Projektas -"Nuotolinė pagalba telefonu ir internetu nėštumo krizę išgyvenančioms

moterims"
Projekto finansavimas – 6000 eur
Projekto rezultatai:
Bendras dalyvių (gavėjų) skaičius
Planuota
Įvykdyta
75 asmenys
97 asmenys

Tikslinė(-s) grupė(-s)
Asmenys (bei pagal poreikį jų šeimos nariai),
išgyvenantys krizinį nėštumą, sunkiai
išgyvenantys nėštumo nutraukimą, persileidimą,
kūdikio netektį, pogimdyminę depresiją.
Asmenys vienaip ar kitaip susiduriantys su
krizinius nėštumus išgyvenančiais asmenimis

18 000 asmenų

Viso pasiekta virš
179 000 asmenų.
Neįmanoma atsekti
kiek iš jų unikalių,
tačiau tikrai manome,
kad pasiekėme
užsibrėžtą tikslą.

Veiklos vertinimo rodikliai
Eil.
nr.

Priemonės veiklos pavadinimas

1

Įvairių specialistų

Suteiktų

nuotolinės konsultacijos krizinį
nėštumą išgyvenantiems
asmenims

konsultacijų

Suteiktos 255

skaičius

konsultacijos

Informacinės medžiagos

vnt

Išdalinta 2000

2

Rodiklio, matavimo
vieneto pavadinimas

Planuojama pasiekti
reikšmė

(skrajutės, plakatai, lauko

skrajučių,

reklama) platinimas

100 plakatų ( 30
sveikatos
priežiūros bei

Įvykdyta rodiklio
reikšmė
Suteikta 318
konsultacijų (kiek
kokių detaliau
išvardinta lentelėje
apačioje)
Išdalintos visos 2000 vnt.
skrajučių ir daugiau.
Plakatų išdalinta 50 vnt.
(likę bus išdalinti vėliau).
Ši informacinė medžiaga
pasiekė 37 skirtingas
įstaigas.

kitose įstaigose)
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3

Socialinė reklama Vilniaus

10 kolonų, 30

vnt

autobusų stotelėse/ kolonose

stotelių Vilniaus
mieste

4

Informacinių pranešimų
parengimas ir sklaida FB
paskyroje, www
puslapio Google reklama

Fb pranešimų

Bus paskelbiami 2

skaičius, unikalūs

nauji pranešimai

www.neplanuotasn

per savaitę,

estumas.lt

reguliariai

lankytojai per

peržiūrimas ir pagal

mėnesį

poreikį
atnaujinamas www
puslapis.

Pavadinimas

2

2

Dulos konsultacija

8

8

Genetiko konsultacija

1

1

Ginekologinė konsultacija

1

1

Psichologinė konsultacija
Psichosocialinė
konsultacija
Teisinė konsultacija

1

www nauji lankytojai (iš
Vilniaus) per mėnesį –
vidutiniškai 1400.
Buvo reguliariai
tikrinama ir atnaujinama
informacija.

1

114

10

124

63

110

173

1

5

6

2

2

139

318

Žindymo konsultacija
Viso

Per projekto laikotarpį
patalpinta 130 įrašų.
Taigi, per savaitę būdavo
paskelbiami daugiau nei
3 pranešimai.

Internetu Telefonu Viso

Akušerės konsultacija

Psichiatro konsultacija

Vilniaus mieste buvo
eksponuota 19 lauko
plakatų ant kolonų ir 78
lauko plakatai stotelėse
ar vitrinose.
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