
2019m. Vykdomi projektai  

1. Emocinės paramos telefonu teikimas Nr. KAPML/20190401, SOCMIN 

Projekto tikslas – organizuoti ir teikti emocinę pagalbą telefonu per Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikiantį 

Skambučių centrą. 

 

Projekto uždaviniai –  

• užtikrinti, kad emocinė pagalba telefonu būtų teikiama šioms tikslinėms grupėms: 

o moterims ir smurtą patyrusiems asmenims – užtikrinti „Pagalbos moterims linijos“ 

darbą telefonu 8 800 66366; 

• pritraukti ir rengti naujus savanorius, teiksiančius emocinę pagalbą telefonu; 

• užtikrinti tinkamą savanorių kvalifikaciją, sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui ir 

keitimuisi patirtimi:  

o kas mėnesį organizuoti kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus savanoriams ir 

konsultantams; 

• organizuoti ir koordinuoti emocinės pagalbos telefonu teikimą; 

• užtikrinti informacijos apie emocinę pagalbą telefonu sklaidą. 

 

Projekto finansavimo suma –58 758 

 

2. „Pagalbos moterims linijos“ institucinių gebėjimų stiprinimas, plečiant emocinės 

paramos teikimą moterims esančioms krizėje, gerinant emocinės paramos kokybę ir 

prieinamumą, plėtojant savanorišką veiklą. NR. NVOISI-7, 2019 04 12 SOCMIN  

Ilgalaikis tikslas –sustiprinti PML institucinius gebėjimus, teikti kokybišką, prieinamą  emocinę 

paramą moterims esančioms krizėje visą parą telefonu ir internetu, plėtojant savanorišką veiklą. 

 

 Projekto tikslas 1. Gerinti PML teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti efektyvią 

ir kokybišką emocinę paramą moterims esančioms krizėje visą parą 7 dienas per savaitę.  

Uždaviniai:  

• Tobulinti PML savanorių  konsultantų gebėjimus teikiant emocinę paramą. 
• Teikti paramą pokalbiais internetu. 

 

Tikslas 2. Plėsti PML savanorių tinklą, ruošiant darbui krizių įveikimo srityje.  

Uždaviniai:  

• Ilginti PML darbo laiką, įsteigiant naują padalinį  
• Ruošti naujus savanoriu krizių įveikimo srityje.  



• Parengti bendrą PML savanorių rengimo programą.  

 

Tikslas 3. Įgalinti PML teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo savivaldos bei 

nacionaliniu lygmeniu ir dėl piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus. 

Uždaviniai:  

• Stiprinti ilgalaikį tarpsektorinį PML bendradarbiavimą su Policija  ir NVO veikiančiomis 

smurto mažinimo srityje.  

• Identifikuoti teisinio reglamentavimo spragas įtakojančias nukentėjusio asmens apsaugos 

ir valstybės garantuojamos pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam 

asmeniui. Bendros medžiagos su policija ir SPC centrais parengimas  
• Viešinti PML teikiamas paslaugas tikslinei grupei įtraukiant valstybės (savivaldybių) 

institucijas ir plačiajai visuomenei. 
 

Tikslas 4. Sukurti socialinio verslo iniciatyvą.  

Uždaviniai: 

• Bendradarbiaujant su internetinėmis parduotuvėmis skatinti verslą remti PML  
• Bendradarbiaujant su smulkaus verslo įmonėmis, įkurti PML internetinę parduotuvę.  

 

Projekto finansavimo suma -52587,20 Eur.  

 

3. Išdrįsk nebekentėti – smurtą galime įveikti kartu, Nr. SAAP76, 2019 05 08, SOCMIN  

Projekto tikslas:  Organizuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos, visuomenės informavimo ir 

švietimo priemones. 

Projekto uždaviniai: 

1. Didinti „Pagalbos moterims linijos“ žinomumą. 

2. Organizuoti prevencinius renginius visuomenei, kalbant kaip atpažinti įvairių rūšių smurtą 

artimojoje aplinkoje bei viešinant Pagalbos moterims linijos teikiamą emocinę pagalbą ir 

Specializuotos pagalbos centrų paslaugas. 

3. Įgyvendinti prevencines priemones tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ metu. 

 

Projekto finansavimo suma 7545,48 Eur 

 



4. Pagalba sunkumus patiriančioms moterims, renkamos lėšos portele 

https://www.aukok.lt/projektai/?projectName=Pagalba-sunkumus-patiriancioms-

moterims  

Projekto tikslas: užtikrinti nenutrūkstamą emocinės paramos prieinamumą visą parą ir 

išplėsti paslaugas teikiant emocinę pagalbą pokalbiais internetu (chat). 

Renkama suma -5400 Eur.  

https://www.aukok.lt/projektai/?projectName=Pagalba-sunkumus-patiriancioms-moterims
https://www.aukok.lt/projektai/?projectName=Pagalba-sunkumus-patiriancioms-moterims

