sąsk. Faktūra Nr. Axon-033, 2014.05.30

Plakatai (100), skrajutės
(2000)

116,2

Lankstukai (1000)
Plakatai (350), skrajutės
(4000)
Reklaminių plakatų
stotelėse spauda (150)
Google ads psl. reklama
Lankstukai (1000), plakatai
(200), skrajutės (2000)
IV. Kitos išlaidos
Finansinė parama nėščioms
ir pagimdţiusioms, kurios
stokoja būtiniausių lėšų.
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
(7 proc.)
Iš viso:

157,3
217,57
1052,7

Sąskaita faktūra Nr. 0041, 2015 10 27

Sąsk.faktūra FR Nr. 0018034, 2015.10.22
Sąsk. Faktūra FR Nr. 0018102, 2015.11.04
Sąsk. Faktūra FR Nr. 0017662, 2015.08.13
Sąsk. Faktūra Nr. UN Nr. 122296, 2015.05.18

115,84

Sąsk. Nr. 2507-0530-5772-7487-042014,
2014.04.30,
Sąsk. Nr. 2507-0530-5772-7487-062014,
2014.06.30

287,5

FR Nr. 0018143, 2015.11.11

3727,73
3727,73

Atlikti 46 bankiniai mokėjimai.

595,35
14 786,82 €
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Projekto rezultatai
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo uţmegztas bendradarbiavimas su eile institucijų.
Tai Visuomenės sveikatos biurai, įvairios Lietuvos poliklinikos, ligoninės, socialinių paslaugų
centrai, moterų krizių centrai, jaunimo bei parapijinės organizacijos. Buvo pristatoma „Krizinio
nėštumo centro“ teikiama pagalba bei paliekama informacinė medţiaga apie galimą gauti pagalbą
bei galimus nėštumo nutraukimo padarinius. Informacinė medţiaga apie pagalbą neplanuoto
nėštumo metu buvo išplatinta ir daugiau nei 40-yje Vilniaus bei visos Lietuvos aukštųjų bei
profesinių mokyklų bei jų bendrabučių.
Vykdant informacijos apie projekto paslaugas ir prevencinę veiklą įvairiose Lietuvos
įstaigose buvo išplatinta daugiau nei 25 000 organizacijos informacinių skrajučių, 1000 plakatų, virš
1500 lankstinukų.
Buvo išplėstas pagalbos tinklas krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims Lietuvoje,
įtraukta daug naujų savanorių: psichologų, ginekologų bei kitų savanorių iš įvairių miestų. Šiuo
metu turime apie 60 įvairių sričių savanorių- psichologų – 12, ginekologų, akušerių – 6, dulų - 8,
teisininkų – 5, kitų – 20.
2015 rugpjūčio mėn. 21-22 d. buvo surengti organizacijos savanorių mokymai, kuriuose
buvo išdėstyti konsultavimo krizinio nėštumo metu ypatumai. Dabar akivaizdţią psichologinę
pagalbą/konsultaciją jau gali gauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio, Alytaus,
Maţeikių, Vilkaviškio miestų bei rajonų moterys, išgyvenančios krizinį nėštumą.
Buvo pravesta 60 paskaitų moksleiviams (2 akad. val. trukmės) eilėje Lietuvos gimnazijų,
vidurinių bei politechnikos mokyklų. Paskaitose dalyvavo apie 1099 mokiniai. Jie suţinojo apie
gyvybės vystymąsi, atsakingus, pagarbius lytinius santykius, aborto pasekmes, apie atsakingą
šeimos planavimą bei kūrimą.
Per projekto laikotarpį suteikta 2191 konsultacija apie 300 ţmonių (236 naujų moterų, 26
vyrams ir 38 tęstinę pagalbą gavusioms prieš projekto pradţią besikreipusioms moterims. Ţinome,
jog tikrai gimė 47 kūdikiai besikreipusioms nėščioms moterims, dalis dar laukiasi, dalis ir po
konsultacijų patyrė abortą arba persileidimą, bet tikslaus skaičiaus jų negalime ţinoti, nes tikrai ne
visos praneša savo sprendimus. Materialinė parama suteikta apie 120- čiai moterų.
Vilniuje buvo organizuoti keturi dviejų dienų terapiniai seminarai potrauminį (poabortinį)
sindromą išgyvenančioms moterims (apie 42 asmenys), o taip pat kartą per mėnesį vyksta abortą
išgyvenusių moterų tęstiniai susitikimai.

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

Organizacijos vadovas

Zita Tomilinienė _____________ A.V.
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