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„Mano trečiasis vaikelis nebuvo planuotas. Kadangi su vyru kaip tik patyrėme santykių krizę, jis 
norėjo, kad nutraukčiau nėštumą. Tai buvo labai sunkus laikas emociškai. Tačiau pasitikėjau savo 
širdimi, kad aš turiu apsaugoti šią trapią gyvybę po savo širdimi. Nesutikau su vyro noru, o jam 
tai buvo sunku priimti. Netrukus mūsų santykiai pakrypo link skyrybų, vyras nebematė prasmės 
saugoti šeimos. Būtent šitame etape aš palūžau. Du vaikučiai, trečia gyvybė po širdimi. Ir byranti 
santuoka… Pajutau, kad viena, ypatingai be vyro palaikymo, aš nebepajėgiu laikytis emociškai, 
todėl supratau, kad man reikia pagalbos. 
Kreipiausi į Krizinio nėštumo centrą. Sulaukiau labai daug pagalbos. Visų pirma psichologinės, 
vėliau emocinės paramos, palaikymo bendraujant nuotolinėje besilaukiančių moterų paramos 
grupėje, kurioje dalinomės savo išgyvenimais, mintimis, patarimais, taip pat išklausiau tikrai 
naudingų paskaitų gimdymo, žindymo ir kitomis temomis. 
Mano sūnelis gimė truputį per anksti, 34 sav., todėl gimdžiau toli nuo namų, Kauno klinikose. Ne 
viską buvau susiruošusi, trūko daiktų reikalingų ligoninėje. Bet vėlgi Krizinio nėštumo centras net 
ir šiame etape labai padėjo ir padeda, nesijaučiu viena. Todėl už viską esu labai dėkinga.
Būti mama - ne visada lengva. Ypač kai nėštumas neplanuotas, kai gyvenimo situacijos 
sudėtingos… Bet ta gyvybė, po plakančia mamos širdimi, yra pati didžiausia Dievo dovana. Mano 
kūdikėlis pasirinko mane būti jo Mama. Ir aš esu tokia dėkinga! Ir kaip nuostabu, kad tokioje 
kelionėje, mes, mamos, nesame vienos!”



KRIZINIO NĖŠTUMO CENTRAS:

Teikia tęstinę kompleksinę įvairių specialistų pagalbą 
moterims bei poroms krizinio nėštumo laikotarpiu 
(materialinę, finansinę, socialinę, psichologinę, 
ginekologinę, teisinę, dulų, genetiko).

Teikia nemokamą emocinę pagalbą patyrus abortą, 
praradus vaikelį dėl persileidimo ar priešlaikinio gimdymo 
bei išgyvenančioms pogimdyvinę depresiją.

Skaito paskaitas gimnazinių klasių moksleiviams apie 
žmogaus gyvybės vystymąsi, neplanuotą nėštumą, aborto 
pasekmes bei atsakingus lytinius santykius.

CENTRO MISIJA – teikti kvalifikuotą tęstinę, kompleksinę pagalbą moterims, 
išgyvenančioms įvairias krizinio nėštumo situacijas, siekiant įgalinti moterį įveikti krizę.



ORGANIZACIJOJE DARBUOJASI 
7 DARBUOTOJAI BEI APIE

70 SAVANORIŲ VISOJE
LIETUVOJE.

ZITA TOMILINIENĖ
vadovė

SIMONA NEVIERIENĖ
projektų koordinatorė

RŪTA JULIJA KLOVAITĖ
psichologė

RŪTA TRUMPICKIENĖ
socialinė darbuotoja

JŪRATĖ GRITĖNIENĖ
konsultantė

VILMA RAGAUSKIENĖ 
konsultantė



PAGALBA:

PER 2021 METUS SUTEIKTOS  1992 KONSULTACIJOS.

PAGALBĄ GAVO 420 ASMENŲ.

389
MOTERYS

31 
VYRAS

GIMĖ 105 VAIKAI

TELEFONU
640

INTERNETU 
735

GYVAI
617



KONSULTACIJŲ SKAIČIUS PAGAL POBŪDĮ:

Psichosocialinių                                           1224

Psichologinių                                                  515

Ginekologinių                                                   26

Dulų                                                                 110

Teisinių                                                              23

Neonatologo                                                       1

Genetiko                                                              2

Psichiatro                                                            8

Žindymo                                                              4

Akušerės                                                              6

Palydėjimas gimdymo metu                            1

Pediatro                                                               1

Kita savanorių pagalba                                   71



PER 2021 METUS BUVO ORGANIZUOTOS
ŠIOS SAVIPAGALBOS GRUPĖS.
Jose dalyvavo moterys iš visos Lietuvos
bei lietuvės, gyvenančios užsienyje.

5 Grupės moterims po 
persileidimo

3 Krizinį nėštumą išgyvenančių 
moterų grupės

1 Palaikymo grupė moterims
po gimdymo

1 Palaikymo grupė po aborto



„Su dideliu dėkingumu rašau atsiliepimą apie moterų po kūdikio netekties grupę. 
Su dėkingumu,  kad tokia yra, kad čia dirba tokios nuostabios moterys, kad veikla 
yra tokia tikra ir nuoširdi. Grupėje patyriau iki tol nepatirtą moterišką bendrystę, kai 
tavimi nuoširdžiai rūpinasi, kai tave priima tokią, kokia esi ir ten, kur esi, nesvarbu,  
kas tau buvo nutikę. Ir stengiasi padėti, kad atsikeltum, kad nusišypsotum, kad 
patikėtum vėl savimi. Kad gyventum. Dėkui visoms, su kuriomis buvau ir esu kelyje.“

„Jaučiau viena kitos palaikymą ir labai daug sužinojau, apie ką anksčiau net nebuvau 
pagalvojusi. Jaučiau apmaudą, kad viso to nežinojau anksčiau, nes tai galbūt būtų 
padėję ryžtis gimdyti. Jaučiau atjautą sau, kad tiek patyriau, atjautą kitoms moterims, 
kad jos irgi tiek daug skausmo patyrė, atsirado daugiau pagarbos ir sumažėjo kaltės 
ir gėdos jausmas. Geriau suvokiau, kur mano, kur kitų žmonių atsakomybė visame 
tame procese. Atsirado daugiau savęs priėmimo ir susitaikymo su savo sprendimu 
nutraukti nėštumą, nors galvojant apie tai vis dar be proto skaudu ir gaila, kad teko su 
tuo susidurti. Esu dėkinga visiems, kas prisidėjo prie šios grupės sukūrimo, o labiausiai - 
moterims, kurios išdrįso prisijungti ir keliauti kartu tuo nelengvu, bet išlaisvinančiu darbo 
su sielvartu keliu. Tokios grupės, manau, yra be galo reikalingos ir būtų nuostabu, jeigu 
kuo daugiau moterų galėtų tokiu būdu gydyti sielos žaizdas. Tikrai labai jautėsi gijimo 
procesas.“
(atsiliepimas po savipagalbos grupės moterims, patyrusioms nėštumo nutraukimą)



DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ KREIPĖSI ASMENYS:

Dėl pagalbos apsispręsti                                                                                        59

Dėl nėštumo nutraukimo                                                                                      61

Įvairiapusės pagalbos poreikio (nori gimdyti, bet reikia pagalbos)             122

Įtariamo nėštumo                                                                                                   26

Pagalbos po nėštumo nutraukimo                                                                      14

Pagalbos po persileidimo ar kūdikio netekties                                                  58

Dėl pogimdyminės depresijos                                                                              20
 
Įvairios informacijos poreikis dėl kito asmens                                                   40

Įvairios informacijos, susijusios su nėštumu                                                      20



Per 2021 metus buvo pravesta 20 paskaitų tema
„Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, jo išeitys ir pasekmės.”
Jas išklausė 546 vyresniųjų klasių moksleiviai. 

SUTEIKTA MATERIALINĖ PAGALBA:

26 276
 Sauskelnių 

60
Vežimėlių

22
Lovelės

64
Naujagimio

kraiteliai

295
Drėgnų servetėlių  

15
Automobilinių

kėdučių

457 
Tyrelių bei

kito maistelio

1125
Įvairių higienos priemonių

moterims bei vaikams

59
Rūbų komplektai 

moterims 

260 
Rūbų komplektai 

vaikams 

Taip pat daug
kitokių buityje

reikalingų daiktų



2021 METAIS ORGANIZACIJA VYKDĖ ŠIUOS PROJEKTUS:

Projektas „Tęstinė materialinė pagalba sunkiai besiverčiančioms nėščioms moterims ir jų 
kūdikiams“. „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ šiai veiklai skyrė 3000 $.

Vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kompleksinė 
konsultacinė pagalba šeimoms krizinio nėštumo metu, krizinių nėštumų bei nėštumo 
nutraukimų prevencija“. Ministerija šiai veiklai skyrė 6000 €.

Laikotarpiu vykdytas projektas „Kompleksinė pagalba moterims krizinio nėštumo metu”. 
USCCB šioms veikloms skyrė 20000 $.

Vykdytas „Kultūros paso” projektas „Žmogaus gyvybės kultūra. Gyvybės vystymasis iki 
gimimo, neplanuotas nėštumas, jo išeitys bei pasekmės.“ Projektui skirta suma – 2240 €.

Vykdytas projektas „Psichinių ligų prevencija ir kompleksinė pagalba moterims, 
išgyvenančioms krizinį nėštumą“. Projektas vykdytas Valstybinio visuomenės sveikatos 
stiprinimo fondo lėšomis. Jam skirta 58218 €.



FINANSINĖ ATASKAITA:

Išmokėtas darbo užmokestis                                                          67619,00

Sumokėta Sodros mokesčių                                                           13021,00

Sumokėta GPM                                                                                   7237,00

Buhalterinės išlaidos                                                                         2000,00

Patalpų išlaikymo išlaidos                                                                 4217,00

Kanceliarinės - administracinės išlaidos                                         9105,00

Ryšio išlaidos                                                                                         393,00

Viešinimo veiklai                                                                                 3470,00

Darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimo išlaidos                 3250,00

Jaunimo edukacijos išlaidos                                                             3246,28

Paskaitos medikams                                                                           5051,00

Degalų išlaidos                                                                                      275,00

Pašto ir siuntų išlaidos                                                                         124,00

Finansinė parama nėščioms ir pagimdžiusioms moterims      11875,00

Iš viso                                                                                               130883,28



PAJAMOS:

Subsidijos, dotacijos (ministerijos)                                               40999,00

Fondų parama (pagal atskirus projektus)                                 204037,00

Verslo įmonių parama                                                                    24662,00

Paslaugų pardavimas                                                                      2244,000

PRIVAČIŲ ASMENŲ PARAMA:

Gyventojų pajamų 1,2 proc.                                                            8054,00

Tiesioginė privačių asmenų parama                                             16508,00

Per aukojimo portalą Aukok.lt                                                       10314,00

Iš viso                                                                                              306818,00



REKVIZITAI: 

VšĮ Krizinio nėštumo centras 
Įm.kodas:  303165907
 J. Juzeliūno 33 - 16, 07100 Vilnius

BUVEINĖS ADRESAS: 
M.K. Paco g. 4, LT-10309, Vilnius

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA: 
LT03 7300 0101 4133 6083 “Swedbank” AB

DĖL PAGALBOS :
pagalba@neplanuotasnestumas.lt  (Vilniuje)
kaunas@neplanuotasnestumas.lt (Kaune)
    Tel. 8 603 57912 (Vilniuje)
    Tel. 8 679 98941 (Kaune)

ADMINISTRACINIAIS KLAUSIMAIS: 
info@neplanuotasnestumas.lt

Neplanuotas nėštumas
neplanuotasnestumas
www.neplanuotasnestumas.lt



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME SAVO PARTNERIAMS IR RĖMĖJAMS:


