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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.
Kūrybiškumas.
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

Savanorių koordinatorės:
Kaune – Giedrė Milkevičė
Klaipėdoje – Brigita Šadauskienė
Vilniuje – Jovita Simniškienė
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Atsakyti skambučiai

2021 metais Pagalbos moterims linija sulaukė 40 195 bandymų
prisiskambinti.
Savanoriai atsakė į 26 547 skambučių. Atsiliepiamumas: 66 %
8 800 66366 nemokamas ryšys
(apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
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Emocinė parama internetu: laiškais ir pokalbiais (chatais)

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 pokalbiais
internetu buvo prieinama kiekvieną vakarą 18-21 val.

ü 303 pokalbiai per 2020 metus. Budėta 748 val.

ü Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pokalbiai internetu
ü

prieinami kiekvieną vakarą 17-22 val.
710 pokalbių per 2021 metus. Budėta 1100 val.

ü LAIŠKAI: 635 per 2021 m. (537 per 2020 m.)
ü Į laiškus atsakoma per 24 val.
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Emocinė parama

20 683
26 547
7 270

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

Skambučių pasiskirstymas pagal amžių
16 - 20 m.
21 - 25 m.
3%
6%
neaišku
33%

26 - 30 m.
10%

31 - 40 m.
14%

virš 60 m.
8%

41 - 60 m.
26%
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Dažniausios problemos
Santykiai (šeimoje, meilės, skyrybos)

23

Vienatvė

21

Psichinės problemos (depresija, nerimas, kt.)

19

Fizinė sveikata

10

Neigiamas savęs vertinimas

5

Gyvenimo prasmė

4

Smurtas artimoje aplinkoje

4

Finansiniai sunkumai

3

Darbinės problemos

2

Savęs žalojimas/savižudybės rizika
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Pagrindinės skambučių temos (proc.)
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Mums svarbus grįžtamasis ryšys, mums svarbi pokalbių kokybė!

Palikti atsiliepimą galima www.pagalbosmoterimslinija.lt
https://pagalbosmoterimslinija.lt/nemokama-psichologine-pagalba-atsiliepimai/
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Savanorių pasidalinimai apie savanorystės prasmę
motyvuoja auginti komandą bei užtikrinti nenutrūkstamą emocinės paramos teikimą.
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Per 2021 m. organizuota 6 naujų savanorių grupių mokymai: Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje.
Pagalbos moterims linijos komandą sudarė 221 savanoriai (2021 12 31 datai)
Kaune – 99 , Klaipėdoje – 80, Vilniuje - 42
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Ypatinga padėka
“Jaunieji Kanų liūtai”
konkurso laimėtojoms
Egidijai Rasickaitei ir
Domantei Čiuplinskaitei,
suvienijusioms jėgas ir
sukūrusioms socialinę
reklamą, kurioje skatina
pažinti smurto artimoje
aplinkoje rūšis.
Socialinės reklamos partneriai:
LRT, žurnalas ”Žmonės”,
“Lietuvos žmogaus teisių centras”.
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Kvalifikacijos kėlimas
✓ Seminaras „Liga - sukrečiantis iššūkis gyvenime. Kaip kalbėtis apie tai?“. Seminaro vedančioji - medicinos
psichologė Brigita Gelumbauskienė.
✓ Seminaras „Teisiniai skyrybų aspektai. Mediacija ir Valstybės garantuojama teisinė pagalba - kas ir kada gali
pasinaudoti.“ Seminaro vedančioji – teisininkė, mediatorė, supervizorė Inga Jablonskienė.
✓ Seminaras „Emocinės paramos teikimo el. laiškais pagrindai“ – seminaro vedančioji psichologė Valija Šap;
✓ PML vadovų, savanorių mokytojų seminaras „Strateginis planavimas“ ir „Komandos stiprinimas“ Nidoje;
✓ PML savanorių konferencija „AŠ - SAVAVANORIS“ Kernavėje; Lektorės: psichologė Jurgita Skiparienė,
psichologė Rima Vanagė.
✓ Seminaras ,,Ar tikrai meilė trunka tris metus? Kaip gyventi ,,ilgai ir laimingai”?”. Lektorė: psichologė,
psichoterapeutė Andromeda Kurbatovienė.
✓ Seminaras „Lyčių lygybės ABC: kaip kiekvienas galime kurti saugią aplinką?“ Seminaro vedančioji edukatorė,
eseistė, Lietuvos žmogaus teisių instituto projektų koordinatorė Paulina Drėgvaitė;
✓ Seminaras „Į asmenį orentuota terapija: teorija apie savivertę”. Seminaro vedančioji psichologijos doktorantė
studijuojanti ir savanoriaujanti emoc. paramos linijoje Anglijoje Rūta Adomonė;
✓ Seminaras „Emocinė parama psichikos sutrikimais pasižymintiems žmonėms“. Seminaro vedančioji - medicinos
psichologė, VDU Psichologijos katedros lektorė, dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė;
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Smagu prisiminti!
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Papildomos programos
Supervizorius Vytautas Girdzijauskas Kauno savanorių kuratorių komandai vedė komandines
supervizijas.
Psichologė Irina El Osta Klaipėdos savanoriams vedė streso valdymo ir emocinio perdegimo prevencinę
programą.
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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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Projekto „Tu gali!“ tarpiniai veiklos
rezultatai:
- Transliuotas vaizdo klipas PML vardo žinomumui
didinti per LRT;
- Transliuotas vaizdo klipas savanorių pritraukimui
viešajame transporte Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune;
- Vykdoma informacinė kampanija „Apie ką tyliu“
socialinėse medijose;
- Organizuota PML savanorių konferencija „Aš –
savanoris“ Kernavėje;
- Paruoštos 3 naujų savanorių grupės Klaipėdoje, Kaune
ir Vilniuje.

16 tinklalaidžių – 1k./mėn.
https://pagalbosmoterimslinija.lt/iniciatyvos/tinklalaide-apie-ka-tyliu/
16

Pajamos – 201 158 eur

Išlaidos – 201 258 eur

Valstybės projekai 96,2 proc.

Naujų savanorių mokymai 21 proc.

Fizinių asmenų parama 0,3 proc.

Savanorių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 8 proc.

Verslo parama 3,5 proc.

Viešinimas 12 proc.
Svetainė, CHAT licencija, PC 6 proc.
Emocinės paramos organizavimas (Patalpų nuoma ir kt.) 7 proc.
Emocinės paramos organizavimas (DU) 46 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 veiklos rėmimą!

