
                            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        www.neplanuotasnestumas.lt 

 

  

Veiklos ir finansinė 

ataskaita 

2014 m. 
 

 
 

 

 

 



VŠĮ “Krizinio nėštumo centras” įkurtas 2013m. spalio 14 d.  

 

Organizacijos steigėjos: Laura Ūselė, Justina Zeltinytė, Laima Švedaitė, Zita 

Tomilinienė, Mariana Sutkienė 

 

Organizacijos darbuotojos: 

 

                                                 
             Vadovė                                          Konsultantė                       Psichologė                     Projektų koordinatorė 

       Zita Tomilinienė                               Laima Švedaitė        Vėjūnė Domanskaitė Gota       Simona Nevierienė 

 

 

Organizacijos misija: Puoselėti pagarbą žmogaus gyvybei nuo pradėjimo ir teikti 

pagalbą nėščioms moterims.  

 

 Pagrindiniai organizacijos tikslai: 

 

Suteikti reikiamą pagalbą ir paramą (psichologinę, finansinę, materialinę, teisinę) 

moterims krizinio nėštumo metu ir pagimdžius, padėti moterims kenčiančioms po 

nėštumo nutraukimo ar vaikelio netekties dėl  persileidimo ar priešlaikinio gimdymo, 

o taip pat šviesti visuomenę ir jaunimą apie pagarbius ir atsakingus lytinius santykius, 

gyvybės vystymąsi, atsakingą šeimos planavimą, nėštumo nutraukimo pasekmes.  
 

Suteiktos konsultacijos: 

 
 Per 2014 m. moterims ir vyrams buvo suteikta 1177 konsultacijos 

(psichosocialinių - 989, psichologinių - 143, ginekologinių - 16, teisinių - 7, 

dulų - 21). Konsultacijos teiktos internetu, telefonu ir gyvai. 

 

 Konsultuotos 93 į mus besikreipusios moterys ir 9 vyrai, kurių partnerės 

neplanuotai laukėsi.  

 
 

 

 45 išgyveno krizę dėl neplanuoto nėštumo ir svarstė nėštumo nutraukimą; 

 11 nėščių kreipėsi dėl psichologinės, socialinės, materialinės pagalbos 

nėštumo metu ir pagimdžius, daugiau nei pusė jų buvo vienišos; 

 23 moterys kreipėsi dėl patirto aborto psichologinių ir socialinių pasekmių.  

Iš besikreipusių : 

:::;;;moterų: 



 8 moterys – dėl persileidimo ar priešlaikinio gimdymo; 

 15 nėščių moterų – dėl informacijos, susijusios su nėštumo metu iškilusiais 

klausimais ir sunkumais. 
 

Suteiktos kitos paslaugos: 

 
 10-čiai moterų suruošti ir išdalinti kraiteliai naujagimiams. 
 

       
 

 Trims moterims rastos laikinos saugios gyvenamosios vietos. 

 12 moterų suteikta materialinė bei finansinė parama (vežimėliai, lovytės, 

nešioklės, automobilinės kėdutės, buitinė technika, rūbai nėščioms bei 

vyresniems vaikams ir kt.) 

 11 moterų suteiktas tęstinis palaikymas ir palydėjimas nėštumo periodu ir 

pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. 

 

Žinome, kad per metus gimė 23 kūdikiai mūsų centre konsultuotoms 

moterims, dalis moterų dar laukiasi. 

 

                
 

 



 

 
 

 
 Besikreipusių moterų amžius: 16 – 65 m. 

 Nėštumo savaitės: nuo 4 sav. iki 35 sav. 

 Valstybės iš kurių kreipėsi moterys: Lietuva, Vokietija, Norvegija, Anglija, 

Italija. 

 Miestai iš kurių kreipėsi: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, 

Mažeikiai, Plungė, Utena, Zarasai, Kretingalė, Kaišiadorys, Raseiniai, 

Marijampolės rajonas. 
 

 
 

 Publikuota apie 10 skirtingų straipsnių internete ir laikraščiuose, žurnaluose; 

 5 pasirodymai radijo eteryje ir 3 televizijos eteryje; 

 Pravesta 10 paskaitų mokyklose gyvybės vystymosi įsčiose ir neplanuoto 

nėštumo tema; 

 7 poliklinikose ir 3 ligoninėse pristatyta KNC teikiama pagalba ir parama; 

 Surengti 2 mokymai darbuotojams bei savanoriams; 

 Daugumoje Vilniaus ugdymo įstaigų (universitetuose, kolegijose, profesinėse 

mokyklose) bei jaunimui prieinamų viešųjų erdvių išplatinta informacinė 

medžiaga apie “Krizinio nėštumo centro” teikiamą pagalbą;  

 

 

                      
 

 Rudenį pradėtas bendradarbiavimas su VšĮ “Psichologinės paramos ir 

konsultavimo centru”. Jų psichologės nemokamai teikia psichologinę pagalbą 

mūsų nukreiptoms neplanuoto nėštumo krizę išgyvenančioms moterims Kauno 

mieste.  

 Nuo 2014.03.04 "Krizinio nėštumo centras" aukojimo portalo www.aukok.lt 

pagalba vykdo projektą - "Išgelbėk naujo žmogaus gyvybę padėdamas 

    

Kiti rodikliai: 

Konsultuotų moterų dinamika: 

http://www.aukok.lt/


nėščiajai". Per 2014 metus apie 300 žmonių paaukojo 29961,82 lt/ 8677,5 eur 

šiam projektui.  

 

                                
 

 Gruodžio mėnesį buvo organizuota sauskelnių aukojimo akcija parduotuvėje 

www.assorti.lt. Per 3 savaites buvo surinkta daugiau nei 6500 vnt. 

sauskelnių. Paaukojo apie 170 žmonių už daugiau nei 4700 lt/1360 eur. 

 

            
 

 

 

 

 4 darbuotojos (3 etatai) 

 25 savanorės (psichologės, ginekologės, psichiatrė, neonatologė, teisininkės, 

dulos, mamos ir kt.) 

 10 - 15 fizinių asmenų parėmė į org. Sąskaitą (4 - 5 pastovūs) 

 Apie 300 asmenų parėmė per www.aukok.lt portalo projektą 

 3 juridiniai asmenys parėmė pinigais, 10 - paslaugomis 

 Per metus gauta paramos daiktais (vežimėliai, lovytės, rūbai, sauskelnės ir kita) 

apie  - 17 - 21 tūkst. litų, apie pusė jų jau išdalinta šeimoms. 
 

 

Organzacijos resursai: 

http://www.aukok.lt/


 
   

Pajamos LT Eur 

Vilniaus m. savivaldybės ir Darbo biržos 

subsidijos 
23015,00 6665,60 

Fondų parama (pagal atskirus projektus) 49026,56 14199,07 

Verslo įmonių parama        14002,62 4055,44 

Paslaugų pardavimas 430,00 124,54 

Privačių asmenų parama:   

Gyventojų pajamų 2 proc. 3103,00 898,69 

Tiesioginė privačių asmenų parama 20972,00 6073,91 

Per aukojimo portalą "Aukok.lt" 29961,82 8677,54 

Iš viso 140511,00 40694,79 

   

Išlaidos Lt EUR 

Atlyginimams ir honorarams (su mokesčiais) 66475,00 19252,49 

Buhalterinės išlaidos 3600,00 1042,63 

Biuro patalpų įsirengimas, išlaikymas ir 

materialaus turto įsigijimas 
3975,00 

1151,24 

Paslaugų pirkimas 3800,00 1100,56 

Paslaugoms (telefonas, patalpų nuoma, kuras) 3798,00 
1099,98 

Viešinimo veiklai 8635,00 2500,87 

Darbuotojų ir savanorių mokymai 1000,00 289,62 

Biuro prekės 1852,00 536,38 

Komandiruotės 1836,00 531,74 

Tiesioginė finansinė parama privatiems 

asmenims 
5224,00 1512,97 

Iš viso 100195,00 29018,48 

Skirtumas (tarp pajamų ir išlaidų) 40316,00 11676,32 

   

Samdomų darbuotojų skaičius (etatai) 4 (3) 
  

Savanorių skaičius 25   

 



 

Finansiniai rėmėjai: 

 

       
 

 

Rėmėjai paslaugomis, žiniomis, informaciniai: 

 

               
 

            
 

            
 

       
 

   
 

 Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems savo 

žiniomis, darbu ar finansine parama prie “Krizinio 

nėštumo centro” teikiamos pagalbos 

besilaukiančioms moterims ir jų kūdikėliams.   
 


