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PROJEKTO
„PAGALBOS MOTERIMS LINIJA“
VEIKLOS IR FINANSINĖ AT ASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija „Kauno moterų linija“
Įmonės kodas: 302530203

Telefonas: +370 685 35565

El. pašto adresas: ivigelyte@gmail.com

Internetinė svetainė: www.moters-pagalba.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 1 694,69 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Padidinti emocinės paramos prieinamumą ilginant Pagalbos moterims
linijos darbo laiką ir viešinant paslaugas.
Projekto rezultatai:





Nuo 2016 m. sausio 1 dienos emocinė parama telefonu teikiama dviem linijomis.
Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Pagalbos moterims linija veikia ištisą parą.
Nuo 2017 m. liepos mėnesio dirbama 3 linijomis dienos metu ir 1 linija naktį.

Pagalbos moterims linijos paslaugos buvo viešinamos visuomeniniame transporte
didžiuosiuose miestuose, plakatai buvo iškabinti reklaminiuose stenduose įvairiuose miestuose,
vyko reklaminių klipų transliacija per LRT ir radijo stotį „Lietus“.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Asociacijos „Kauno moterų linija“ misija - didinti socialinės pagalbos ir emocinės paramos
moterims prieinamumą, skatinant savanorystę.
Organizacijos tikslai:
1.
2.
3.
4.
5.

Psichologinė – socialinė pagalba moterims ir jų šeimos nariams.
Smurto šeimoje ir krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
Visuomenės švietimas smurto prevencijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais.
Savanorių ruošimas darbui krizių įveikimo srityje.
Pilietinės iniciatyvos ir bendruomenės atsakomybės skatinimas.

Įgyvendindama nusistatytus tikslus asociacija organizuoja ir administruoja „Pagalbos moterims
linijos“ veiklą, nuolat rengia naujų savanorių grupes darbui prie telefono linijos, yra vedami
švietėjiški seminarai įstaigoms, organizacijoms, mokykloms, veikia paramos netektis
išgyvenantiems bei savęs pažinimo ir vystymo grupės.
„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 labiausiai reikia, padedant įveikti
psichologinę krizę, informuoti apie kitas pagalbos galimybes. Pagrindinis tarnybos principas:
moteris – moteriai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Buvo organizuoti savanorių mokymai:





2016 m. spalis – 2017 m. vasaris, į mokymus atrinkta 15 savanorių, mokymus baigė ir
savanoriškai budėti pradėjo 12 naujų savanorių
2017 m. spalis – 2018 m. vasaris, į mokymus atrinkta 12 savanorių, 3 savanorės mokymų
eigoje dėl asmeninių priežasčių pasitraukė, mokymus baigė ir budėti prie telefono pradėjo 9
naujos savanorės.
2018 m. vasaris – birželis, į mokymus atrinkta 15 savanorių, mokymus baigė ir budėti prie
telefono linijos pradėjo 12 naujų savanorių.
2018 m. balandžio 28 ir gegužės 12 dienomis organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarai
dirbančioms savanorėms „Emocijų sukelto streso įveikos mechanizmai“, dalyvavo 24
savanorės.

Informacinė kampanijos siekiant padidinti „Pagalbos moterims linijos“ žinomumą:






2016-11-25 – 2016-12-10 didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai) visuomeninio
transporto ekraniukuose, 16 dienų, transliacijų kiekis – 234, pamatymų kiekis – 1 323000.
2017-11-25 – 2017-12-10 per LRT.
2018-01-15 – 2018-02-02 per radijo stotį „Lietus“.
2016 metų rugsėjis – 2018 vasaris Pagalbos moterims linijos telefono viešinimas ant Kauno
miesto troleibusų.
2017 metų rugsėjis – gruodis Pagalbos moterims linijos telefono viešinimas ant Kautros
tarpmiestinių autobusų, kurie važinėja po visą Lietuvą.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Budėjimo patalpų remontas

12,72

Budėjimo patalpų remontas

133,94

III. Organizacinės išlaidos
Maistas budėtojams (kava,
arbata, saldainiai)
IV. Kitos išlaidos
Mokėjimai pagal paslaugų
sutartis naujų savanorių
mokytojoms
Mokėjimai pagal paslaugų
sutartis lektoriui už
kvalifikacijos kėlimo
seminarus dirbančioms
savanorėms
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

2018-07-12 PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr.
08337604142
2018-07-12 PVM sąskaita faktūra Serija SS Nr.
08337604142

2018-04-12 Kasos kvito
nr.309/121/WinPos_15

49,40

5000

840

2018-05-23 Sąskaita faktūra serija JG Nr. 201805; 2018-05-21 Sąskaita faktūra serija JEZ Nr.
03; 2018-05-21Sąskaita faktūra serija EB Nr.
2018/03

800

540

2018-05-17 Sąskaita faktūra serija IN
Nr.2018/1

7 proc.

118,63
1694,69

*Nebuvo numatyta skirti lėšų patalpų remontui, tačiau projekto metu pradėjus dirbti trimis linijomis, reikėjo
kraustytis į naujas patalpas, tam kad užtikrinti telefoninės pagalbos anonimiškumą ir konfidencialumą.

Projekto rezultatai
Projekto metu buvo atrinkta ir apmokyta 33 naujos savanorės budėjimui prie „Pagalbos
moterims linijos“ telefono. Tokiu būdu buvo paskatintas skirtingo amžiaus Kauno miesto moterų
įsitraukimas į savanorišką veiklą.
Savanorystė „Pagalbos moterims linijoje“ kiekvienai moteriai/merginai suteikia galimybę
panaudoti savo gebėjimus ir gyvenimišką patirtį savanoriškoje veikloje bei įgyti naujų žinių ir
kompetencijų. Savanoriška veikla moterys prisideda prie socialinės atskirties mažinimo
visuomenėje ir bendruomeniškumo jausmo puoselėjimo.
Pagalbos moterims linijos veiklos viešinimas ir naujų savanorių pritraukimas leido pasiekti
išsikeltus tikslus ir prailginti linijos darbo laiką, o tai ženkliai padidino emocinės paramos
prieinamumą (Palyginimui - 2015 m. atsakytų skambučių skaičius 6772, 2017 m. – 13089).

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Asociacijos Pirmininkė
Ernesta Butkuvienė
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