PROJEKTO „POKALBIAI ANT BEDUGNĖS KRAŠTO“ TARPINĖ ATASKAITA
Laikotarpis: 2011 m. lapkričio pab. – 2012 m. kovo pab.
„Jaunimo linija“ nežino, kuriuo metu skambinantiesiems prireiks pagalbos, todėl teikia emocinę paramą telefonu visą
parą. Žmonės skambina į „Jaunimo liniją“ kai jiems liūdna, kai jie atsiduria neviltyje, galvoja apie savižudybę. O galbūt
tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti. Nesvarbu kokia problema, kokio stiprumo jausmai.
Projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ tikslas – padėti žmonėms, kurie atsidūrė tokioje situacijoje, kai nebegali
tikėtis pagalbos iš aplinkinių žmonių.
Kaip sekasi siekti šio tikslo?
Praėjusiais metais Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dirbantys „Jaunimo linijos“ savanoriai nemokamu telefonu 8 800
28888 atsiliepė į daugiau nei 92 tūkst. skambučių. Per mėnesį buvo atsiliepiama į beveik 7,7 tūkst. skambučių.
Per projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ įgyvendinimo laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio pabaigos iki 2012 m.
kovo pabaigos iš viso atsiliepta į beveik 36 tūkst. skambučių. 2012 m. pirmaisiais mėnesiais atsiliepiamų skambučių
skaičius didėjo kiek daugiau nei penktadaliu palyginti su 2011 m.
„Jaunimo linijos“ svetainėje 2012 m. vasario 9 d. paliktas atsiliepimas:
Tiesiog labai labai ačiū, kad esat. Kadangi esu bailė, ir iki šiol neišdrįsau pakalbėti, nors ir
kaip norėčiau, bet man užtenka išgirsti šiltai nusiteikusio žmogaus balsą, kad persigalvočiau
ir nežengčiau neapgalvoto sprendimo...

Rengiant projektą buvo suskaičiuota, kad atsiliepti į vieną skambutį „Jaunimo linijai“
kainuoja vidutiniškai 3 litus. Atsiliepti į 36 tūkst. skambučių „Jaunimo linijai“ kainavo 108
tūkst. Lt.
Aukok.lt projektui jau pervesta suma siekia 10,3 tūkst. Lt. Buhalteriškai žiūrint, tai sudarė
beveik dešimtadalį visos praėjusiam projekto laikotarpiui reikalingos sumos. Statistiškai tai – beveik dešimtadalis visų
skambučių, į kuriuos per minėtą laikotarpį buvo atsiliepta.
Žmogiškai – tai 3,4 tūkst. pagalbos prašymų. Tarp skambintojų, žinoma, buvo ir išdykaujančių, ir „Jaunimo linijos“
savanorius tiesiog tikrinančių. Tarp jų buvo daug tokių, kurie dalinosi sunkumais, pasakojo apie santykius, patyčias,
sveikatos problemas ir kita. Tarp jų buvo ir tokių, kuriems žodžiai „ant bedugnės krašto“ reiškė tai, kaip jie tuo metu
jautėsi. 70 iš šių 3,4 tūkst. skambintojų dalinosi mintimis apie savižudybę.
Tam, kad noras nusižudyti praeitų arba nusloptų, reikia, kad šalia būtų kas nors, kas galėtų išklausyti, kas nebijotų
kalbėtis ant bedugnės krašto arba tiesiog pabūti kartu.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos projekto „Pokalbiai ant bedugnės krašto“ lėšos:

Koordinatoriaus darbo užmokestis – 2138,6 Lt

Darbo priemonės ir sąlygos, transportas – 1205,26 Lt

Patalpų nuoma – 699,3 Lt
Ataskaitą parengė paramos fondo „Jaunimo linija“ plėtros direktorius Valentas Neviera, 2012 m. kovo 30 d.

