Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1274

2017 m. gegužės 31 d.

TARPINĖ PROJEKTO
„SIDABRINĖ LINIJA“ –
PRIKELK SENOLIUS NAUJAM GYVENIMUI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Įmonės kodas: 303474437

Telefonas: 8 698 40 095

El. pašto adresas: marius.ciuzelis@mcwealth.lt Internetinė svetainė: www.mcwealth.lt
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 10 000 Eur
Per www.aukok.lt surinkta: 5 411,66 Eur

SANTRAUKA
Projekto tikslas
„Sidabrinė linija" yra nemokama draugystės, bendravimo ir pagalbos telefonu paslauga vienišiems,
atskirtį ir izoliaciją išgyvenantiems garbaus amžiaus žmonėms, siūlanti galimybę turėti „telefoninį
draugą", kuris reguliariai paskambins pasidomėti, kaip sekasi, paklausti, kaip žmogus jaučiasi,
pasiūlyti pagalbos.
Ši iniciatyva iš esmės sprendžia visuomenės ir vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo,
bendravimo trūkumo problemas ir suteikia galimybę senoliams džiaugtis oriu, prasmingu,
pilnavertišku gyvenimu.
„Sidabrinės linijos" kuriamas poveikis:
> padeda sukurti draugystės, artumo, bendravimo ryšį;
> mažina atskirtį bei stiprina saugumo jausmą vyresniame amžiuje;
> praskaidrina nuotaiką bei gerina psichinę sveikatą;
> įgalina garbaus amžiaus žmones susidoroti su sunkumais.

Projekto rezultatai
„Sidabrinė linija“ savo veiklą pradėjo 2016 m. birželio pabaigoje, netrukus po to savo projektą
pristatėme aukok.lt.
2016-12-31 turėjome:
• 567 užsiregistravusius senolius iš daugiau nei 60 Lietuvos miestų ir miestelių
• Visi kartu jie turėjo 1148 pokalbius ir kalbėjosi 31 000 minučių

2017-05-31 turėjome:
•
•
•

813 užsiregistravusius senolius
Visi kartu jie turėjo kone 3000 pokalbių ir kalbėjosi 80 000 minučių.
Šiuo metu „Sidabrinėje linijoje“ pašnekovus kalbina 66 savanoriai.

Keletas projekto akimirkų
Informacinės kampanijos „Padovanok pokalbį“ interneto skydelis

Nuorodos į vykdytą komunikacijos kampaniją „Padovanok pokalbį“:
Facebook'e: http://goo.gl/3WxezH
Youtube: https://youtu.be/aH-RPhBUNMk
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondą įkūrėme 2014 m. pabaigoje. Steigdami fondą išsikėlėme sau
tikslą visokeriopai gerinti gyvenimo, slaugos ir medicininės priežiūros sąlygas Lietuvoje tiems, kurie
patys savimi pasirūpinti negali. Pasiryžome diegti inovacijas, investuoti į modernią ir ilgalaikę
slaugos techniką bei pažangiausias technologijas, apie kurias mūsų šalies medicinos ir slaugos
įstaigos dar tik svajoja.
Filosofija
Tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties, kiekvienas žmogus yra vertas
gyvenimo, kurį norisi gyventi.
Misija
Padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.
Vizija
Tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti
labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.
Viena pagrindinių fondo veiklos krypčių mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje yra garbaus
amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas. Fondas siekia, kad Lietuva taptų draugiška šalimi
senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų integrali ir svarbi
visuomenės dalis.
Daugiau:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas
https://www.facebook.com/mcfondas/
Veiklos ir audituotos finansinės ataskaitos:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/veiklos-ataskaitos

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
„Sidabrinė linija“ yra nacionalinis projektas, skirtas visiems garbaus amžiaus Lietuvos gyventojams.
Siekdami, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šią iniciatyvą ir pradėtų ja naudotis, aktyviai
viešinome savo projektą nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje:
2017-04-11 | Druskininkų savivaldybė
http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Sidabrine-linija--psichosocialines-pagalbos-draugystes-irbendravimo-telefonu-paslauga-druskininku-savivaldybes-senyvo-amziaus-gyventojams/2772
2017-03-25 | LRT, Bėdų turgus
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013665554/bedu_turgus#wowzaplaystart=980000&wowzaplayd
uration=730000
2017-03-14 | 15min
Priešiškumas senatvei – du galus turinti lazda
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/priesiskumas-senatvei-du-galus-turinti-lazda-56767990
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2017-02-28 | 60+
„SIDABRINĖ LINIJA“ – DRAUGYSTĖ IR BENDRAVIMAS TELEFONU
https://www.60plius.lt/2017/02/28/sidabrine-linija-draugyste-ir-bendravimas-telefonu/
2016-12-22 | Sidabrinė linija | Delfi TV
"Boso balanda su S. Jovaišu": K. Čiuželienė apie laimės paieškas pirmiausia kitiems, o tada ir sau
http://www.delfi.lt/video/laidos/boso-valanda-su-s-jovaisu/boso-valanda-su-s-jovaisu-k-ciuzelieneapie-laimes-paieskas-pirmiausia-kitiems-o-tada-ir-sau.d?id=73251356
http://www.delfi.lt/a/73251356
2016-12-10 | 15min (JI24)
Ar lengva senti Lietuvoje? 100-metis Antanas Kvoščiauskas – apie sveikatos patarimus ir
malonumą bendrauti
http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/laisvalaikis/ar-lengva-senti-lietuvoje-100-metis-antanaskvosciauskas-apie-sveikatos-patarimus-ir-malonuma-bendrauti-566-722050#_
2016-12-05 | Žinių radijas
Ekspertai pataria (pilna laida): http://goo.gl/5nEvhJ
Ekspertai pataria (įvadas): http://goo.gl/eQfzVd
2016-11-24 | Žurnalas "Savaitė"
Vienišiems senoliams - "Sidabrinė linija"
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.08/15137617_360974814252363_2044489629197841298_o.jpg?oh=bc2b3e3773a5168dfd7e0754c
c84eb1f&oe=58FBDA74
2016-10-02 | LRT Radijas, Ryto garsai
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013140016/ryto_garsai_2016_10_02_07_30#wowzaplaystart=3
665000&wowzaplayduration=1080000
2016-10-01 | LRT Šeštadienio Labas rytas, Lietuva
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/104012/labas_rytas_lietuva_i_dalis#wowzaplaystart=3088000&w
owzaplayduration=524000
2016-09-28 | LRT Radijas
Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013107702/toks_gyvenimas_su_zita_kelmickaite_2016_09_28_
15_05#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3002000
2016-09-26 | TV3.lt
Draugystės linija senukams: kalbantys su paukščiais, profesoriai ir „Facebooko“ fanatai
http://www.tv3.lt/naujiena/883729/draugystes-linija-senukams-kalbantys-su-pauksciais-profesoriaiir-facebooko-fanatai
2016-09-25 | LRT Radijas
Paraštės
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013107578/parastes_2016_09_25_22_07#wowzaplaystart=0&w
owzaplayduration=3110000
2016-09-10 | Lzinios.lt
„Sidabrinė linija“: kiekvienam po žodį
http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/-sidabrine-linija-kiekvienam-po-zodi/229171
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2016-09-05 | lrytas.lt
Kauniečių porai – įspūdinga anūkės dovana iš kalno viršūnės
http://bendraukime.lrytas.lt/reporteris/kaunieciu-porai-ispudinga-anukes-dovana-is-kalnovirsunes.htm
2016-08-30 | LRT Labas rytas, Lietuva
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/103118/labas_rytas_lietuva_i_dalis#wowzaplaystart=1084000&w
owzaplayduration=260000
2016-08-26 | delfi.lt
„Sidabrinė linija“ gelbsti žmones nuo vienišumo
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sidabrine-linija-gelbsti-zmones-nuovienisumo.d?id=72150266
2016-08-26 | lrytas.lt
Pamokos iš kalnų, kaip tapti laimėtoju
http://bendraukime.lrytas.lt/reporteris/pamokos-is-kalnu-kaip-tapti-laimetoju.htm
2016-08-26 l Sekundė.lt
Vienišiems senjorams – vaistas nuo vienatvės
http://www.sekunde.lt/panevezyje/vienisiems-senjorams-vaistas-nuo-vienatves/
2016-08-19 | LRT.lt
Nauja savirealizacijos galimybė įtraukia net 70-mečius
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/145927/nauja_savirealizacijos_galimybe_itraukia_net_70_me
cius
2016-07-30 | dainavosgidas.lt
Senjorų telefoninis draugas
http://dainavosgidas.lt/gyvenimas/senjoru-telefoninis-draugas/
2016-07-19
Vienatvės kaina: senolė prasitarė bijanti užmiršti, kaip kalbėti | klaipėda.diena.lt
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/vienatves-kaina-senole-prasitare-bijantiuzmirsti-kaip-kalbeti-761074
Vienatvės kaina: senolė prasitarė bijanti užmiršti, kaip kalbėti | valstietis.lt
http://valstietis.tv3.lt/naujienos/salyje/vienatves-kaina-senole-prasitare-bijanti-uzmirsti-kaip-kalbeti/
Vienatvės kaina: senolė prasitarė bijanti užmiršti, kaip kalbėti | lrt.lt
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/143041
2016-07-14 | LRT.lt
apie 7134 iššūkio akciją ir Sidabrinę liniją (Laba diena, Lietuva)
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/101940/laba_diena_lietuva#wowzaplaystart=1489000&wowzapla
yduration=261000
24:48 - 29:10
2016-07-11 |
Nauja paslauga senoliams – pokalbiai, keičiantys gyvenimus | LRT.lt
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/142330/nauja_paslauga_senoliams_pokalbiai_keiciantys_gyv
enimus
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Nauja paslauga senoliams – pokalbiai, keičiantys gyvenimus | kauno.diena.lt
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/nauja-paslauga-senoliams-pokalbiai-keiciantysgyvenimus-759667
Interviu "Info dienoje" | Info TV
https://www.facebook.com/pg/sidabrinelinija/videos/?ref=page_internal
2016-07-08 | LRytas.lt
Myli savo senelius? Dalyvauk ir dovanok jiems nerealią staigmeną
http://bendraukime.lrytas.lt/konkursai/myli-savo-senelius-dalyvauk-ir-dovanok-jiems-nerealiastaigmena.htm
2016-07-05 |
7134 šypsenų iššūkis kviečia prisidėti prie senolių gerovės | LRytas.lt
http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/7134-sypsenu-issukis-kviecia-prisideti-prie-senoliugeroves.htm
7134 šypsenų iššūkis kviečia prisidėti prie unikalios iniciatyvos | Delfi.lt
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/7134-sypsenu-issukis-kviecia-prisideti-prie-unikaliosiniciatyvos.d?id=71728760
2016-07-04 |
7134 šypsenų iššūkis kviečia prisidėti prie unikalios iniciatyvos | Diena.lt
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/7134-sypsenu-issukis-kviecia-prisideti-prieunikalios-iniciatyvos-758498
7134 šypsenų iššūkis kviečia prisidėti prie unikalios iniciatyvos | LRT.lt
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/141685/7134_sypsenu_issukis_kviecia_prisideti_prie_unikalio
s_iniciatyvos

Kitos iniciatyvos:
16/06
Akreditacija priimti savanorius
„Sidabrinės linijos“ projektas negalėtų gyvuoti be savanorių – žmonių, pasiryžusių savo laiką,
žinias, patirtį ir energiją neatlygintinai dovanoti kitų žmonių ir visuomenės naudai. Birželį Fondas
tapo „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ akredituota savanorius priimančia organizacija. Nuo šiol
laukiame visų mėgstančių bendrauti ir savanorystės idėjoms neabejingų jaunuolių: prisijungę prie
mūsų komandos jie turės puikią progą išbandyti save visuomenei naudingoje veikloje, įgyti naujų
asmeninių, socialinių bei profesinių įgūdžių bei patirties, neabejotinai praversiančios tolesniame jų
gyvenimo kelyje.
16/06
Bendradarbiavimas su socialinių paslaugų centrais
Plėtodami Fondo ir „Sidabrinės linijos“ veiklą visoje Lietuvoje, pradėjome bendradarbiauti su
daugelio savivaldybių socialinių paslaugų centrais. Sutarėme kartu siekti kilnaus tikslo – kad
Lietuva taptų draugiška šalimi senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, rūpinamasi garbaus
amžiaus žmonių gyvenimo kokybe, užtikrinamos jų teises ir vaidmuo visuomenėje, skatinamas
aktyvumas, užimtumas, socializacija ir įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą, plėtojamas kartų
solidarumas, garbaus amžiaus žmogus būtų integrali ir svarbi visuomenės dalis ir, svarbiausia,
jiems taptų prieinama ne tik fizinė, bet ir psichosocialinė pagalba.
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16/10
Bendradarbiavimas su bibliotekomis
Pradėjome aktyviai bendradarbiauti su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių centrinėmis,
Elektrėnų, Druskininkų, Trakų, Švenčionių, Širvintų, Šalčininkų, Ukmergės, Alytaus, Lazdijų,
Varėnos miestų ir rajonų savivaldybių viešosiomis bibliotekos. Bibliotekų darbuotojus išsamiai
supažindinome su „Sidabrinės linijos“ iniciatyva, tarėmės, kaip bibliotekų skaitytojus sudominti ir
įtraukti į mūsų veiklą. Šių bibliotekų darbuotojai gali papasakoti senoliams apie „Sidabrinę liniją“,
suteikti informacijos, pakviesti ja naudotis.
16/11
LRT tapo „Sidabrinės linijos“ informaciniu partneriu
Lapkritį visuomeninis transliuotojas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) tapo „Sidabrinės
linijos“ informaciniu partneriu. Siekdami kuo plačiau paskleisti žinią apie „Sidabrinę liniją“ ir
nemokamus pokalbius vienišiems senoliams, kartu su LRT pradėjome keturių mėnesių informacinę
kampaniją „Padovanok pokalbį“. Jos metu transliuotais vaizdo ir radijo klipais bei diskusijomis
socialinėje erdvėje norėjome pasiekti net atokiausiuose Lietuvos kampeliuose gyvenančius
senolius ir paskatinti prie „Sidabrinės linijos“ iniciatyvos prisidėti plačiąją visuomenę. Juk tik
veikdami visi kartu galime sukurti draugišką senatvei Lietuvą.
Visa tai lėmė sparčią „Sidabrinės linijos“ plėtrą ir besiregistruojančių pašnekovų skaičiaus augimą:
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„Sidabrinės linijos“ pokalbių statistika (1)
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„Sidabrinės linijos“ pokalbių statistika (2)
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Samdomų darbuotojų nėra

Planuota
išleisti, Eur

Išleista,
Eur

0

0

6000

1833

9100

5852

Išlaidas įrodantys dokumentai

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Projekto vykdymo išlaidos
Savanoriškos veiklos
koordinavimas*

Telefonijos paslaugos ir
pokalbių administravimas*

DG 17-004, DG 17-010, DG 17-013,
DG 17-017
AA1911,MFC16 Nr.401, MFC16
Nr.443, MFC16 Nr.472, MFC16 Nr.
565, MFC16 Nr. 642, MFMB17 Nr.36,
MFMB17 Nr.53, MFMB17 Nr.130,
MFMB17 Nr.171, 2016 Nr.2, 2017
Nr.3, 2017 Nr.4(3), 2017 Nr.4

IV. Kitos išlaidos
Komunikacija ir viešieji ryšiai

12000

5122

Reklama

0

2359

Maketavimas ir spauda

0

2103

Transporto išlaidos

1200

0

Administravimo išlaidos

3630

0

Interneto svetainė

4000

0

Nenumatytos išlaidos

3630

0

39560

17269

Iš viso:
* už laikotarpį iki balandžio pab.

20160816 A47, 20160902 A52,
20161010 A54, 20161107 A57,
20161208 A61, 20170210 A65,
20170407 A71
253, TU279, AA1759
16021, 16029, 17002, 17009, 17013,
ZU4054, ZU4102, ZU4334, ZU4365,
ZU4478, ZU4796

Agresyvi išlaidų kontrolė, aktyvios derybos su paslaugų tiekėjais dėl nekomercinių paslaugų kainų
padėjo ženkliai sumažinti planuotą biudžetą ir sutaupyti lėšų.

Projekto rezultatai
„Sidabrinės linijos“ augimą vertiname labai pozityviai – Lietuvoje pavyko sukurti visiškai naują ir
nemokamą paslaugą garbaus amžiaus žmonėms, atkreipti visuomenės dėmesį į šios žmonių
grupės problematiką, išryškinti emocinės pagalbos poreikį.
Nenutrūkstamas ir stabilus veiklos finansavimas išlieka pagrindiniu plėtros stabdžiu ir iššūkiu
ateityje.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Marius Čiuželis
„Sidabrinės linijos“ projektą vykdančio
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas
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