Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1368
2020 m. balandžio 29 d.

PROJEKTO „Išgelbėk naujo žmogaus gyvybę
padėdamas nėščiajai
“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Krizinio nėštumo centras
Įmonės kodas: 303165907

Telefonas: 8 603 57912

El. pašto adresas:
pagalba@neplanuotasnestumas.lt

Internetinė svetainė: www.neplanuotasnestumas.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 14 400 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti konsultacinę pagalbą neplanuotą, nenorimą ar dėl kitų priežasčių krizinį
nėštumą išgyvenančioms moterims, kad jos galėtų būti išklausytos, suprastos sužinotų apie
pagalbą nėštumo ir vaiko auginimo laikotarpiu, pamatytų alternatyvas abortui, ir priimtų gerai
informuotą, apsvarstytą sprendimą dėl savo ir įsčiose augančio vaiko ateities.
Projekto rezultatai (per laikotarpį 2019 01 28 -2020 04 16):
Žinome, kad per šį laikotarpį gimė 86 vaikai moterims, kurios kreipėsi pagalbos į Krizinio nėštumo
centrą. Kreipėsi 405 nauji asmenys. Dar apie 100 gavo tęstinę pagalbą. Suteiktos 2129
konsultacijos, pravesta 110 paskaitų vyresniųjų klasių mokiniams.
"Laba diena, noriu su Jumis pasidžiaugti ir padėkoti Jums, kad padėjote man sunkiu laikotarpiu, už
palaikymą, supratimą. Begalinis Ačiū už šį nuostabų turtą, kuri galiu laikyti savo glėbyje. Trūksta
žodžių, kokia esu laiminga, dėkinga.
Aš su savo tos dienos būsena tikrai būčiau pasielgus kitaip, bet pokalbis su viena iš jūsų moterimi
suteikė man stiprybės, pasitikėjimo, tikėjau jumis ir žinojau, kad nuo to pirmo skambučio aš ne
viena.”
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Krizinio nėštumo centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta padėti moterims, išgyvenančioms
neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo, taip pat padėti
moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą ar pogimdyminę depresiją.
Visoms, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę, Krizinio nėštumo centras teikia šią
nemokamą pagalbą:
• Individuali socialinė, psichologinė ar kitų specialistų konsultacija (teisininko, dulos, žindymo
specialistės, akušerės, genetiko).
• Kūdikio kraitelio suruošimas.
• Materialinė, finansinė parama.
• Palaikymas ir palydėjimas nėštumo periodu ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais.
• Ginekologo konsultacija su echoskopija.
• Pagalba susirasti laikiną saugią gyvenamąją vietą.
• Reguliariai vyksta ir savitarpio pagalbos grupės moterims, po persileidimo, išgyvenančioms krizinį
nėštumą ar po aborto.
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• Centro lektoriai veda paskaitas jaunimui, kurių tikslas ugdyti atsakingą ir pagarbų požiūrį į
tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis,
ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę, šviesti jaunimą apie žmogaus gyvybės vertę, žmogaus
vystymąsi iki gimimo, aborto pasekmes.
Pagalba teikiama visoje Lietuvoje. Visa ši pagalba nemokama. Ją teikia profesionalai ir savanoriai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga

Projekto veiklos

I. Tiesioginis darbas su tiksline grupe (nėščių
moterų, abortą, persileidimą ar kūdikio
netektį išgyvenusių moterų konsultavimas).
1. Nėščių moterų krizėje psichologinis, socialinis,
ginekologinis, teisinis ir kitoks konsultavimas

2. Potrauminį (po aborto, persileidimo, kūdikio
netekties) sindromą išgyvenančių moterų
konsultavimas
3.Buvo organizuotos savipagalbos grupės
moterims išgyvenančioms krizinius nėštumus bei
po persileidimo
4. Tęstinės pagalbos nėščioms moterims
organizavimas
II. Informacijos apie konsultacinę paslaugą
skaida, tikslinės grupės pasiekimas, jaunimo
švietimas.
1. Parengta ir pravesta 110 paskaitų 15-19 m.
moksleiviams apie žmogaus gyvybės vystymąsi,
jos vertę ir atsakingą požiūrį į lytinį gyvenimą,
aborto pasekmes. Viso per projekto laikotarpį
paskaitas išklausė ir dalyvavo 3283 moksleiviai.
2. Informacinės medžiagos pristatymas gydymo
įstaigų ar kitiems specialistams apie pagalbą
krizę išgyvenančioms nėščioms moterims bei
moterims po aborto, persileidimo, kūdikio
netekties.
4. Pranešimai radijuje, TV

Data

Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos
vykdavo šiose vietose: Vilniuje - M.K.Paco g. 4; ;
Kaune - Laisvės al. 38c; Miško g. 27, Šiaurės pr.57;
Klaipėdoje - Naujoji uosto g.14; Šiauliuose - Vasario
16-osios 44a;
Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos
vykdavo šiose vietose: Vilniuje - M.K.Paco g. 4; ;
Kaune - Laisvės al. 38c; Miško g. 27, Šiaurės pr.57;
Klaipėdoje - Naujoji uosto g.14; Šiauliuose - Vasario
16-osios 44a;

2019 01 28
-2020 04 16

342 asmenys

2019 01 28
-2020 04 16

63 asmenys

2019 01 28
-2020 04 16

40 moterų

2019 01 28
-2020 04 16

100 moterų

Grupių susitikimai vykdavo šiose vietose: Vilniuje M.K.Paco g. 4; ; Kaune - Miško g. 27; Šiaurės pr.57.
Pagal individualų išankstinį susitarimą konsultacijos ir
materialinės pagalbos organizavimas vykdavo šiose
vietose: Vilniuje - M.K.Paco g. 4; ; Kaune - Miško g.
27; Šiaurės pr.57.

Vilnius, Vilniaus raj. Kaunas, Klaipėda, Druskininkai,
Širvintos, Trakai, Prienai, Šiaulių raj., Gargždai,
Šakiai, Kauno raj., Pakruojis, Vilkaviškis, Radviliškis

2019 01 28
-2020 04 16
2019 01 28
-2020 04 16

Paskaitas išklausė
3283 moksleivių
Apie 100 skirtingų
vietų (informacija
galimai pasiekė
apie 5000 žmonių)

Visoje Lietuvoje
12 įvairių interviu krizinio nėštumo tematika radijuje ir
TV
2019 01 28
- 2020 04
16

5. Puslapio ir paslaugų viešinimas

Kiek žmonių
pasiekta

Vieta

www.neplanuotasnestumas.lt Google ads reklama
Organizacijos teikiamos pagalbos viešinimas,
pasitelkiant lauko reklamą (stotelėse bei kolonose) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje

Video klipuko transliacija per LRT , lryto Televiziją ir
FB

2019 04
2019 05 1306 01 bei
2019 09 09
-09 29

Socialinė akcija Tėčiu būti gera – lauko plakatai,
straipsnis su nuotraukomis žurnale „Žmonės“, video

2019 04

Informacija galėjo
pasiekti 500 000
žmonių
Po 2000 unikalių
puslapio lankytojų
kas mėnesį, 4412
FB patikimų
Informaciją galėjo
pasiekti 500 000
žmonių
800 000 žmonių +
10 000 žmonių per
FB
50 000 žmonių
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klipukai per FB

Straipsniai portalams, žurnalams krizinio nėštumo
tematika – apie 25
Speciali laida Mamos dienai „Valanda su Rūta“ , taip
pat paramos centrui rinkimas
Paroda "Kaip gerai, kad tu gimei" (eksponuojama
įvairiose vietose Kaune bei kituose Lietuvos
miestuose)

6. Renginiai

2019 01 28
-2020 04 16

2019 05 02
2019 01 28
- iki dabar

Straipsnius galėjo
perskaityti apie
5000 žmonių
Laidos metu apie
centrą galėjo
sužinoti apie
50 000 žmonių
Galėjo pasiekti apie
500 žmonių
400 dalyvių

United Voices koncertas skirtas rinkti paramą centrui
7. Kontaktų su akušeriais ginekologais
užmezgimas. Išdalinti lankstinukai ir plakatai
apie projektą ir apie pagalbą neplanuotai
pastojus bei aborto pasekmes.
Individualių susitikimų metu bei įvairių konferencijų,
skirtų ginekologams metu
III. Projekto rezultatų vertinimas, ataskaitos
rengimas ir viešinimas

2019 04 12
2019 01 28
-2020 04 16

Informaciją apie
centrą bei krizinio
nėštumo
problematiką galėjo
sužinoti apie 1000
medikų
50 val.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Konsultantės atlyginimas (su
mokesčiais) už 6 mėn.
Psichologės atlyginimas (su
mokesčiais) už 6 mėn.
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos

Mobiliojo ryšio išlaidos

Planuota
išleisti, €
8306

Išleista, €

5306

5306

3000

3000

0
186

0
186

186

Išlaidas įrodantys dokumentai

8306

186

Atlikti bankiniai mokėjimai į darbuotojo
sąskaitą
Atlikti bankiniai mokėjimai į darbuotojo
sąskaitą

M Nr. 17136560731,M Nr.
17135854237, M Nr. 17128240343, M
Nr. 17128920359, M Nr. 17134442713,
M Nr. 17137267045, M Nr.
17135147259, M Nr. 17133741912, M
Nr. 17130286104, M Nr. 17129602150,
M Nr. 17130970623, M Nr.
17133044146, M Nr. 17135147259, M
Nr. 17133741912, M Nr. 17130286104,
M Nr. 17129602150

4

IV. Kitos išlaidos

Finansinė ir materialinė
parama moterims

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €
4900

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

4900

4900

4900

7 proc.

1008

14 400

14 400

SF Nr. BRBX631000834866, Pinigų
perlaida Nr. PP1739041, SF Serija UL
Nr. 222, PVM SF LAA201900255336,
Pinigų perlaida Nr. PP1700730, Kvito
Nr.045203
Pinigų perlaida Nr.PP1721261,Kvito Nr.
219787,Pinigų perlaida Nr.PP1733840
Kvito Nr. 185345, PVM SF Nr.
BRBX631001060309, PVM SF Nr.
BRBX631001047283,PVM SF Nr.
BRBX631001019644,PVM SF Nr.
BRBX485000149851,PVM SF Nr.
BRBX631000950112,PVM SF Nr.
BRBX631000919909,PVM SF Nr.
BRBX631000880343,PVM SF Serija M
Nr. 17134442713,PVM SF Nr.
BRBX631001083297,PVM SF Nr.
BRBX631001097675,PVM SF Nr. 200142010114005,PVM SF Nr.
BRBX631001114498,PVM SF Nr.
BRBX631001125622,PVM SF Nr.
BRBX631001215620,PVM SF Nr.
BRBX864000204527,PVM SF Nr.
BRBX631001196604,PVM SF Nr.
BRBX500000759730,PVM SF Serija M
Nr. 17137267045,Pinigų perlaida Nr.
PP2130580,Pinigų perlaida Nr.
PP2120375
Pinigų perlaida Nr. PP2107109,Pinigų
perlaida Nr. PP2143303, SF Serija
S11720 Nr.000008, AVS Nr.: 1126744,
KIO 2019 12 10, KIO 2020 01 07, KIO
2020 01 21, Perlas Finance perlaida –
perlaidos kodas 26019033901709,

Projekto rezultatai
Per projekto laikotarpį suteiktos 2089 konsultacijos: 631 telefonu, 497 internetu, 961 gyvai.
Iš jų: psichosocialinių – 1279, psichologinių – 524, ginekologinių – 34, dulų – 64, teisinių – 31,
genetiko – 4, žindymo konsultacijos – 9, akušerės -1, gimdymai – 4, asmeninio moterų
palaikymo/palydėjimo – 139 val. Buvo organizuoti 2 dviejų dienų terapiniai "Rachelės" seminarai
potrauminį poabortinį sindromą išgyvenančioms moterims. O taip pat organizuoti 5 grupiniai
užsiėmimai moterims po persileidimo bei 5 užsiėmimai išgyvenančioms krizinį nėštumą.
Viso kreipėsi 405 nauji asmenys, dar apie 60 gavo tęstines konsultacijas ir pagalbą iš praėjusių
periodų. Gimė 86 kūdikiai. Dalis moterų dar laukiasi, dalis po konsultacijų pasirinko abortą arba
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patyrė persileidimą, bet tikslaus jų skaičiaus negalime žinoti, nes ne visos moterys praneša savo
sprendimus.
Dėl kokių priežasčių kreipėsi asmenys:
Dėl aborto kreipėsi – 55 asmenys
Dėl pagalbos apsispręsti -79 asmenys
Dėl su įtariamu nėštumu susijusių klausimų - 32 asmenys
Kitokios informacijos paklausimas (įvairūs klausimai susiję su pastojimo galimybe bei kt. ) – 15
asmenų
Pagalbos po aborto poreikis – 17 asmenų
Kitos pagalbos poreikis (materialinė pagalba, teisininko pagalba ir pan.) - 123 asmenys
Po kūdikio netekties dėl persileidimo ar kitų priežasčių – 49 asmenys
Dėl kito asmens – 34 asmenys
Svarsto atsisakyti vaiko – 3 asmenys
Materialinė parama suteikta 150 asmenų. Išdalinti 47 kūdikio kraiteliai, kuriame sudėti visi
reikalingiausi daiktai (rūbeliai, sauskelnės, žaisliukai, kitos higienos priemonės) kūdikiui iki 4 mėn.
bei moteriai reikalingi gimdymo namuose. Vėliau, pagal poreikį teikiama parama rūbais,
sauskelnėmis ar kitomis kūdikio auginimui reikalingomis priemonėmis. Pagal poreikį dovanojamas
vežimėlis, lovelė, maitinimo bei automobilinė kėdutė. Moterims suteikta finansinės paramos už
daugiau nei 5000 eurų, išdalinta virš 17800 vnt. sauskelnių, 67 vežimėliai, 25 lovelės, daug
komplektų rūbų, maisto bei kitų vaiko auginimui reikalingų priemonių.
2019 m. Vilniuje buvo organizuoti dviejų dienų terapiniai seminarai poabortinį sindromą
išgyvenančioms moterims. Jų metu psichologai ir specialiai Rachelės programos apmokyti
savanoriai moterims padėjo įveikti kūdikio netekties traumą, naudodami bibliodramos,
psichodramos, meno terapijos ir kitus metodus.
Taip pat buvo organizuoti ir vedami grupiniai užsiėmimai moterims po persileidimo – 5 grupės (po
10 užsiėmimų) bei moterims, išgyvenančioms krizinį nėštumą – 5 grupės (po maždaug 20
užsiėmimų, 3 grupės dar nesibaigė).
Buvo pravestos 110 paskaitų moksleiviams (2 akad. val. trukmės) eilėje Lietuvos gimnazijų bei
vidurinių mokyklų. Paskaitose dalyvavo apie 3283 mokiniai. Jie sužinojo apie gyvybės vystymąsi,
atsakingus, pagarbius lytinius santykius, aborto pasekmes, apie atsakingą šeimos planavimą bei
kūrimą.
Rizikos grupės moterų suradimui buvo atnaujinta ir reklamuojama interneto svetainė
www.neplanuotasnestumas.lt, kurioje nurodoma kur ir kaip kreiptis norint gauti konsultacinę
pagalbą, jei besilaukianti moteris dar nėra apsisprendusi dėl nėštumo nutraukimo atlikimo ar patiria
kitų sunkių išgyvenimų nėštumo metu, o gal patyrė kūdikio netektį ar sunkiai išgyvena dėl atlikto
nėštumo nutraukimo.
Taip pat buvo administruojama FB socialinė grupė „Neplanuotas nėštumas“, skirta informuoti apie
įvairias pagalbos galimybes, dalintis tikromis moterų istorijomis, pagalbos prašymais, kad
visuomenė taip pat galėtų prisidėti prie pagalbos moterims.
Projekto vykdymo metu buvo sukurti keletas video filmukų, išryškinančių dažnai pasitaikančias
krizinių nėštumų situacijas. Filmukais siekta parodyti, kad verta ieškoti pagalbos, kad ji yra
prieinama visoje Lietuvoje. Taip pat norėta parodyti, kad nors krizės gali ištikti bet kurį iš mūsų,
tačiau jos, su artimųjų ar specialistų pagalba, gali būti sėkmingai įveiktos.
Krizinio nėštumo centras taip pat organizavo keletą paramos renginių, kurių metu siekta skleisti
žinią apie centro teikiamą pagalbą bei telkti lėšas centro veikloms vykdyti.
2019 m. norėjome akcentuoti svarbų Tėvo vaidmenį. Inicijavome akciją “Tėčiu būti gera”. Akcijos
metu kvietėme Lietuvoje žinomus vyrus dalintis savo tėvystės istorijomis –tikėtomis ir netikėtomis.
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