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SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti kompleksinę pagalbą neplanuotą, nenorimą, krizinį nėštumą
išgyvenančioms moterims, kad jos galėtų būti išklausytos, suprastos suţinotų apie ir gautų
pagalbą nėštumo ir vaiko auginimo laikotarpiu, pamatytų alternatyvas abortui, ir priimtų gerai
informuotą, apsvarstytą sprendimą dėl savo ir įsčiose augančio vaiko ateities.
Siekiame suteikti pagalbą abortą, persileidimą ar kūdikio netektį dėl priešlaikinio gimdymo
patyrusioms moterims ir ugdyti jaunimo atsakingą paţiūrį į lytinį gyvenimą bei naujo ţmogaus
gyvybės pradėjimą.
Projekto rezultatai: 2016 02 29-2018 12 31
Ţinome, kad per šį laikotarpį gimė 144 vaikų moterims, kurios kreipėsi pagalbos į Krizinio nėštumo
centrą. Suteikta konsultacijų – 4100.
Iš jų: Psichosocialinių – 2350, psichologinių – 980, ginekologinių – 57, dulų – 58, teisinių –
46,genetiko – 9, ţindymo konsultacija – 11, gimdymas – 13, dvasinių – 2, asmeninio moterų
palaikymo/palydėjimo – 574 val.
Buvo organizuoti keturi dviejų dienų terapiniai "Rachelės" seminarai potrauminį poabortinį
sindromą išgyvenančioms moterims. O taip pat organizuoti grupiniai uţsiėmimai moterims po
persileidimo (2), išgyvenančioms krizinį nėštumą (1), po aborto (2).
Atsiliepimas iš moterų patyrusių persileidimą grupės:
“Dalyvavimas šioje grupėje buvo labai prasmingas ir naudingas dėl daugelio dalykų: galimybės
atvirai kalbėtis ir dalintis savo išgyvenimais, emocijomis, gauti grįžtamąjį ryšį, atliepimą, supratimą
ir priėmimą. Ne mažiau svarbu buvo ir galimybė išklausyti ir pabandyti padėti, atliepti, priimti ir kitą.
Taip pat labai padėjo įvairūs psichologiniai žaidimai, relaksacija. Ir ypatingas grupės vadovės
psichologės Rūtos gebėjimas subtiliai ir jautriai pravesti šiuos užsiėmimus. Ačiū labai už viską!”, Rūta, 38 m.

“Mielos moterys, kreipkitės į Krizinio nėštumo centrą. Tikrai pagelbės. Nepasiduokit. Nenustokit
mėgautis motinyste, nes tai užveda!!!“, - Kristina.
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“…kreipiausi į KNC su pagalbos prašymu. Man iškart pasiūlė susitikti su psichologe, kuri mane
lydėjo per visą nėštumą: guodė, padėjo susivokti ir išsaugoti sveiką nuovoką. Susitikimo su dula
metu aptarėme pasiruošimą gimdymui ir vaikelio priežiūros pradžią, su ja tariausi sunkiausiais
momentais jau gimus dukrytei. Centro darbuotoja Rūta padėjo surinkti kūdikio kraitelį.
Džiaugiuosi, kad išdrįsau kreiptis pagalbos. Žinau, kad dukrelės laukimas be šių moterų pagalbos
ir rūpesčio būtų kur kas sudėtingesnis“, - Olga.
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Keletas projekto akimirkų
Geradarių dovanos

Paskaitos jaunimui
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Lėšų telkimo bei kiti renginiai

Fotografijų paroda “Kaip gerai, kad tu gimei”
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Sauskelnių akcija parduotuvėje „Assorti”

Konferencija Seime „Tarpdisciplininis poţiūris į krizinį nėštumą ir pagalbos sistemą
Lietuvoje“

Kraiteliai naujagimiams
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Krizinio nėštumo centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta padėti moterims,
išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio
gimdymo, taip pat padėti moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą. Tai vienintelė
tokia pagalbos organizacija Lietuvoje. Organizacija taip pat veda paskaitas apie atsakingus lytinius
santykius, šeimos planavimą, gyvybės vystymąsi įsčiose, nėštumo nutraukimo pasekmes.
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.
• Dulos, ţindymo specialistės konsultacija
• 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

Vieta

I. Informacijos apie
konsultacinę paslaugą
skaida, tikslinės grupės
pasiekimas, jaunimo
švietimas.
1. Parengtos ir pravestos
244 paskaitos 15-19 m.
moksleiviams apie
ţmogaus gyvybės
vystymąsi, jos vertę ir
atsakingą poţiūrį į lytinį
gyvenimą, aborto
pasekmes. Viso per
projekto laikotarpį
paskaitas išklausė ir
dalyvavo 7470 moksleiviai.
2. Pranešimai gydymo
įstaigų ar kitiems
specialistams apie
pagalbą krizę
išgyvenančioms
nėščioms moterims bei
moterims po aborto,
persileidimo, kūdikio
netekties.
3. Straispniai

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėţys, Šilutė, Širvintos,
Rumšiškės, Šakiai, Jonava, Krekenava, Plokščiai, Maţeikiai, Skuodas, Garliava,
Druskininkai, Plungė, Musninkai, Pandėlis, Kamajai, Tryškiai, Juodupiai, Kupiškis,
Trakų Vokė, Rukainiai, Marijampolis, Eitminiškės, Juodšiliai, Medininkai,
Nemenčinė, Kalveliai, Lavoriškės, Paberţė, Aviţieniai, Valčiūnai, Bezdonys,
Pakenė

http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/jis-ir-ji/ko-moterys-nezino-apie-aborta-552604401
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zinojo-apie-drauges-nestuma-betneisivaizdavo-kad-situacija-tokia-baisi.d?id=71294950

Data

2018 02
29 2018 12
31
2016 02
29 2018 12
31

2016 02
29 2018 05
31

Kiek
ţmonių
pasiekta

7500
400

100 000

Straipsnis ţurnale "Veidas" Nr. 21 , 2016 Geguţės 31
http://gyvbudas.lrytas.lt/psichologija/bestumdant-kudikio-vezimeli-vilniete-aplankesukrecianti-mintis.htm
Straipsnis "Ekspress nedelia" Nr. 33
http://www.ve.lt/naujienos/sveikata/sveikata/neplanuotai-pastojus---galimybe-greitaisulaukti-pagalbos1503420/C168:C176B3C168:C175C168:C177C168:C178C168:C180CC168:C184+C168:C175
http://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/verslininke-namus-paverte-sandeliu-tikslaspateisina-priemones.htm
http://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/kauniete-atsisake-aborto-ir-tapo-vienisa-keturiuvaiku-motina-20161111083545.htm
http://zmones.lrytas.lt/veidai-ir-vardai/aukoti-sauskelniu-prasanti-e-purauskytezinau-ka-isgyvena-vaiku-neplanavusios-moterys.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujagimiai-siuksliadezese-juos-zudo-ne-tikmotinos-bet-ir-musu-abejingumas.d?id=73886000
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-04-23-krizinio-nestumo-centras-zmogauspagalba-zmogui/158488
http://www.tavovaikas.lt/busiumama/kudikis/mamos-kertele/kaip-is-tiesu-jauciasiaborta-patyrusi-moteris.d?id=74601714
http://kurierwilenski.lt/2017/05/26/zita-tomiliniene-aborcja-jest-na-litwieniebezpiecznie-prosta/
http://www.tavovaikas.lt/skaitytoju-istorijos/atviras-majos-laiskas-apie-patirtapersileidima.d?id=74775720
http://www.tavovaikas.lt/skaitytoju-istorijos/vienos-moters-ispazintis-kai-norisiatsukti-laika-atgal-bet-jau-per-velu.d?id=74827066
http://www.tavovaikas.lt/skaitytoju-istorijos/skaitytojos-ispazintis-atrode-kadvaikelis-miega-deja-jis-buvo-be-gyvybes-zenklu.d?id=75026060
https://www.15min.lt/video/moteru-iniciatyva-ikurtas-krizinio-nestumo-centraskovoja-su-opia-abortu-problema-lietuvoje-118266#.WYmCTTAnl5t.facebook
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http://www.tavovaikas.lt/veidai/j-arlauskaite-jazzu-motinystei-pasiruostineimanoma.d?id=76144285
http://www.tavovaikas.lt/veidai/antro-vaikelio-besilaukianti-indre-kavaliauskaitemorkuniene-vaikai-yra-stebuklas.d?id=76182037
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-03-timuras-augucevicius-viskas-koreikia-vaikui-demesys-ir-meile/165643
http://www.tavovaikas.lt/tecio-puslapis/as-tetis/timuras-augucevicius-viskas-koreikia-vaikui-demesys-ir-meile.d?id=76234179
Zurnalas "Raktas" - straipsnis 2017 11 11-24
"Prie Kavos" - straipsnis 2018 02 05
http://kaunas.kasvyksta.lt/2018/03/05/sveikata/krizes-patiriancioms-nesciosiomsnemokamai-talkina-specialistu-komanda-abortas-neatsuks-laiko-atgal/
http://www.siauliai.lt/lit/Siauliai-renkasi-gyvybe-/9452
Straipsnis "Tapati", 2018 Nr. 1(54) pavasaris
Straipsnis "Valstiečių laikraštis" 2018 04 11
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-05-07-pasakyti-gyvybei-taip/169802
https://miestomamos.lt/2018/05/30/krize-ir-nestumas-arba-apie-pagalba-pamiltisave/
https://mamoszurnalas.lt/netyciuko-padeka-aciu-kad-leidote-gimti/
https://www.delfi.lt/pilietis/naujienos/zveryne-atidarytas-raudonai-zydinciu-obelualeja-gyvybes-sodas.d?id=79299183
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2018/10/11/news/su-buteliu-ikonsultacija-vilniuje-atejusi-nescioji-padare-gyvenimo-zygdarbi-7862784/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2018/11/13/news/del-vaiko-atejimodvejojusi-mama-nezinia-kaip-viskas-galejo-susiklostyti-8217738/
https://www.delfi.lt/vaikai/laukimas/neplanuotas-nestumas-susitvarkyti-argimdyti.d?id=79822935&fbclid=IwAR0KZMPpeH8LtZ6Dy8J1LLHYfpiv7HLre488w2tJsVpJkF3KczARSBmLpI
4. Pranešimai radijuje,
TV

Interviu "Vakaro Ţiniose"
"Marijos radijas" savanorių interviu
LNK laida "Yra kaip yra"
X FM radijas
X FM, radijo laida “Iš širdies į širdį”
Interviu lryras.lt
TV3 laida "Mamyciu klubas"
"Marijos radijas"
"Marijos radijas" Knygų lentyna
LRT "Čia ir dabar"
TV3 laida "Mamyciu klubas"
LRT radijas "Laida rusų kalba"
Lryto televizija "Lietuva tiesiogiai"
LNK laida "Yra kaip yra"
X FM radijas
LRT radijas "Laida rusų kalba"
LRT "Ryto garsai"
LNK reportaţas
Ikona TV reportaţas

2016 03
12
2016 03
10
2016 03
16
2016 04
15
2016
07
2016 08
08
2016 11
23
2016 11
23
2017 01
20
2017 01
24

250 000

2017 01
2017 02
27
2017 02
27
2017 03
09
2017 05
05
2017 05
04
2017 07
24
2017 11
14
2017 11
20
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LRT laida "Sveikata"
Info TV ţinios - komentaras apie nepilnamečių nėštumus bei prevenciją
"Panorama" reportaţas apie centrą
Interviu "Maţoji studija"
XFM radijas "Lyderystės klubas"
TV3 "Ţinios" reportaţas
Rytas su LNK
Laida Marijos Radijuje http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/129790-2018-1123-19-21-speciali-laida.html

5. Puslapio ir paslaugų
viešinimas

2018 02
02
2018 02
26
2018 03
18
2018 05
02
2018 05
04
2018 05
13
2018 10
11
2018 11
23
Pastoviai

www.neplanuotasnestumas.lt Google ads reklama
Organizacijos teikiamos pagalbos viešinimas, pasitekliant lauko reklamą (stotelėse
bei kolonose) - 125 plakatai - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėţyje
Projekto viešinimas www.bernardinai.lt

Video klipuko Nr.1 transliacija per LRT ir FB
Muzikinis renginys-socialinė akcija Mama būti gera (Kudirkos a.,Katedros a.,
Bernardinų sodas)
"Sveikatos ekranai" - informacijos apie centrą transliavimas per LCD ekranus 32ose gydymo įstaigose Lietuvoje

2017
Pastoviai
2016 08
22 - 09
04
2016 05
01
2016 06
13- 07
01

372409
unikalių
puslapio
lankytojų,
3553 FB
patikimų
500 000
100 000
200 000 +
10 000 FB
300
170 000

2017 02
01-14

200 000 +
54 000 FB
50 000

Aukok.lt klipuko transliacija per lrytas.lt

2017 01
20- 2017
02

Video filmuko Nr.3 transliavimas per LRT

2017 04
22- 30

Audio klipukų transliavimas per Ziniu radijas, Laluna, M1

2017 03
- 04

Jaukus labdaros vakaras su ţvaigţdėmis- suaukota 3850 eurų

2017 05
02

Paramos koncertas "Kaip gerai, kad tu gimei" - suaukota 417,5 eurų

2017 05
05

Paroda "Kaip gerai, kad tu gimei" (eksponuojama įvairiose vietose Vilniuje bei
kituose Lietuvos miestuose)

2017 05
02 - iki
dabar

Video filmuko Nr.2 transliavimas per LRT

Vilnius Gospel renginys- surinkta 421 eur
Klipukų transliaciją per kabelinę TV Init
Klipukų transliavimas per Lrytas TV
Audio klipukų transliavimas per Ţinių radiją bei Easy FM

Video filmuko Nr.4 transliavimas per LRT

2017 11
10-12
2017 01
-02
2017 04
2018 04
05 - 04
19

2018 01

100 000 +
86 000 FB
500 000
50
40
5000

300
50 000
50 000
100 000

200 000 +
107 000
FB
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6. Kontaktų su
akušeriais ginekologais
uţmezgimas. Išdalinti
lankstinukai ir plakatai
apie projektą ir apie
pagalbą neplanuotai
pastojus bei aborto
pasekmes.
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 (po aborto,
persileidimo, kūdikio
netekties) sindromą
išgyvenančių moterų
konsultavimas

3. Tęstinės pagalbos
nėščioms moterims
organizavimas
III. Projekto rezultatų
vertinimas, ataskaitos
rengimas ir viešinimas
1. Konsultuotų moterų ir
suteiktos pagalbos
analizavimas
2. Moksleivių atsiliepimų apie
paskaitos poveikį gavimas ir
susisteminimas

Visuomenės sveikatos biuruose - Ignalinos, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio; Akušerių
mokymai apie krizinį nėštumą Antakalnio ligoninėje; Neonatologijos neišnešiotų
naujagimių skyrius; Telšių poliklinika ir ligoninė; Rokiškio poliklinikos ir ligoninės
akušerė ir ginekologė; Tyzenhauzų ligoninė; Akušerių sajungos mokymai apie
Krizinį nėštumą ir abortus Kauno ligoninėje; Konferencijos "Estetinė ir
rekonstrukcinė ginekologija" metu; pristatymas Lietuvos akušerių sąjungos
respublikinė konferencija; Lietuvos akušerių sąjungos respublikinė konferencija;
Konferencija Vilniaus Santaros klinikos akušerijos ir ginekologijos skyrius;

2016 02
29 2018 12
31

1300

Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos vykdavo šiose vietose: Vilniuje M.K.Paco g. 4; ; Kaune - Laisvės al. 38c; Miško g. 27; Klaipėdoje - Naujoji uosto g.14;
Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a; Panevėžyje - Marijonų g. 24; Mažeikiuose - Naftininkų g.
9;

2016 02
29 - 2018
12 31

4100
konsultacijų,
931 nauji
asmenys
116 moterų

Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos vykdavo šiose vietose: Vilniuje M.K.Paco g. 4; ; Kaune - Laisvės al. 38c; Miško g. 27; Klaipėdoje - Naujoji uosto g.14;
Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a; Panevėžyje - Marijonų g. 24; Mažeikiuose - Naftininkų g.
9;
Buvo organizuoti keturi dviejų dienų terapiniai "Rachelės" seminarai poabortinį sindromą
išgyvenančioms moterims (Vilniuje)
Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos vykdavo šiose vietose: Vilniuje M.K.Paco g. 4; ; Kaune - Laisvės al. 38c; Miško g. 27; Klaipėdoje - Naujoji uosto g.14;
Šiauliuose - Vasario 16-osios 44a; Panevėžyje - Marijonų g. 24; Mažeikiuose - Naftininkų g.
9;

2016 02
29 - 2018
12 31

2016 02
29 - 2018
12 31
2016 02
29 - 2018
12 31

44 žmonės
(moterys ir
vyrai)
100 moterų

Paco g. 4, Vilnius

50 val.

Paco g.4, Vilnius

10 val.
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PROJEKTO BIUDŢETAS
Išlaidų rūšys

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai

17727,73

Konsultantės atlyginimas
(12 mėn.)

6103,83

Atlikti bankiniai mokėjimai į darbuotojo sąskaitą

Psichologės atlyginimas
(12 mėn.)

1816,02

Atlikti bankiniai mokėjimai į darbuotojo sąskaitą

Koordinatorės
atlyginimas (6 mėn.)

3027,44

Atlikti bankiniai mokėjimai į darbuotojo sąskaitą

Mokesčiai VMI ir Sodrai

6780,44

Atlikti bankiniai mokėjimai į VMI ir Sodra sąskaitas

II. Organizacinės ir
viešinimo išlaidos

1908,32

Telefono išlaidos

107,75

Sąskaitos faktūros - M nr.17107236050; M
nr.17107794238;M nr.17108354518;M
nr.17108917039;M nr.17109482046;

Lankstinukai,
plakatai,video filmukai

1587,29

Sąskaitos faktūros - ER Nr.086; FR nr.0018978; FR
nr.0018938; AKA nr.0016827; FR nr.0020350;FR
nr.0020261;FR nr. 0019703;

Administracinės išlaidos

112,72

Sąskaitos faktūros - SS Nr.1979755796; POS-13111461; DAN Nr.100419; SS Nr.19225814813

Transporto išlaidos

100,56

UAB Viada Lt - kvito nr.72/1783; 99/66; 73/2772

III. Kitos išlaidos

8263,95

Finansinė ir materialinė
parama nėščioms ir
pagimdžiusioms, kurios
stokoja būtiniausių lėšų.

7663,95

Sąskaitos faktūros - ART Nr.09416; 17TG05400765;
BRBX500000544495; NV33500751; Kvitas nr.
20170823/01;atlikti 52 bankiniai pavedimai į moterų
sąskaitas;

Savipagalbos grupė
abortą patyrusioms
moterims „Rachelės
vynuogyno rekolekcijos“

600

Sąskaitos faktūros - VIL Nr. 0124, VIL nr. 0109;

V. Paramos rinkimo
administravimo
mokestis, 7 proc.

2100

Iš viso:

30000
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PROJEKTO REZULTATAI
Per projekto laikotarpį suteikta 4100 konsultacijų į centrą pagalbos besikreipusioms
nėščioms moterims. Kreipėsi apie 931 moteris ar jų šeimos narių. Apie 300 moterų
suteiktas tęstinis palaikymas ir palydėjimas nėštumo periodu ir pirmaisiais vaiko gyvenimo
metais. Gimė 144 kūdikiai. Dalis moterų dar laukiasi, dalis po konsultacijų pasirinko abortą
arba patyrė persileidimą, bet tikslaus jų skaičiaus negalime ţinoti, nes ne visos moterys
praneša savo sprendimus.
Materialinė parama suteikta daugiau nei 200 moterų. Išdalinta 111 kūdikio kraitelių,
kuriame sudėti visi reikalingiausi daiktai (rūbeliai, sauskelnės, ţaisliukai, kitos higienos
priemonės) kūdikiui iki 4 mėn. bei moteriai reikalingi gimdymo namuose. Vėliau, pagal
poreikį, teikiama parama rūbais, sauskelnėmis ar kitomis kūdikio auginimui reikalingomis
priemonėmis. Pagal poreikį dovanojamas veţimėlis, lovelė, maitinimo bei automobilinė
kėdutė. Moterims suteikta finansinės paramos uţ daugiau nei 18 783 eurus.
2016 - 2017 m.balandţio ir lapkričio mėnesiais Vilniuje buvo organizuoti dviejų
dienų terapiniai seminarai poabortinį sindromą išgyvenančioms moterims. Jų metu
psichologai ir specialiai Rachelės programos apmokyti savanoriai moterims padėjo įveikti
kūdikio netekties traumą, naudodami bibliodramos, psichodramos, meno terapijos ir kitus
metodus.
Taip pat buvo organizuoti ir vedami grupiniai uţsiėmimai moterims po persileidimo –
2 grupės (po 10 uţsiėmimų), išgyvenančioms krizinį nėštumą – 1 grupė (10 uţsiėmimų),
po aborto – 2 grupės (20 uţsiėmimų).
Valstybės iš kurių kreipėsi moterys: Lietuva, Rusija, Vokietija, Belgija, Lenkija,
Indija, PAR, Suomija, Švedija, Didţioji Britanija, Kanada, Šiaurės Airija, Norvegija,
Ispanija, Danija, Anglija, Šiaurės Airija, Turkija, Olandija.
Miestai iš kurių kreipėsi: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Švenčionys,
Kupiškis, Utena, Maţeikiai, Elektrėnai, Šalčininkai, Naujoji Akmenė, Ignalina, Telšiai,
Šilutė, Jonava, Joniškis, Druskininkai, Trakai,
Širvintos, Kazlų Rūda, Kretinga,
Kaišiadorys, Varėna, Šilalė, Tauragė, Pasvalys, Marijampolė, Panevėţys, Pakruojis,
Radviliškis, Skuodas, Kupiškis, Šakiai, Raseiniai, Birţai, Prienai, Kybartai, Kelmė, Plungė,
Zarasai, Rokiškis, Ukmergė, Jonava, Radviliškis, Lentvaris, Šilutė, Molėtai, Tauragė,
Jurbarkas, Šalčininkai, Palanga.
Buvo pravestos 244 paskaitos moksleiviams (2 akademinių valandų trukmės) eilėje
Lietuvos gimnazijų bei vidurinių mokyklų. Paskaitose dalyvavo apie 7470 mokiniai. Jie
suţinojo apie gyvybės vystymąsi, atsakingus, pagarbius lytinius santykius, aborto
pasekmes, apie atsakingą šeimos planavimą bei kūrimą.
Rizikos grupės moterų suradimui buvo toliau tobulinama ir reklamuojama interneto
svetainė www.neplanuotasnestumas.lt, kurioje patalpinta informacinė medţiaga apie
psichikos sveikatos sutrikimų, saviţudybių riziką, susijusią su abortų atlikimu ir nurodoma,
kur ir kaip kreiptis norint gauti konsultacinę pagalbą, jei besilaukianti moteris dar nėra
apsisprendusi dėl aborto atlikimo.
O taip pat buvo administruojama FACEBOOK socialinė grupė „Neplanuotas
nėštumas“, skirta informuoti apie ţmogaus gyvybės vystymąsi, aborto riziką bei pagalbos
galimybes, dalijamasi įvairiais pagalbos prašymais, kad visuomenė taip pat galėtų prisidėti
prie pagalbos moterims.
Projekto vykdymo metu buvo sukurti keletas video filmukų, išryškinančių krizinių
nėštumų stereotipus. Filmukais sieka parodyti, kad verta ieškoti pagalbos ir ji yra
prieinama visoje Lietuvoje. Taip pat norėta parodyti, kad nors krizė gali ištikti bet kurį iš
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mūsų, jos, su artimųjų ar specialistų pagalba, gali būti sėkmingai įveiktos ir net ir
neplanuotas nėštumas gali tapti nuostabia motinystės (tėvystės) dovana.
Krizinio nėštumo centras taip pat organizavo keletą paramos renginių, kurių metu siekta
skleisti ţinią apie centro teikiamą pagalbą bei telkti lėšas centro veikloms vykdyti. Rengtų
renginių metu buvo suaukoti 4658 eurai.
Vieno iš renginio metu buvo pristatyta centro inicijuota paroda “Kaip gerai, kad tu
gimei” su moterų (bei jų vaikų fotografijomis), kurios gavusios pagalbą Krizinio nėštumo
centre atrado jėgų pasirinkti motinystę ir dabar ja dţiaugiasi. Dabar ši paroda keliauja per
įvairias gausiai vilniečių bei kitų miestų gyventojų lankomas vietas – prekybos centrus,
baţnyčias, iniversitetus, ligonines.
Vykdant nėštumo nutraukimų prevenciją buvo skleidţiama informaciją specialistams
(akušeriams ginekologams, šeimų gydytojams, socialiniams darbuotojams, vaikų teisių
specialistams bei kt) ir visuomenei apie galimą gauti pagalbą krizinio nėštumo metu,
patyrus nėštumo nutraukimą, persileidimą ar kūdikio netektį.
Šios programos metu Lietuvoje buvo toliau plečiamas bei vystomas kompleksinės
konsultacinės pagalbos tinklas moterims, išgyvenančioms krizinį nėštumą. Šiuo metu
tiesioginę psichologinę pagalbą galime teikti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėţyje, Telšiuose, Vilkaviškyje, Alytuje.

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.

13

