METINĖ ATASKAITA
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Pagalbos moterims linija
⏷ Nuo 2004 m. KLAIPĖDOJE – „Klaipėdos socialinės ir
psichologinės pagalbos centras“

⏷ Nuo 2007 m. KAUNE – Asociacija „Kauno moterų linija“
⏷ Nuo 2019 m. VILNIUJE – „Moterų informacijos centras“
www.pagalbosmoterimslinija.lt
https://www.facebook.com/pagalbos.linija
www.moteriai.lt
https://www.facebook.com/nedelsk
Emocinė parama pagalbos moterims linijoje
teikiama visą parą, kiekvieną dieną, 24/7.

www.moterulinija.lt
https://www.facebook.com/moterulinija
https://www.moteruinformacijoscentras.lt/
https://www.facebook.com/Moteru.informacijos.centras

Veikia 4-5 telefono linijos
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VIZIJA: Išgirsti kiekvieną moterį.
MISIJA: Teikti emocinę paramą, ugdyti visuomenės narių
emocinį brandumą bei skleisti savanoriškos veiklos idėją.
TIKSLAI:
1. Teikti kokybišką emocinę paramą visą parą.
2. Skatinti savanorišką veiklą.
3. Vykdyti smurto, savižudybių ir krizių prevenciją.
4. Vystyti tarporganizacinį bendradarbiavimą.

VERTYBĖS: Pagarba. Lygybė. Bendrystė.
Atsakomybė.

Emocinė parama pagalbos moterims
linijoje teikiama visą parą, kiekvieną
dieną, 24/7.

Pagalbos moterims linijos
vadovų komanda:
Kaune – Aušra Stankūnienė
Klaipėdoje – Irina El Osta
Vilniuje – Roberta Pauliuščenkaitė
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8 800 66366 nemokamas ryšys
(apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
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Atsakyti skambučiai

2020 metais Pagalbos moterims linija sulaukė 40 475 bandymų prisiskambinti.
Savanoriai atsakė į 23 045 skambučius. Atsiliepiamumas 56,9%
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Pokalbiai internetu (chatai)
ü Nuo 2019 m. spalio 1 d. pradėta teikti emocinė
ü
ü

parama pokalbiais internetu.
Chat’ų laikas: sekmadieniais, pirmadieniais,
antradieniais 17-21 val.
47 pokalbiai per 2019 metus.

ü Nuo 2020 m. spalio 1 d. emocinė parama
ü

pokalbiais internetu yra prieinama kiekvieną
vakarą 18-21 val.
303 pokalbiai per 2020 metus. Budėta 748 val.

ü 2020 m. atsakyti 537 laiškai.
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Emocinė parama

19 683
23 045
6 241

Tiek valandų per metus savanorės skyrė
savo laiko budėjimams. Tai sudaro apie
2,5 metų nepertraukiamo savanoriško
darbo.

Tiek pokalbių įvyko per metus. Tai
reiškia, kad vidutiniškai kiekvieną parą
įvyko po daugiau nei 60 pokalbių.

Skambučių pasiskirstymas pagal amžių
neaišku
11%
virš 60 m.
9%

16 - 20 m.
21 - 25 m.
1%
6%
26 - 30 m.
12%

31 - 40 m.
19%

Tiek valandų kalbėta su
skambinančiaisiais. Vid. pokalbio
trukmė daugiau nei 16 min.

41 - 60 m.
42%
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Dažniausios problemos
Santykiai (šeimoje, meilės, skyrybos)

24.95

Psichologinės problemos (depresija, nerimas, kt.)

18.75

Vienatvė

17.62

Fizinė sveikata

7.52

Neigiamas savęs vertinimas

5.17

Gyvenimo prasmė

4.67

Smurtas artimoje aplinkoje

4.03

Finansiniai sunkumai

3.3

Darbinės problemos

2.59

Savęs žalojimas/savižudybės rizika

2.42
0
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Pagrindinės skambučių temos (proc.)

15

20

25

30

7

2020 m. organizuoti 6 naujų savanorių grupių mokymai: Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje.
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Pagalbos moterims linijos komandą sudaro 208 savanoriai.
Kaune - 99, Klaipėdoje – 70, Vilniuje - 39

SADM ministras Linas Kukuraitis visai "Pagalbos moterims linija“ savanorių
komandai įteikė padėką už pagalbą Lietuvai kovoje su COVID-19 virusu.
DĖKOJAME visiems SAVANORIAMS!
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Skambinančių jų atsiliepimai – pats tikriausias grįžtamasis ryšys
ir nuoširdžiausias emocinės pagalbos įvertinimas

Palikti atsiliepimą galima www.pagalbosmoterimslinija.lt
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Kvalifikacijos kėlimas
✓ Seminaras „Priklausomybių mechanizmas“. Seminaro vedančioji - psichoterapeutė, priklausomybės ligų ir
priklausomų santykių konsultantė V. Blaževičienė;
✓ Seminaras „Prekyba žmonėmis“ – seminaro vedančioji socialinė darbuotoja, savanorių mokytoja R.Žitkienė;
✓ PML savanorių konferencija “Smurtas artimoje aplinkoje ir konfliktas. Pagalba sau ir kitam“ Trakų raj.;
✓ PML vadovų, savanorių mokytojų seminaras „Organizacijos kultūros kūrimas efektyviai ir kokybiškai veiklai
užtikrinti“ Birštonas;
✓ Asmeninio augimo užsiėmimai moterims, skirti gilesniam savęs pažinimui „Pažink ir prisijaukink savo šešėlį”.
Seminaro vedančioji psichologė, savanorių mokytoja I. Nomeikienė;
✓ Seminaras „Emocinė parama specifiniais atvejais internetinėmis pokalbių žinutėmis”. Seminaro vedančioji
psichologė L.Ustinavičiūtė Klenauskė;
✓ Seminaras "Emocinės paramos teikimas el. laiškais". Seminaro vedančioji psichologė S. Anuškevičienė.
✓ Seminaras "Emocinė parama psichikos sutrikimų turintiems asmenims". Vedantysis psichologas A. Lošakevičius.
✓ Seminaras „Motyvacinio interviu taikymo galimybės teikiant emocinę paramą telefonu agresyviai
besielgiantiems žmonėms“. Seminaro vedantysis - Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus
vyriausiasis specialistas, socialinių mokslų Dr.V. Viršilas.
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Smagu prisiminti!
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2020 metų projekto „NVO teikiamų viešųjų paslaugų
stiprinimas ir jų kokybės gerinimas“ veiklos rezultatai
ü NVO narių kompetencijų patobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinant
savanoriškos veiklos kokybę
ü NVO teikiamų viešųjų paslaugų sustiprinimas ir jų kokybės gerinimas:
PML prailgintas budėjimų laikas 102 val./savaitę leido padidinti atsakomų skambučių skaičių.
PML įdiegtos 17 nuotolinės darbo vietos. Tai užtikrino paslaugų teikimą karantino metu.
PML įvesta laukimo eilė. Tai padidino prisiskambinusiųjų skaičių.
PML komunikacijos strategijos kūrimas.
Sustiprintos jau dirbančių savanorių žinios bei teikiama emocinė parama Pagalbos moterims linijoje.
Paruošti nauji savanoriai (66 asmenys) užtikrino nepertraukiamą emocinės paramos teikimą.

ü Kokybiškos savanoriškos veiklos organizavimas:
Parengtas PML savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas, atnaujinti PML etikos principai bei
savanoriškos veiklos sutartis visuose trijuose padaliniuose.

ü NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų bendradarbiavimo mechanizmų sukūrimas ir stiprinimas,
kuriant ilgalaikę strateginę partnerystę
ü Nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus,
sustiprinimas
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Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo
EEE finansinio mechanizmo lėšomis,
projektas „Tu gali!“
Projekto laikotarpis: 2020 11 12 – 2022 05 12
Projekto tikslas:
- skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą PML savanoriškoje veikloje,
- stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą
emocinę paramą, ypač moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto lyties
pagrindu bei esančioms krizinėje situacijoje telefonu, el. laiškais bei pokalbiais
internetu.
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Pajamos – 132 470 eur

Išlaidos – 132 470 eur

Valstybės projekai 98,9 proc.

Naujų savanorių mokymai 23 proc.

Fizinių asmenų parama 0,9 proc.

Savanorių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 9 proc.

Verslo parama 0,2 proc.

Viešinimas 3 proc.
Emocinės paramos organizavimas (Patalpų nuoma ir kt.)
6 proc.
Emocinės paramos organizavimas (DU) 59 proc.

Patys svarbiausi - savanorių laikas, empatija ir bendrystė.
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Paramos būdai
Pagalbos moterims linija yra programa,
kurios veiklai užtikrinti ir plėtoti reikalinga parama.
Paramą suteikti galima šiais būdais:
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Rėmėjai
Nuoširdus AČIŪ už Pagalbos moterims linijos palaikymą

