„Jaunimo linija“ – tūkstančiai atsilieptų pagalbos skambučių“

TARPINĖ PROJEKTO VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

„Jaunimo linija“ tai:




200 apmokytų savanorių, atsiliepiančių į pagabos skambučius ir el. laiškus.
Vienintelis pagalbos šaltinis dažnam jaunuoliui - nemokamai, visą parą, savaitgaliais ir
švenčių dienomis, anonimiškai.
Efektyvi pagalba. Tyrimai rodo, kad noras nusižudyti, psichologinis skausmas reikšmingai
sumažėja po skambučio į pagalbos linijas (G. Kalafat, 2007), o apmokytų savanorių telefonu
teikiama emocinė parama yra tokia pat efektyvi ir net efektyvesnė nei profesionalų (B.L.
Mishara ir kt., 2007).

Atviras pokalbis padeda. Nuoširdus ir atviras pokalbis – tai galimybė pasidalinti slegiančiais
jausmais bei mintimis. Pokalbis gali padėti pamatyti dalykus iš kitos pusės, atrasti daugiau
pasirinkimų, ką gali daryti.

Dėka padidėjusio žmonių palaikymo (30% veiklai išlaikyti reikalingų lėšų „Jaunimo linijai“
paskyrė privatūs asmenys!), „Jaunimo linija“ 2013 m. dvigubai padidino atsakomų skambučių
procentą.

Aukok.lt projektas
Tikslas – apmokyti naujus savanorius emocinės paramos teikimui „Jaunimo linijoje“. Reikalingos
lėšos - 49 000Lt.
2012 m. gruodžio mėn. – 2014 m. birželio mėn. aukojimo portale aukok.lt paaukota 25.555,02 Lt.
Paaukotos lėšos leidžia pilnai padengti 4-5 mėn. trukmės mokymų išlaidas visai savanorių grupei
(11 savanorių).
Šie savanoriai vidutiniškai atsilieps į 22 000 pagalbos skambučių ir 440 laiškų!
Detali projekto išlaidų 2013 m. suvestinė:
Išlaidos 2013 m.
Suma
Savanorių pritraukimo ir mokymų organizavimas (darbo užmokestis)
2268,14
Transporto išlaidos (kelionėms į mokymus, susitikimus)
1690,29
Ūkinės prekės
659,68
Kanceliarinės prekės
556,12
Kompiuterinė įranga
411,99
Patalpų nuoma
210,63
Maisto prekės
195,75
Telefono išlaidos
186,44
Internetas, pašto išlaidos
102,84
Viso:
6281,88
Kita surinktų lėšų dalis naudojama 2014 m. naujų savanorių mokymų organizavimo išlaidoms
padengti.

„Jaunimo linija“ atvėrė akis – viskas vyksta visai šalia mūsų. Štai ir šiąnakt budėjau
prie telefono. Ryte einu gatve, žvelgiu į praeivius ir galvoju: bet kuris iš jų gali būti
tas, kuris man skambino.“
Vaida, „Jaunimo linijos“ savanorė

Dėkojame visiems padedantiems siekti, kad jauni žmonės dalintųsi sunkumais ir rinktųsi
gyvenimą!
Kviečiame projektui paaukoti mūsų projektui ir padėti atsiliepti į daugiau pagalbos skambučių.
Paramos fondas „Jaunimo linija“
www.jaunimolinija.lt

