Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1274
2020 m. sausio 10 d.

Galutinė projekto
„SIDABRINĖ LINIJA“ – ŽMOGUI REIKIA ŽMOGAUS“
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@sidabrinelinija.lt

Internetinė svetainė: www.sidabrinelinija.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 20 000 Eur
Per www.aukok.lt surinkta: 20 000 Eur

SANTRAUKA
Projekto tikslas
„Sidabrinė linija“ yra nemokama draugystės, bendravimo ir emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus
žmonėms, siūlanti galimybę turėti telefoninį draugą, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis įvairiausiomis
temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.
„Sidabrinė linija“ padeda spręsti vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo
problemas, suteikdama senoliams galimybę džiaugtis visaverčiu 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;
> dovanoja džiaugsmą ir viltį, sugrąžina tikėjimą gyvenimu;
> įkvepia įgyvendinti senas svajones.

Projekto rezultatai
„Sidabrinė linija“ savo veiklą pradėjo 2016 m. birželio pabaigoje, netrukus po to savo projektą
pristatėme aukok.lt.
Per šiuos veiklos metus prie „Sidabrinės linijos prisijungė“ beveik 2 000 vienišų ir/ar
bendravimo stokojančių senolių, juos kalbina per 300 savanorių, iš viso įvyko jau kone 40 000
pokalbių, kurių trukmė viršijo 760 000 minučių arba daugiau nei 12 000 valandų. Tai geriausias
mūsų kuriamos poveikio – vienišumo mažinimo – įrodymas.
Pašnekovų atsiliepimai:
https://www.sidabrinelinija.lt/pasnekovams/pasnekovu-patirtys
Savanorių atsiliepimai:
https://www.sidabrinelinija.lt/savanoriams/savanoriu-patirtys
„Sidabrinės linijos“ pašnekovų ir savanorių istorijos:
https://www.sidabrinelinija.lt/naujienos/istorijos
2019 metų pavasarį atlikome ir pirmąjį savo pašnekovų nuomonės tyrimą, siekdami įvertinti
subjektyvią jų nuomonę apie „Sidabrinės linijos“ poreikį, pašnekovų sveikatos ir gyvenimo kokybės
pokyčius.
Kelios tyrimo įžvalgos
Tipiniai „Sidabrinės linijos“ pašnekovai:
> ...yra socialiai apleistos 70–80 metų moterys, našlės, gana aukšto išsilavinimo, turinčios keletą
vaikų, tačiau gyvenančios vienos mieste, bute;
> ...stokoja draugiško, tikro ir nuoširdaus ryšio, kurio vyresniame amžiuje itin trūksta;
> ...patiria didesnės socialinės įtraukties stoką: socialinės vienatvės požymiai būdingi 51,5 proc.,
emocinės vienatvės – 60,3 proc., nepriklausymas draugų ratui ir silpni ryšiai su aplinkiniais būdingi
66,3 proc. apklaustųjų;

> ...iki 70 m. amžiaus jaučiasi laimingesni nei vyresniųjų – 71–90 m. amžiaus – grupė, o gyvenantys
kaime – laimingesni už miestiečius ar vienkiemių gyventojus;
> ...dėl sumažėjusio socialinio aktyvumo, silpstančių fizinių jėgų, baimės dėl savo sveikatos ir
pasitikėjimo savimi stokos tapo psichologiškai pažeidžiami ir pateko į depresija sergančių ar polinkį
sirgti turinčių žmonių rizikos grupę. Beveik kas ketvirtam gali būti įtariama sunki depresijos forma: šie
pašnekovai patiria nerimą, neviltį, nesidžiaugia gyvenimu ir nelaiko jo prasmingu – jiems gali būti
reikalinga skubi profesionali psichologinė pagalba;
> ...susirasti bendramintį draugystei telefonu ryžtasi dėl stokos – vienišumo, liūdesio, žmogiško
artumo, artimos sielos ilgesio, jausmo, kad yra svetimi, noro pasiguosti, sulaukti dėmesio,
psichologinės pagalbos, išsakyti rūpesčius, būti išklausytam; dėl pertekliaus – troškimo bendrauti,
draugauti, dalintis, kitiems padėti; iš smalsumo – tiek noro sužinoti, kas yra „Sidabrinė linija“, tiek ir
noro pažinti kitaip mąstančius žmones, praturtinti save; ir, galiausiai, iš praktinių sumetimų –
galimybės kalbėtis telefonu nemokamai; užsitikrinimo, kad kas nors praneš giminaičiams, jei
sušlubuos sveikata, ar ištiks mirtis;
> ...pabrėžia, kad svarbia gyvenimo dalimi jiems tampa pokalbio laukimas, ruošimasis jam;
džiaugsmą suteikia vien žinojimas, kad pokalbis įvyks;
> ...kaip reikšmingą teigiamą subjektyvų bendravimo „Sidabrinėje linijoje“ kuriamą poveikį įvardino
nuotaikos pagerėjimą ir vienatvės atsitraukimą;
> ...bendravimą „Sidabrinėje linijoje“ laiko svarbia komunikacijos su išoriniu pasauliu priemone;
> ...yra patenkinti paslaugos kokybe ir būtų linkę šias paslaugas rekomenduoti kitiems asmenims.
Daugiau: https://www.sidabrinelinija.lt/lt/naujienos/naujienos/2019/06/sidabrines-linijos-pasnekovunuomones-tyrimas

Keletas projekto akimirkų (daugiau: https://www.facebook.com/sidabrinelinija)
„Sidabrinės linijos“ komanda Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime 2019

https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/1033597303656774
„Sidabrinė linija“ Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/1002799140069924?__tn__=-R

Susitikimuose su bendruomenėmis
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/954021104947728?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/961998544149984?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/944862429196929?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/934324313584074?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/923190508030788?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/919224251760747?__tn__=-R
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/photos/a.264360567247122/911460942537078/?type=3&th
eater
https://www.facebook.com/sidabrinelinija/posts/901122506904255?__tn__=-R
Leigalių globos namuose:

Palangos miesto globos namuose:

https://www.facebook.com/sidabrinelinija/post
s/902697926746713?__tn__=-R

https://www.facebook.com/sidabrinelinija/phot
os/a.264360567247122/893327994350373/?t
ype=3&theater

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje:

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondą 2014 metais įsteigė Kristina ir Marius Čiuželiai siekdami
puoselėti filantropijos tradicijas Lietuvoje bei norėdami savo pavyzdžiu ir kitus įkvėpti
bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai ir asmeninės bei socialinės atsakomybės ugdymui.
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,
kurioje kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų neatskiriama ir svarbi
visuomenės dalis.
Daugiau:
https://www.sidabrinelinija.lt/fondas/apie-mus
https://www.facebook.com/mcfondas/
Veiklos ir audituotos finansinės ataskaitos:
https://www.sidabrinelinija.lt/fondas/veiklos-ataskaitos
Visa tai lėmė sparčią „Sidabrinės linijos“ plėtrą ir besiregistruojančių pašnekovų skaičiaus augimą:

„Sidabrinės linijos“ pokalbių statistika

Projekto biudžetas *
Biudžetas,
Eur

Aukok.lt
projekto
dalis, Eur

30 431

0

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Projekto vykdymo išlaidos
Savanoriškos veiklos
koordinavimas
Telekomunikacijos išlaidos ir
VSC aptarnavimas

91 666

20 000

Pridedamos 2017/01-2019/02 laikotarpio
TCG Telecom, UAB sąskaitos už suteiktas
paslaugas, iš viso 27 vnt. –

https://we.tl/t-Kp4BlE5Go4
IV. Kitos išlaidos
Rinkodara ir komunikacija

49 140

0

Maketavimas ir spauda

8 453

0

Lėšų pritraukimas

37 406

0

Administravimo išlaidos

41 325

0

Projektų vykdymas

102 373

0

Kitos
Iš viso:

6 043
366 837

20 000

* faktiškai patirtos išlaidos už 2017-2019 m. laikotarpį, 2017-2018 metais – audituotos.
Projekto aukok.lt platformoje pirmuoju finansavimo prioritetu buvo nurodyti „Sidabrinės linijos“
pašnekovų pokalbiai. Mūsų veikloje tai sudaro telekomunikacijų išlaidos ir virtualaus skambučių
centro (VSC) aptarnavimo išlaidos (I-V 8:00-20:00 režimu budinčios konsultantės, kurios priima
skambučius 800-ojoje linijoje, suteikia pagalbą „čia ir dabar“ principu, užregistruoja vienišus senolius
draugystės pokalbiams, parenka pašnekovus ir t.t.
Todėl galutinėje projekto ataskaitoje pateikiame 800-osios linijos palaikymo ir ryšių išlaidų sąskaitas
už laikotarpį nuo 2017/01 iki 2019/02.

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.

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

