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SANTRAUKA
Projekto tikslas – vykdyti psichoedukacinę veiklą mažuose Lietuvos miesteliuose: prisidėti prie
savižudybių prevencijos ir psichikos sveikatos gerinimo tose Lietuvos vietose, kuriose savižudybių
tema yra aktualiausia.
Projekto rezultatai:
●

Aplankytos penkios Lietuvos seniūnijų mokyklos iškart po to, kai jos informavo apie
bendruomenės nario bandymą žudytis ar įvykdytą savižudybę.

●

39,5 val. tiesiogiai dirbta su bandymo žudytis ar įvykdytos savižudybės paveiktais
žmonėmis. Visos individualios konsultacijos ir edukaciniai susitikimai dalyviams buvo
nemokami arba dalinai kompensuoti. Siekta užkirsti kelią krizinės situacijos plitimui,
neigiamiems psichologinės traumos padariniams, neteisingų prielaidų apie savižudybės
reiškinį susiformavimui.

●

245 žmonėms suteikta psichologinė pagalba po to, kai jų bendruomenės narys, draugas ar
mokinys bandė nusižudyti ar įvykdė savižudybę. Vykdyti grupinės psichologinės
konsultacijos ir informacinės paskaitos bei individualios konsultacijos labiausiai įvykio
paliestiems žmonėms.

●

3 vaikams suteikta tęstinė psichoterapija dėl elgesio ir emocinių sunkumų.

Keletas projekto akimirkų

Mokyklos, kurioje dirbo
Krizių įveikimo komanda
po

mokinės

žudytis,

bandymo
darbuotojų

laiškas Krizių įveikimo
centro komandai:
„Dėkojame už ataskaitą
ir, apskritai, už pagalbos
suteikimą. Po susitikimų
su

Jumis,

komandai

mūsų
tikrai

aiškesnis vaizdas, kaip
turėtume elgtis toliau, kaip reaguoti, jei situacija kartojasi. O, deja, pasikartojo. Tėvų susitikime su
Jumis mes gavome signalą, kad ir kita mergina save žaloja. Tai pasitvirtino. Merginos būsena dar

ne tokioje stadijoje, kaip buvo XXX atveju, tad tikimės, kad pavyks užkirsti kelią blogiausiam.
Merginai suteikta pagalba iš karto. Tėvams taip pat.
Mes atsižvelgdami į Jūsų rekomendacijas, jau parengėme elgesio ugdymo sistemą, bendrą visoms
septintoms klasėms, kur įtraukiami yra tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek tėvai ir mokyklos
administracija ir specialistai. Pravedėme grupinius užsiėmimus mokytojams, suderinta dėl
individualios pagalbos labiau įsitraukusioms merginoms bei suderinti grupiniai užsiėmimai X kl.
merginoms. Tikimės, kad klasės klimatas pagerės. Dar kartą ačiū, kad Jūs mus užvedėte ant
pagalbos kelio.“
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ Krizių įveikimo centras - profesinės savanorystės pagrindu sukurta organizacija, kurioje
teikiamos

profesionalios

psichologinio

konsultavimo

paslaugos.

Patyrę

psichologijos

ir

psichoterapijos specialistai atiduoda savo laiką ir jėgas tiems, kurie patenka į sudėtingas gyvenimo
situacijas ir nebeturi jėgų laukti planinės pagalbos.
Be to, kad teikiame pirminę nemokamą, konfidencialą psichologinę pagalbą nedarbo valandomis,
turime ir mobilią Krizių įveikimo komandą. Tai paslauga įmonėms ar organizacijoms, patiriančioms
netikėtas krizines situacijas. Komandos tikslas yra užkirsti kelią krizinių reakcijų užsitęsimui,
sumažinti emocinę įtampą ir padėti žmonėms greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą, prisitaikyti
prie netekties arba pakitusios situacijos.
Vykstant į mokyklas po bendruomenės nario bandymo nusižudyti ar savižudybės, mūsų komanda
dirba su sunkaus įvykio paliestais vaikais, tėvais bei mokytojais, siekdami užkirsti kelią galimiems
emociniams sunkumams. Taip pat mobili krizių įveikimo komanda atlieka edukacinį vaidmenį apie
tai, kas yra savižudybė, kas yra gedulas, kaip tokiu atveju pasirūpinti savimi. Mokyklos
administracijai ir mokytojams suteikiam informaciją kaip valdyti pačią situaciją ir toliau tinkamai
rūpintis įvykio sukrėstais žmonėmis.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto veiklos, eiga
VšĮ Krizių įveikimo centro mobili psichologų komanda vyko į penkias Lietuvos seniūnijas (Širvintų,
Panevėžio, Sangrūdos k., Rūdiškių k., Visaginą). Į visas vietoves vykta nedelsiant po
bendruomenės nario (visais atvejais – nepilnamečio) bandymo žudytis ar įvykusios savižudybės.
Mobili psichologų komanda dirbo su labiausiai paveiktais bendruomenės nariais. Buvo suteiktos
individualios psichologinės konsultacijos įvykio paveiktiems ir grupinės edukacinės veiklos kitiems

bendruomenės nariams, esantiems šalia paveiktų žmonių. Dažniausiai tai buvo bandžiusių žudytis
ar nusižudžiusių asmenų geriausi draugai, klasės draugai, tėvai, mokytojai, mokyklos
administracija.
Mobilios krizių įveikimo komandos vyksta dirbti su krizinio įvykio paveiktais žmonėmis, kada gauna
pranešimą ir prašymą atvykti į bendruomenę. Paprastai tokios pagalbos reikia, kai situacijos yra
neeilinės ir itin sudėtingos. Tokiais atvejais bendruomenė nėra pajėgi pati susitvarkyti.
Atvykus į bendruomenę/ mokyklą, pirmiausia išsiaiškinamos įvykio aplinkybės, asmenys, kuriems
yra būtina psichologinė ar edukacinė pagalba. Tuomet organizuojama grupinė ar individuali
pagalba.
Mobilios krizių įveikimo komandos atvykimo ir darbo apmokėjimas yra finansuojamas mokyklos,
priklausomai nuo mokyklos galimybių. Tik tuo atveju, jei mokykla negali sumokėti visos sumos,
skirtumas yra padengiamas iš aukok.lt portale surinktų lėšų.
Šiuo metu yra aplankytos 5 savivaldybių mokyklos ir suteikta pagalba 235 žmonėms. Išleista
2945,94 eur iš aukok.lt platformoje projektui surinktų 2945,94 eur.
2017 gegužės 8 d. buvo pasirašytas priedas, kuriame numatyta skirti papildomą iki 700 eur sumą,
kuri buvo skirta Antakalnio vaikų globos namų auklėtinių tęstinei psichoterapijai. Konsultuoti 3
vaikai, jiems suteikta po 8-10 konsultacijų (viso 27 konsultacijos) dėl emocinių ir elgesio sunkumų.
Globos namuose augantys vaikai patiria sunkias psichologines traumas ir nepalankias vystymuisi
aplinkybes, dažniausiai traumavimas būna kartotinis ir tęstinis. Todėl jiems reikalinga ilgalaikė
psichoterapinė pagalba, kad įveikti traumų pasekmes ir sukurti stabilų emocinį pagrindą tolesniam
gyvenimui ir adaptacijai visuomenėje.
Projekto biudžetas

Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
KĮK Širvintų rajone,
paskaitos mokytojams ir
tėvams

1860

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

2330,70
227

Sutartis Nr. 2017-PP-002, sąskaitafaktūra KIC17008, TN-S Nr.7
Sutartis Nr. 2017-PP-003, sąskaita-

KĮK Panevėžio rajone,
paskaitos vadovams ir
mokytojams

130

KĮK Marijampolės rajone,

235

faktūra KIC17004, SK 003, AG
135
Sutartis Nr. 2017-PP-005, sąskaita-

faktūra KIC17009, AG Nr. 156

paskaita administracijai,
edukacinis grupinis
užsiėmimas ir individualios
konsultacijos mokiniams
KĮK Vilniaus rajone,
paskaitos administracijai,
edukacinis grupinis
užsiėmimas ir individualios
konsultacijos mokiniams bei
tėvams

Sutartis Nr. 2018-PP-001, sąskaita –

260

faktūra Nr. 27, AG Nr. 287
Sutartis Nr. 2018-PP-005, sąskaita-

KĮK Trakų rajone, paskaitos
administracijai, grupiniai
užsiėmimai mokytojams

faktūra KIC18006, AG Nr.305, CER

204

Nr.18

KĮK Visagino rajone,
paskaitos administracijai,
grupiniai užsiėmimai
mokiniams ir mokytojams
KĮK Trakų rajone, paskaitos
administracijai, grupiniai
užsiėmimai mokytojams,
individualios konsultacijos
mokiniams bei tėvams

Sutartis Nr. 2018-PP-009, sąskaita-

220

faktūra KIC18011, AG 344, Nr. 08
Sutartis Nr. 2018-PP-011, sąskaita-

354,70

faktūra KIC18030, AG Nr. 565
Sąskaitos faktūros MG GR10, MG GR

Individualios psichologo
konsultacijos vaikams

11, KĮC 201808, KĮC 201811,

700

KĮC 201815, KĮC 201821, KĮC
201825, KC 201826

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos

-

0

200

200

Pirkimo-pardavimo kvitas Nr. 9
Kanceliarinės -Nr. ODVI39761, BLC1

IV. Kitos išlaidos

720

209,02

Nr. 1700332, krizių intervencijos
komandos maitinimas KKP-776, kuro
sąnaudos.

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

206,22

2974,60

2945,94

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

Kristina Lymantaitė _____________

