Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1187

2015 m. vasario 10 d.

PROJEKTO „ JAUNIMO LINIJA – PADEDA ĮVEIKTI
SUNKIAUSIUS GYVENIMO ETAPUS“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 302594405

Telefonas: 8 671 99309

El. pašto adresas: info@jaunimolinija.lt

Internetinė svetainė: www.jaunimolinija.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 3000 Lt/ 868,86 €
Per www.aukok.lt surinkta: 1578,63 Lt/ 457,20 €

<Jūsų logotipas čia>

SANTRAUKA
Projekto tikslas – pakviesti Vilniaus maratono bėgikus bėgti už „Jaunimo liniją“ ir visus
savo artimuosius pakviesti palaikyti juos paaukojant „Jaunimo linijos“ teikiamai pagalbai.
Projekto rezultatai:
1. 38 žmonės paaukojo projektui (internetu ir telefonu);
2. 20 žmonių prisijungė prie bėgikų komandos, skatinančios aukoti „Jaunimo linijai“;
3. Apie 8000 žmonių sunkiausiu Vilniaus maratono bėgimo metu buvo paskatinti
nepasiduoti specialiame „Jaunimo linijos“ bėgikų palaikymo punkte.
Projekto akimirkos:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=iUExeksB5bs
Projekto paramos dėka buvo padengta dalis 2015 m. sausio mėn. išlaidų „Jaunimo
linijos“ pagalbos teikimui: telefono aparato ir ūkinių prekių įsigijimui, patalpų nuomai,
komunalinėms išlaidoms bei transporto išlaidoms (detali informacija – žr. projekto
biudžetą, 4 psl.).
Per sausio mėnesį „Jaunimo linija“:
 Atsiliepė į 8224 skambučius;
 Atrašė į 131 el. laišką;
 Savanoriai telefonu pagalbą teikė 818 valandų ir apie 260 valandų skyrė
pagalbai el. laiškais.
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BENDRA INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Jaunimo linija“ – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos
telefonu (8 800 28888) ir elektroniniais laiškais (www.jaunimolinija.lt/laiskai) tarnyba.
„Jaunimo linija“ dirba visą parą, kiekvieną dieną. Skambučiai į „Jaunimo liniją“ yra
nemokami, anonimiški ir konfidencialūs.
Kasdien atsakoma į 300-400 skambučių, iš jų net 10-11 kartų kiekvieną dieną kalbama su
žmogumi, galvojančiu apie savižudybę.
Savanoriai yra pagrindinė varomoji „Jaunimo linijos“ jėga. 2014 m. pabaigoje organizacijoje
buvo beveik trys šimtai savanorių: 198 savanoriai teikė emocinę paramą telefonu ir internetu, 43
savanoriai vedė mokymus naujiems savanoriams, 37 padėjo organizuojant renginius ar kitaip.
„Jaunimo linijos“ misija – teikti kiekvienam jaunam žmogui prieinamą savanorių emocinę
paramą.
„Jaunimo linijos“ vizijoje jauni žmonės dalinasi sunkumais ir renkasi gyvenimą.

„Jaunimo linija“ organizuoja ir visuomenės informavimo iniciatyvas „Nebijok kalbėti“ bei „Sumažink
tylą“.
Daugiau informacijos: www.jaunimolinija.lt, www.nebijokkalbėti.lt ir www.sumažinktylą.lt.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas vyko 2014 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Prie projekto galėjo prisidėti žmonės iš
visos Lietuvos tapdami „Jaunimo linijos“ bėgikų komandos nariais ar paaukodami „Jaunimo linijai“
gerumo portale aukok.lt.
20 žmonių prisijungė prie bėgikų komandos, skatinančios aukoti „Jaunimo linijai“. Jų
komanda rugsėjo 14 d. dalyvavo Danske bank Vilniaus maratone, įveikdami įvariais distancijas
(maratono, pusmaratonio, 10km ar 4 km). Didelė dalis šios komandos narių – „Jaunimo linijos“
esami ar buvę savanoriai:

„Jaunimo linijoje” pradėjau savanoriauti
prieš 18 metų, kai man buvo 16. Besiruošdamas bėgti
savo antrą maratoną stebiuosi, kad dar prieš metus
sunkiai nubėgdavau 1 km. Apie jokį maratoną nė
negalvojau. Į „Jaunimo liniją” dažnai paskambina
žmonės, neturėdami jokios vilties, kad kančia gali
baigtis. Tačiau pirmas žingsnis, kaip ir pirmas
kilometras, pasirodo esąs sunkiausias. Tavo auka
kažkam padės įveikti pirmąjį žingsnį. Ačiū.
Paulius Skuibis, buvęs savanoris, „Jaunimo
linijos“ direktorius
"Bėgti už „Jaunimo liniją” man reiškia prisidėti prie to, kad žmonės sulauktų pagalbos, kai
jos jiems reikia labiausiai."
Savanoris Giedrius Sudikas
„Paradoksalu, bet bėgimas man - tai
pastangos ne pabėgti nuo, o kaip tik - įsiklausyti
į save. Bėgdamas aš būnu su savo mintimis,
jausmais,
kūnu.
Neįsivaizduoju
kitos
organizacijos, už kurią galėčiau bėgti, nes būtent
čia, „Jaunimo linijoje” ir pradėjau mokytis
klausyti savęs bei kitų"
Savanoris Antanas Grižas
Suskaičiavau, kad „Jaunimo linijos“ savanoriai bendrai ketina nubėgti 306,6 km. Taigi, kai
aukok.lt startuos specialus projektas, paaukosiu po 1 Lt už kiekvieną kilometrą : )
„Jaunimo linijos“ bėgikų komandos narė Akvilė Bužinskaitė
„Jaunimo linijos“ savanoriai Užupyje, prie Užupio angelo skuptūros įrengė bėgikų palaikymo
tašką. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – tai vieta, kur dalyviams likę tik 2-3 km iki jų distancijos
pabaigos. „Jaunimo linijos“ savanoriai, jų draugai bei visi norintieji skatino bėgikus nepasiduoti ir
taip padėjo jiems įveikti sunkiausią bėgimo etapą. Šio palaikymo ir padrąsinimo sulaukė apie
8000 bėgikų!
Projekto paramos dėka buvo padengta dalis 2015 m. sausio mėn. išlaidų „Jaunimo linijos“
pagalbos teikimui: telefono aparato ir ūkinių prekių įsigijimui, patalpų nuomai ir komunalinėms
išlaidoms bei transporto išlaidoms (detali informacija – žr. projekto biudžetą, 4 psl.).
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Telefono aparatas
Ūkinės prekės
III. Organizacinės išlaidos
Dalis patalpų nuomos mokesčio Vilniuje
Dalis patalpų nuomos ir komunalinių išlaidų
Klaipėdoje
IV. Kitos išlaidos
Transporto paslaugos už baldų pervežimą
ir atliekų išvežimą
Iš viso:

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

-

90,84
37,26

PVM SF Serija PV 1.3 Nr. 00005
PVM SF Serija E500-CI Nr. 0102105

478,26

PVM SF Serija MCA Nr. 0103215
PVM SF Serija ELP Nr. 000504739 ir
PVM SF Serija ELP Nr. 000504740

759,20

213,07

PVM SF Serija RAS Nr. 5278

1578,63

Projekto rezultatai:
1. 38 žmonės paaukojo projektui (internetu ir telefonu);
2. 20 žmonių prisijungė prie bėgikų komandos, skatinančios aukoti „Jaunimo linijai“;
3. Apie 8000 žmonių sunkiausiu Vilniaus maratono bėgimo metu buvo paskatinti
nepasiduoti specialiame „Jaunimo linijos“ bėgikų palaikymo punkte.
Projekto metu surinkta parama prisidėjo prie „Jaunimo linijos“ pagalbos užtikrinimo
2015 m. sausio mėn. Per šį mėnesį „Jaunimo linija“:
 Atsiliepė į 8224 skambučius;
 Atrašė į 131 el. laišką;
 Savanoriai telefonu pagalbą teikė 818 valandų ir apie 260 valandų skyrė
pagalbai el. laiškais.

4

<Jūsų logotipas čia>

Ačiū už Jūsų pagalbą siekiant, kad emocinė parama būtų
prieinama kiekvienam jaunam žmogui!

Šiuo metu galime atsiliepti tik į 1 iš 7 skambučių. Padėkite mums
atsiliepti dažniau prisidėdami prie šiuo metu vykdomo „Jaunimo linijos“
projekto - čia!

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

Paulius Skruibis

_____________
A.V.
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