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„...Tą patį  vakarą, sėdint parke ant suoliuko, paskambino Ji - dabar drąsiai vadinu ofi cialiu angelu sargu Lietu-
voje - savanorė Ramunė ir švelniu balsu paklausė ko man reikia. O reikėjo visko! Neturėjau pinigų valgyti , o 
ką jau kalbėti  apie pasiruošimą kūdikio gimimui. Po kelių dienų atvažiavo ši savanorė su dideliu kraičiu nau-
jagimiui, rūbais, sauskelnėmis, maistu, drabužiais man. Išpūtusi akis žiūrėjau: kaip tai Lietuvoj dalina už dyką 
tokius daiktus? Juk parduotuvėse kainavo šimtus eurų. Ir žinote ką - ši moteris neklausė nei kas, nei kaip, 
padėjusi viską tarpduryje taip šiltai apkabino, uždėjo ranką man ant pilvo ir, kaip dabar prisimenu, pasakė: 
GYVENKITE! Šitas vienas žodis mane labai sušildė, lyg ledus pralaužė - žmogiškai, nuoširdžiai... O pradėjus 
kraustyti  maišus su atvežtu kraiteliu įsižiebė mažytė vilti s gyventi . Gimdžiau viena. Šalia manęs buvo ti k šis 
centras ir savanoriai. Esu be galo dėkinga šiam centrui už tokių puikių savanorių apmokymus, už nuoširdumą, 
už mokėjimą sušildyti  žmogų ir, žinoma, už Gyvybę! Praėjo daugiau kaip metai. Gyvenimas žymiai palen-
gvėjo. Šalia mūsų vis tas pats Krizinio nėštumo centras, kuris iki šių dienų mus globoja, remia iki kol sūnelis 
pradės lankyti  darželį, o aš pasiruošusi galėsiu išeiti  į darbą ir taip adaptuoti s gyvenime. Žemai lenkiu galvą 
ir nuoširdžiai noriu, kad žmonės žinotų, jog Lietuvoje egzistuoja gėris! Ačiū šiam centrui, kad jiems rūpėjau, 
kad manęs nepaliko, kad mano glėbys pilnas vaikų. Ko norėtume nuo Kalėdų senelio Kalėdoms? Mes jau 
turime geriausią dovaną! AČIŪ UŽ GYVENIMĄ Krizinio nėštumo centrui!!!“



Nuolati niai organizacijos darbuotojai - 7  (4 etatai) 

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. Tai vienintelė tokia pagalbos organizacija Lietuvoje.

Zita 
Tomilinienė
Vadovė

Rūta Julija 
Klovaitė
Psichologė

Jūratė 
Mačėnienė
Fondoieškos projektų 
vadovė

Neringa 
Jurgelionienė
Psichologė

Rūta 
Trumpickienė
Konsultantė

Monika Kaušylė
Konsultantė 
(moti nystės atostogose)

Simona 
Nevierienė
Projektų koordinatorė



APIE ORGANIZACIJĄ
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Kiti  74 organizacijos savanoriai:

Lektoriai: 5 asmenys (2 moterys ir 3 vyrai)

Psichologai - 18
Ginekologai, akušeriai -15
Dulos – 10
Teisininkai – 5                                     
Geneti kas - 1
Kiti  – apie 25



Kreipėsi 322 nauji asmenys: 291 naujos moterys ir 31 vyras, kurių partnerės neplanuotai laukėsi. 

PAGALBA MOTERIMS
Dar 52 moterys gavo tęsti nę pagalbą.

GIMĖ 63 
KŪDIKIAI, 
moterims, 

kurios kreipėsi 
pagalbos 
į Krizinio 
nėštumo 
centrą.

Tavo 2 proc. gali išgelbėti 
gyvybę

“Nes kiekviename Vaike matau savo vaiką... 
Nes kiekvienoje Mamoje matau save...
Nes ti kiu, jog Žemėje yra apsčiai Meilės užaugti  
kiekvienam vaikui... “

Ramunė



Viso – 1298

Psichosocialinė 606

Psichologinė 428

Ginekologinė 21 

Dulų 31

Teisinė 12

Geneti ko 2

Dvasininko 2

Žindymo 1

Gimdymas 6

Kita savanorio pagalba 189

SUTEIKTA KONSULTACIJŲ:

KONSULTACIJŲ SKAIČIUS PAGAL POBŪDĮ: 



Po persileidimo – 10 susiti kimų

GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI MOTERIMS:

Po nėštumo nutraukimo – 10 susiti kimų

“Dalyvavimas šioje grupėje buvo labai prasmingas ir naudingas dėl daugelio dalykų: galimybės 
atvirai kalbėti s ir dalinti s savo išgyvenimais, emocijomis, gauti  grįžtamąjį ryšį, atliepimą, suprati mą 
ir priėmimą. Ne mažiau svarbu buvo ir galimybė išklausyti  ir pabandyti  padėti , atliepti , priimti  ir kitą.
Taip pat labai padėjo įvairūs psichologiniai žaidimai, relaksacija. Ir ypati ngas grupės vadovės 
psichologės Rūtos gebėjimas subti liai ir jautriai pravesti  šiuos užsiėmimus. Ačiū labai už viską!”
(Solveiga)



Kūdikio kraiteliai – 40
Vienkartinės sauskelnės – 15839 
Daugkartinės sauskelnės - 12
Vežimėliai - 47
Lovelės-21
Automobilio kėdutės – 25
Autokėdutės – 25 
Nėščiųjų drabužiai (komplektai) -21

Vaikiški drabužiai (komplektai) – 165
Maitinimo kėdutės – 8 
Mišinukai – 61
Maistas – 32
Kiti daiktai kūdikiams - 225
Moteriški drabužiai – 71
Higieninės priemonės vaikams - 29
Higieninės priemonės moterims -260

PER METUS SUTEIKTA FINANSINĖS PARAMOS UŽ 
12769 EURŲ

PER METUS GAUTA DAUG PARAMOS DAIKTAIS (SAUSKELNĖMIS, MAISTELIU, HIGIENOS 
PRIEMONĖMIS, VEŽIMĖLIAIS, LOVYTĖMIS, RŪBAIS, ŽAISLIUKAIS IR KITA) DAUGIAU NEI 
PUSĖ GAUTOS PARAMOS JAU IŠDALINTA ŠEIMOMS.
SUTEIKTA KITOS MATERIALINĖS PARAMOS:  



• Spalio mėnesį Vilniaus m. Žvėryno rajone pasodinome „Gyvybės sodą“, 
kuris simbolizuoja centro suteiktos pagalbos dėka išsaugotas naujo 
žmogaus gyvybes

• Balandžio mėnesį vyko konferencija Seime „Tarpdisciplininis požiūris į 
krizinį nėštumą ir pagalbos sistemą Lietuvoje“. Taip pat buvo atidaryta 
ir fotoistorijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei“, kuri iki šiol plačiai 
keliauja Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose.

RENGINIAI



• Bendradarbiaujant su Gedeon Richter kompanija ginekologams 
buvo išdalinta daug informacinės medžiagos apie pagalbą nėščioms 
moterims, išgyvenančioms krizę dėl neplanuoto nėštumo, persileidimo 
ar kūdikio netekties.

• Rugsėjo mėnesio  pradžioje vyko kasmetinis savanorių susitikimas 

• Klaipėdoje, Šiauliuose, o taip pat respublikinio akušerių suvažiavimo 
metu mūsų atstovai skaitė paskaitas akušerėms krizinio nėštumo 
tematika. 



2018 METAIS ORGANIZACIJA VYKDĖ AR TEBEVYKDO 
ŠIUOS PROJEKTUS:
• Projektas „Gyvybės kultūros sklaida jaunimui“, kurio pagrindinis ti kslas – paskaitų jaunimui skaitymas.  
„Lietuvos katalikų religinė šalpa“ šiai veiklai skyrė 4214 eurų. (2017.05.01-2018.04.30). 
• Projektas „Tęsti nė materialinė pagalba sunkiai besiverčiančioms nėščioms moterims ir jų kūdikiams“.  
„Lietuvos katalikų religinė šalpa“ šiai veiklai skyrė 4 446,66 eurus. (2017.11.01-2018.11.30).
• Projektas “Gyvybės kultūros sklaida jaunimui mokyklose”. 6592,50 eurų paramą skyrė “Immaculata” 
fondas (2017.10.01– 2018. 06.30). 
• 2018  03 27 -2018 12 23 laikotarpiu bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybės visuomenės svei-
katos biuru buvo pravesta 184 akademinių val. trukmės mokymų lyti škumo temati ka. Mokymams skirta 
suma - 6540 eur.
• Bendradarbiaujant su Rokiškio visuomenės sveikatos biuru buvo pravesta 19 paskaitų lyti škumo tema-
ti ka. (2018 05 11 – 18 dienomis, 2018 11 06-07 dienomis) Mokymams skirta suma - 1432 eurų.
• Kartu su VšĮ Moti nos Teresės Šeimų Namais vykdėme Šiaulių m. savivaldybės fi nansuojamą projektą 
“Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė”. Pagal projektą gauta lėšų – 1720 eurų.
• 2018 07 01-2019 07 01 laikotarpiu vykdome projektą “Kompleksinė pagalba moterims krizinio nėštu-
mo metu”. USCCB šioms veikloms skyrė 20000 eurų. 
• 2018.10.01 – 2019.10.01 laikotarpiu pradėtas vykdyti  projektas „Kompleksinė, tęsti nė pagalba mote-
rims krizinio nėštumo metu. Visuomenės informavimas apie pagalbos galimybę krizinio nėštumo metu 
bei apie aborto pasekmes“. Projektui gautas fi nansavimas - 40 000 eurų. 



FINANSINĖ 2018 M. ATASKAITA

Išlaidos EUR
Išmokėtas darbo užmokestis 42808,00
Sumokėta Sodros mokesčių 17705,00
Sumokėta GPM 4452,00
Buhalterinės išlaidos 1598,00
Biuro išlaikymo išlaidos 1773,00
Kanceliarinės - administracinės išlaidos 5333,00
Ryšio išlaidos 737,00
Viešinimo veiklai 12342,00
Darbuotojų kvali� kacijos kėlimo išlaidos 335,00
Savanorystės išlaidos 188,00
Degalų išlaidos 617,00
Pašto ir siuntų išlaidos 53,00
Finansinė parama nėščioms ir pagimdžiusioms moterims 12857,00
Jaunimo edukacinės išlaidos (autorinės - paslaugų sutartys) 12078,00
IŠ VISO 112353,00



FINANSINĖ 2018 M. ATASKAITA

Pajamos EUR
Subsidijos, dotacijos (ministerijos- savivaldybės) 9233,00
Fondų parama (pagal atskirus projektus) 86064,00
Verslo įmonių parama       39704,00
Paslaugų pardavimas 1889,00
Privačių asmenų parama:
        Gyventojų pajamų 2 proc. 7326,00
        Tiesioginė privačių asmenų parama 9475,00
        Per aukojimo portalą “Aukok.lt” 7998,00
IŠ VISO 161689,00



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME SAVO 
PARTNERIAMS IR RĖMĖJAMS



REKVIZITAI: 

VšĮ Krizinio nėštumo centras
Įm.kodas:  303165907
J. Juzeliūno 33 - 16, 07100 Vilnius

BUVEINĖS ADRESAS:
M.K. Paco g. 4, LT-10309, Vilnius

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA: 
LT03 7300 0101 4133 6083
“Swedbank” AB

Dėl pagalbos: pagalba@neplanuotasnestumas.lt
Tel. 8 603 57912

Administraciniais klausimais: 
info@neplanuotasnestumas.lt

       NEPLANUOTAS NĖŠTUMAS

WWW.NEPLANUOTASNESTUMAS.LT


