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PROJEKTO
„IŠGIRSKIME MOTERIS, KURIOS REIKIA PAGALBOS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija „Kauno moterų linija“
Įmonės kodas: 303530203

Telefonas:8-61805005

El. pašto adresas: ausrine@moters-pagalba.lt

Internetinė svetainė:wwwmoters-pagalba.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 12 800 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 6901,54 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – teikti emocinę paramą telefonu “Pagalbos moterims linija“ 8 800
66366 ir internetu pagalba@moteriai.lt. Projekto skirtas moterims, kurios tyliai kenčia ir
nedrįsta keisti savo gyvenimo. „Pagalbos moterims linijos“ tikslas padėti moterims
susigaudyti savo gyvenime, įveikti sunkumus ir imtis keisti savo gyvenimą, tapti labiau
pasitikinčiomis, galinčiomis pasirūpinti savimi ir savo vaikais.
Projekto rezultatai:
 Nuo 2012 spalio pradžios prailgintas „Pagalbos moterims linijos“ laikas, linija veikia
ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais ir švenčių dienomis Šiuo metu linija veikia
nuo 10.00 iki 21.00 kasdien. Darbo laikas prailgintas 22 val. per savaitę.
 2012 spalio lapkričio mėnesį organizuota visuomenės informavimas apie teikiamas
paslaugas per LRT radiją.
 Išleistos vizitinės kortelės su su nauju linijos laiku.
 Organizuota naujų savanorių atranka ir mokymai darbui prie „Pagalbos moterims
linijos“. Paruošta 11 naujų svanorių.
 2012 09 08 Dalyvauta kasmetinėje LTPPTA konferencijoje. Dalyvauta savonorių
mokymuose.
 2012 11 25 Pranešimas žiniasklaidai „Pagalbos moterims linija“ skambučių laukia
kasdien.
 2013 09 20 -22 Dalyvauta kasmetinėje LTPPTA konferencijoje.
 2013 09-2014 02 Organizuota naujų savanorių atranka ir mokymai darbui prie
„Pagalbos moterims linijos“. Paruošta 10 naujų svanorių
 Kartą per mėnesį organizoti atvejų aptarimai jau dirbantiems savanoriams;
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Keletas projekto akimirkų

Nauja savanorių grupė

Dalyvavimas kasmetinėje LTPPTA konferencijoje

Gimtadienio šventė

Vizitinė
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Pagalbos moterims linija“ teikia emocinę paramą moterims, kurios savo gyvenime susiduria
su įvairiais sunkumais ir skaudžiais išgyvenimais. Pagrindinis „Pagalbos moterims linijos“ tikslas
suteikti emocinę paramą tuo metu, kada moteriai jos labiausiais reikia, padedant įveikti
psichologinę krizę, informuoti apie kitas pagalbos galimybes. Šiuo metu emocinė parama teikiama
nemokamu telefonu 8 800 66366 kasdien nuo 10.00 iki 21.00 ir internetu pagalba@moteriai.lt. Prie
„Pagalbos moterims linijos“ telefono budi ir į laiškus atsakinėja savanorės konsultantės.
Savanorės išklauso, palaiko, suteikia emocinę paramą, būna šalia, kai sunku priimti vieną ar kitą
sprendimą ir susigaudyti savyje. Konsultantės nukreipia, kur ieškoti tolimesnės pagalbos ar
informacijos. Pagrindinis tarnybos principas: moteris –moteriai. Šis principas leidžia giliau suprasti
su lytimi susijusius sunkumus: smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį išnaudojimą, patiriamą
prievartą, diskriminaciją, skyrybas, santykių problemas, netektis.
2012 m. Pagalbos moterims linija atsakė į 9497 pagalbos skambučius ir atsakė į 304 elektroninius
laiškus. 2013 m atsakėme 8566 skambučius ir 363 elektroninius laiškus. Laiškų sulaukiame ir iš
užsienyje gyvenančių lietuvių.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga






Nuo 2012 spalio pradžios prailgintas „Pagalbos moterims linijos“ laikas, linija veikia ne tik
darbo dienomis, bet ir savaitgaliais ir švenčių dienomis Šiuo metu linija veikia nuo 10.00 iki
21.00 kasdien. Darbo laikas prailgintas 22 val. per savaitę. Emocinę paramą telefonu teikia
43 savanoriai. 2012 metais atsakėme į 9497 pagalbos skambučius, 2013 m.-8566
skambučius.
Emocinės paramos teikimas internetu pagalba@moteriai.lt. Pagalbą internetu teikia 15
savanorių. 2012 m. atsakėme 304 elektroninius laiškus, 2013 m- 363 laiškus.
2012 08 -10 mėn. renkama nauja savanorių grupė darbui prie „Pagalbos moterims linijos“,
vykdoma informacijos sklaida, organizuoti 2 informaciniai susitikimai, organizuota
savanorių atranka. Atrankoje dalyvavo 60 asmenų.
2012 10 04-2013 02 28 Organizuoti naujų savanorių mokymai. Paruošta 11 savanorių
konsultantų teikti emocinę paramą telefonu ir internetu.



2012 09 08 Dalyvauta kasmetinėje LTPPTA konferencijoje. Dalyvauta savonorių mokymuose.
Konferencijoje dalyvavo 3 asmenys.



2012 11 25 išplatintas pranešimas žiniasklaidai „Pagalbos moterims linija“ skambučių laukia
kasdien.
2012 10-12 mėnesį organizuota visuomenės informavimas apie teikiamas paslaugas per LRT
radiją. Sukurtas reklaminis klipas. Klipas per LRT radiją transliuotas 75 kartus.
2012 10 Išleistos „Pagalbos moterims linijos“ vizitinės kortelės su nauju linijos laiku. –1000
vnt.
2013 09 20 -22 Dalyvauta kasmetinėje LTPPTA konferencijoje. Konferencijoje ir savanorių
mokymuose dalyvavo 8 savanorės.
2013 09-2014 02 Organizuota naujų savanorių atranka ir mokymai darbui prie „Pagalbos
moterims linijos“. Organizituoti 2 informaciniai susirinkimai, savanorių atranka. Organizuoti
savanorių mokymai: 27 val. teorinių seminarų ir 84 val praktinių įgūdžių įtvirtinimo.
Paruošta 10 naujų savanorių darbui prie „Pagalbos moterims linijos“.
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2012 -2013 m. Kartą per mėnesį organizoti atvejų aptarimai jau dirbantiems savanoriams;
Viso juose dalyvavo 30 jau dirbančių savanorių.
2014 02 išleistos 1000 vnt. vizitinių kortelių

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Pagalbos moterims telefono
viešinimas per Lietuvos radiją
70 lt x 30 d. x 3 mėn.
300 lt reklaminio intarpo
sukūrimui
Leidyba ir reklama
1) Plakatai 200 x 5 lt =1000 lt
2) Vizitinės10000 x 0,06 lt=600 lt
3) Lankstinukai 2000 x 0,20
lt=400 lt.

6800

2160,54

Sąsk-fakt. Serija RRP Nr. 120947
Sąsk-fakt. Serija AAA Nr. 001165

2000

741,00

Sąsk-fakt. Serija DRM Nr. 0009398
Sąsk-fakt. Serija DRM Nr. 0011228

IV. Kitos išlaidos
Savanorių mokymai ir
kvalifikacijos kėlimas
Naujų savanorių rengimas
1) 100 val x 110 lt=11000 lt
Dirbančių konsultantų
kvalifikacijos kėlimas:
2) 4 x 8 val. x 120 lt=3840 lt.
3)Komandos formavimo,
stiprinimo ir motyvacijos
palaikymo renginys 4000 lt.
4) Kauno ir Klaipėdos linijų
išvažiuojamasis seminaras ir
susirinkimas
2 kart x 1000 lt =2000lt
5) Dalyvavimas kasmetinėje
LTPPTA konferencijoje –500 lt

Iš viso:

4000

4000, 00

12800

6901,54

Sąsk-fakt. Serija GSA Nr. 2671992
Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo
kvitas Serija B Nr. 0166075
Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo
kvitas Nr.2013 -003
Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo
kvitas Serija B Nr. 0166080
Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo
kvitas Serija B Nr. 0217207
Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo
kvitas Serija B Nr. 0217208

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

Aušrinė Krikščionaitienė

_____________ A.V.
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