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PROJEKTO
„PADĖKIME NETEKTĮ IŠGYVENANTIEMS ŢMONĖMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA
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Projekto vykdytojas: VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC)1
Įmonės kodas: 221909160

Telefonas: 8 699 65946

El. pašto adresas: info@jppc.lt

Internetinė svetainė: www.jppc.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 14 400 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras yra nevyriausybinė, ne pelno
organizacija, įsteigta 1993 m. Pagrindine JPPC veikla buvo: psichologinė parama vaikams,
jaunimui ir šeimoms, prioritetinis tikslas: savižudybių prevencija ir krizių įveikimas.
Nemokamos klientams paslaugos sudarė 85 proc. JPPC teikiamų paslaugų.
Pagrindine JPPC paslaugų kryptis - krizių įveikimo paslaugos, kurių veiklą
koordinuoja 2008 metais įkurtas Krizių įveikimo centras. Jame dirbantys psichologai
suteikia pirminę nemokamą konsultaciją visiems besikreipiantiems, o krizę išgyvenantiems
klientams siūlo iki 10 nemokamų psichologo konsultacijų. Krizių įveikimo centras
organizuoja paramos grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems ir komplikuotas netektis
išgyvenusiems asmenims, suteikia pirmines konsultacijas žmonėms norintiems lankyti
paramos grupes.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas
Šio projekto pagrindinis tikslas – tęsti jau veikiančią paramos grupę
nusižudžiusiųjų artimiesiems bei organizuoti paramą individualiai ir grupėje kitas
komplikuotas netektis išgyvenantiems žmonėms.
Projekto veiklos eiga
2012 m. sausis – 2013 m. balandis: nemokamos psichologo konsultacijos ir parama
nusižudžiusiųjų artimiesiems, asmenims išgyvenusiems komplikuotas netektis. Pagalba
vyko trimis pagrindinėmis kryptimis: paramos grupė nusižudžiusiųjų artimiesiems; parama
individualiai ir grupėje kitas komplikuotas netektis išgyvenantiems asmenims; individualios
psichologo konsultacijos netektis išgyvenantiems asmenims– pirminės konsultacijos
žmonėms norintiems lankyti grupę ir tęstinės individualias psichologo konsultacijas per
skaipą gedintiems žmonėms, kurie gyvena toli nuo Vilniaus ir neturi galimybės atvykti į
centrą.
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Iki 2013m. birželio 1d. už projektą buvo atsakinga organizacija VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
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Projekto biudţetas
Planuota Išleista
išleisti, Lt
, Lt
I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 2012 m.

14 400

4700
3300

Grupės vedančiojo paslaugos

Išlaidas įrodantys
dokumentai
Darbo užmokesčio žiniaraštis,
banko pavedimai
2012/01/01 iki 2012/12/31

986

Sąskaitos faktūros
2013/01/01 iki 2013/05/20

414

Sąskaitos faktūros
2013/01/01 iki 2013/04/30

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

14400

4700

Projekto rezultatai
2012 m. sausis – 2013 m. balandis: įvyko 22 paramos grupės gedintiems žmonėms
susitikimai. Vieną kartą per mėnesį vykstanti paramos grupė nusiţudţiusiųjų
artimiesiems vyko 17 kartų. Joje nuolatos lankėsi 12 žmonių. Paramos grupė kitas
komplikuotas netektis išgyvenantiems ţmonėms susitiko 7 kartus. Joje dalyvavo 5
žmonės. Vykdydami šį projektą per minėtą laikotarpį taip pat suteikėme 69 individualias
psichologines konsultacijas netektis išgyvenantiems asmenims - tai pirminės
konsultacijos žmonėms norintiems lankyti paramos grupę bei tęstinės individualios
psichologo konsultacijos per skaipą tiems gedintiems žmonėms, kurie gyvena toli nuo
Vilniaus ir neturėjo galimybės atvykti į centrą.
Apibendrinant, galime pasakyti, kad sėkmingai ir pilnai įgyvendinome visas
programoje „Parama netektis išgyvenantiems ţmonėms“ numatytas veiklas ir
pasiekėme būtent tas tikslines grupes, kurios buvo numatytos programoje –
nusiţudţiusiųjų artimuosius ir kitas komplikuotas netektis išgyvenančius asmenis.
Dėkojame VšĮ Geros valios projektai uţ suteiktą reikšmingą paramą, kurios dėka
galėjome plėsti krizių įveikimo paslaugas Lietuvos gyventojams.
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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

Ona Polukordienė
A.V.

Projekto vadovas

Jurgita Žilinskaitė
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